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es Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central 
varen néixer l’any 2010 amb la ferma voluntat 
d’esdevenir una eina útil de difusió i coneixement, 

mitjançant la qual es posa a l’abast de professionals, 
investigadors i estudiants els resultats de totes les 
intervencions arqueològiques a la Catalunya Central.

Malgrat el context de crisi econòmica actual, que també ha 
afectat l’activitat arqueològica, des del Serveis Territorials 
a la Catalunya Central considerem del tot necessari donar 
continuïtat a aquesta trobada, perquè l’entenem com un 
instrument per a la difusió del coneixement científic en el 
nostre entorn social, i a més permet anar cohesionant el 
territori que conformen les comarques de l’Anoia, el Bages, 
el Berguedà, Osona i el Solsonès.

Les segones jornades s’han celebrat del 13 al 15 de desembre 
de 2012 a la ciutat de Vic a la sala d’actes del Museu 
Episcopal, i han estat possible gràcies a l’estreta relació 
i bona entesa de les dues institucions organitzadores, el 
Departament de Cultura i el Museu Episcopal de Vic. A 
diferència de  la primera edició s’ha volgut implicar de manera 
directa, mitjançant el seu suport científic, a la Universitat de 
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, les quals 
tenen equips de recerca treballant a la Catalunya Central.

Les actes que aquí us presentem recullen tots el temes 
tractats durant aquests dies i s’estructuren en diversos blocs.

El primer bloc està dedicat a un tema monogràfic relacionat 
amb l’àmbit territorial on es celebren les Jornades, d’acord 
amb els plantejaments inicials que ens varem fixar. En aquest 
cas, es volen mostrar diferents exemples d’assentaments a 
l’aire lliure localitzats arran de les obres d’infraestructura dels 
darrers anys realitzades a la Plana de Vic (Eix Transversal, Eix 
Vic-Ripoll), els quals han aportat importants novetats que 
amplien i milloren, substancialment, el nostre coneixement 
de l’ocupació a la Plana de Vic del neolític a l’edat del bronze 

(c. 5000-1500 cal BC). L’objectiu és, a partir d’aquestes 
noves dades, debatre i impulsar la investigació de les fases 
prehistòriques a la comarca d’Osona, actualment poc actives.

Per abordar aquest tema monogràfic s’exposen primer dues 
ponències. Una de caràcter més general on es reflexiona 
sobre l’estat de la qüestió de la recerca arqueològica de la 
prehistòria d’Osona a càrrec de Xavier Clop, professor de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i col·laborador del 
Museu Episcopal de Vic. L’altra es centra en l’actuació feta 
al jaciment del Bosch del Quer, dins del terme municipal 
de Sant Julià de Vilatorta, en motiu de les obres de l’Eix 
transversal, a càrrec dels directors dels treballs, Òscar de 
Castro i Xavier Carlús, on s’analitza un conjunt d’estructures 
molt representatives del període històric que s’analitza. Tot 
seguit, hi ha tres comunicacions d’altres intervencions d’un 
abast més petit, les quals aporten més informació sobre el 
tema.

El segon bloc de les actes el conformen les comunicacions 
sobre els resultats de les 39 intervencions arqueològiques 
més interessants, de les 205 portades a terme entre el 
2010 i 2011 a la Catalunya Central: tant les que s’han fet 
en jaciments importants com les que han donat resultats 
més pobres o, fins i tot, negatius; tant les vinculades amb 
projectes de recerca d’universitats o centres d’investigació 
com les preventives relacionades amb una obra o construcció 
i les urgències fruit, sovint, de troballes casuals o realitzades 
per protegir el patrimoni.

Estan ordenades per ordre cronològic i s’ha intentat que 
totes les comarques hi siguin representades.

La primera comunicació és dedicada a un dels jaciments 
paleontològics més significatius del nostre país, Can Mata 
als Hostalets de Pierola (Anoia), on s’han localitzat restes 
òssies fòssils de mamífers i rèptils de més de 11,5 milions 
d’anys (Miocè mitjà).

PRESENTACIÓ

L
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Hi ha un gran nombre d’intervencions de projectes de recerca 
o de caire institucional que abasten els períodes prehistòric, 
ibèric, romà i medieval. De la prehistòria podrem conèixer 
els resultats als jaciments de l’Abric Romaní a Capellades 
(Anoia), dirigida pel prestigiós arqueòleg Eudald Carbonell, 
així com de les coves del municipi de Moià (Bages): les 
Taixoneres, el Toll i el Gai. Del món ibèric tenim els 
treballs al jaciment del Turó del Montgrós al Brull (Osona), 
l’Esquerda a Masies de Roda  (Osona), al Cogulló a Sallent 
(Bages), Castell Vell a Olius (Solsonès) i Sant Miquel de 
Sorba a Montmajor (Berguedà). Relacionats amb el procés 
de romanització hi ha els articles dels jaciments del Camp de 
les Lloses a Tona (Osona) i de Puig Ciutat a Oristà (Osona). 
Pel que fa al període medieval, es presenten els treballs fets als 
jaciments de Cal Ticó a Castellnou de Bages, a Monistrolet 
de Gaia (Bages) i a la mateixa Esquerda (Masies de Roda, 
Osona).

En aquest segon bloc hi trobem, també, un important conjunt 
d’articles d’intervencions de caire preventiu, bé motivades 
per obres de rehabilitació als castells de Centelles (Sant 
Martí de Centelles), de Besora (Santa Maria de Besora), 
de Milany (Vidrà, Osona), de Sallent (Pinòs, Solsonès), 
de Guardiola de Berguedà (Guardiola de Berguedà) i de 
Castellar (Aguilar de Segarra, Bages); o bé motivades per 
obres d’infraestructures com l’Eix Tranversal (Anoia, Bages, 
Osona), l’Eix Diagonal (Anoia, Bages), les d’abastament 
d’aigua de la Llosa de Cavall (Solsonès) a Igualada (Anoia), 
les de diferents Parc Eòlics a l’Anoia, del Polígon industrial 
d’Olvan (Berguedà) i del sector industrial del Rentador a 
Calaf (Anoia); o bé portades a terme en els nuclis urbans 
de Vic , Manresa, Solsona i, sobretot, Cardona, ciutat on 
cal destacar que s’hi han portat a terme 23 intervencions, 
respecte a les 10 de Manresa, 6 de Vic i 4 de Solsona.

No voldríem deixar de comentar aquí algunes intervencions 
de caràcter menor presentades, però no menys interessants, 
com la intervenció d’urgència a la necròpolis inèdita d’època 
ibèrica a les costes de la Frau prop de Castelltallat (Sant Mateu 

de Bages) i a la intervenció impulsada des de l’Ajuntament 
de l’Esquirol (Osona) al Dolmen de Puig Sespedres 
(L’Esquirol, Osona). Aquesta darrera dirigida per l’apreciat 
arqueòleg, Joel Casanova Martí, que malauradament ens va 
deixar a finals del 2013.

El tercer bloc es recullen la resta d’intervencions, amb 
resultats poc significatius o, fins i tot, negatius. El format és 
tipus fitxa i es recullen les dades bàsiques sobre l’actuació: 
lloc, promotors, arqueòlegs directors, motiu intervenció, 
descripció resultats, etc.

Finalment, hem volgut incorporar a les actes tres dels pòsters 
presentats durant les jornades a la segona planta del Museu 
Episcopal. Dos d’ells estan dedicats a l’anàlisi, mitjançant 
dades estadístiques, de l’activitat arqueològica i la seva gestió 
a les comarques de la Catalunya Central entre els anys 2010 
i 2011. Pel que fa al tercer pòster ens va semblar convenient 
donar a conèixer els estudis sobre materials arqueològics 
(anàlisi de metalls i pastes ceràmiques ) que la geòloga Dra. 
Judit Molera està portant a terme, precisament, des del 
centre universitari amb qui compartim abast territorial: la 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Des dels Serveis Territorials del Departament de Cultura  a 
la Catalunya Central no voldríem acabar aquesta presentació 
sense donar les gràcies per l’ajuda en l’organització de 
les jornades del personal del Museu Episcopal de Vic, 
pel suport científic dels representants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i el 
Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona, per la 
col·laboració dels responsables de la Universitat de Vic, 
el Patronat d’Estudis Osonencs, el Museu de Manresa, 
l’Ajuntament de Vic, el Consorci de Normalització 
Lingüística d’Osona i el Centre d’Estudis del Bages. Al 
costat d’aquests hi ha molta altra gent, des dels investigadors 
que ens han aportat els resultats dels seus treballs fins als 
participants de les jornades, sense els quals no hauria estat 
possible aquest esdeveniment i les actes corresponents.
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21. Intervenció arqueològica: C/ Fira, 6 (Cardona, Bages)
Maria PUJALS BULTÓ

22. Seguiment arqueològic al carrer nou, núm. 10-14 (Cardona, Bages)
SSTT CC

23. Intervenció arqueològica al Centre Cívic de la Plaça de la Fira núm.20 (Cardona, Bages).
SSTT CC

24. Tram de la muralla del portal de Sant Miquel de Cardona (Cardona, Bages).
SSTT CC

25. Plaça del Mercat, 13 i 14 (Cardona, Bages)
Miquel GEA I BULLICH

26. Plaça del Mercat núm.15, Cardona (Bages)
SSTT CC

27. Intervenció arqueològica als accesos al Puig Cardener. Vessant Oest (Manresa, Bages)
SSTT CC

28. La Sala Gòtica de la Seu de Manresa (Manresa, Bages)
SSTT CC

29. Desmuntatge d ’estructures al carrer Arbonés de Manresa (Manresa, Bages)
Jordi GUÀRDIA FELIP

30. Intervenció arqueològica a la Balma Sepulcral del Samuntà. (Súria, Bages)
Francesc FLORENSA, Montserrat RÍO

31. Estudi d ’impacte sobre el patrimoni cultural de l ’ampliació del col·lector de Salmorres de la conca 
del Llobregat. Tram Súria – Cardona.
Roser POU I CALVET i Miquel MARTÍ I ROSELL

32. Tram carretera C-25 entre Manresa i Santa Maria d ’Oló
Óscar DE CASTRO LÓPEZ, Miquel GEA I BULLICH i Jordi MONTLLÓ I BOLART

33. Revisió de l ’Inventari de Patrimoni Arqueològic de la comarca del Bages
Jordi AMORÓS; Xavier ESTEVE; F. Xavier OMS; Oscar VARAS

34. Castell de Talamanca (Talamanca, Bages)
SSTT CC

BERGUEDÀ:

35. Intervenció arqueológica a Cal Boixer d ’Avià (Avià, Berguedà)
Pere CASCANTE I TORRELLA

36. L’hàbitat de Graugés (Avià, Berguedà)
Jordi GUÀRDIA FELIP

37. Serrat dels Tres Hereus (Avià, Berguedà)
SSTT CC

38. Intervencions arqueològiques a Sant Pere de Casserres-Camp dels Porxos (Casserres, Berguedà)
SSTT CC

39. Carretera C-154, del Pk 38+800 al Pk 41+200 (Sagàs, Santa Maria de Merlès, (Berguedà).
Marc BOSCH DE DORIA 

40. Neteja i consolidació del Mas Garrigosa (Súria, Bages)
SSTT CC

41. Treballs de prospecció i mostratge en els afloraments del Maastrichtià (cretaci superior) de la formació Tremp al prepirineu de 
Catalunya
SELLÉS, A.G.; VILA, B.
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OSONA:

42. Finca el Gelabert (Manlleu i les Masies de Roda, Osona)
SSTT CC

43. La Muntanyeta (Sant Bartomeu del Grau)
Àngels PUJOL I CAMPS

44. La Caseta de les Comes (Sant Martí de Centelles, OSONA)
SSTT CC

45. Intervencions arqueològiques a l ’església de Santa Eugènia de Berga (Santa Eugènia de Berga, Osona)
Mònica BOUSO, Maribel FUERTES i Albert PRATDESABA

46. Millora general. Variant. Nova connexió entre les carreteres C-153, PK 17+500, I BV-5207, PK 1+000. Tram: Santa Maria de 
Corcó.
Roser POU I CALVET i Miquel MARTÍ I ROSELL 

47. Església de Sant Andreu del Castell de Tona
Jordi MONTLLÓ I BOLART, Óscar DE CASTRO LÓPEZ

48. C/ Sant Antoni, 43 (Vic, Osona)
Joan SURIñACH VERDAGUER

49. Plaça Major, 32.  (Vic, Osona)
Manel DOMÈNECH GONZÁLEZ

50. Línia elèctrica de 400kv: Sentmenat - Vic - Bescanó. Prospecció superf icial, control i estudi de l ’afectació sobre el patrimoni 
cultural (arqueològic, paleontològic i arquitectònic). 
Marta FABREGAS I ESPADALER; Montse FREIXA I VILA

SOLSONèS:

51. Obres de condicionament i millora del camí de Can Gaspar-Viladric (Castellar de la Ribera, Solsonès).
Lídia FÀBREGAS SOLÉ

52. Projecte d´ampliació de la Pedrera Joan – estació de Linya 3788 (Navès, Solsonès)
Jose Luis CEBOLLA BERLANGA

53. Projecte d ’electrif icació de la zona de Ventolra, Serra de Montjorn i Guilanyà (Navès, Solsonès)
SSTT CC

54. Els Megàlits La Caixa del Moro I-Ii de la Necròpolis del Serrat d ’Òdèn (Odèn, Solsonès)
SSTT CC

55. Castell de Sallent (Pinell de Solsonès, Solsonès)
Montserrat MARSINYAC I ALBETS, Pere CASCANTE I TORRELLA

56. Resultats de la intervenció arqueològica realitzada a la variant de Santa Susanna (Riner, Solsonès). 
Cristina BELMONTE i Xavier GEIS

PÒSTERS

La gestió del patrimoni arqueològic a la Catalunya Central (2010-2011) I i II
SSTT CC    

Estudis sobre materials arqueològics
Judit Molera (UEVIC-UCC)

337-340
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MONOGRÀFIC
L’ocupació a la plana de vic 

del neolític a l’edat de bronze
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La celebració de Jornades com les que es recullen en aquesta 
publicació representa una excel·lent ocasió per conèixer 
els treballs arqueològics més recents desenvolupats en una 
determinada zona. Però, també, són una excel·lent oportunitat 
per revisar l’estat del coneixement arqueològic en una zona 
molt concreta i veure de quina manera les interpretacions 
i problemàtiques més generals que marquen les discussions 
a l’entorn d’un o altre horitzó històric integren les noves 
troballes, tot aportant dades per reforçar, matisar o contradir 
les explicacions vigents.

Aquestes Jornades també són un espai de trobada entre 
empreses, universitats i administració i, per tant, un lloc on 
mirar de conjugar els treballs realitzats des d’aquests àmbits, 
avançant cap a una col·laboració imprescindible i inevitable 
que, encara que sovint sembla que costi, a hores d’ara ja 
compta amb un cert nombre d’exemples dels bons resultats 
que es poden assolir. L’Arqueologia al segle XXI ha d’anar 
en aquesta direcció si no volem malbaratar els recursos 
que s’hi esmercen, ara encara més escassos, i si volem ser 
capaços de retornar-los a la societat tant en forma d’elements 
patrimonials com d‘avenços en el coneixement històric.

En aquest treball es proposa fer una mirada global, 
necessàriament sintètica, d’allò que podem dir ara, integrant 
les velles i les noves dades, d’un ampli període històric que 
va des de mitjans del segle VI fins als inicis del mil·lenni II 
Abans de la Nostra Era (ANE)1 en una zona concreta, la 
Plana de Vic, a l’entorn d‘una qüestió històrica específica, 
com és l’inici, la consolidació i el desenvolupament de les 
comunitats pageses en aquesta zona.

La Plana de Vic és una depressió allargada en direcció 
nord-sud envoltada pels altiplans del Lluçanès, les Guilleries, 
el Moianès i el Cabrerès i pel Massís del Montseny (Figura 
1). De fet, la Plana de Vic és una extensa conca d’erosió d’uns 
30 km en direcció N-S i 10 km en direcció E-O, formada 
fonamentalment per margues i argiles eocèniques que es 
troba entre 400-600 m.s.n.m. Pel que fa als cursos d’aigua, 
destaca sobre tot el riu Ter, que transcorre al nord d’aquesta 
zona. La Plana de Vic té un clima de tipus continental, amb 
fenòmens com la inversió tèrmica i l’acumulació d’espesses 
boires, sobretot a l’hivern. Les condicions per a les activitats 
agrícoles i ramaderes són excel·lents.

1 Totes les referències cronològiques són en anys calibrats.

La recerca sobre la Prehistòria Recent a Osona i a la Plana 
de Vic compta amb diferents fites fonamentals. En citarem 
algunes, sense ànim d’exhaustivitat: els treballs de Mossèn 
Gudiol a les primeres dècades del segle XX, primer amb la 
Colla Excursionista de Gurb i més tard com a conservador 
del Museu Episcopal de Vic (Gudiol, 1920); els treballs fets 
a Savassona (Tavèrnoles) a partir dels anys 60 del segle XX, 
impulsats per Josep Cassany i un grup d‘afeccionats locals, 
que van comptar amb la supervisió de Joan Maluquer de 
Motes i on es va fer la primera datació C-14 realitzada a 
Catalunya i a l’estat espanyol (Muñoz, 1965); els treballs 
realitzats als anys 80 en llocs com l’importantíssim conjunt 
megalític de Tavertet (Molist et al., 1987) o l’excavació de 
l’Institut de Batxillerat A. Pous (Manlleu) (Boquer et al., 
1995); els treballs realitzats per Josep Castany a la Cova 
de les Grioteres (Vilanova de Sau) (Castany, 1995); o els 
treballs dirigits per Anna Maria Rauret a la Cova de les 
Pixarelles (Tavertet) (Rauret, 1987).

Durant els anys 90 i els primers anys del segle XXI hi 
ha poca activitat de camp. Sols alguna excavació preventiva 
forneix alguna nova troballa mentre alguns treballs de 
recerca realitzats des de l’àmbit universitari aborden l’estudi 
de materials arqueològics de la Prehistòria Recent de la 
Plana de Vic (Clop, 1995). Les troballes d’aquests darrers 
anys, vinculades a intervencions preventives (El Bosc del 

LA PREHISTÒRIA DE LA 
PLANA DE VIC AVUI:
VELLES I NOVES 
DADES1

1 Vull agrair als organitzadors d‘aquestes Jornades, i molt particularment 
a la Sra. Maria Àngels Blasco (directora dels Serveis Territorials a la Cata-
lunya Central) i al Sr. Antoni Caballé (arqueòleg territorial) la seva amable 
invitació per presentar aquesta ponència. 

Xavier CLOP GARCÍA
DEPARTAMENT DE PREHISTÒRIA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Figura 1.- Situació de la Plana de Vic, amb indicació de les diferents 
unitats del relleu que l’envolten (a partir de http://phobos.xtec.cat/
ceipj23balenya/2008/05/cami-ral/ i http://meteoroda.svt.es/situacio.
htm).
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Quer, El Graell, Camps de Can Farigola, Camps de Can 
Baulenas), han permès localitzar nous jaciments i, per tant, 
comptar amb noves dades2.

Què podem, doncs, dir de Vic avui, després d’un segle de 
recerques? Què en sabem i què no sabem (encara) sobre les 
primeres comunitats pageses en aquesta zona?
A partir de mitjans del mil·lenni VI ANE es constata, 
arreu de la façana mediterrània de la Península Ibèrica, 
l’inici de la presència de grups humans que ja no basen la 
seva subsistència en la cacera i la recol·lecció, sinó que són 
agricultors i ramaders. A Osona, les troballes que es poden 
relacionar amb aquests primers grups de pagesos són molt 
escasses. Tan sols el jaciment de la Pedra del Sacrifici de 
Savassona (Tavèrnoles) (figura 2) ha lliurat alguns escassos 
fragments de ceràmica amb decoració cardial, considerada 
característica de les primeres comunitats pageses de la 
Mediterrània Occidental. Les evidències de Savassona, 
però, són molt minses i trobades en un context estratigràfic 
poc clar. Resta pendent, doncs, esbrinar de manera precisa, 
amb troballes i recerques futures, quan i com apareixen els 
primers grups agricultors i ramaders a la Plana de Vic.

Evidències més sòlides les trobem a partir del 4500 
ANE, en el que s’anomena l’horitzó post-cardial (Figura 2).

La recent excavació del Bosc del Quer (Sant Julià de 
Vilatorta) ha proporcionat la primera evidència d’ocupació 
a l’aire lliure d‘aquesta cronologia en aquesta zona. S’ha 

2 Agraeixo a les empreses (Actium, Arqueologia i Patrimoni; Arkeolik), als 
responsables de les diferents intervencions preventives (Oscar de Castro 
López; Xavier Carlús; Joan Casas; Mònica Oliva; Jordi Alsina) i als Serveis 
Territorials a la Catalunya Central la seva col·laboració per a poder disposar 
d’informació dels jaciments de El Bosc del Quer (Sant Julià de Vilatorta), El 
Graell (Vic), Camps de Can Farigola i Camps de Can Baulenas (Masies de 
Voltregà). Per a més detalls dels jaciments que es citen, remeto als respectius 
articles en aquesta mateixa publicació

documentat una cubeta amb materials post-cardials en 
el seu rebliment que s’ha interpretat com possiblement 
relacionada amb l’emmagatzematge d‘algun recurs vegetal 
per a ser consumit a curt-mitjà termini. Es tracta, per ara, 
del primer indici de possibles pràctiques agrícoles a la Plana 
de Vic. Atès que no hi ha altres troballes similars en aquest 
mateix jaciment, aquesta única estructura podria relacionar-
se amb una ocupació no molt allargada en el temps d’un grup 
reduït d’individus, prou llarga, si més no, com per haver de 
conservar algun recurs per al seu consum diferit.

Està millor documentada la utilització de coves com a lloc 
d‘habitació. Així, a la cavitat G-1 de la Cova de les Grioteres 
(Vilanova de Sau) (Castany, 1995) es van trobar, en una àrea 
d‘uns 80 m2, 6 fogars simples, dues petites fosses interpretades 
com a estructures de suport de vasos ceràmics i gran quantitat 
de restes lítiques tallades, fragments de ceràmica i algunes 
destrals de corniana. La datació disponible, i utilitzable amb 
els actuals paràmetres per a qüestions de determinació de 
cronologia absoluta, situa l’ocupació d’aquest indret en el 
darrer terç del mil·lenni V ANE. Les característiques dels 
elements materials, particularment de la ceràmica, semblen 
assenyalar que aquesta ocupació es va produir en un moment 
de transició a l’horitzó del Neolític Mitjà dels “Sepulcres de 
Fossa”. Pot ser que, en l’hàbitat en cova d‘aquests moments, 
també s’hagi de comptar l’ocupació de la Cova de Can Feló 
(Tavertet), tot i que la qualitat de les dades disponibles 
d’aquest jaciment no permet fer gaires precisions sobre el 
seu possible ús social, més enllà de constatar la presència 
de materials ceràmics similars als de Les Grioteres (Cruells, 
Molist, 1982). Malgrat la manca de dades, la hipòtesi més 
probable és que es tracti de llocs d’ocupació temporal, tot i 
que repetida, si més no, en el cas de Les Grioteres, sense que 
podem conèixer, per ara, quines serien les característiques 
precises de les activitats que s’hi van realitzar.

Són molt interessants les evidències de les pràctiques 
funeràries d’aquest període. Les més antigues corresponen a 
les molt singulars estructures amb túmul complex de la zona 
de Tavertet, com Font de la Vena, El Padró II, El Padró III i 
Collet de Rajols (Molist et al., 1987). D‘aquestes, el Padró II 
és la que està millor conservada. La cambra funerària és una 
cambra simple de mides relativament petites. Al seu interior 
es diposità un únic individu, que al Padró II és un individu 
masculí d‘uns 25 anys. La cambra es troba al bell mig 
d‘una gran estructura tumulària de fins a 2,20 m d’alçària, 
formada exclusivament per terres contingudes per un anell 
exterior de diverses filades de llosetes en vertical. Aquest 
anell presenta amplades màximes de 2,80 m. Els materials 
arqueològics recuperats i les datacions absolutes permeten 
situar la construcció i l’ús d’aquestes estructures en el primer 
terç del mil·lenni V ANE. Es documenta, doncs, la primera 
construcció de grans monuments funeraris que tenen una 
important presència en el paisatge, fets amb una gran inversió 
de treball destinats, però, a ser el dipòsit funerari d‘un únic 
individu. Cal remarcar, doncs, les particulars relacions socials 
que es dedueixen de la comunitat que va construir aquests 
veritables primers megàlits i que es compten entre els més 
antics de la Península Ibèrica.

A la Cova de les Grioteres es va documentar un espai 
específicament funerari: la cova G-11 (Castany, 1995). Les 
restes humanes recuperades assenyalen que, aquest espai, 
s’utilitzà, a diferència del que hem vist a les estructures de 
Tavertet, com lloc funerari col·lectiu mitjançant la pràctica 

Figura 2.- Situació dels jaciments esmentats. Neolític antic cardial 
(5.400-5.000 ANE): 1.- Savassona (Tavèrnoles). Neolític antic post-
cardial (4.400-3.600 ANE): 2.- Bosc del Quer (Sant Julià de Vilatorta); 
3.- Cova de les Grioteres (Vilanova de Sau); 4.- Can Feló (Tavertet); 
5.- Àrea megalítica de Tavertet: Font de la Vena, El Padró I, El Padró 
II i Collet de Rajols; 6.- Cova del Gegant (Vilalleons). Neolític mitjà 
(4.000-3.500 ANE): 7.- Balenyà; 8.- Mas Tarabau (Tona); 9.- Castellcir 
(Vic); 10.- L’Escorial (Vic); 11.- Savassona (Tavèrnoles).
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d’inhumacions primàries successives amb reacondiciament 
de l’espai cada vegada que calia utilitzar-lo de nou. S’ha 
determinat un mínim de 19 individus, de totes les edats, 
sense que disposem de dades sobre el sexe. Les escasses restes 
materials recuperades assenyalen una cronologia relativa 
equiparable a la de la Cova G1 i, per tant, ens trobaríem 
amb un dels escassíssims exemples coneguts en la Prehistòria 
Recent de Catalunya de lloc d’habitació i d‘espai funerari 
d’un mateix grup d’individus. També cal assenyalar que, 
entre els elements dels aixovars funeraris recuperats, hi ha un 
exemplar sencer d’un bou jove, que reflecteix l’accés d’aquella 
comunitat a recursos ramaders.

La Cova del Gegant (Vilalleons) també correspon a un 
indret funerari, molt probablement coetani a Les Grioteres i 
que sembla, en l’estat actual del seu coneixement, un dipòsit 
col·lectiu amb un ús a partir de deposicions primàries 
successives (Castany, Guerrero, 1982).

Resten forces qüestions pendents d’estudiar en el futur 
per conèixer millor els grups humans que van viure en aquesta 
zona durant la segona meitat del mil·lenni V: realitzar 
estudis paleoambientals, determinar el grau de sedentarisme 
d’aquestes comunitats, identificar què reflecteixen els 
diferents tractaments funeraris, les activitats de subsistència 
o l’estructura social... Aquests, i molts altres aspectes, resten 
en espera de noves aportacions.

Durant la primera meitat del mil·lenni IV ANE, és a 
dir, durant el Neolític Mitja, les evidències arqueològiques 
posen de manifest una important ocupació de la Plana 
de Vic (figura 1). Les troballes de Mas Tarabau (Tona), 
Castellcir (Vic), l’Escorial (Vic), Savassona (Tavèrnoles) i 
Balenyà, tot i estar totes elles mal documentades per tractar-
se de troballes antigues, semblen assenyalar, com en altres 
zones del país, una certa expansió demogràfica i una àmplia 
ocupació de zones amb sòls fèrtils, com la pròpia Plana de 
Vic (Molist, 1984). Totes aquestes troballes corresponen 
a “Sepulcres de Fossa”, enterraments realitzats en fosses 
excavades en el subsòl on habitualment es posa un únic 
individu acompanyat de diferents objectes i que poden estar 
aïllats o formant necròpolis.

La situació d‘aquests jaciments i la presència d‘eines 
relacionables amb feines agrícoles (destrals polides, molins) 
ha portat a plantejar que es produiria un fort desenvolupament 
de les pràctiques agrícoles, amb una activitat ramadera 
aparentment menys rellevant. La presència d‘objectes fets 
amb matèries primeres d’origen exogen, com estris de sílex 
melat o denes de collaret en esteatita, reflecteixen l’existència 
d’extenses xarxes per on circularien aquests elements i, molt 
probablement, també idees, formes de fer, persones...

Tot i conèixer les estructures funeràries, pràcticament no 
tenim dades antropològiques. Tampoc disposem de dades 
sobre els possibles llocs d‘habitació. Això dificulta conèixer la 
vida quotidiana d’aquells moments i concretar, per exemple, 
les característiques específiques del suposat increment en les 
pràctiques agrícoles. Curiosament, els resultats de l’anàlisi 
funcional de la làmina de sílex recuperada al sepulcre de 
fossa de Balenyà indica que hauria estat utilitzada de manera 
no gaire intensa sobre una matèria tova, molt probablement 
carn (Molist et al., 1985, p. 82).

A partir del darrer quart del mil·lenni IV es produeixen 
profunds canvis en tots els aspectes de l’organització 
socioeconòmica. Aquests canvis resten ben documentats a la 
Plana de Vic (figura 3). Durant un període d‘aproximadament 

1.600 anys, entre el 3200 i el 1600 ANE, es succeeixen i 
s’encavalquen els horitzons del Neolític Final, del Calcolític 
i del Bronze inicial, que tractarem de manera conjunta. De 
fet, ara per ara és el període amb major quantitat i qualitat 
d‘evidències pel que fa a la Prehistòria Recent en aquesta zona.

La primera qüestió és el patró d’ocupació del territori. 
Així, a les antigues evidències en forma de jaciments, formats 
per fosses amb materials del Neolític Final de tipus verazià de 
la Creu del Tusell (Gudiol, 1922), del Cap del Pont del Gurri 
(Daura, Puigví, 1982) i de Savassona (Buxó et al., 1982), cal 
afegir les troballes d’ocupacions a l’aire lliure del Calcolític i 
del Bronze Inicial, amb evidències d‘estructures domèstiques 
de diferent tipus, com l’Institut de Batxillerat A. Pous 
(Manlleu) (Boquer et al., 1995), el Bosc del Quer (Sant Julià 
de Vilatorta), els Camps de la Farigola (Masies de Voltregà), 
El Graell (Vic) i Cal Guarda (Masies de Voltregà). Això posa 
de manifest la continuïtat, en aquest període, de l’ocupació 
de la Plana de Vic. Considerant les evidències disponibles, 
les estructures domèstiques no serien de gran mida i estarien 
excavades o fetes amb materials lleugers. Els indrets triats 
per establir totes aquestes ocupacions són indrets molt 
fèrtils, propers a recursos hídrics. Al costat d‘evidències de 
possibles restes de cabanes, hi trobem evidències d’altres 
estructures que poden correspondre a possibles tancats o 
empallissades, així com fosses interpretades com estructures 
d’emmagatzematge (cubetes i sitges). No són ocupacions 
gaire extenses en l’espai, ni d’un grup nombrós d‘individus, i 
tampoc sembla que siguin per un llarg període de temps. No 
es tractaria, però, d‘assentaments estacionals sinó que, atesa 
la inversió de treball en diferents tipus d‘estructures, es pot 
pensar potser en ocupacions per alguns anys.

Figura 3.- Situació dels jaciments esmentats. Neolític final-Calcolític-
Bronze inicial (3.200-1.700 ANE): 1.- La Creu del Tossell (Vic); 2.- Cap 
del Pont del Gurri (Vic); 3.- El Graell (Vic); 4.- Bosc el Quer (St. Julià 
de Vilatorta); 5.- Institut Batxillerat A. Pous (Manlleu); 6.- Camps Can 
Farigola (Masies Voltregà); 7.- Cal Guarda (Masies de Voltregà); 8.- 
Cova de Les Pixarelles (Tavertet); 9.- Cova de les Grioteres (Vilanova 
Sau); 10.- Cova del Gegant (Vilalleons); 11.- Cova dels Ossos (Coll-
suspina); 12.- Puigsespedres (L’Esquirol); 13.- Puigseslloses (Fol-
gueroles); 14.- Camp Sa l’Arca (Rupit); 15.- Costes del Vilar I (Sant 
Bartomeu del Grau); 16.- Costes del Vilar II (Sant Bartomeu del Grau).
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També està documentat l’ús de les coves com llocs 
d‘habitació, amb algunes escasses evidències a la Cova de 
Les Pixarelles (Tavertet) (Neolític Final) (Rauret, 1987) i a 
la Cova de les Grioteres (Bronze Inicial) (Castany, 1995), tot 
i que les dades disponibles no permeten conèixer més detalls 
de l’ús social d‘aquests indrets. Així mateix, es compta, a la 
zona de Tavertet, amb indicis d’ocupacions d’abrics com la 
Balma de la Font Nova o la Balma de Sant Corneli o, fins i 
tot, de possibles llocs a l’aire lliure com el Camp de Rejols, 
el Pla de la Barraca, la Roca Llarga I i la Roca Llarga II, 
indrets, però, pendents de treballs arqueològics sistemàtics 
(Molist, 1986). De confirmar-se sols part d’aquests indicis 
tindríem, globalment, una important presència humana a la 
Plana de Vic i zones properes de muntanya mitja. Es tracta 
d‘evidències d‘un model d’ús de l’espai on les ocupacions 
a la Plana, més llargues, es complementen amb l’ús de les 
zones de muntanya mitja properes? O són diferents formes 
d’ús de l’espai de grups diferents? Encara no ho sabem del 
cert. Sabem, però, a partir d‘un estudi de caracterització 
arqueomètrica de ceràmiques, que a la Balma de la Font 
Nova (Tavertet), en un context geològic de margues, hi havia 
ceràmiques fetes amb terres d‘origen volcànic, probablement 
fabricades a la no llunyana zona de La Garrotxa (Clop, 
1995). Sembla documentar-se, doncs, un cert moviment 
d’individus, sense que en l’estat actual dels coneixements es 
puguin proposar les possibles raons del mateix.
Un dels trets més remarcables d’aquest interval cronològic 
són les pràctiques funeràries, tant per la quantitat d‘evidències 
que hi ha com pels canvis que es registren. Ara, i en clara 
contraposició amb el que succeïa en el període anterior, hi 
predominarà, de forma pràcticament absoluta, l’enterrament 
col·lectiu, en cova o en sepulcre megalític. Així, la Cova del 
Gegant (Vilalleons) (Castany, Guerrero, 1982) o la Cova dels 
Ossos (Collsuspina) (Clop, Cruells, 1991) ens aporten indicis 
en aquest sentit. El gran grup d’evidències d‘enterraments 
col·lectius el formen, però, els sepulcres megalítics, que es 
troben escampats tant pel fons de la Plana de Vic com per 
les diferents serralades que l’envolten (Batista, 1961, 1963). 
Les seves formes constructives són variades: sepulcres de 
corredor, com Puig-ses-pedres; grans galeries, com Puig-
ses-lloses (Folgueroles); o cambres simples, com Camp Sa 
l’Arca (Rupit) o com les fa pocs anys destruïdes Costes del 
Vilar I i II (Sant Bartomeu del Grau). El fet que tots aquests 
megàlits fossin excavats durant les primeres dècades del 
segle XX limita molt la qualitat de la informació coneguda, 
tot i que, com veurem, encara poden aportar dades certament 
rellevants.

Una tercera possibilitat de pràctica funerària, que 
aparentment apareix cap a les darreries de l’interval 
cronològic, és a dir, ja al Bronze inicial (finals del mil·lenni 
III - inicis del mil·lenni II ANE), és l’enterrament en fosses 
excavades, com s‘ha documentat a l’Institut de Batxillerat A. 
Pous (Manlleu) i al Bosc del Quer (Sant Julià de Vilatorta). 
A Camps de la Farigola (Masies de Voltregà), i en una 
fossa interpretada com sitja amortitzada com abocador, 
es van trobar restes òssies que corresponen a un crani i a 
una mandíbula. No disposem per ara, però, d’hipòtesis 
explicatives sobre el perquè d‘aquesta variabilitat en les 
estructures funeràries o de perquè, per exemple, no hi ha 
evidències d‘altres estructures d‘enterrament col·lectiu que 
es documenten en zones pròximes, com els hipogeus.

És remarcable la quantitat de restes humanes que hi ha 

dels diferents tipus d’enterraments documentats, però encara 
són escassos els estudis sistemàtics que permetin conèixer 
les dades antropològiques de la gent que va ser inhumada en 
aquests indrets.

Les dades que ens aporten els jaciments coneguts a 
la Plana de Vic i rodalies, per aquest interval de temps, 
permeten fer diverses consideracions sobre diferents trets 
socioeconòmics.

Les pràctiques agrícoles han estat ben documentades 
a l’Institut de Batxillerat A. Pous (Manlleu) i als Camps 
de la Farigola (Masies de Voltregà), destacant la varietat 
d‘espècies de cereals que es conreaven: blat nu i ordi vestit 
principalment, així com espelta petita, pisana i ordi nu en 
menor quantitat. La importància de les pràctiques agrícoles 
es veu reforçada pel nombre de fosses interpretades com 
sitges trobades en diferents jaciments. La recol·lecció de 
fruits com avellanes i aranyons contribuïa a completar la part 
vegetal de la dieta.

Diversos jaciments de la comarca (Institut de Batxillerat 
A. Pous, Cova de les Pixarelles, Cova de les Griuteres) han 
donat restes faunístiques que assenyalen que la ramaderia, 
amb ovelles, bous i porcs, tindria un paper complementari, 
amb indicis, com les edats de sacrifici, que permeten suggerir 
una explotació ramadera orientada a l’obtenció, a més a més 
de la carn, de productes derivats (llet, pell, força de treball...). 
La cacera tindria un paper molt secundari.

Pel que fa als elements materials (que no podem abordar 
de forma exhaustiva), les troballes de jaciments a l’aire lliure 
dels darrers anys estan corregint una visió massa esbiaixada 
pel gran pes que ha tingut el coneixement de contextos 
funeraris.

Sens dubte, el material més abundant és la ceràmica. 
Estan documentats tots els tipus que es consideren clàssics 
dels horitzons culturals d’aquest interval cronològic: Neolític 
final, amb ceràmiques de tipus verazià; Calcolític, amb 
ceràmiques campaniformes i les formes del Bronze inicial.

Cal remarcar la presència de l’anomenada ceràmica 
campaniforme. Aquesta ceràmica s‘ha documentat en una 
desena de llocs, tant en jaciments a l’aire lliure (Savassona, 
Bosc del Quer, Institut de Batxillerat A. Pous...), com en 
cova (Pixarelles, Grioteres) o en sepulcres megalítics (Pla 
del Boix, Fosa d’en Terrades, Puigseslloses). N’hi ha dels 
tres grans tipus definits: amb decoració a la cordeta, amb 
decoració de tipus internacional i amb decoració regional 
de tipus pirenaic. Són ben conegudes les problemàtiques 
plantejades al voltant d‘aquestes produccions ceràmiques. 
Una d’elles és la de la seva possible circulació entre diferents 
grups, en tant que es tractaria d‘un suposat bé de prestigi. La 
recerca en la zona que ens ocupa compta amb un estudi de 
caracterització arqueomètrica de 29 mostres de ceràmiques 
campaniformes amb decoració de tipus pirenaic, que permet 
assenyalar que es tracta de produccions locals (Clop, 1995).

Les troballes d’indústria lítica tallada realitzades en els 
sepulcres megalítics són força remarcables, com les gran 
làmines o les puntes de sageta fetes sobre sílex d’excel·lent 
qualitat, l’origen del qual és, de moment, desconegut però, de 
ben segur, forà. Cal remarcar, molt particularment, una gran 
làmina de 31,5 cm de llargada trobada al sepulcre megalític 
de Serra de l’Arca II (Aiguafreda), que es troba molt a prop 
de l’àrea que tractem (Clop, 2005). L´estudi d‘aquesta peça 
va constatar que hauria estat fabricada mitjançant talla 
per pressió reforçada o palanca, tècnica a l’abast solament 
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d’artesans molt especialitzats. Tant per la matèria primera 
com per la tècnica de talla es tracta, doncs, d‘un element 
material molt singular, que hauria arribat a través de xarxes de 
circulació d‘elements d‘origen probablement molt allunyat.

Durant aquest període cronològic es produeix l’inici de 
la metal·lúrgia. A la Plana de Vic s‘han localitzat molt pocs 
elements metàl·lics i sempre en sepulcres megalítics (Rovira, 
Casanovas, 1999). En la major part dels casos es tracta de 
petites denes, o plaquetes de coure o bronze, de procedència 
dubtosa. Tot i la implicació de la Plana de Vic en molts 
fenòmens materials (ceràmica campaniforme, grans làmines 
de sílex) i socials (sepulcres col·lectius, per exemple) que 
caracteritzen, a nivell general, aquest interval cronològic, ara 
per ara no tenim cap evidència de que aquesta zona participés 
d‘alguna manera en les fases inicials de la metal·lúrgia, més 
enllà de la presència dels escassos objectes mencionats. La 
pràctica de la metal·lúrgia en aquesta zona, amb les dades 
que coneixem, sembla que podria haver-se iniciat ja ben 
avançat el II mil·lenni ANE.
Hi ha molts altres elements materials, com els botons de 
perforació en V, les “pintes” d’ós, la indústria òssia, etc., que 
per raons d’espai no podem tractar.

Un altre tipus d’evidència que cal citar són els gravats 
en roca. Hi ha representacions d’aquesta mena a Savassona 
(Tavèrnoles) (Mas, 1982), a la Pedra del Gili (Vilalleons) 
(Clop et al., 1993) i al Torrent de l’Abeurador (Tavertet) 
(Molist, 1986), amb cassoletes, cruciformes, solcs, cercles, 
traços rectilinis, antropomorfes... Tot i les discussions sobre 
la possible cronologia d‘aquests elements, hi ha un cert 
consens en que, com a mínim, una part hauria estat feta molt 
probablement en aquest període cronològic.

Quina és, doncs, la imatge que sembla dibuixar-se dels 
grups humans que van viure a la Plana de Vic entre el 3300 
i el 1800 ANE?

Sembla que es tractaria de grups no massa nombrosos 
que s‘instal·larien en indrets molt fèrtils per períodes de 
temps més o menys llargs, on construirien diferents tipus 
d’estructures amb materials lleugers. La subsistència es 
basava en una agricultura bàsicament de cereals i una 
ramaderia complementària d’ovelles, bous i porcs que els 
permetria obtenir carn i d’altres productes derivats, entre ells, 
possiblement, força de treball. Cacera i recol·lecció tenen un 
paper molt marginal. Probablement, al menys una part del 
grup, es mouria pel territori en determinades èpoques de l’any, 
per causes que no coneixem. Són grups que es caracteritzen 
per les seves pràctiques funeràries col·lectives sense que, de 
moment, podem determinar perquè en uns casos s‘utilitzen 
sepulcres megalítics i, en d‘altres, coves. Aquests grups, que 
no sembla que practiquessin la metal·lúrgia, estarien ben 
connectats amb xarxes molt extenses que els permetrien 
accedir a materials, idees, formes de fer... No tenim, ara per 
ara, evidències d‘episodis de violència.

Quina podria ser la seva estructura social? Aparentment, 
no semblaria que hi hagués grans diferències; però disposem 
d’alguna dada que sembla assenyalar en una altra direcció.

El sepulcre megalític de Puigseslloses (Folgueroles) és 
un del més grans i coneguts de Catalunya. Es tracta d’un 
monument excepcional tant per les seves dimensions com per 
la seva ubicació, al capdamunt d’un turó testimoni que té un 
gran domini visual de tota la Plana de Vic i zones properes, 
esdevenint, per tant, un punt de referència inevitable en el 
paisatge d’aquesta zona. Aquest megàlit està format per dues 

parts principals (figura 4): la cambra funerària, formada per 
4 lloses que depassen els 2 m d’alçària i que tenen entre 2,2 
i 4,5 tones de pes; i el corredor d’accés a la cambra funerària, 
també format per 4 lloses, però de mides molt més modestes, 
de fins a prop de 1 m d’alçària i d’entre 250 kg i 1 tona de 
pes. En conjunt, el sepulcre megalític té 9’75 m de llargada 
màxima i 4’5 m d’amplada màxima.

Les grans mides de les lloses, particularment de les que 
formen la cambra funerària, l’especial situació topogràfica 
d’aquesta construcció i el fet que als voltants immediats no 
hi ha materials petris semblants als de les lloses, va portar a 
desenvolupar una recerca geoarqueològica per tal de conèixer 
de forma precisa tant els materials petris de les lloses com 
la seva possible àrea de provinença i, per tant, poder valorar 
aspectes com la inversió de treball que s’hi va esmerçar.

L’estudi ha identificat diferents tipus de roques (figura 4): 
les quatre lloses de la cambra corresponen a un gres de gra 
molt groller mentre que les quatre lloses del corredor són de 
tres tipus litològics diferents: una calcària tipus grainstone, 
un gres groller i dues arenites híbrides.

L’estudi revela que les lloses de la cambra, més grans i 
més pesades, provenen d’una àrea-font situada a entre 2,5 
i 4 km de distància del megàlit. Aquesta àrea-font podria 
ser Savassona, on hi ha blocs naturals ben similars en 
formes i mides. Per contra, les lloses del corredor, de menors 
dimensions i pes, procedeixen de dues àrees-font diferents, 
que es troben a entre 1 i 2 km del megàlit (Vicens et al., 
2010; Clop et al., 2012).

En definitiva, aquest estudi posa de manifest l’important 
inversió de treball que es va fer per tal d’erigir una construcció 
funerària en un indret precís, desitjat fins al punt de justificar 
tota la feina de localitzar, aconseguir i transportar les lloses 
emprades tant per fer la cambra com el corredor. Es posa de 
manifest, així, que va ser un grup humà altament organitzat, 
capaç de planificar i dur a terme la tasca plantejada, i per 
tant, de mobilitzar la força humana necessària i la resta 
d’elements materials necessaris per a la mateixa. Aquesta 
tasca col·lectiva té un paper social similar al que en altres 
zones de la Península i el sud de França hauria tingut la 
construcció de grans fossats envoltant els poblats? Ara per ara 
és difícil de dir, però, si més no permet plantejar hipòtesis a 
l’entorn d‘aquests esforços col·lectius que permeten construir 

Figura 4.- Sepulcre megalític de Puigseslloses (Folgueroles). 
S’indica la identificació mineralògica de cada llosa.
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indrets on el grup, en la seva concepció més àmplia, podria 
retrobar-se periòdicament.

Aquesta ràpida revisió del que sabem d‘un període 
històric que abasta pràcticament 4.000 anys, i que té com tret 
principal l’inici i desenvolupament de les pràctiques agro-
ramaderes a la Plana de Vic, ens permet veure bé què en 
sabem i quins buits tenim, com ara la necessitat de disposar 
d’un conjunt més nombrós i fiable de datacions C-14, 
millorar el coneixement de les condicions paleomabientals 
(per exemple, fenòmens climàtics com l’esdeveniment 
4.2, com van afectar o no les condicions de vida en aquell 
moments), estudis antropològics, etc. Resta molta feina a fer 
en una zona d’alta expectativa com la Plana de Vic i els seus 
voltants, que està proporcionant evidències arqueològiques i 
dades rellevants des de fa més d‘un segle. Caldrà comptar amb 
la feina de tothom, administració, empreses i universitats per 
trobar les maneres d‘aprofitar al màxim les oportunitats que 
es presentin d‘avançar en aquest coneixement i per assegurar 
que les velles i les noves dades facin possible conèixer cada 
vegada millor la presència humana en aquesta zona i de 
quina manera i perquè ha anat canviant al llarg del temps.
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INTRODUCCIÓ
Amb motiu de les obres de desdoblament de la carretera C-25 
(altrament coneguda com a Eix Transversal), en el tram comprès 
entre els municipis de Vic i Espinelves, es va dur a terme una 
intervenció arqueològica preventiva als terrenys del mas el 
Casal, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta. (Figura 1)

Aquesta intervenció va permetre documentar un 
important jaciment arqueològic compost per un assentament 
prehistòric i un camp de sitges de l’antiguitat tardana (segles 
VII-VIII/IX dC).

Els treballs es van iniciar al mes de novembre de 2009 
i van concloure al desembre de 2010. A hores d’ara però, el 
jaciment encara està en procés d’estudi, per aquest motiu els 
resultats d’aquesta comunicació són provisionals i, per tant, 
subjectes a modificacions.

Els arqueòlegs Xavier Clop i Maria del Mar Espadaler 
varen identificar el jaciment l’any 1995, en el decurs de l’estudi 
per a la construcció de l’eix transversal (Clop, Espadaler, 
1995). Els sondejos efectuats donaren un important conjunt 
de materials arqueològics (691 restes) corresponents, 
bàsicament, a ceràmica obrada a mà pertanyent al calcolític – 
bronze. A banda, també es recuperà un conjunt de ceràmiques 
ibèriques, medievals i modernes i un conjunt força destacat 
de restes d’indústria lítica. La manca d’estructures associades 
a la zona intervinguda permet identificar el lloc com a zona 
residual d’un assentament desaparegut o bé emplaçat en les 
proximitats. La troballa, però, propicià la catalogació del lloc 
com a espai d’expectativa arqueològica, anomenant-se’l Bosc 
del Quer (número d’inventari 11.830).

L’any 2005, amb motiu de l’estudi d’impacte ambiental 
previ a l’obra de desdoblament de l’Eix, s’hi va dur a 
terme una altra intervenció arqueològica amb l’objectiu de 
localitzar l’origen de la troballa de 1993. Es van efectuar 
sondejos en un camp proper i els resultats foren similars: 
ceràmiques prehistòriques, sílex i trossos de carbó, sense 
context. També es localitzà algun fragment de ceràmica 
d’època antiga o alt medieval. L’arqueòleg que efectuà la 
prospecció considerà que es tractava, novament, d’una zona 
perifèrica del suposat assentament (Amorós, 2005).

L’any 2009 l’empresa Actium Patrimoni Cultural SL 
va rebre l’encàrrec de l’empresa concessionària CEDINSA 
de realitzar sondejos arqueològics, de caire informatiu, 
per tal de comprovar la possible existència de restes en 
un nou àmbit afectat (De Castro, 2010). La detecció 
d’estructures arqueològiques motivà el rebaix extensiu de 
la zona que permeté identificar un centenar d’estructures 
arqueològiques. 

L’excavació es va iniciar al mes d’agost de 2010 amb un 
equip format per setze arqueòlegs. La tasca de delimitació 
i neteja de la zona rebaixada l’any 2009, i l’ampliació de 
la prospecció, amb maquinaria pesant, vers el sector més 
septentrional del lloc arqueològic (a tocar del camí del 
Casal), va incrementar la troballa. La xifra total d’estructures 
documentades és de 555: 234 pertanyen a la prehistòria 
(42,16%) i 321 pertanyen a l’antiguitat tardana (57,84%). 
Les estructures més antigues es localitzen, principalment, 
en el sector occidental del clos arqueològic. Les estructures 
històriques es localitzen, exclusivament, en el sector oriental 
del jaciment. (Figura 2).

EL BOSC DEL QUER (Sant julià 
de vilatorta, osona). UN NOU 
ESTABLIMENT DEL CALCOLÍTIC 
– BRONZE A LA PLANA 
OSONENCA
Xavier CARLÚS i MARTÍN
Òscar DE CASTRO LÓPEZ

Figura 1. Situació de la intervenció

Figura 2. Total d’estructures localitzades
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CONTEXT GEOGRÀFIC I ARQUEOLÒGIC
El jaciment del Bosc del Quer està situat entre la plana 
osonenca i el massís de les Guilleries, a uns 615 m sobre el 
nivell del mar, en els camps de conreu de la masia anomenada 
Casal, al marge del fals túnel de la carretera C-25 i molt 
a prop de la carretera que uneix Sant Julià de Vilatorta i 
Vilalleons.

La plana constitueix l’extrem nord-est de la depressió 
central catalana. Aquesta, no obstant, ha perdut la seva 
horitzontalitat fruit dels processos d’erosió dels cursos 
fluvials ter, congost i els seus afluents sobre les marges toves 
d’origen eocènic. És i ha estat tradicionalment un canal de pas 
i de comunicació entre la Cerdanya i el Ripollès i les terres 
del Vallès Oriental i del Barcelonès. De clima mediterrani 
continental, humit sobretot al nord i al sud, es caracteritza 
per un règim de precipitacions regular durant tot l’any, si 
bé l’hivern és l’estació més seca. La inversió tèrmica i les 
boires afecten sovint a la plana, afavorides per una amplitud 
tèrmica alta al centre i oest de la comarca que donen lloc a 
glaçades durant la tardor, l’hivern i la primavera.

La subcomarca de les Guilleries forma una regió 
muntanyosa que, en bona, part està constituïda per un massís 
granític amb alçàries que superen els 1000 m.

Pel que fa al context arqueològic, molt a prop del 
nostre jaciment es localitza la Cova del Gegant (Sant Julià 
de Vilatorta), també coneguda com a Cau de la Guilla, 
on diversos sondejos van donar un conjunt de materials 
pertanyents al neolític mig-final i calcolític, i restes dentàries.

Una mica més lluny, a uns 5000 m de distància, trobem 
el megàlit de Puig-ses-lloses (Folgueroles). Es tracta d’una 
monumental galeria catalana, composta per vuit grans lloses. 
L’excavació del monument permeté la troballa de diversos 
vasos amb decoració campaniforme d’estil pirinenc, així com 
restes humanes de varis individus. Aquest lloc funerari i de 
culte, com la Cova del Gegant, podria haver estat relacionat 
amb l’ocupació del Bosc del Quer.

Al terme municipal de Tavèrnoles hi ha diversos llocs 
calcolítics, la majoria d’ells excavats d’antic per afeccionats i 
furtius. Destaca la Pedra del Sacrifici, a 6000 m de distància 
del nostre jaciment. Es tracta d’un sepulcre de fossa datat 
entre el neolític mig-final i el calcolític.

A Taradell consta l’existència de varies necròpolis 
calcolítiques, també excavades d’antic. Destaca la possible 
cista de les Seques de Gasala, la balma del Sot de l’Arenal o 
les tombes de Goitallops. 

Més enllà trobem el paratge megalític de Tavertet. 
Es tracta de jaciments excavats antigament, i amb dades 
relativament fiables, i d’altres millor estudiats per arqueòlegs 
moderns (Molist et al., 1987). Els llocs arqueològics es 
localitzen entre els 800 i els 1.000 m d’altitud, en una zona 
tradicional de pas entre la plana de Vic i les planes d’en Bas 
i de la Garrotxa. El paratge arqueològic està integrat per un 
conjunt de dòlmens i galeries amb una cronologia que va del 
neolític antic a l’edat del bronze. Aquests llocs d’enterrament 
i de culte funerari s’han de relacionar amb els assentaments 
més propers de l’entorn, tant d’Osona com de la Garrotxa.

Més allunyats del Bosc del Quer es troben els sepulcres 
de Collsuspina, Balenyà o del Brull, tots ells a uns 15.000 
m de distància, i datats entre el calcolític i l’edat del bronze.

Podem observar com la majoria dels jaciments del 
període calcolític-bronze antic localitzats a prop del Bosc 
del Quer són espais funeraris. Per trobar un jaciment 

arqueològic tipològicament semblant al nostre hem 
d’arribar-nos fins a Manlleu. Allí trobem un dels jaciments 
més emblemàtics d’Osona, es tracta del jaciment calcolític 
de l’Institut de Batxillerat Antoni Pous (Boquer et al., 1995). 
El lloc ocupa una extensió d’uns 2.500 m2 i correspon a un 
petit establiment pagès, integrat per estructures excavades al 
subsòl: fogars, sitges, estructures de sosteniment, retalls i un 
enterrament.

EL JACIMENT TARDOANTIC
Donada l’especificitat d’aquesta comunicació només ens 
centrarem en les estructures del període del calcolític – 
bronze1. Amb tot, considerem necessari esmentar, encara que 
sigui breument, les troballes adscrites al període de l’antiguitat 
tardana. Es tracta, grosso modo, d’estructures negatives, 
excavades al subsòl que apareixen sota l’estrat superficial 
-terra de conreu- entre 0,20 i 0,40 m. Corresponen, en la seva 
majoria, a estructures d’emmagatzematge tipus sitja (93.15%), 
seguides de fosses de funció indeterminada, cubetes d’estoc, 
fons de dòlium i un enterrament aïllat molt malmès.

Les sitges són de perfil troncocònic, parets convergents, 
rectes o lleugerament convexes i fons pla, de diàmetres entorn 
a 1,5 m. Aquestes són similars a les aparegudes en altres 
jaciments de la mateixa cronologia, com el jaciment de Els 
Mallols a Cerdanyola del Vallès (Francès et al., 2007:95-108) 
o el jaciment vigatà de El Graell (Oliva, Alsina, 2010: 47-48).

La característica més significativa del jaciment de 
l’antiguitat tardana rau en l’extrema densitat de fosses tipus 
sitja existents en un espai inferior al quart d’hectàrea. Així, 
es constata una constant remoció i reestructuració de l’espai, 
amb l’obliteració de fosses abandonades i l’excavació de 
noves al mateix lloc o en les proximitats. Futurs estudis en 
profunditat podran facilitar-nos la resposta a qüestions com 
la població, volum emmagatzemat o durada de l’assentament.

L’ESTABLIMENT DEL CALCOLÍTIC - BRONZE
Les estructures documentades d’aquest període (234) 
corresponen a dispositius de caire domèstic, productiu i 
constructiu, relacionats amb un petit establiment pagès. 
D’aquestes, 7 són estructures d’emmagatzematge tipus sitja 
(3.03%), 9 cubetes (3.9%), 184 forats de pal (79.65%), 7 
estructures de combustió (3.03%), 3 “Grans Retalls” (1.30%), 
1 hipogeu (0.43%) i 20 fosses de funcionalitat indeterminada 
(8.66%).

ESTRUCTURES D’EMMAGATZEMATGE TIPUS 
SITJA
Les estructures d’emmagatzematge tipus sitja constitueixen 
un tipus de dispositiu ben documentat i conegut a Catalunya. 
Mentre al litoral central són freqüents des del neolític, a la 
depressió central (Bages, Berguedà, Osona, etc.) escassegen 
durant totes les èpoques (Francès, Pons, 1998: 39).

Estructures d’aquesta mena les tenim presents a diversos 
jaciments d’Osona: Institut de Batxillerat Antoni Pous 
(Manlleu) o Collet de Cal Guarda (Masies de Voltregà). A 
l’Institut de Batxillerat Antoni Pous se’n van documentar 
catorze (clots del grup 1). Aquestes estructures formarien 
part d’una ocupació agrícola i ramadera del calcolític-bronze 
antic (Cruells et al., 1989; 1990; Boquer et al., 1989; 1995). 

1 Sembla no obstant que hi han estructures que podrien adscriure’s al 
període immediatament anterior (neolític final) i posterior (bronze final – Ia 
edat del ferro)
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L’excavació al Collet de Cal Guarda permeté documentar i 
estudiar un fons de sitja del bronze inicial (CCG-1). Segons 
R.Pou, la fossa formaria part d’un jaciment més extens 
(Pou, 2007). Un altre jaciment a destacar és Sant Llorenç 
de Boada - El Graell a Vic (Oliva, Alsina, 2010). L’aspecte 
que presenta aquest establiment és el del característic camp 
de fosses, equiparable als assentaments vallesans de Can 
Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental) o de les Sitges de la 
UAB (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental).

Al Bosc del Quer només se n’han documentat set. Tres 
són prehistòriques indeterminades (E-390, E-479 i E-549), 
una és del calcolític - bronze (E-288), una altra és del bronze 
final (E-178) i dues pertanyen al bronze final - primera edat 
del ferro (E-453 i E-518). Aquestes fosses es troben en tots 
els casos escapçades i reblertes amb deixalles (ceràmiques, 
cendres, carbons, fauna, tovot, blocs, etc.). 

La sitja E-288 és de morfologia troncocònica, planta 
circular (Ø superior 1,23 m; Ø inferior 1,30 m), fons 
pla i parets convergents (Figura 3). Presenta una alçada 
-conservada- de 0,72 m, amb dos nivells d’amortització. 
S’ha exhumat ceràmica, lític, blocs i carbons. Entre els 
fragments ceràmics desataquen diversos fragments informes 
pertanyents a un recipient de grans dimensions (tipus tenalla 
de provisions) i un petit fragment de vora pertanyent a un 
atuell campaniforme (tipus gobelet, olla o escudella) amb 
decoració d’estil regional, tipus pirenaic.

Trobem fosses d’emmagatzematge d’aquesta cronologia 
a Manlleu. En concret, les sitges IM-1 i IM-15 de l’Institut 
de Batxillerat Antoni Pous (Boquer et al., 1995: 22) mostren 
certes semblances de caràcter morfològic amb la fossa E-288 
del Bosc del Quer. L’estructura d’emmagatzematge IM-1 
presenta una datació absoluta de 3.700 ± 80 B.P (UBAR-107 
– 2.510-1.870 cal. BC). Aquesta datació situa l’estructura i 
el jaciment de Manlleu en l’horitzó cronològic del calcolític-
bronze antic (Boquer et al., 1995: 93-95). Trobem paral·lels a 
Sant Llorenç de Boada - El Graell: sitges S-34, S-41 i S-43, 
(Oliva, Alsina, 2010: 29-31), així com en altres jaciments 
propers, com Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental): 
sitges CRII-49, CRII-325, CPRII-483 i CRII-571, de 
morfologia troncocònica, fons pla i parets convergents, 
rectes o lleugerament còncaves (Bouso et al., 2004: 82), o 
Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental) 
(Martín et et al., 1988a: 9-23; 1988b: 77-92).

La sitja E-178 s’adscriu al bronze final. És de 
morfologia cilíndrica, planta ovalada (Ø superior 1,40; Ø 
inferior 1,30), fons pla i parets rectes. Presenta una alçada 

-conservada- de 0,94 m. De l’únic nivell d’amortització, s’ha 
exhumat ceràmica, blocs, carbons, argila cuita (possible llar 
desmuntada) i fauna.

La sitja E-518 és de morfologia troncocònica, planta 
circular (Ø superior 1,03; Ø inferior 1,70), fons pla i parets 
convergents. Presenta una alçada -conservada- de 1,35 m. 
Presenta sis nivells d’amortització, on s’ha exhumat ceràmica, 
lític, blocs, carbons, cendres, argila cuita, fauna i metall (tres 
fragments de bronze)2 (Figura 4).

Les sitges E-453, E-479 i E 549 són de cronologia 
indeterminada. En el seu rebliment s’han recuperat fragments 
de ceràmica, lític, blocs, carbons, cendres i argila cremada, 
l’estudi dels quals permetrà acotar la seva cronologia.

ESTRUCTURES D’EMMAGATZEMATGE TIPUS 
CUBETA
Conformen aquest grup les estructures domèstiques de 
manteniment i emmagatzematge de productes agrícoles 
a curt termini o bé llocs especialitzats per a la realització 
d’activitats de manteniment, com tasques de mòlta, processat 
d’aliments, etc. (Oliva et al., 2007: 69-70). Les fosses més 
reduïdes, destinades a suportar un únic atuell, podrien desar 
aliments ja processats, líquids, etc. En els jaciments del 
bronze i la primera edat del ferro de la depressió prelitoral es 
localitzen, bé aïllades dins dels jaciments o agrupades amb 
d’altres de característiques similars, la qual cosa fa suposar 
que es trobaven dins o en les immediacions dels poblats 
(Francès, Pons, 1998: 41).

Estructures d’aquesta mena les tenim presents a diversos 
jaciments d’Osona. A l’Institut de Batxillerat Antoni Pous 
(Manlleu) se’n van documentar set (clots dels subgrups 2B, 
2C i 2D). Es tracta de forats de morfologia hemisfèrica, 
planta circular, amb uns diàmetres que van de 0,70 m a 1,10 
m d’obertura i una fondària que no supera els 0,35 m; les 
parets són gairebé rectes o poc definides. Aquestes fosses, 
juntament amb les sitges, formarien part de l’àrea industrial 
del poblat (Boquer et et al., 1995: 33, 35 i 46). A Sant Llorenç 
de Boada - El Graell (Vic) se n’han documentat dues (E-
30 i E-31). Es tracta de fosses de morfologia hemisfèrica, 
planta circular, amb uns diàmetres que no superen els 0,60 m 
d’obertura i una fondària -conservada- inferior als 0,40 cm; 
les parets són rectes o lleugerament divergents. Per manca 
d’ítems diagnòstics no és possible adscriure-les a cap període 
concret de la prehistòria (Oliva, Alsina, 2010: 41-42).

2 Aquesta fossa i l’E-178 podrien ser coetànies.

Figura 3. Secció de la sitja E-288

Figura 4. Secció de la sitja E518
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Al Bosc del Quer sols se n’han documentat nou, això 
suposa el 4,01% del conjunt excavat. Cinc són prehistòriques 
indeterminades (E-21, E-42, E-291, E-486 i E-517), una 
podria ser neolítica (E-507) i tres són del calcolític-bronze 
(E-543, E-546 i E-567). 

La cubeta E-543 és de morfologia cilíndrica, planta de 
tendència circular (Ø superior i inferior 0,63), fons pla i 
parets rectes. Presenta una alçada -conservada- de 0,18 m, 
reblerta per un únic nivell d’amortització. Un panorama 
similar el conforma la cubeta E-546. De morfologia 
hemisfèrica, planta circular (Ø superior 0,70), fons còncau i 
parets divergents, presenta una alçada conservada de 0,22 m 
i amb un únic nivell.

Un cas singular el conforma la cubeta E-567. És de 
morfologia cilíndrica, planta circular (Ø superior i inferior 
0,75), fons còncau i parets rectes, amb una alçada conservada 
de 0,67 m. Entre els tres nivells d’amortització que s’observen 
s’ha recuperat un important conjunt de material ceràmic, 
localitzant, entre les seves restes, la base i diversos fragments 
d’un mateix vas o contenidor ceràmic. (Figura 5).

Les fosses E-543, E-546 i E-567 presenten produccions 
ceràmiques característiques del calcolític-bronze antic. 
Aquest tipus de dispositiu domèstic és força recurrent. A 
banda de les fosses documentades a l’Institut de Batxillerat 
Antoni Pous (Manlleu) o a Sant Llorenç de Boada - El Graell 
(Vic), destaquem les excavades als jaciments de Can Roqueta 
(Sabadell, Vallès Occidental) (Palomo, Rodríguez, 2004: 84; 
Bouso et et al., 2004: 79-80), sitges de la UAB (Cerdanyola 
del Vallès, Vallès Occidental) (Francès, 1993: 6-10), Can 
Gambús I (Sabadell, Vallès Occidental) (Roig, Coll, 2008: 
95), Can Gambús II (Sabadell, Vallès Occidental) (Artigues 
et al., 2008: 116-117), etc. Interpretem l’estructura 567 com a 
rebost de provisions o com a suport d’un contenidor. Aquests 
suports de grans contenidors són quelcom diferents, es tracta 
de fosses excavades al subsòl on s’hi  encaixaven recipients 
ceràmics. Destaquen els suports excavats al jaciment vallesà 
de Can Roqueta II (Bouso et al., 2004: 79), el documentat 
al jaciment de les Escoles Nacionals (Santa Perpètua de 
Mogoda, Vallès Occidental)3 (Marcet, Morral, 1982: 67-73; 
Marcet, Petit, 1985: 103), el documentat al jaciment del carrer 
de la Riereta, 37-37 bis (Barcelona) (Carlús, González, 2008: 

3 Del neolític final.

106; fig. 9) o el conjunt excavat a Minferri ( Juneda, Lleida) 
(Equip Minferri, 2001: 48; Alonso, López, 2000: 279-306)4.

La cubeta E-507 és de morfologia hemisfèrica, planta 
circular (Ø superior 0,80), fons còncau i parets divergents. 
Presenta una alçada -conservada- de 0,32 m amb un únic nivell 
d’amortització on s’ha exhumat ceràmica, lític, blocs i carbons. 
Entre la ceràmica exhumada destaquen diversos fragments 
informes decorats amb cordons llisos i/o aplicacions. Algunes 
formes i determinats motius decoratius permeten aventurar 
la cronologia relativa d’aquesta estructura: darrera fase del 
neolític antic (postcardial). 

De les quatre cubetes restants, de les quals no tenim prou 
dades per definir la seva cronologia, destaca la E-21. És de 
morfologia hemisfèrica, planta circular (Ø superior 0,65 m), 
fons còncau i parets divergents, on s’ha exhumat diversos 
fragments d’un gran contenidor ceràmic.

ESTRUCTURES DE SOSTENIMENT VERTICAL. 
FORATS DE PAL
Aquest grup està integrat per cent vuitanta quatre forats, 
això suposa el 82,14% del conjunt excavat, trenta-quatre 
dels quals pertanyen, amb tota seguretat, al calcolític-bronze, 
la resta, cent cinquanta, són prehistòrics, però de període 
indeterminat. Aquests forats s’agrupen majoritàriament en 
el sector septentrional del jaciment (80,97% del total)5, en 
aparença isolats i/o disposats en línia. La freqüència i disposició 
d’aquests dispositius de sosteniment poden indicar, a vegades, 
l’existència d’estructures aèries, relacionades amb construccions 
o de tipus residencial o bé de tipus industrial agrícola (Boquer 
et al., 1995: 46). L’alineació corba que descriuen els forats 
de pal E-189, E-190, E-191, E-199 i E-426 a l’entorn de 
la fossa E-188, que interpretem com a fons de cabana, és un 
bon exemple del que diem. Quant a la forma d’aquests forats 
s’ha de dir que la majoria són cilíndrics (58,15%)6, hi ha, però, 
altres morfologies: el·líptica, globular, cònica, etc. La fondària 
prototípica -conservada- oscil·la entre els 10 i els 30 cm, són 
excepcionals aquells forats que superen els 30 cm7. Els clots 
són de tendència circular i el diàmetre estàndard oscil·la entre 
els 20 i els 40 cm8. És habitual trobar pedres allotjades a 
l’interior dels forats (E-395, E-396, etc.), aquestes poden ser 
interpretades com a elements de falca dels pals.

No és habitual trobar aquesta mena de dispositius, la seva 
poca consistència i escassa profunditat, l’erosió dels jaciments i 
les modernes tècniques de prospecció emprades -mecàniques-, 
obstaculitza i/o n’impedeix, sovint, la seva descoberta. No 
obstant això, trobem jaciments amb aquesta mena de registre, 
l’Institut de Batxillerat Antoni Pous (Manlleu) n’és un bon 
exemple. El jaciment manlleuenc ha proporcionat vuit efectius 
(clots del subgrup 2A). Es tracta d’estructures de morfologia 
cònica, planta circular, de dimensions variables (diàmetres 
de 24 cm per fondàries de fins a 23 cm). Un dels clots (IM-
30) presentava un conjunt de pedres ben disposades, formant 

4 En aquest jaciment s’han trobat dues fosses amb la tenalla conservada 
parcialment in situ (Equip Minferri, 2001: 48; Alonso, López, 2000: 279-306).

5 Sector septentrional: 149 forats. Sector meridional: 23 forats. Forats 
deslocalitzats: 12.

6  Forats de pal cilíndrics: 107 efectius. Forats altres morfologies: 54 efectius. 
Forats de pal sense atribució morfològica: 23 efectius.

7 Fondàries: 0-10 cm (48 efectius), 10-30 cm (97 efectius) i ≥ 30 cm (19 
efectius).  Sense dades: 20 efectius.

8 Diàmetres: 0-20 cm (23 efectius), 20-40 cm (73 efectius), 40-60 cm (36 
efectius) i ≥ 60 cm (13 efectius). Sense dades: 39 efectius.

Figura 5. Secció de la cubeta E567
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cercle, i delimitant un espai de 17 cm de diàmetre per 22 cm 
de fondària (Boquer et al., 1995: 46; fig. 10). Cal destacar 
també la presència d’un conjunt de quatre clots alineats: IM-
25, IM-26, IM-27 i IM-29. Per les seves característiques (la 
línia sembla descriure un semicercle) se’ls podria associar a 
diversos tipus d’estructures enlairades, des de construccions 
semicirculars o circulars, tipus cabana, fins a paraments 
(palissades) verticals destinats a assecar cereals o d’altres tipus 
d’estructures domèstiques o d’estabulació (Boquer et al., 1995: 
46; fig. 10). Al Bosc del Quer també trobem determinades 
alineacions, com la integrada pels clots E-411, E-410, E-254, 
E-408, E-401 i E-403, que permeten inferir l’existència de 
superestructures domèstiques i/o productives, més o menys 
complexes: palissades, envans, tanques, coberts, cabanes, etc. 
Val a dir que l’alineació integrada pels forats E-411 a E-403 
descriu una línia recta, d’onze metres, orientada de nord-
oest a sud-est. La separació entre els forats és similar, oscil·la 
entre 1 i 1,25 m (Figura 6). Una altra línia és la integrada 
pels clots E-446 a E-431. Es tracta també d’una palissada 
recta, integrada per 10 forats, d’uns cinc metres de longitud. 
En aquest cas la superestructura resultant s’orientaria de 
nord-est a sud-oest, altrament, la distància entre els clots 
és menys regular que l’anterior. Així, les característiques 
arquitectòniques i estructurals d’aquestes palissades podrien 
indicar modes constructius diferents per a usos particulars. 
L’estudi aprofundit i rigorós d’aquestes estructures permetrà, 
en un futur, un millor coneixement de les estructures aèries i de 
les superestructures domèstiques, productives i/o industrials 
emprades en la prehistòria recent. Aquest tipus de registre 
també el trobem a Minferri ( Juneda, Lleida). L’agrupació de 
deu forats de pal, alineats en dues fileres i amb un pal central 
de majors dimensions, ha estat interpretada com a habitatge. 
La disposició regular dels clots, i la relació de l’estructura 
amb les infraestructures que l’envoltaven, confirmen la seva 
funció singular com a habitatge. Es tracta de la primera casa 
de planta rectangular, d’inicis de l’edat del bronze, coneguda a 
les planes de ponent. La seva superfície rondaria els vint-i-un 
metres quadrats (Equip Minferri, 2001: 47).

ESTRUCTURES DE COMBUSTIÓ
Aquest grup està integrat per set estructures. Quatre d’elles 
pertanyen al calcolític-bronze (E-111, E-205, E-386 i E-480), 
la resta són prehistòriques, però de període indeterminat 
(E-112, E-134 i E-175). Es tracta de fosses destinades a 
la combustió, d’arquitectura més o menys complicada, amb 
o sense preparació. En principi, aquestes estructures de 
combustió obertes no són característiques de cap funció ni ús 
específic, són dispositius recurrents dins i fora dels hàbitats 
prehistòrics i protohistòrics d’arreu del principat (Pons et al., 
1994). Classifiquem les estructures de combustió del Bosc del 
Quer en quatre grans grups morfològics (de menor a major 
complexitat arquitectònica):

· Fogars plans no limitats
· Cubetes de combustió circulars amb solera de pedres
· Cubetes de combustió rectangulars no limitades
· Cubetes de combustió rectangulars amb solera de pedres

El primer grup està integrat per una única estructura, la 
E-205. És el fogar del fons de cabana E-188 i es localitza en el 
sector septentrional de la cubeta. Es tracta de la traça d’un foc. 
Presenta morfologia més o menys rectangular, mesura 1,10 
m de llargada per 0,5 m d’amplada. La superfície presenta 

signes evidents de rubefacció. Val a dir que no hi ha cap 
superestructura de delimitació. Les funcions d’aquesta mena 
de focs poden ser diverses: il·luminació i escalfament de l’espai 
circumdant, cocció d’aliments, etc. A l’assentament banyolí de 
la Draga, s’han emprat focs similars per assecar cereals (Bosch 
et al., 2000: 73). Les dimensions i la morfologia d’alguns dels 
focs plans no limitats documentats al jaciment barceloní del 
carrer de la Riereta, 37-37 bis (E-45 o UE-1162) permeten 
establir una funció alternativa lligada als processos productius 
de la comunitat del bronze allí establerta.

El segon grup està integrat per les fosses E-112, E-134 
i E-175. La primera d’elles és de morfologia més o menys 
hemisfèrica, planta circular (Ø superior 1 m), fons còncau i 
parets divergents. Presenta una alçada màxima -conservada- 
d’uns 0,15 m, amb tres nivells estratigràfics. A banda dels 
carbons, s’han exhumat alguns bocins de ceràmica. Les pedres 
no semblen abocades, ans al contrari, semblen col·locades amb 
certa cura, com si es tractés d’un paviment. Val a dir que les 
pedres presenten signes inequívocs d’haver estat exposades a 
una font perllongada de calor (rubefacció, esclats tèrmics, etc.), 
un foc. La funció d’aquesta mena de paviment, preparació o 
solera lítica, pot ser diversa: permet la cocció per rostiment, 
on els aliments es disposen sobre o entre les pedres escalfades, 
per ebullició, on els aliments es disposen dins d’un recipient 
suspès sobre la llar i torrefacció o dessecació d’aliments (Bosch 
et al., 2000: 73-74).

La cubeta E-134 és de morfologia hemisfèrica, planta 
circular (Ø superior 1,7 m), fons còncau i parets divergents. 
Presenta una alçada màxima -conservada- de 0,15 m amb 
un únic nivell estratigràfic compost per sorra de color marró, 
carbons i pedres cremades, amb algun bocí de ceràmica. De 
similars característiques és la cubeta E-175, seccionada per 
l’estructura E-172. És de perfil hemisfèric, planta circular (Ø 
superior 0,90 m), fons còncau i parets divergents amb una 
alçada màxima -conservada- d’uns 0,08 m.

Figura 6. Alineació dels forats de pal E254, E401, E403, E408, E410 i E411
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L’existència d’aquesta mena de dispositius es remunta al 
neolític, són paradigmàtiques les estructures de combustió 
documentades al jaciment lacustre de la Draga (Banyoles, Pla 
de l’Estany), de finals del mil·lenni VI cal. AC (Bosch et al., 
2000: 73-74), la documentada al carrer Nou de la Rambla, 
82-88 (Barcelona), pertanyent al neolític antic (Pujades, 
2007: 201) o la documentada al jaciment vallesà de la Bòbila 
Madurell – Mas Duran (Sant Quirze del Vallès), del neolític 
final (Díaz et al., 1995: 21). Més tardans són els dispositius 
documentats al turó de Can Filuà (Santa Perpètua de Mogoda, 
Vallès Occidental) (González, Harzbecher, 2008: 74), al carrer 
de la Riereta, 37 (Pla de Barcelona) (Carlús, González, 2008: 
105), a Sant Pau del Camp (Pla de Barcelona) (Granados et 
al., 1993: 28-29) o al jaciment lleidatà de Minferri ( Juneda, 
Les Garrigues) (Equip Minferri, 2001: 48).

El tercer grup està constituït per una única estructura, 
la E-386. La planta és de morfologia rectangular (llargada 
superior 2,80 m; llargada inferior 2,72; amplada superior 1,30 
m; amplada inferior 1,10 m), el fons és pla i les parets són 
divergents. La cubeta presenta un volum màxim de 0,546 m3. 
El fons i part de les parets mostren rubefacció, produïda per 
l’acció del foc. S’observen dos focus d’escalfor, al nord i al sud 
de la cubeta, així doncs, inferim l’existència de dos focs, d’igual 
intensitat, que amb tota seguretat funcionaren alhora. Aquests 
focs han acolorit el fons de vermell intens. Les empremtes de 
l’escalfor són força regulars, circulars, d’un metre de diàmetre. 
La presència de dos possibles forats de pal, localitzats en 
les parets sud-est i sud-oest del sector meridional de la 
cubeta, permeten inferir l’existència d’alguna estructura aèria 
subsidiària. Documentem dos nivells de rebliment, un nivell 
heterogeni integrat per argila de color grisós i carbons, i un 
darrer nivell homogeni integrat per sorra de color marró. 
(Figura 7)

Pel que fa a la finalitat d’aquesta estructura, pensem que 
la seva particular morfologia i complexitat arquitectònica 
indiquen un ús industrial o manufacturer. Val a dir que 
aquesta hipòtesi encara ha de ser degudament contrastada. A 
nivell formal la E-386 és similar a les fosses de combustió del 
jaciment vallesà de Ca l’Estrada (Canovelles, Vallès Oriental) 
(Fortó et al.. 2005: 6-7). Es tracta de retalls fets en el sòl 
natural, de planta rectangular amb els angles arrodonits, que 
fan entre 20 i 35 cm de fondària. La seva llargada oscil·la entre 
6 (EC-28) i 2 m (EC-410)9. L’interior dels retalls està reblert 
de pedres i combustible vegetal (Fortó et al., 2006: 48-50), 
aquest fet els apropa més al quart grup del Bosc del Quer.

El quart grup està integrat per un dues estructures, 
la E-111 i la E-480. La primera devia ser de morfologia 
rectangular -està escapçada per la tomba E-151 (llargada 
superior 3 m; amplada superior 1,10 m), el fons de la cubeta 
és còncau i les parets divergents. Presenta tres nivells o estrats: 
UE-74 (nivell homogeni integrat per sorra marró; destaca l’alt 
contingut de carbons, també trobem argila cremada, ceràmica 
i alguna pedra), UE-83 (nivell homogeni integrat per pedres 
i blocs; també trobem carbons) i UE-84 (nivell homogeni 
integrat exclusivament per carbons i cendres). El fons de la 
cubeta mostra rubefacció, produïda per l’acció del foc.

L’estructura E-480 és de morfologia rectangular amb els 
angles arrodonits (llargada superior 2,50 m; amplada superior 
1,5 m), el fons de la cubeta és pla i les parets lleugerament 

9 La datació radiocarbònica d’aquestes estructures de combustió ha donat 
4.500 ± 40 BP (Poz-10384) i 4.505 ± 40 BP (Poz-11265), ambdues dins del 
neolític final verazià (Fortó et al., 2005: 7).

divergents amb cinc nivells estratigràfics amb presència de 
carbons, cendra, pedres i algun fragment de ceràmica. El 
fons d’aquesta fossa també mostra rubefacció, òbviament 
produïda per l’acció d’un foc. La roentor es concentra, 
principalment, en el sector sud de la cubeta. L’anàlisi de 
l’estratigrafia indica dos moments d’ús de temps il·limitat. 
(Figura 8). L’estructura està envoltada per un conjunt de 
forats de pal: E-482, E-483, E-484 i E-485. Això permet 

Figura 7. Detall del fogar E386

Figura 8. Fogar E480 i forats de pal associats
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inferir l’existència d’una palissada o tancat vertical, que 
podria exercir de paravent.

Pel que fa a l’atribució cronològica d’aquestes estructures 
s’ha de dir que ve definida per la troballa d’un conjunt de 
fragments ceràmics amb decoració campaniforme d’estil 
regional, tipus pirenaic.

A nivell tipològic aquests dispositius podrien assimilar-
se als fogars localitzats a Ca l’Estrada, Can Piteu-Can 
Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental) o carrer de la Riereta, 
37-37 bis (Pla de Barcelona). Els tres jaciments presenten 
estructures de forma i arquitectura similars, atribuïbles al 
neolític final verazià. Dels fogars de Ca l’Estrada ja hem 
parlat. La llar documentada a Can Piteu-Can Roqueta és 
rectangular i presenta unes dimensions similars a les del 
Bosc del Quer (2,66 m de llargada i 1,55 m d’amplada) 
(Oliva et al., 2007: 7-9; Carlús, González, 2008: 97-99). 
Aquesta presenta una datació de 4.540 ± 40 BP, cal BC 
3.380-3.080 (UBAR-685) que la fa pràcticament coetània 
a les de Ca l’Estrada i a la del Raval de Barcelona (Oliva 
et al., 2007: 7-9; Carlús, González, 2008: 98). La del Raval 
de Barcelona és de morfologia oval o rectangular amb els 
angles arrodonits, fons pla i parets divergents. Amida 2,40 
per 1,50 m i la seva fondària oscil·la entre els 20 i els 5 
cm. S’han identificat dos moments constructius. Val a dir 
que les pedres de la solera presenten alteracions tèrmiques: 
s’han localitzat diversos rierencs esclatats per l’acció del 
foc, amb una datació de 4.515 ± 80 BP, cal BC 3.360-3090 
(Carlús, González, 2008: 98) (Carlús, González, 2008: 
97-99). Morfològicament també podrien assimilar-se a 
l’estructura E-6 del poblat lacustre de la Draga (Banyoles, 
Pla de l’Estany). Aquesta estructura seria més antiga, ha 
estat classificada dins del neolític antic. Mostra, però, les 
mateixes característiques formals que els referents citats: 
cubeta rectangular de 2 m de llargada i 1,25 m d’amplada, 
parets divergents i fons pla. En el seu interior s’allotgen 
nombroses pedres alterades tèrmicament, fauna cremada, 
cereals carbonitzats, indústria i fragments de ceràmica. Els 
seus investigadors han interpretat l’estructura com una llar 
domèstica per coure carn i torrar cereals (Bosch et al., 2000: 
55). Les estructures empedrades del Bosc del Quer també 
tenen paral·lels en el sud i sud-est de França, destaquen els 
conjunts de Villeneuve-Tolosane, Saint-Michel-du-Touch, 
Les Clariaux, Château-Percin o Gran-Champ (Vaquer 
et al., 2000; Pautreau et al., 2000). A Villeneuve-Tolosane 
els fogars empedrats són de grans dimensions i es troben 
agrupats en espais específics. Aquestes estructures tenen la 
seva continuïtat en el neolític final, moment en què apareixen 
estructures individuals de dimensions més reduïdes. Quant a 
la seva interpretació, autors com Méroc (1962) i Simmonet 
(1980) valoren la possibilitat de que es tractés de cabanes 
que posseirien un paviment o solera aïllant de la humitat. 
D’altra banda, la majoria d’autors defensen que es tracta 
de dispositius de combustió vinculats a la conservació 
d’aliments (assecat, fumat, etc.), el tractament de les pells 
o la cuina de grans quantitats de queviures. En tot cas, 
sembla clar que ens trobem davant d’un conjunt de llars 
que transmeten calor a partir d’elements refractaris com 
les pedres. L’ús perllongat de les llars degradaria els sòlids 
interposats -pedres- i disminuiria la capacitat d’absorció i 
refracció, d’aquesta manera seria necessària la reforma i 
renovació de les superfícies de cocció, afegint més pedres o 
refent les superfícies empedrades.

GRANS RETALLS
Es tracta de clots de grans proporcions, pel que fa a la 
seva superfície i volum, i fondàries diverses. La seva 
estructura arquitectònica difereix de la de les estructures 
d’emmagatzematge a curt, mig i llarg termini (cubetes, 
sitges i altres dispositius excavats). Palomo i Rodríguez 
(Palomo et al., 2002: 227-234; Palomo, Rodríguez, 2004: 
83) inclouen dins d’aquest grup genèric tant les estructures 
tradicionalment anomenades fons de cabana10, com altres 
tipus d’estructures, a priori, no cobertes. Aquesta definició 
no deixa de ser un calaix de sastre que inclou totes aquelles 
fosses que no tenen una funcionalitat clara, sovint de difícil 
interpretació, i que de forma genèrica i indiscriminada s’han 
denominat fons de cabana. Inclouríem dins d’aquesta gran 
categoria les estructures d’habitació, aquelles destinades 
al descans o a la preparació d’aliments, en definitiva, al 
desenvolupament d’activitats quotidianes dins l’àmbit 
privat (Terrats, 2010: 144-146), les superestructures i 
infraestructures destinades a la producció del bé comú i/o 
privat, coberts, cabanes i altres dispositius (llocs d’explotació 
agropecuària, tallers de manufactura, explotacions d’argila, 
etc.) i llocs d’emmagatzematge a gran escala. Al Bosc del 
Quer hem documentat tres estructures d’aquesta mena: 
E-188, E-385 i E-580. A una d’elles, la E-188, se la pot 
qualificar de cabana o cabanya. Els altres dos retalls són, 
a priori, de funció indeterminada. A nivell cronològic, els 
estrats d’amortització -destrucció- dels retalls E-188 i 
E-385 presenten ceràmiques d’estil campaniforme. La 
E-580 presenta materials ceràmics comuns al calcolític i al 
bronze antic.

La fossa o retall E-188, els forats de pal E-189, E-190, 
E-191, E-199, E-211, E-425, E-426 i E-204 i el fogar 
pla E-205 constitueixen un tot que interpretem com a 
cabanya (Figura 9). La fossa, veritable fons de cabana, és 
de morfologia el·líptica (llargada superior 2,8 m; llargada 
inferior 2,60; amplada superior 2,20 m; amplada inferior 
2 m), fons pla -regularitzat- i parets divergents. El clot 
presenta una fondària de 0,5 m i un volum de 2,41 m3. En 
el sector septentrional de la cubeta trobem el foc E-205 i 
el forat de pal E-204. L’estructura presenta un únic nivell 
d’amortització, nivell homogeni integrat per argila marró.

10 Segons Pons (1994) un fons de cabana és una unitat d’habitació a l’aire 
lliure amb uns dispositius de caire domèstic que la defineixen: l’existència 
de límits (pedres, trinxeres o parets excavades), banquetes, forats de pal, 
estructures de combustió, concentracions de materials i estructures de 
manteniment.

Figura 9. Detall del fons de cabana E188 i forats de pal associats
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El conjunt està envoltat de petits forats. Hem documentat 
set. Aquests presenten forma subcilíndrica o cilíndrica i el 
seu diàmetre oscil·la entre els 20 (E-211) i els 40 cm (E-
119). La seva presència suggereix l’existència d’un espai 
tancat i protegit amb una coberta. Aquests forats serien els 
elements de suport de les estructures de sosteniment -pals- 
d’un sostre construït amb material perible. A banda, la seva 
distribució a l’entorn de la fossa permet inferir l’existència 
d’una armadura de pals que constituiria la tanca de la 
construcció. La distribució de les fosses, fons i forats de pal, 
ens permet deduir l’estructura general de la cabana, la qual 
estaria integrada per dos nivells d’ocupació, un d’ells excavat 
al terra natural (UE 203), parets verticals, construïdes amb 
pedres, pals i una trama d’elements vegetals més petits 
(brancatges) -enllaçats- i un sostre, suportat per pilars de 
fusta, possiblement a doble vessant. La superfície habitable 
de la cabana és d’uns 4 m2.

El model arquitectònic inferit no difereix del model de 
cabana aèria proposat per la Dra. Pons (Pons, 1993: 18-19): 
l’estructura del Bosc del Quer presenta límits, clarament 
definits per l’alineació de forats de post, s’infereix l’existència 
d’estructures de sosteniment vertical, es constata l’existència 
d’una llar i es dedueix l’existència de dos àmbits aptes per 
a l’estoc o la producció. Un cop esclarida la tipologia de la 
construcció caldria definir la seva funcionalitat. L’associació 
entre cabana i unitat d’habitació (espai limitat per una 
estructura, destinat a l’habitació) és habitual. Creiem, però, 
que aquest terme pot tenir altres accepcions. (Pons, 1993: 
30) reconeix que «hi ha fosses i/o cubetes que comporten 
pel material trobat unes activitats rutinàries semblants a 
les unitats d’habitació: estructures de combustió, restes 
culinàries, estoc de ceràmica o magatzem d’aliments», 
aquests espais, similars a les unitats d’habitació, podrien ser 
destinats al refugi i/o a l’emmagatzematge. Ja ens hem referit 
als elements “imprescindibles” per a definir una cabana-
unitat d’habitació: límits, forats de pal, llars, dispositius que 
determinin activitats econòmiques concretes, concentracions 
importants de material i estructures de manteniment; potser 
caldria afegir un darrer aspecte: un espai prou ampli per 
al desenvolupament normalitzat de les activitats socials i 
econòmiques destinades al manteniment del/s individu/s. 
Així, la cabana del Bosc del Quer, podria ser una cabana-
unitat d’habitació destinada a l’allotjament d’un sol individu 
o un espai -cobert- destinat a alguna mena d’activitat 
econòmica relacionada amb la producció, l’emmagatzematge 
i/o l’estoc.

Les fosses E-385 i E-580 són similars a nivell morfològic. 
La primera és de morfologia circular (Ø superior 3,20 m; Ø 
inferior 2,60 m), fons pla i parets lleugerament divergents 
(Figura 20). El forat presenta una fondària de 0,90 m 
i un volum aproximat de 5,96 m3. Dins del clot no hi ha 
cap dispositiu. A l’exterior, a tocar de la vora sud-est de la 
fossa, hi ha dos forats de pal de 15 cm de fondària. Així, 
inferim l’existència d’una modesta superestructura aèria, 
suportada per pals d’escàs diàmetre, que cobriria la part 
oriental de la fossa. La segona estructura (E-580) sembla de 
morfologia el·líptica -es troba escapçada- (llargada superior 
i inferior 2,20 m; amplada superior conservada 1,90 m). El 
fons és pla i les parets verticals (Figura 10). El clot mostra 
una fondària de 0,70 m i un volum mínim d’uns 2,29 m3. 
Dimensions, capacitat i orientació semblants a la cabana 
E-188. La presència d’un foc s’intueix a partir d’una taca 

obscura, carregada de carbons i cendres, que es localitza al 
bell mig de la fossa. L’escassa rubefacció del sòl indica que es 
tracta d’un foc de baixa intensitat -potser esporàdic-. Dins 
del clot i al voltant del foc romanen, en desordre, alguns 
blocs i diversos fragments de ceràmica pertanyents, tots ells, 
a un mateix contenidor de provisions. Ens trobem amb dues 
estructures que presenten certes semblances amb la fossa 
E-188: aparença, dispositius (forats de post associats a la 
E-385 i foc associat a la E-580), rebliment i cronologia, així 
doncs, no podem descartar una funció similar.

No abunden els exemples ni els paral·lels. En parlar 
dels forats de post ja ens hem referit a la cabana-unitat 
d’habitació de Minferri ( Juneda). A Catalunya, l’ús de 
la cabana és tradicional des del neolític antic: La Draga 
(Banyoles, Pla de l’Estany), Plansallosa (Montagut, Alta 
Garrotxa), Ca n’Isach (Palau-saverdera, Alt Empordà), 
Barranc d’en Fabra (Amposta, Montsià), etc. Cal destacar 
les cabanes del neolític final -grup Verazià- del jaciment 
vallesà de la Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès): C.1 i 
C.11 (Díaz et al., 1995). Tenim altres exemples de possibles 
cabanes del Verazià: El Coll (Llinars del Vallès, Vallès 
Oriental) o Can Vinyals II (Santa Perpètua de Mogoda, 
Vallès Occidental). També cal esmentar els grans retalls de 
l’assentament verazià del Camp del Rector ( Jorba, Anoia). 
Es tracta de tres fosses de grans proporcions que han estat 
interpretades com a cabanes (Font, 2005). La presència 
de forats de pal, les dimensions i la morfologia complexa 
dels fons, l’aparició de restes de toves amb empremtes de 
branques, l’abundància artefactual i la seva ubicació espacial, 
són els indicadors que menen a definir la troballa com a 
veritables fons de cabana. Font (2005: 65) distingeix entre 
cabanes destinades a l’habitació i cabanes destinades a altres 
usos, com l’estabulació, l’estoc i/o l’emmagatzematge i el 
desenvolupament d’activitats productives.

Més tardana és l’estructura subterrània complexa E-1 del 
Vapor Gorina (Sabadell, Vallès Occidental), pertanyent al 
calcolític. (Roig et al., 2008).

També és interessant destacar l’estructura E-331 de Can 
Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental). Es tracta d’un gran 
retall de l’edat del bronze, interpretat com a fons de cabana 
-d’hàbitat-, atesa la presència de dispositius i estructures 
internes (Palomo, Rodríguez, 2004: 86-87). Un altre cas 
d’interès seria el fons de cabana de la Vall Suau (Sant Quirze 
del Vallès, Vallès Occidental). La cabana disposava d’una 
petita fossa de combustió, d’inducció pètria. L’existència 

Figura 10. Planta del gran retall E 580
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d’un forat de pal permeté inferir l’existència d’una coberta 
(Carlús, 1999: 18-39). Un altre exemple seria la fossa E-II 
del jaciment de l’Escola Bressol l’Espiga (Santa Perpètua 
de Mogoda, Vallès Occidental). Es tracta d’un clot de 
morfologia ovalada de 3,05 per 2,40 m que presenta dos 
àmbits o espais diferenciats. La presència d’abundants 
tovots, la morfologia i les dimensions del clot, són els 
principals indicadors d’una hipotètica estructura d’hàbitat 
estacional, aïllada, relacionada amb feines agrícoles puntuals 
i/o oportunistes (González, Harzbecher, 2008: 80-82). 
El darrer cas que volem esmentar també pertany a Santa 
Perpètua de Mogoda, es tracta de l’estructura E-1 de Can 
Vinyalets. És una fossa de notables dimensions, de planta 
el·líptica, de 5,34 m de llargada i 3,02 m d’amplada, fons 
pla i perfil còncau. Té una profunditat màxima d’uns 0,85 
m i una superfície d’uns 13,23 m2. L’estructura presenta 
dos àmbits diferenciats i dos moments d’utilització. Els 
dispositius associats a la primera fase són: una banqueta i 
una llar de foc limitada per una corona d’argila cuita. La 
segona fase inclou, únicament, un foc. Les característiques 
morfològiques de la depressió E-1, la composició dels 
diversos nivells que l’amortitzen i l’existència de dues llars, 
permeten concloure que l’estructura és un fons de cabana 
tipus habitatge. L’estructura en qüestió pertany al bronze 
mitjà (Font, 2006: 190-199).

La utilització de cabanes d’habitació també pot donar-
se en ambients subterranis -coves o abrics-. N’és un exemple 
l’estructura de refugi interior de la cova de les Pixarelles 
(Tavertet, Osona). El lloc fou ocupat durant el bronze mitjà, 
durant un lapse de temps indeterminat, no gaire llarg. En 
aquest nivell d’ocupació es poden documentar un conjunt 
de forats de post que determinaven un espai reduït a la part 
més fonda de la cova. Es tracta d’una senzilla estructura 
d’habitació delimitada per les parets de la cavitat, pals 
clavats a terra i un sostre (Bosch, Santacana, 2009: 193; 
figura 67).

En línies generals els/les arqueòlegs/es ens posem 
d’acord a l’hora d’interpretar determinats retalls i/o 
estructures complexes com a fons de cabana. La dificultat 
rau a l’hora d’assenyalar la funcionalitat i especificitat 
d’aquestes construccions. La presència o no d’una llar de 
foc determina habitualment la interpretació. Segons Pons 
(1993: 18) l’element fonamental a l’hora de definir una 
unitat d’habitació -cabana d’habitació- és una estructura 
de combustió, la seva presència és quasi imprescindible 
per a definir una cabana. La solidesa de la llar i l’existència 
de dispositius d’emmagatzematge (cubetes) defineixen 
l’arrelament de la construcció. Estem d’acord amb 
aquestes condicions arquitectòniques, ara bé, creiem 
que no determinen la funció final de la casa. Creiem 
que els dispositius de combustió no són exclusius de les 
construccions destinades a l’hàbitat. Tampoc ho són els 
suports de tenalla o les cubetes d’estoc a curt o mig termini. 
La localització i polivalència d’aquestes estructures és clara, 
les llars permeten escalfar l’ambient, cuinar, produir, etc., i 
les fosses-cubetes permeten mantenir un estoc d’ús domèstic 
i/o productiu. La dificultat d’establir veritables associacions 
entre construccions, artefactes i usos ens fa ser prudents a 
l’hora d’establir la funció primordial de la cabana del Bosc 
del Quer. Vistos els paral·lels i exposats els arguments, ens 
decantem per atorgar-li una funció productiva (taller de 
manufactura o lloc d’emmagatzematge) més que d’hàbitat.

HIPOGEU E-151
Els hipogeus presenten una arquitectura complexa 
composada per una fossa, que desenvoluparia la funció 
d’accés, i una o més cambres excavades a les parets on s’hi 
podrien practicar enterraments o inhumacions múltiples 
successives. L’estructura del Bosc del Quer presenta pou 
d’accés, tanca i una única cambra. El pou és de morfologia 
el·líptica (llargada superior 1,10 m; amplada superior 0,60 
m) i presenta una fondària conservada d’uns 0,74 m (Figura 
11). Val a dir que el pou talla el fogar E-111. Al nord-oest 
d’aquesta fossa s’excava la cambra sepulcral. La cambra és 
gairebé circular -en alguns punts és una mica irregular- 
(Ø superior 1,10 m; Ø inferior 1,20 m) i presenta una 
fondària conservada d’uns 0,70 m. L’excavació d’aquesta 
infraestructura no comportà, a priori, la destrucció del fogar 
E-111, sembla que aquest s’ensorrà en col·lapsar el sostre de 
la tomba, temps després de l’enterrament.

El mort s’orienta nord-est (cap) sud-oest (extremitats 
inferiors), es troba en connexió anatòmica, situat en decúbit 
supí amb l’esquena plana sobre el terra. Els coxals s’han 
obert lleugerament i han perdut la seva posició original. El 
braç dret es troba flexionat sobre la caixa toràcica. El braç 
esquerre es troba flexionat amb la mà a l’alçada de l’espatlla. 
El crani sembla que ha basculat vers el sud-est. Les cames es 
troben flexionades -s’adapten a la forma de la fossa-.

El mort no descansa directament sobre el sòl de la 
cambra. Entre el mort i el terra hi ha tres estrats: la UE-
0129 (nivell homogeni integrat per argila marró amb algun 
carbó, es tracta del nivell que sustenta el mort), la UE-
0124 (nivell constructiu integrat per tres lloses col·locades 
horitzontalment sobre l’estrat 0130) i UE-0130 (nivell 
homogeni integrat per argila marró amb algun carbó). El 
nivell 0129 presenta un gruix d’uns 12 cm, l’enllosat i el nivell 
0130 presenten cadascun un gruix de 5 cm. Considerem 
aquests nivells com la preparació de l’enterrament. Aquesta 
preparació constaria d’un primer nivell, molt fi, integrat per 
material perible -la seva descomposició deixà pas a la terra-, 
un segon nivell integrat per un llit, paviment o superfície 
empedrada -les lloses han estat col·locades amb molta 
cura- i un tercer nivell, sobre el qual descansaria el mort, 
integrat també per material perible. La utilització de coixins 
o suports de material perible, emprats per elevar el cadàver 
i aïllar-lo del sòl, ha estat constatada pels arqueòlegs Roig 
i Coll (2010: 108) a la necròpolis del neolític mitjà de Can 
Gambús-1 (Sabadell, Vallès Occidental).

Figura 11. Detall del finat dins l’Hipogeu E151
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Sobre el nivell d’inhumació trobem tres estrats més: la 
UE-100 (nivell homogeni integrat per sorra gris), la UE-084 
(nivell heterogeni integrat per sorra de color gris i carbó) i la 
UE-074 (nivell homogeni integrat per sorra de color marró 
fosc). Aquests estrats permeten identificar tres fets: col·lapse 
de la coberta o sostre de l’hipogeu -que devia ser de poc 
gruix, a tenor de la fondària de la tomba-, ensorrament de 
l’estructura de combustió localitzada immediatament per 
sobre i obliteració definitiva del forat. Val a dir que dins 
d’aquests nivells trobem una bona mostra d’aquest procés: 
ceràmica, fragments d’argila cuita, carbó, pedres (algunes 
d’elles cremades) i blocs (procedents de la clausura de la 
tomba). Entre el material de rebuig exhumat destaquen 
alguns fragments de ceràmica d’estil campaniforme. Cal 
destacar que no hi ha aixovar funerari. Podríem situar aquesta 
estructura en un moment indeterminat entre el calcolític i el 
bronze antic, posterior a la utilització de la llar E-111.

Els paral·lels són abundants, sobretot a la depressió 
prelitoral: Vallès Occidental, etc. Els hipogeus del període 
calcolític-bronze antic són majoritàriament d’ordre 
col·lectiu. Destaquen els de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occ.): CRII-459, CRII-222 i CRII-70 (Palomo, Rodríguez, 
2004: 87; Bouso et al., 2004: 96), els de Can Gambús 
(Sabadell, Vallès Occ.): CG1-172, CG1-238 i CG1-349 
(Roig, Coll, 2008: 97-99), els de Mas d’en Boixos (Pacs del 
Penedès, Alt Penedès): E-35 i E-257 (Bouso et al., 2004: 
96) i el del carrer París (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occ.) 
(Francès et al., 2007: 315-333). D’altres són individuals, 
destaquem l’enterrament documentat al jaciment vallesà 
del Pla de la Bruguera (Castellar del Vallès) (Clop et al., 
1995: 27-28) o l’hipogeu barceloní del carrer de la Riereta, 
37-37 bis (Barcelona) (Carlús, González, 2008: 108). 
Aquest darrer exemple és interessant doncs reuneix les 
mateixes característiques arquitectòniques que l’hipogeu 
osonenc del Bosc del Quer. Es tracta d’una estructura 
d’enterrament, integrada per un pou d’accés i una cambra 
funerària, que acull un individu de curta edat, dipositat 
en decúbit lateral dret amb les cames i braços flexionats 
(Pla, 2007). Tipològicament, aquesta tomba, com la de 
Sant Julià de Vilatorta, s’inscriu dins de les anomenades 
fosses d’enterrament complexes o fosses-hipogeu (Agustí, 
Mercadal, 2002, 598). Val a dir que aquest tipus de sepultura 
es contraposa a la fossa d’enterrament simple -tipus sitja-, on 
no hi ha modificacions significatives de l’estructura. Seria el 
cas de l’enterrament IM-6 de l’Institut de Batxillerat Antoni 
Pous de Manlleu (Boquer et al., 1995: 52), un dels referents 
més propers.

CONCLUSIONS
Tot i que el jaciment encara no ha estat estudiat degudament, 
podem avançar algunes conclusions. A nivell tipològic 
el Bosc del Quer no difereix d’altres llocs arqueològics, 
de la Catalunya Central o de la Depressió Prelitoral, com 
l’Institut de Batxillerat Antoni Pous (Manlleu, Osona), 
Sant Llorenç de Boada-Graell (Vic, Osona), Can Roqueta 
(Sabadell, Vallès Occidental), Can Gambús I i II (Sabadell, 
Vallès Occidental) o Mallols (Cerdanyola del Vallès, 
Vallès Occidental). Es tracta d’assentaments a l’aire lliure, 
emplaçats estratègicament sobre suaus elevacions del terreny, 
amb bona visibilitat i fàcil accés, amb recursos hídrics 
accessibles, rodejats d’espais aptes per al desenvolupament 
econòmic i propers a vies de transhumància i comunicació. 

El nínxol ecològic és fonamental per a l’assentament humà, 
en aquest sentit, cal dir que l’ambient biòtic que envolta el 
Bosc del Quer és ideal. L’espai ecològic i orogràfic descrit és 
apte per a sistemes productius basats en petites comunitats 
agrícoles tendents a l’autosuficiència econòmica, que trauen 
un rendiment acotat del potencial econòmic del territori. 
Aquest model ecològic i productiu explicaria l’ocupació 
reiterada d’un mateix espai durant la prehistòria recent i 
determinats períodes històrics, com l’antiguitat tardana.

L’assentament calcolític del Bosc del Quer ve definit 
per un conjunt de dispositius: domèstics, de producció, 
constructius i cultuals, els quals donen testimoni de 
l’existència d’un petit assentament pagès, integrat per 
una comunitat d’ordre domèstic -familiar- que explotaria 
l’entorn més immediat. Encara desconeixem la durada 
i temporalitat d’aquest establiment. L’existència de llars 
construïdes, cabanes i/o coberts destinats a la producció o 
l’emmagatzematge, palissades, construccions diverses, i un 
enterrament, indiquen un alt grau d’arrelament al territori, 
que descarta un assentament de caire esporàdic i oportunista. 
Sabem que, desprès d’un lapse de temps, més o menys dilatat, 
el lloc torna a ser ocupat, durant el bronze final-primera edat 
del ferro, aquest cop, per una comunitat més reduïda, a tenor 
de la migradesa de les restes. Aquesta comunitat tornarà a 
explotar el territori agrícolament.
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PRIMERS RESULTATS 
DE LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA AL 
JACIMENT DE L’EDAT DEL 
BRONZE DE L’ARGEMÍ 
(VIC, OSONA)
Emiliano HINOJO GARCIA i Jordi ARDIACA RODRÍGUEZ 
(Codex – Arqueologia i Patrimoni)

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
El jaciment objecte d’estudi es localitzava al costat nord-oest 
del nucli urbà de Vic (Osona), concretament al vessant nord 
d’un turó situat a uns 620 metres cap al nord de l’església de 
Sant Joan de Galí i a uns 100 metres de l’actual convergència 
de les carreteres  C-25D  i C-154. La partida de terra on 
s’ubicava s’anomena l’Argemí, topònim que es va fer servir per 
donar-l’hi nom. Les seves coordenades geogràfiques, segons 
projecció UTM, són les següents:  31N/5D50  434988.6/ 
4642969.3.

MOTIUS I DADES GENERALS DE LA 
INTERVENCIÓ
La intervenció arqueològica ve motivada per l’aplicació de 
les mesures correctores del projecte viari de desdoblament 
de l’Eix Transversal - Carretera C-25, al tram comprès 
entre els municipis de Sant Bartomeu del Grau, Santa 
Eulàlia del Grau, Vic i Gurb (PK 169+100 al PK 178+400).

En el transcurs dels treballs de control de les obres es 
va poder detectar i excavar el jaciment de l’Argemí, situat 
entre els PK 176+430 i 176+630 de l’obra. D’altra banda, 
també s’hi van localitzar altres restes als voltants, com una 
cubeta isolada a la part superior d’un turó pròxim, entre els 
PK 177+430 i 177+610, així com una estesa de material en 
superfície en el vessant est d’aquest mateix. Finalment, entre 
els PK 177+680 i 177+750, es va documentar un paleocanal 
amb materials arqueològics aportats o arrossegats.

Els treballs d’excavació arqueològica van anar dirigits 
pels arqueòlegs de l’empresa  CODEX Arqueologia i 
Patrimoni, Emiliano Hinojo García i Jordi Ardiaca 
Rodríguez, amb un equip format per dotze auxiliars i 
oficials. Pel que fa a l’estudi dels materials exhumats, va ser 
realitzat per la també arqueòloga Paola García Medrano. 
La promoció i finançament dels treball va anar a càrrec de 
Cedinsa Eix Transversal Concessionària de la Generalitat 
de Catalunya a través de l’empresa constructora de les 
obres, UTE Sta. Mª d’Oló - Gurb.

El seguiment arqueològic es va iniciar al febrer de 2011 
i es va donar per finalitzat al mes de juny. En el cas del 
jaciment de l’Argemí,  la seva delimitació i excavació es va 
fer de forma paral·lela entre el maig i juny del mateix any.

ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS
En aquest sector de les obres del desdoblament de l’Eix 
Transversal, no teníem constància de cap intervenció o excavació 
arqueològica prèvia. Tan sols es coneixia, a través de fonts orals, 
la possible presència d’un jaciment de cronologia prehistòrica 
que fou seccionat o afectat per l’antiga construcció de l’Eix. 
Arrel d’aquesta informació, facilitada per l’arqueòleg territorial 
de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, el Sr. 
Antoni Caballé, es va poder detectar, en el decurs del seguiment 
arqueològic, el jaciment de l’Argemí, així com també altres 
estructures prehistòriques localitzades a les proximitats.

GEOLOGIA, CLIMATOLOGIA I VEGETACIÓ
El lloc on es va efectuar la intervenció s’ubicava al vessant 
nord d’un turó testimoni, o suau elevació del terreny, 
d’aproximadament uns 570 metres d’alçària. Aquest s’emmarca 
en les estribacions dels contraforts que separen la Plana de 
Vic de l’altiplà del Lluçanès, i és fruit del procés d’erosió dels 
materials d’origen marí i continental sedimentats durant l’època 
terciària eocènica. El substrat rocós, que es troba per sota dels 
dipòsits del Quaternari, està format essencialment per margues 
sedimentàries de color gris-blavoses.

Pel que fa als cursos d’aigua, el més pròxim és el torrent 
del Bosc que, amb un recorregut de nord a sud, recull les 
aigües del sector més elevat de la Creu de Gurb per portar-
les cap a la riera de Sant Joan de Galí, que forma part de la 
conca del riu Ter.

El clima de la Plana de Vic, condicionat clarament per la 
seva orografia, és de tipus mediterrani amb una tendència al 
continental de muntanya mitjana, caracteritzat per una forta 
oscil·lació tèrmica. La temperatura mitjana anual és de 12,7 ºC 
i la pluviositat d’uns 768 mm.

A banda dels camps de conreu, la vegetació més típica que 
cobreix aquesta zona, actualment molt residual, és la roureda 
de roure martinenc (Quercus pubescens) amb boix (Buxus 
sempervivens). Aquesta també pot alternar-se amb altres 
espècies foranes com les pinedes de pi roig (Pinus silvestris) 
o de pi pinyoner (Pinus silvestris). Les formacions arbustives 
més importants són l’argelaga (Genista Scorpius), el romaní 
(Romarimus off icinalis) i la farigola (Thymus vulagaris), entre 
d’altres. 
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT I ESTRATIGRAFIA
En primer lloc, un cop detectada l’àrea on es situava el 
jaciment, els treballs van iniciar-se amb el rebaix de manera 
mecànica de l’estratigrafia superficial, composta o resultat de 
la descomposició de la capa vegetal superior i d’aportacions 
naturals i/o antròpiques. D’aquesta forma es va delimitar un 
nivell  arqueològic d’argiles de tonalitat fosca amb nombrosos 
fragments de ceràmica a mà i restes de matèria orgànica 
carbonitzada. Es tractava, com veurem a continuació, del 
darrer rebliment d’un gran retall o depressió practicat en les 
margues o lutites carbonatades.

Aquest xaragall, o formació natural, producte de l’erosió 
de l’aigua de la pluja, presentava una superfície d’uns 200 
m2 amb una planta de morfologia força irregular però de 
tendència allargada. Orientat atenent l’eix longitudinal en 
sentit nord-est/sud-est, es va excavar una longitud de 14,50 
m, una amplada de 14,30 m i una fondària màxima d’1,5 
m. Cal dir que aquesta no era la seva extensió total, ja que 
només es va delimitar i documentar una part, concretament 
els límits nord-est i sud-oest. La resta  presentava  una 
continuïtat vers al nord-oest,  estenent-se sota el talús de 
l’obra i, d’altra banda, cap al sud-est, on es trobava seccionat 
o afectat per l’antiga construcció de l’Eix Transversal. Quant 
a la seva secció, aquesta era còncava amb les parets inclinades 
vers l’exterior. El fons es trobava ple d’irregularitats i 
mostrava una pendent força accentuada vers al nord-oest.

Els estrats que reblien el retall es van formar a partir 
de sediments aportats, compostos principalment de margues 
i argiles de tonalitats marronoses, amb gran quantitat de 
nòduls calcaris i alguns blocs de pedra de petites i mitjanes 
dimensions. Les seves potències variaven entre les més 
minses, que no arribaven als 10 cm, fins a les que superaven 
els 50 cm. A banda de la presència de material ceràmic i 
algun element de bronze, cal destacar l’aparició de restes de 
matèria orgànica carbonitzada, boçades de cendres i restes o 
fragments d’argila cuita.  

En aquest mateix espai també es va detectar la presència 
de tres fosses circulars o sitges que, afectades pels treballs 
agrícoles, només conservaven el cos inferior. Disposades al 
llarg de la part central de la depressió, aquestes fosses es van 
fer entre en els seus nivells de rebliment inferiors i el terreny 
geològic. Relacionada amb aquestes, però situada fora dels 
límits del gran retall, concretament a uns 3 m vers el nord-est, 
també es va localitzar una altra fossa de morfologia i dimensions 
molt similars. A nivell general, aquestes es caracteritzaven 
per mostrar unes plantes de  morfologia  circular amb uns 
diàmetres conservats que oscil·laven entre els 1,25 i 1,60 m. 
Les bases eren majoritàriament planes i les parets globulars 
o troncocòniques amb unes alçades d’entre 0,25 i 0,60 m. 

La funció original o primària d’aquestes estructures 
negatives, és a dir, l’emmagatzematge a curt i mitjà termini 
de productes  cerealístics, ve definida principalment per 
criteris morfològics. En aquest sentit, també s’ha de destacar 
que a la part inferior d’una d’elles es van localitzar les restes 
d’una llosa de pedra calcària tallada, de forma circular, que 
s’interpreta com una tapadora o element de senyalització.

Un cop les fosses van deixar de complir la seva funció 
original s’amortitzaren mitjançant l’abocament de sediments 
on es barrejaven residus detrítics o deixalles, així com un 
gran nombre de blocs de pedres, de dimensions mitjanes i 
grans, amb signes d’alteració tèrmica. També es va recuperar 
una gran quantitat de matèria orgànica carbonitzada 

que correspondria a restes de troncs o branques d’arbres. 
Aquestes evidències indicarien que, de forma secundària, es 
va efectuar una combustió premeditada a l’interior d’algunes 
d’aquestes estructures.

En el decurs dels treballs de seguiment arqueològic de les 
obres, es van localitzar i excavar altres estructures negatives 
de característiques i cronologia similars a les aparegudes 
a l’Argemí.  En primer lloc, a uns 500 m cap al nord-est 
del jaciment, i a la part superior d’un altre turó (580 metres 
d’altitud), trobem un retall de petites dimensions o cubeta 
isolada. Practicada en el terreny geològic, presentava una 
planta circular, secció cilíndrica i fons pla, amb un diàmetre 
de 0,93 m i una potència de 0,20 m.

En el vessant nord-est d’aquesta elevació del terreny, 
un cop extreta la capa vegetal, es va detectar una estesa 
de material ceràmic a mà. Un cop efectuada la delimitació 
i excavació no es va localitzar cap estructura negativa i, 
per tant, es va considerar que aquestes restes procedien, 
simplement, de la part més elevada del turó.

Finalment, al peu d’aquest mateix, va aparèixer un gran 
retall on es van recuperar nombrosos fragments de material 
ceràmic a mà en superfície. Presentava una morfologia 
força irregular i, tot i que s’estenia sota els límits dels 
talussos de l’obra,  mesurava 8 m de longitud màxima, 
uns 7 m d’amplada i una potència mitja d’uns 45 cm. A 
partir de la seves característiques morfològiques i de la 
composició del sediment que l’amortitzava, s’ha interpretat 
que correspondria a les restes d’una antiga torrentera, o 
paleocanal, que va erosionar el terreny geològic. Per tant, 
els materials, segurament van ser arrossegats per l’acció de 
l’aigua d’una zona no llunyana.

MATERIAL ARQUEOLÒGIC
En primer lloc, destaca el fet que s’ha recuperat una quantitat 
molt minsa de restes faunístiques. Només comptem amb 
un germen d’un molar inferior de cèrvid, així com amb 
un fragment d’arrel de dent i un os pla indeterminats que 
presenten indicis d’una cremació molt lleugera.

El conjunt ceràmic exhumat del jaciment de l’Argemí, i de 
la resta d’estructures prehistòriques excavades, suma un total 
d’uns 9.300 fragments. Es tracta de ceràmiques a mà amb un 
aspecte o acabat final ben acurat, on predominen les coccions 
realitzades en ambient oxidant i, ocasionalment, reductor o 
mixt. La major part dels fragments mostren unes tonalitats 
marrons o ataronjades en ambdues cares. Les pastes es 
presenten ben decantades amb un desgreixant mineral molt 
abundant. Generalment, aquest és de petit i mitjà format amb 
una morfologia subangular, i esporàdicament arrodonida, 
sobretot en el cas dels vasos de majors dimensions. El quars 
és el més documentat a pràcticament tots els casos, seguit per 
la mica daurada i la calcària. Les altres inclusions apareixen 
de forma més residual.

Pel que fa als acabats dels recipients, en general s’observa 
un conjunt on clarament abunden les superfícies exteriors i 
interiors allisades, i en menor mesura, les que mostren un 
tractament més groller. També cal destacar el baix nombre 
de peces amb un acabat brunyit o espatulat.

Dominen les vores de morfologia secant, inclinades 
vers l’exterior, i les de perfil rectilini amb llavis plano-
horitzontals o arrodonits. Les bases presenten un fons pla 
i sense diferenciar amb el perfil exterior rectilini; no n’hem 
documentat cap de convex, malgrat que sí hem recuperat 
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vores de formes hemisfèriques que s’associen amb aquest 
tipus de base. D’altra banda, pel que fa als elements de 
prensió o suspensió, trobem llengüetes simples de secció 
ovalada que es localitzen a la part exterior del llavi, o molt a 
prop de la vora, i gairebé sempre les trobem en fragments de 
grans recipients o tenalles. També destaquem la presència de 
mugrons simples, de petites dimensions, i nanses de secció 
aplanada i circular.

Quant a les decoracions, en primer lloc, cal destacar les 
ungulacions i les incisions a mode de línies horitzontals, 
verticals i obliqües que, situades majoritàriament a la part 
exterior del llavi, es poden disposar paral·leles o combinades 
entre elles. La resta de motius ornamentals documentats 
també són els més típics de l’Edat del Bronze Inicial, com 
les impressions de secció circular o allargades; puntejats fets 
amb algun estri o punxó i, finalment, cordons llisos, amb 
impressions digitades i incisions obliqües.

Encara que no s’ha pogut recuperar cap perfil sencer, 
atès l’alt grau de fragmentació, s’intueixen algunes de les 
tipologies que responen a les més habituals de la zona del 
nord-est peninsular. La més representada és la de recipients 
de tendència hemisfèrica, de mida petita i mitjana, i els de 
carena intermèdia, seguits pels globulars o perfils en “S”, 
vasos troncocònics de dimensions mitjanes i perfil baix i, per 
últim, els vasos de parets rectes de gran capacitat. 

L’atuell macrolític recuperat està compost per un 
conjunt de 9 artefactes. Es tracta d’un material que també 
apareix en altres jaciments de cronologies similars, integrat 
bàsicament per estris d’ús domèstic com matrius i mans de 
molins, percussors o allisadors, així com un fragment de 
l’extrem distal d’una destral polida. Pel que fa a l’industria 
lítica tallada, amb un total de 38 peces, la matèria prima 
més representada és el sílex i, de forma minoritària, també 
apareix el quars i la corniana. Es composa fonamentalment 
d’ascles simples i retocades. D’aquestes últimes destaquem 
la presència de rascadores, gratadors i puntes de sageta, una 
d’elles del tipus foliaci.

Quant als ornaments d’indústria òssia trobem, d’una 
banda, dos fragments de malacofauna, que foren retallats i 
polits, i que representen segments de braçalets de Pecten o 
Glycymeris, amb una secció de tendència ovalada; i, d’altra 
banda, una dena d’os de morfologia el·líptica, secció aplanada 
i amb una perforació, perfectament circular, a la part central. 

En relació als metalls, s’han recuperat 4 peces de bronze, 
tres de les quals no podem definir a què corresponen degut 
a la seva mida i al deficient estat de conservació. La restant 
és una anella de bronze de morfologia i manufactura molt 
senzilles, sense cap tipus de decoració i de secció molt 
variable que va des d’aplanada fins a quasi rectangular. S’ha 
realitzat una analítica de la composició del metall d’aquesta 
peça 1 que mostra que es tracta d’un objecte de bronze ric en 

1 Les anàlisis per conèixer la composició del metall s’han realitzat mitjançant 
Fluorescència de raigs X amb l’espectròmetre INNOV-X Alpha equipat amb tub 
de raigs X, instal·lat al Museo Arqueológico Nacional (Madrid). L’investigador 
responsable ha estat Ignacio Montero (Centre de Ciències Socials i Humanes 
del CSIC, Madrid) amb la col·laboració d’Ignacio Soriano (GRANEP i 
Universitat Autònoma de Barcelona). Els temps d’adquisició es van fixar en 
40 s i els valors quantitatius van ser calculats a partir de patrons certificats. 
Els resultats s’expressen com a percentatge en pes de cada un dels elements 
detectats. Els resultats que es recullen a la Taula van expressats com % en 
pes (nd = no detectat, tr = traces). En el cas de la plata (Ag) i antimoni (Sb) 
el límit de detecció és 0,20%, per la resta d’elements es situa en el 0,02%.

estany (Sn). Atès que d’aquest element hi ha una proporció 
en l’aliatge al voltant del 10-12 %, el bronze adquireix les 
seves propietats idònies de duresa, resistència i ductilitat. 
Com es tracta d’un objecte no utilitari, la presència més 
elevada de Sn (al voltant del 26%) s’ha d’interpretar 
amb la finalitat d’aconseguir un colada metàl·lica més 
fluida i amb més baix punt de fusió, ideal per a objectes 
decoratius. Proporcions semblants són poc recomanables 
en útils i armes.  El mateix es pot dir del plom (Pb), la 
presència del qual va associada a objectes ornamentals, 
tot i que, en aquest cas, no supera el 2%, límit a partir 
del qual es considera d’adició intencionada. La presència 
minoritària de níquel (Ni), arsènic (As) i antimoni (Sb), 
s’ha de relacionar amb la mena, o menes, del mineral de 
coure reduït, on estaven inclosos de forma natural.

Finalment, volem aclarir que no podem garantir que 
totes aquestes peces de bronze pertanyin al mateix període, 
principalment perquè es van localitzar en els nivells més 
superficials del gran retall del jaciment de l’Argemí. A més, 
pel que fa a l’anella analitzada, l’elevada proporció de Sn 
ens indicaria clarament que es tracta d’un material tardà. 
En aquest sentit, trobem paral·lels d’ornaments semblants 
en jaciments del Bronze Final o de l’Edat del Ferro, com 
per exemple al Pla de la Bruguera (Castellar del Vallès, 
Vallès Occidental), a Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, 
Vallès Occidental), a Genó (Aitona, Segrià), a Castelltallat 
(Sant Mateu de Bages, Bages) o al Mas Pla de Valldossera 
(Querol, Alt Camp).

CONCLUSIONS
El seguiment arqueològic efectuat en el decurs de les 
obres de desdoblament de l’Eix Transversal ha permès la 
localització i l’excavació d’un assentament a l’aire lliure 
de l’Edat del Bronze, concretament del Bronze Inicial (C. 
2350-1300 CAL ANE). Aquest es trobava emplaçat en 
un lloc estratègic, és a dir, a la part superior, o vessant 
assolellada, d’una petita elevació del terreny, des d’on 
es dominava un ampli territori. A més, es situava en 
uns terrenys molt fèrtils per a la pràctica agrícola i amb 
diversos cursos d’aigua propers.

L’objectiu principal o originari de les estructures 
documentades era l’emmagatzematge de l’excedent 
agrícola. Un cop van deixar de complir el seu ús primari, 
la major part de les fosses es van destinar a l’abocament  
d’escombraries o residus produïts per les activitats de 
caràcter domèstic. Juntament amb els sediments s’han 
exhumat fragments ceràmics, restes faunístiques, molins 
de vaivé, peces d’indústria lítica i elements d’argila cuita 
o cremada. Aquestes evidències, que ens indicarien que 
la zona d’hàbitat o domèstica es situava molt a prop, es 
relacionen directament amb el processament, rebost i 
consum d’aliments agrícoles i ramaders procedents d’un 
àmbit domèstic de caràcter familiar.

Finalment, estructures com aquestes les podem trobar 
a jaciments propers com l’Institut de Batxillerat Antoni 
Pous (Manlleu, Osona) i Bosc  del  Quer  (Sant Julià de 
Vilatorta, Osona) o d’altres més allunyats com Can 
Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), la Bòbila Madurell 
(Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental), les sitges de la 
UAB (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental), Minferri 
( Juneda, Garrigues) o Mas d’en Boixos (Vilafranca del 
Penedès, Alt Penedès).
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Fig. 1. Plànol general de les estructures del jaciment de l’Argemí.

Fig. 2. Vista general de la gran depressió o retall.

Fig. 3. Detall d’una de les fosses o sitges.

Fig. 5. Peces més representatives de la industria òssia, microlítica i 
metalls.

Fig. 4. Quadre resum de les formes ceràmiques i decoracions.

Fig. 6. Quadre amb els resultats de la metal·logràfica efectuada a l’anella de bronze.
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EL JACIMENT DE SANT 
LLORENÇ DE BOADA-EL 
GRAELL (VIC, OSONA): UN 
EXEMPLE DE DIACRONIA 
DE POBLAMENT A LA 
PLANA DE VIC.
Mònica OLIVA POVEDA 1,  Jordi ALSINA MARTÍN 2

1 Arqueòloga. Universitat Autònoma de Barcelona.

2 Arqueòleg.

INTRODUCCIÓ
La intervenció arqueològica efectuada en el jaciment de 
Sant Llorenç de Boada-El Graell, al municipi de Vic, es va 
dur a terme com a conseqüència de la urbanització d’una 
Àrea Residencial Estratègica (ARE) promoguda per Incasol 
(Institut Català del Sòl). L’actuació arqueològica es va 
encarregar a l’empresa Arkeolik s.c.p. 1, sota la direcció de 
Jordi Alsina Martin, incorporant-se un mes més tard la 
segona directora, Mònica Oliva Poveda.

L’excavació del jaciment es va iniciar el 19 de novembre 
del 2007 amb caràcter d’urgència, atès el gran nombre 
d’estructures que s’anaven localitzant en l’obra i, finalment, 
va quedar interrompuda el 20 de febrer del 2008 per ordre de 
Incasol, que també va paralitzar l’execució de l’ARE.

El jaciment de Sant Llorenç de Boada-El Graell està 
situat a l’oest del nucli urbà de Vic, entre l’antiga N-152 
(actual C-17) i el límit del municipi, a l’indret anomenat 
el Graell. Els terrenys que conformen l’ARE limitaven al 
nord, amb la carretera de Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer 
(carretera de la Guixa), a l’est, amb el vial d’enllaç entre 
l’antiga carretera N-152 de Barcelona a Puigcerdà i la 
carretera de la Guixa, i a l’oest, amb la variant de la carretera 
N-152 (C-17). L’àrea tenia una superfície de 20,11 ha. Les 
coordenades entre les quals s’ubica el jaciment corresponen 
a: sud-est: x: 437532,00 m y: 4641683,00 m; nord-oest: x : 
436734,50 m y: 4641717,00 m (Figura 1).

Les primeres evidències de restes arqueològiques 
detectades durant la prospecció van ser els basaments de la 
capella-església de Sant Llorenç de Boada2 i restes de tombes 
medievals al seu voltant (Alsina, 2007). Es coneixien, al voltant 
de l’àrea, altres restes arqueològiques: les 3 inhumacions de 
tomba amb llosa (entre el 401 i el 715 dC) de la Tomba del 
Mas Atalaia del Xiprer, les restes ceràmiques de sigil·lada a 

1 Empresa actualment inexistent. La direcció de l’excavació no va percebre el 
sou de la realització de la memòria, cosa que també ha condicionat la manca 
d’analítiques realitzades i la difusió del jaciment.

2 Ermita romànica del segle Xl, que fou dinamitada l’any 1939, al final de la 
guerra civil. Aquesta ermita es troba també catalogada a la fitxa núm. 13 del 
Programa d’Arqueologia Urbana de la Ciutat de Vic del 1992.

Can Claveres, unes 3 sitges que contenien ceràmica romana, 
teules i fauna al mas de Casa Fontcuberta (218 / 476 dC) i, 
finalment, l’Ermita de Sant Sixt de Miralplà, de final del segle 
XI, d’una sola nau a dues vessants de teula aràbiga.

El tipus d’estructura documentada a l’àrea arqueològica 
d’El Graell és força variat: estructures relacionades amb 
l’emmagatzematge o “estocatge” (sitges i cubetes del bronze 
inicial i altmedievals), estructures d’enterrament (necròpolis 
tardoantiga i altmedieval), estructures construïdes 
d’edificacions (murs i basaments d’un vilatge tardoantic), 
estructures d’habitatge (retalls semi-excavats amb elements 
de sustentació (forats de pal) i construccions relacionades 
amb un rec i un molí d’època baixmedieval del segle XIII.

Finalment van ser un total de 126 estructures, de les 
quals es van excavar 71 i 55 resten pendents. Quan redactem 
aquest text, al mes de febrer de l’any 2013, resten per excavar 
un conjunt de sitges, grans retalls de cronologia prehistòrica, 
una tomba medieval i el vilatge rural tardoantic, així com 
la prospecció arqueològica de les parcel·les adjacents, d’alta 
expectativa arqueològica. Les estructures es van numerar 
i protegir sota una capa de geotèxtil i posterior cobriment 
d’aquest amb terra.

Figura 1. Sectors Jaciment el Graell
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A nivell de distribució, es va decidir subdividir les àrees 
d’intervenció degut a l’extensió de l’àrea i adaptant-nos a 
l’acció de la maquinària. Així, el sector 1 era la zona més 
pròxima al mas de Sant Llorenç i es situava en un turonet, en 
la part oest, al voltant del mas. En aquest lloc es localitzaren 
els basaments de l’antiga capella romànica de Sant Llorenç, 
sitges, estructures funeràries i nivells arqueològics amb 
material tardoantic i altmedieval. Cal assenyalar que resten 
per excavar una tomba i diferents nivells.

El sector 2, en canvi, es trobava en una zona més baixa, per 
la part sud del mas de Sant Llorenç, i una mica més allunyada 
del mateix. Correspon als vials oberts amb màquines. En 
aquest sector documentem les sitges prehistòriques, les 
estructures semi-excavades i el conjunt de fonaments d’un 
antic vilatge rural tardoantic. Cal dir també que les noves 
estructures documentades, que encara no s’han excavat, se 
situen en aquest sector.

El sector 3 correspon al conjunt constructiu del molí 
fariner medieval i el mas.

Estructures d’emmagatzematge del bronze inicial
L’ocupació del bronze inicial se situa al sector 2 del jaciment, 
en la zona dels vials oberts per l’ARE 3.

Resten per prospectar i delimitar les zones adjacents 
(parcel·les) que poden acabar de configurar l’extensió 
aproximada d’aquest assentament.

El tipus d’estructures documentades consisteix en una 
desena de sitges, tot i que es podrien adscriure també, per 
proximitat i morfologia, dues sitges més (S-42 i S-44) i dues 
petites cubetes (E-30 i E-31). El conjunt estaria associat a 
una petita comunitat amb una economia de caràcter agrícola-
ramader, que tenia una intencionalitat de conservació de gra 
ó de contenidors. Cal mencionar la inexistència d’elements 
de mòlta i també les escasses restes de material constructiu, 
per tant, no tenim prou informació sobre si els espais 
d’habitatge d’aquesta comunitat estaven a la mateixa àrea. 
Les fosses estaven excavades en nivells geològics d’argiles i 
llims carbonatats, reblertes moltes d’elles de manera natural. 
En d’altres, es registren nivells sedimentològics dipositats 
en forma cònica, denotant la rapidesa amb la qual algunes 
estructures foren clausurades de forma intencional (exemple 
de l’estructura S-32). En general, no presenten sediments 
orgànics i les dues cubetes són força estèrils, només 
presenten algun fragment informe de ceràmica. Les fosses 
tenen secció de tendència troncocònica, globular i cúbica, 
però totes presenten el fons pla. Es presentaven escapçades, 
però mantenint fondàries variables d’entre 98 cm i 42 
cm. Algunes d’aquestes estructures es troben tallades per 
d’altres de la mateixa cronologia (S-43 i S-44) o per d’altres 
corresponents a un assentament d’època  tardoantiga, cas de 
la sitja  S-23B, Retall 7-B UE 1149 i  Retall-3 UE 1122.

El material arqueològic recuperat en general és, però, 
escàs. Les formes ceràmiques reuneixen trets de tradició 
veraziana i calcolítica, amb altres propis de les primeres 
etapes de l’edat del bronze. Dominen les bases planes i 
destaca una base còncava. A nivell decoratiu, veiem quatre 
variants: aplicacions plàstiques de cordons llisos o impresos 

3 Assenyalem la possible pèrdua d’estructures en aquest sector durant el 
rebaix fet amb maquinària sense el control arqueològic. Correspon al vial 
central de l’obra, i es va detectar una sitja en la secció del vial. 

amb digitacions, decoracions que es despleguen en petites 
incisions a la vora, en espiga o en paral·lel, decoracions 
impreses fetes sobre el llavi, en disposició vertical i en 
forma de U en ungulacions/digitacions... En els acabats 
predominen les superfícies llises, tot i que, a S-4, hi havia 
fragments amb superfícies engrutades o rugoses amb 
aplicacions irregulars d’argila de disposició intencionada. 
Un altre tipus de material arqueològic recuperat seria una 
peça d’indústria òssia, possible agulla o petit punxó, en os 
localitzat a la S-43 feta sobre una tíbia d’un ovicaprí que, 
a nivell microscòpic, presenta traces de poliment a l’extrem 
apical i a les superfícies anterior i posterior. Únicament es va 
documentar fauna a la S-4.

Les estructures que han proporcionat el material 
clarament definitori per adscriure el conjunt al bronze inicial 
serien la S-4 i S-32.

D’una banda, la S-4, sitja de fons pla, de secció amb 
tendència cúbica, escapçada per la màquina i que va perdre 
la paret del sector SW-SE, presentava 60 cm de potència 
màxima conservada. Entre el sediment es recuperaren un total 
de 91 fragments ceràmics, dels quals en destaquen 15 vores 
decorades amb digitacions, incisions en espiga i impressions 
en U, llengüetes, una base còncava i un perfil gairebé sencer 
d’un vaset carenat amb vora oberta arrodonida amb nansa i 
part de la carena. També destaca la documentació de restes 
de fauna 4, amb presencia significativa de Bos domèstic, un 
èquid, de forma més escassa ovicaprins i suids, i, de forma 
anecdòtica, una resta d’au. També es detectaren restes de 
tovots i torchis, que denoten proximitat d’alguna estructura 
d’habitatge construïda. 

D’altra banda assenyalem la S-32 que, a priori, seria 
una sitja amb cubeta de 143 cm de diàmetre superior i 102 
cm de diàmetre inferior, reblerta per UE1120, un sediment 
argilós, escàs de material però significatiu, atès que es 
determinen 6 vasos com a NMI: vas amb llengüeta molt 
deteriorada, vas amb cordó, vas de base anular, vas amb cordó 
amb digitacions, vas amb vora arrodonida de perfil recte i, 
finalment, vas de vora recta plana decorada amb incisions 
en espiga, amb engruiximent sobre una llengüeta al llavi. 
Les parets d’aquesta estructura són còncaves i té una forma 
troncocònica, però amb la presència d’una petita cubeta pocs 
centímetres abans de tancar-se la base que, donada la seva 
morfologia i ubicació, correspondria a un dispositiu intern 
de la sitja. Aquesta cubeta consta d’un únic nivell (UE 1133) 
de rebliment argilós i escàs material ceràmic informe i té una 
fondària de 95 cm. L’altre element particular és una petita 
fossa o forat que s’ha localitzat en un lateral del fons d’aquesta 
cubeta, irregular i de fons còncau d’una profunditat de 19 cm. 
Aquesta fosseta està reblerta per un sediment argilós i només 
es va documentar un únic fragment informe de ceràmica. 
La funcionalitat de la cubeta bé podria ser l’acondiciament 
d’una possible banqueta per accedir a la petita fossa del fons, 
o bé podria formar part d’una coberta o sosteniment del 
forat de pal de la mateixa sitja. Coneixem paral·lels d’aquests 
tipus de dispositius a Can Roqueta/Torre-romeu (Sabadell) 
i al jaciment dels Mallols (Cerdanyola del Vallès) (Oliva i 
Terrats, 2005; Francés coord, 2007). (Figura 2).

Les estructures excavades fins al moment evidencien una 
nova ocupació a l’aire lliure a la plana de Vic cap a finals 
del mil·lenni III i la primera meitat del segon mil·lenni cal 

4 Estudi realitzat per la Dra. Silvia Albizuri (Universitat de Girona).
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BC5. S’afegeixen a estructures prehistòriques registrades 
anteriorment a Vic i el seu entorn més immediat, com 
seria l’enterrament a l ’Escorial dins del convent de les 
monges Carmelites a la ciutat, datat al Neolític final, una 
petita ocupació calcolítica a la Creu del Tossell , i el fons de 
cabana al jaciment del Pont del Gurri. També són similars 
a les registrades altres zones d’Osona com l ’institut Antoni 
Pous de Manlleu (Boquer et al., 1995), Camps de la Farigola, 
Camps de Can Baulenes i Collet de Cal Guarda a les Masies de 
Voltregà (Martí i Casas, 2008).

Sitges de la Primera Edat del ferro (975- 650 aC) i Ibèric 
Final (200-50 aC)
Ambdues sitges es troben en el límit d’un vial, a tocar de la 
parcel·la sense prospectar ubicada al NE de l’àrea del Mas 
del Graell i pròximes entre elles. 

La sitja S 27 (UE 1099, 1100) conservava secció 
troncocònica i fons pla. El material definitori de la Primera 
Edat del ferro seria ceràmica feta a mà de cocció reductora, 
on destaquem una base plana i una carena.

La sitja que adscrivim a una fase de l’Ibèric Final seria 
la S-18 ( UE 1097 i 1098), molt arrasada, atès que només 
conservava 15 cm de potència. Tenia planta circular de 
115 cm de diàmetre amb la base de forma còncava. Estava 
reblerta per una única capa d’argila marró i restes de tovot 
desfet amb material ceràmic del qual en destaca una petita 
àmfora sencera (GRA 1098 – S 18-10) (15 cm x 10 cm). La 
petita àmfora, de cocció oxidant, té dues nanses de secció 
circular i boca circular, amb rebava al llavi, i una inscripció on 
es pot llegir, en grafia llatina, els signes AXHVM ó WAHXY.

El tipus d’àmfora més semblant seria A-IBE R7, datada 
entre -200/-50, que correspondria a l’Ibèric Final. Per la 
forma i les dimensions pot ser assimilable al tipus d’àmfora 
de fireta a torn de cocció oxidant de Sant Julià de Ramis 
(Sagrera, 2008), on també es documenten petites àmfores de 
ceràmica comuna oxidada als estrats del poblat (UE 1023 de 
Sant Julià) (Sagrera, 2008, p. 57). També destaca un fragment 
de ceràmica ibèrica pintada, esgrafiada amb decoracions en 
forma de serra i amb motius decoratius aplicats en forma de 
botó circular (Francés et al., 2007, pp. 65-70). S’han constatat 
elements amb decoracions semblants (incises), amb forma 
de serreta, a gerres amb engalba espatulada a Sant Julià de 
Ramis (Sagrera, 2008, p. 53). Estaríem parlant, per tant, d’un 
context ceràmic ibèric autòcton amb importacions d’origen 
itàlic, ja que també es documenten elements romans d’època 

5 Convencionalment s’accepta la cronologia de 1900-1350 ANE per aquest 
període. No s’han realitzat fins al moment datacions absolutes d’aquestes 
estructures.

republicana, com fragments i un peu de copa del tipus 
campaniana fet a tornet.

A la ciutat de Vic, i corresponent a la mateixa cronologia, 
s’havien constatat estructures de la Primera edat del ferro i 
del Ibèric ple (450-200 aC) als jaciments de Camp del Pas i 
del carrer Sant Sadurní. 

Estructures tardoantigues: el vilatge tardoantic i la 
necròpoli (s. IV-VI dC)
L’assentament tardoantic El Graell està format per un seguit 
d’estructures disseminades entre el sector 1 (necròpoli) i 
el sector 2. En el sector 2 hi ha un grup d’estructures que 
s’estenen en sentit est i que formarien un vilatge rural, són 
2 sitges, 4 cabanes o estructures complexes, 13 murs que 
delimiten estances i/o àmbits, i 4 estructures indeterminades 
que, ara per ara, apareixen com enderrocs. El seu estat de 
conservació és variable, hi ha estructures força arrasades 
mentre, d’altres, han aparegut intactes. Aquest fet ens podria 
indicar diferents fases d’ocupació del terreny dins un mateix 
període. Pel que fa a l’àmbit del vilatge, es documenten dues 
fosses tipus sitja d’aquesta època, que són les estructures S21 
i S46. Totes dues sitges presenten plantes circulars, seccions 
de tendència globular, i fons còncau. El material recuperat és 
molt escàs, només es documenta ceràmica rodada i, pel que 
fa a la S 46, destaca la presència nombrosa de pedres. Totes 
dues sitges apareixen juntament amb gran quantitat de sitges 
que encara estan pendents d’excavar.

Les estructures d’habitatge, o associades a activitats 
domèstiques (cabanes o possibles estructures cobertes), són 
de grans dimensions i es troben força arrasades, fet que 
dificulta la seva interpretació funcional ja que, en cap cas, 
s’ha pogut documentar cap nivell d’ús. Presenten plantes 
irregulars de tendència ovalada; les seccions resultants són 
irregulars, amb parets rectes o divergents i fons normalment 
còncaus. El material arqueològic recuperat està molt 
fragmentat i rodat. Això indica un cobriment gradual de les 
estructures, amb intervenció clarament antròpica atesos els 
alts efectius de material constructiu i les restes de fauna.

Documentem tres retalls, els dos més grans són R 23 
i R 3. Tots dos tenen un nivell d’abocament o d’enderroc 
amb gran quantitat de pedres abocades al fons del retall, 
aquest fet és sobretot important en l’estructura 23. Aquesta 
estructura conserva una amplada de 405 cm, una longitud 
de 407 cm i una fondària de 73 cm. Està reblerta per dos 
abocaments diferenciats: un nivell d’abocament de blocs i 
pedres adjacents a les parets i reblert per sediment argilós, 
amb presència de material constructiu (teules, ímbrex...), 
ceràmica i fauna, restes de malacofauna marina i vidre; l’altre, 
el rebliment primer, està compost d’argila marró amb material 
ceràmic, fauna i blocs dispersos i destaca especialment la 
recollida de 210 fragments de tegula i 20 fragments d’ímbrex, 
d’una reminiscència romana que pot enquadrar-se entre 
els segles IV i VI dC. Podria haver funcionat com a espai 
cobert o cabana però no hem constatat cap dispositiu intern 
(banqueta, llar, forat de pal...) que ens permeti verificar-ho, 
per tant, paral·lels morfològics i cronològics són els únics 
fonaments de la hipòtesi.

Es documenten diversos àmbits amb dos abocaments o 
enderrocs importants: fonaments, murs i enderrocs de les 
estances d’un vilatge. Tots els murs localitzats en aquesta 
zona tenen una morfologia semblant, estan realitzats amb 
grans blocs als cantons i, entremig, es col·loca pedra o còdols 

Figura 2. Bronze inicial
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de mida més petita. No semblen lligats amb cap tipus de 
morter i, per tant, semblen murs realitzats amb la tècnica de 
la pedra seca o lligats amb la mateixa argila. L’amplada dels 
murs no sobrepassa els 50-60 cm.

Pel que fa al material ceràmic, tot semblaria indicar que 
ens trobem dins d’un marc cronològic on es documenten 
fragments de ceràmica sigil·lada africana del tipus Clara D i 
DSP (Ceràmica paleocristiana). La ceràmica africana també 
està representada per cassoles tipus Lamboglia 9 A i 10 A, 
(Aguarod, 1991, p. 269 i pp. 322-325) datades entre el 400-
450 dC. Pel que fa a la ceràmica comuna o de cuina també cal 
destacar la presencia de vàries olles globulars de perfil en S. 
Es documenten plats tapadora de ceràmica comuna africana 
de cuina tipus Ostia III-332 i tipus Ostia IV 59. Es tracta 
d’un conjunt compost quasi exclusivament per ceràmiques 
de cuina de cuita reductora, de gran simplicitat formal i on 
predominen les formes tancades (olles). Aquestes presenten 
perfils en S, cos globular i vores exvasades de perfil triangular 
de llavi bisellat o engruixit. L’acabat acostuma a ser llis. 
Les formes obertes (cassoles) són clarament minoritàries, 
presenten parets còncaves, vores rectes o exvasades i llavis 
engruixits, triangulars o arrodonits.

Trobem paral·lelismes d’aquest context ceràmic en 
jaciments del prelitoral, com Can Roqueta/Torre-romeu (Oliva 
i Terrats, 2005; Terrats, 2006), la vil·la romana de l ’Aiguacuit 
(Terrassa) o a l ’Església Vella de Santa Menna (Sentmenat), 
(Coll; Molina; Roig, 1997), jaciments on aquests conjunts 
materials daten d’entre finals del segle V i el segle VI . 

El conjunt de restes vítries correspon a una desena de 
fragments recuperats en les cabanes o estructures complexes 
irregulars. Les restes apareixen força fragmentades, si bé 
s’ha pogut documentar que formarien part de la vaixella 
domèstica, de vasos i copes.

Com a material constructiu mencionem alguns fragments 
d’ímbrex i de morter de calç i un pondus a UE1136.

En l’estudi preliminar de la fauna, es constata el predomini 
del boví, que apareix sempre sacrificat en edat adulta. En 
general, també s’observa un sacrifici en edat adulta del ramat 
dels ovicaprins on predominen les ovelles. Per contra, en el 
cas del Retall 23 UE1136 s’observen tant individus adults 
com joves o nounats entre les restes de porc. També es 
documenta malacologia marina, sobretot al retall E23 on es 
varen localitzar un conjunt de Glycymeris sp, alguna d’elles 
perforada.

Finalment s’han recuperat restes d’escòria, tot i que s’han 
documentat peces determinables com una fíbula apareguda 
al R23, a la UE 1122 del R3 i una peça indeterminada de 
bronze en angle apareguda a la UE1136 del R23.

L’anàlisi del material ceràmic, així com les restes vítries 
recuperades, permeten situar cronològicament aquest 
conjunt entre els segles V i VI dC, sense que, fins al moment, 
s’hagin pogut establir diferents fases d’ocupació.

La necròpoli tardoantiga  (s.IV-s.VI) ( T-1, T-3, T-4 
,T-5, T-8, T-11, T-12 ) està formada, a excepció de la T-3, 
per fosses simples excavades al subsòl de llims carbonatats 
o graves, sense estructura de coberta. El retall acostuma a 
adequar-se a les dimensions de l’inhumat, i el cobriment es 
fa amb el mateix sediment on s’excaven. Sembla que totes 
tenen una tendència a forma ovoïdal, amb arrodoniment de 
la zona dels peus. No s’ha detectat, degut a l’arrasament de 
les tombes, cap element de senyalització que pogués tenir 
les mateixes, a excepció de T-3. Dues tombes, la T-8 i la 

T-11, estan seccionades i, per tant, no es conserven en la 
seva totalitat.

En quant a la disposició i orientació dels individus, 
les tombes T-3 i T-5, estan orientades amb la capçalera a 
llevant, mirant a l’oest; en canvi les tombes T-8 i T-11 estan 
disposades al revés amb la capçalera a ponent, mirant a l’est.

La T-3 és l’única amb estructura de coberta, encara que 
no l’hagi conservat en la seva major part. Només es conserva 
una tegulae, que formaria part de la caixa de la tomba, situada 
als peus de l’individu, marcant el límit inferior de la tomba. 
També conserva una part de la caixa de lloses, a la dreta de 
l’individu, realitzada amb pedres o còdols de mida mitjana. 
Es tracta d’una inhumació primària articulada d’un individu, 
possiblement masculí, amb les mans agafades que descansen 
sobre el pubis. Cal destacar l’aixovar, una peça sencera de 
ceràmica en la part superior esquerra de l’individu sobre el pit 
amb una gerreta de cocció oxidant coll alt, vora arrodonida 
i amb nansa, dipositada amb motiu d’ofrena. També s’han 
documentat dos claus de bronze a l’altura de les tíbies, que 
podrien haver format part de la indumentària o caixa de 
fusta que hagués pogut complementar l’estructura de tegula i 
pedres. (Figura. 3a).

La T-5 és una fossa simple excavada a les graves amb un 
únic individu articulat. És possible que es tracti d’un masculí 
adult, d’edat indeterminada. A nivell gestual, el braç esquerre 
es troba uniflexionat al ventre. Algunes paleopatologies 
detectades en camp han permès constatar un húmer amb 
relleus molt forts de la musculatura dels bíceps, que denota 
activitat física del tronc superior o braços, i una lesió lítica 
de la part proximal de la clavícula dreta6. Els elements més 
característics són els objectes metàl·lics associats a l’individu: 
unes peces lonsàgiques de ferro, situades en la part superior 
dreta, a la mateixa alçada que el crani, que semblen ser parts 
d’una eina o una possible arma. L’altre element són la gran 
quantitat de rebladures o tatxes de ferro, que formarien 
part del calçat i que s’han documentat a sobre dels peus 
de l’individu. Cal destacar, també, la documentació d’un 
metacarp complet de Bos taurus. 

En quant a la ceràmica documentada en l’aixovar de les 
tombes, destaquen les dues gerretes de coll alt, amb nansa, 

6 Per acabar de confirmar aquestes hipòtesis esperem els resultats de 
l’estudi antropològic realitzat per Núria Armentano (Universitat Autònoma de 
Barcelona).

Figura 3a. Tomba 3     Figura 3b. Tomba 7
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i cocció oxidada com a components d’ofrena de tombes. 
Aquest tipus d’ofrena i la seva disposició interna dins la 
tomba s’ha documentat en altres necròpolis, com Can Tiano 
a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), relacionada amb una 
vil·la romana.

Conjunt d’estructures alt medievals: sitges, tombes i 
fonaments de la capella romànica de Sant Llorenç de 
Boada
Dins del sector 1 és on es documenten totes aquestes 
estructures alt medievals. La tipologia de les sitges és bastant 
semblant, totes estan excavades al subsòl. La gran majoria 
són de planta amb tendència circular i amb uns perfils 
generalment amb formes molt esfèriques. La conservació de 
les mateixes és dispar, d’algunes es conserva més o menys la 
meitat de la sitja i en d’altres estan a un nivell inferior i, per 
tant, més arrasades a la vora del talús fet per les màquines. Els 
seus rebliments estan fets per argiles marró fosc compactes 
barrejades en molts casos amb grans còdols i graves amb 
molt poc material arqueològic. Cal destacar la troballa de 
tapadores de sitges, fetes de pedra, amb un forat al mig, que 
servia per poder aixecar la tapadora (S-3, S-11, S-39 i S-40).

Les tombes de tradició alt medieval (s. IX- s. XII) (T-2, 
T-6, T-7, T-9 i T-10) es situen dins l’àmbit de la capella 
de Sant Llorenç, intramurs on es varen localitzar 4 tombes 
infantils tipus caixa de lloses/grans còdols i una tomba adulta 
simple extramurs sense inhumat. 

La Tomba 7 està formada per una caixa rectangular de 
lloses petites i pedres. Presentava coberta de petites lloses i 
grans còdols. Les mesures són: 100 cm de llargada per 59 cm 
d’amplada i una alçada de 38 cm. L’individu infantil, d’un o 
dos anys d’edat i de sexe indeterminat, estava orientat W-E, 
en posició decúbit supí. Es trobava articulat amb totes les 
extremitats esteses i sense cap patologia observable. El crani 
es localitzà molt malmès degut a una arrel intrusiva. Segons 
la tafonomia observada es va inhumar en espai buit. (Figura 
3b.) 

L’enterrament infantil en l’interior de les esglésies és 
un costum que es documenta ja en les primeres èpoques 
del cristianisme i que perdura durant l’edat mitja. Aquests 
enterraments es coneixen com enterraments d’albats7. En 
aquesta època, també hi havia el costum d’enterrar sota 
l’altar; es tractava normalment d’infants, persones innocents 
que eren venerades com si fossin una relíquia (Serra, 1990, 
p. 14). La Tomba 6 podria ser un exemple d’aquest últim 
fet esmentat, l’enterrament sota l’altar, ja que la seva situació 
i construcció més acurada així ho podrien indicar. Cal 
destacar, però, que aquesta tomba es va documentar sense 
coberta i sense individu. Pot ser que, al ser considerada una 
relíquia, fos saquejada durant la guerra civil o en qualsevol 
altre moment del passat.

Sembla ser que, de la necròpolis alt medieval, només 
es conserva la part d’enterraments d’albats a l’interior del 
recinte religiós; a l’exterior només es conserva una tomba 
sense individu (T-2). Un altre fet plausible és que també 
formessin part de la necròpolis tardo romana, ja que les 
tipologies de tombes fetes de caixes de còdols i lloses són 
comunes també a aquesta època, tal com passa al jaciment 

7 Un albat (del llatí albatus, blanc) és una criatura morta abans d’arribar a 
tenir ús de raó o abans de rebre els Sagraments, per la qual cosa es creia que 
no tenia la marca del pecat original i molts cops era venerat com a relíquia.

de Can Simó (Sant Llorenç d’Hortons, Alt Penedès) on ens 
trobem davant d’una necròpolis romana-visigoda datada al s. 
VI i on, al llarg dels s. VI-VII, és comuna aquesta tipologia 
d’enterrament a les comarques d’Osona, del Bages, del Vallès 
i del Penedès. (Molina; Roig; Coll, 1994, p. 152).

No s’ha pogut extreure la planta de la capella romànica de 
Sant Llorenç de Boada en la seva totalitat, només conserva 
part dels fonaments del mur oest (UE 1004) i part dels 
fonaments del mur sud (UE 1002). Aquest àmbit també està 
delimitat per les restes d’un altre mur (UE 1051) i per una 
rasa o trinxera (UE 1041), amb direcció E-W, una amplada 
d’1,20 m i una llargada de 5 m. Els murs de fonamentació 
estan obrats amb grans còdols lligats amb morter de calç de 
color blanc. No es troben indicis del mur nord ni del mur est o 
absis. Per tant, l’església resta en un estat de conservació molt 
deficitari. Aquesta església-capella formava part d’un grup 
de tres esglesioles construïdes dins del terme de la parròquia 
de Vic ( Sant Llorenç, la que subsisteix molt modificada a 
Sant Sixt de Miralplà, i la de Sant Jaume), totes d’una sola 
nau, escapçades per un absis. Pel que fa a la cronològica, 
sabem per documentació escrita que la capella està datada 
del 1088. Durant la guerra civil es feia servir com a polvorí; 
durant el procés d’excavació s’han anat documentant vàries 
espoletes de les bombes que es feien servir per a l’aviació, 
ja que la zona de El Graell, va ser utilitzada com a camp 
d’aviació.

Esperant que en algun moment es pugui reprendre 
l’excavació, pensem que aquesta capella podria tenir 
precedents d’una església paleocristiana anterior, tal com 
passa en molts altres indrets com l’Església vella de Sant 
Menna (Sentmenat, Vallès Occidental), Sant Pau de Riu-sec 
(Sabadell, Vallès Occ.), Santa Maria d ’Artés (Bages) i Santa 
Margarida de Martorell (Baix Llobregat), on s’ha documentat 
la conservació dels edificis religiosos tardoantics fins a època 
alt medieval. (Coll; Molina; Roig, 1997, p. 7). Aquest fet 
estaria recolzat per la troballa de la necròpolis tardoantiga en 
el mateix àmbit de l’església, tot i que ara per ara, no tenim 
cap element arqueològic que ens ho permeti confirmar.

Pel que fa als materials d’aquest període, les restes 
ceràmiques recuperades en els nivells alt medievals són 
escasses i poc rellevants. D’una banda, a les sitges 3 i 11, 
només s’ha documentat una forma: una vora vertical amb 
llavi bisellat amb engruiximent ametllat d’una cassola de 
pasta grisa de cocció reductora. D’altra banda, l’enderroc 
UE 1114, ha proporcionat 5 fragments de ceràmica grisa 
reduïda, fragments grollers i de ceràmica comuna oxidada 
amb decoració incisa amb línies horitzontals. A la UE 1148, 
estrat on s’assenta la UE 1147, el basament de pedres ha 
proporcionat ceràmica comuna reduïda, on destaca una vora 
arrodonida de superfície allisada lleugerament exvasada. 
Segons les dades faunístiques de l’estudi de les restes, en 
aquest moment l’espècie més consumida son les ovelles. 

El molí fariner de Sant Llorenç
El molí fariner localitzat, en el sector 3, dins del mas de 
Sant Llorenç, es cita en un contracte de compravenda datat 
al s. XIII. Segurament, però, el molí sigui més antic i tingui 
un origen alt medieval, època durant la qual s’instaura el 
feudalisme a la comarca d’Osona (s. XI-XII). Cal remarcar 
que la masia de Sant Llorenç està a dalt d’un turonet on ens 
apareix la roca, i sembla ser que la part més antiga del mas 
seria d’una sola planta de forma rectangular.
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No s’ha pogut fer l’estudi en detall ni l’excavació pertinent 
per tal d’assegurar la seva cronologia, fases i utilització, per 
tant les dades que tenim corresponen a un procés de neteja i 
estudi de paraments. Els elements que sí hem pogut observar 
són: la bassa, el cup o cacau, l’habitació o la sala on es molia 
el gra amb les dues moles, part de la calaixera o farinera, 
i l’alçador de ferro; per la part del darrera, a l’altura del 
carcabà, podem veure l’arc per on sortia l’aigua un cop feta 
servir per moure el rodet.

El molí fariner era un element quotidià en les comunitats 
pageses de l’alta edat mitjana. Com a recurs energètic per 
moure les moles de pedra que trituraven el gra s’utilitzava 
la força hidràulica. Fins a la fi de l’antic règim (s. XIX), en 
els grans dominis territorials de Catalunya, el senyor gaudia 
de monopolis sobre la propietat i l’explotació de certs serveis 
d’interès comú, com els molins, i aquests li representaven un 
bon ingrés, atès que el molí era d’utilització forçosa pels que 
vivien en el senyoriu. Aquestes instal·lacions varen proliferar 
al costat dels rius i rieres del país, com en el cas del molí de 
Sant Llorenç d’El Graell que té molt a prop el riu Mèder.
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NOVES EVIDÈNCIES 
DELS PRIMERS PAGESOS  
CONSOLIDATS AL RIU 
TER: CAMPS DE LA 
FARIGOLA I CAMPS DE 
CAN BAULENAS (MASIES 
DE VOLTREGÀ)
Joan CASAS, Miquel MARTÍ, Anna GÓMEZ i Miquel MOLIST

INTRODUCCIÓ
Com és conegut en els darrers decennis, els canvis en la 
normativa i en la pràctica de l’arqueologia a Catalunya han 
permès un seguiment acurat del patrimoni arqueològic. La 
presència d’una arqueologia preventiva ha comportat un 
radical canvi en el coneixement de les societats del passat. 
Aquest fet es constata en totes les àrees o zones geogràfiques, 
i en la majoria de períodes històrics, i la Plana de Vic n’és un 
bon exemple. Així del coneixement escadusser que es tenia de 
possibles ocupacions prehistòriques a finals del anys 70 a la 
plana, s’ha pogut afirmar l’existència d’assentaments estables 
i determinar-ne algunes de les seves característiques1.

Un dels períodes de la prehistòria recent que està sent 
millor documentat és el de finals del III i principis del 
II mil·lenni, en el període denominat clàssicament com 
a Calcolític i Bronze Inicial2. En el present treball volem 
exposar els principals elements de dos nous assentaments 
d’aquest horitzó, contextualitzant les seves dades amb el 
coneixement actual del qual es disposa per aquesta zona.

Es tracta de dos nous jaciments arqueològics anomenats 
els Camps de Can Baulenas i els Camps de la Farigola, 
respectivament. Els dos es troben en el terme municipal de 
Masies de Voltregà, estan emplaçats en les terrasses del riu 
Ter, pròxims entre ells i del mateix llit actual del riu (Figura 
1). El seu descobriment, excavació i estudi es van efectuar 
en el marc de les intervencions d’arqueologia preventiva de 
les obres del desdoblament de l’Autovia C-173 en el tram de 
Manlleu a Masies de Voltregà (Osona).

1 Pels precedents vegeu Castany 1981; Molist, Buxó 1981; Buxó et al. 1982; 
Daura, Puigveí, 1982; Molist 1982; Molas, et al. 1982; Molist, 1984. L’activitat 
arqueològica a la comarca també fou ressenyada per Ollich, Rocafiguera 
2002.

2 Agraïm els organitzadors de les II jornades de la Catalunya Central la 
invitació a participar-hi alhora que els felicitem per la realització d’aquesta 
Sessió Monogràfica dedicada a aquests període històric.

3 Desdoblament de l’actual C-17 en els tram de Centelles-Vic-Ripoll. Tram 
II. Manlleu/Masies de Voltregà.  La actuació va ser realitzada per  l’empresa 
Arkeòlik SCP al 2007, sota la direcció de Joan Casas i Miquel Martí. L’obra 
sota promoció de CEDINSA va permetre tan la prospecció com desprès la 
excavació d’aquestes dues zones d’expectativa arqueològica. Aquests dos 
punts situats al PK 6+200 i 5+400. Agraïm també les facilitats donades 
pel Servei d’Arqueologia de Catalunya, i en particular per Antoni Caballé, 
arqueòleg territorial de la Catalunya central.

En la intervenció al jaciment de Camps de la Farigola 
es van identificar i excavar un total de 38 estructures. 
D’aquestes, 33 pertanyen a la prehistòria recent, 3 són 
d’època contemporània i 2 de cronologia indeterminada. Les 
restes prehistòriques corresponen a estructures negatives, 
principalment fosses, algunes d’elles amb una funcionalitat 
probable com a sitges, forats de pal i estructures de 
combustió i, cronològicament, es situen entre el Neolític 
final i el Bronze final.

Al seu torn, la intervenció arqueològica als Camps de 
Can Baulenas va permetre localitzar 12 estructures de tipus 
negatiu. Aquest conjunt està format per 10 estructures de 
cronologia prehistòrica, principalment fosses i/o sitges i 
dos retalls d’època indeterminada. Per cronologia relativa, 
el material situa l’amortització d’aquest conjunt durant el 
Bronze inicial.

Com s’ha esmentat, els dos jaciments, molt pròxims entre 
ells i situats a menys d’un quilòmetre de distància, evidencien 
diverses ocupacions humanes a l’aire lliure que, malgrat el 
registre reduït posat a la llum, es poden vincular amb poblats 
d’aquest moments històrics. La seva contextualització amb 
altres jaciments propers, com per exemple l’Institut Antoni 
Pous de Manlleu (Boquer et al.. 1989, 1990, 1995; Cruells, 
Molist, 1990) o el Collet de Cal Guarda (Pou, Martí, 2007), 
permet tenir un millor coneixement de les dinàmiques 
d’ocupació de les comunitats del neolític final al Bronze 
inicial a la vall mitja del riu Ter.

CAMPS DE LA FARIGOLA
El  jaciment de Camps de Can Farigola es situa al sud-est 
del mas del mateix nom i es troba ubicat en un pla suau sobre 
una terrassa del riu Ter. L’excavació arqueològica ha permès 
documentar una superfície de 2.500 m2 d’un assentament 
a l’aire lliure probablement extens4, documentant les 
restes de 33 estructures excavades sense que s’hagi pogut 

4 El jaciment es pot considerar que no ha estat completament exhaurit. Els 
indicis permeten afirmar que la mostra excavada formava part d’un jaciment, 
probablement molt més extens, que hauria estat afectat per l’extracció d’àrids. 
S’ha documentat que a la zona on s’ha efectuat l’excavació en extensió i 
el seguiment/control arqueològic amb el rebaix del superficial, ja s’hi havien 
realitzat extraccions de graves que haurien malmès el jaciment en la seva 
part nord-oest.
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localitzar el nivell d’hàbitat on s’obrien5. Trenta d’aquestes 
s’han considerat fosses i possibles forats de pal, amortitzats 
amb materials domèstics, i tres corresponen a estructures 
contenidor on s’han dipositat vasos ceràmics aïllats, d’època 
prehistòrica (Figura 2). 

La ubicació geogràfica d’aquest indret es considera 
privilegiada per a l’hàbitat. La proximitat del riu, amb 
l’accés als recursos de ribera, més la composició edafològica 
de les terrasses que les faria aptes i riques pel cultiu, serien 
característiques encara més evidents que ho farien palès. 
La documentació recuperada planteja que es tracta d’un 
instal·lació de tipus obert, on no s’han recuperat estructures 
de delimitació. Les estructures localitzades són de tipus 
excavat i, en general, tenen una conservació deficient. 
Presenten una planta circular, o ovalada, si bé es poden 
observar dues estructures de planta completament irregulars. 
Entre les estructures més ben conservades, 4 presenten 
una secció troncocònica, 9 un secció cilíndrica i la resta, o 
bé corresponen a cubetes o bé l’estat de conservació està 
molt deteriorat, conservant-se solament la part baixa de 
l’estructura.

A tall d’exemple destaca l’estructura 1070 de planta 
circular amb secció troncocònica que presenta unes 
dimensions de 220 cm de longitud màxima i 20 cm de 
fondària (Figura 3). Està excavada en el substrat geològic 
de llims amb nòduls de carbonat. És una estructura que es 
troba seccionada per la fossa 1072 de planta circular, secció 
cilíndrica, fons còncau. Les seves dimensions són de 80 cm 
de diàmetre màxim on es documentà un gran volum de 
material, d’entre els quals destaca la presència de contenidors 
de base plana i vasos hemisfèrics petits i mitjans, junt amb 
vasos de perfil en S.

La fossa 1040 és una mostra de les estructures de planta 
circular, secció cilíndrica i fons pla. Té unes dimensions de 
110 cm de diàmetre màxim i 37 cm de fondària. Es trobava 
excavada al substrat geològic de llims, amb nòduls de 
carbonat, i el seu rebliment estava compost d’argiles i llims 
marrons, pedres i sorres, amb la presència de fragments de 
ceràmica i restes de fauna.

Una estructura singular és la fossa UE 1230. Aquesta 
estructura és de planta circular, secció troncocònica i fons 
còncau. Les dimensions són de 76 cm de diàmetre màxim i 
110 cm de fondària. El retall està excavat al substrat geològic 
d’argiles vermelles i s’han pogut distingir dues fases de 
reompliment: una primera fase, composta per llims marrons, 
i una segona fase amb un rebliment d’argiles vermelles. A 
l’interior s’han pogut recuperar 2 fragments de ceràmica a 
mà informe i un esclat de sílex, així com restes humanes (un 
crani) i restes mandibulars i maxil·lars d’un cànid adult, en 
posició secundària (Figura 4).

L’estudi estratigràfic indica que el crani i la mandíbula 
s’haurien dipositat en una mateixa acció. Es coneixen la 
presència de fragments de cranis a Can Roqueta (CR-48 os 
frontal, CR-67 mandíbula) (Majó, 1999: 287) en dipòsits 
que no es consideren de tipus funerari. Aquest fenomen es 
pot associar als contextos arqueològics amb restes aïllades, 
tant cranials com postcranials, presents al Vallès i Penedès 

5 A més també s’han documentat tres estructures d’època contemporània, 
un possible forn o estructura de combustió i dos retalls de grans dimensions, 
relacionades amb l’extracció d’argiles d’una Bòbila que hi havia en aquest 
paratge i, finalment, dues depressions naturals on s’hi havien dipositat 
ceràmiques junt amb el sediment vegetal.

(Can Roqueta II o Mas d’en Boixos). Aquests conjunts han 
permès documentar signes de fragmentació postmortem, 
produïda fora de les foses on van ser trobades, i, en el cas de 
Camps de la Farigola, el nivell de preservació de la mostra no 
ha permès realitzar aquest tipus d’observació.  L’associació 
de restes humanes amb fauna també és habitual, sovint 
associada a ofrenes funeràries (p.e.: Can Soldevila III, Bòbila 
Madurell, Can Feu; Minferri, Can Roqueta II etc.), aquests 
associats tant a cànids com a ovicaprins i suids. En el cas dels 
Camps de la Farigola trobem l’associació crani humà amb 
crani de cànid. 

El crani humà fou datat per AMS Standard per Beta 
Analyitic i dóna una cronologia de 4780 + 40 BP, que ens 
dóna una forquilla del 3648 al 3512 cal BC, a un 95% de 
probabilitat calibrat a 2 sigmes6. 

Finalment es distingeixen un conjunt d’elements que 
presenten una planta i una secció irregular, com per exemple 
l’estructura 1060. Les seves dimensions són de 254 cm de 
longitud màxima i 40 cm de fondària. El retall està excavat 
al substrat geològic de llims amb nòduls de carbonat i 
presenta un rebliment d’argiles marró fosc. Els materials 
arqueològics recuperats són principalment fragments de 
ceràmica adscrits al període del neolític final i associats a 
vasos de mida mitjana, corresponents a recipients cilíndrics 
i ovoides decorats a l’exterior amb cordons llisos, pastilles 
aplicades, etc.

A proximitat d’aquesta estructura s’han localitzat 5 forats 
de pal, 4 d’ells situats a l’extrem sud de la zona excavada. 
Disposen d’un diàmetre d’entre 25 i 30 cm i d’una profunditat 
que oscil·la entre els 20 i els 25 cm. Dins del mateix àmbit 
es documenta una estructura de combustió, amb una planta 
ovalada i restes de rubefacció, amb unes dimensions de 96 
cm d’amplada, 145 cm de llargada i 16 cm de fondària.

Destaca, també, la troballa de 3 vasos isolats i fixats en el 
terreny, dos d’ells ben conservats, tot i que no s’ha recuperat 
la part superior i zona de la vora, tanmateix s’ha realitzat 
una aproximació volumètrica que ens situa en una franja que 
sobrepassa els 6 litres (veure infra).

La presència de contenidors fixats al terreny està ben 
documentat en jaciments d’arreu del territori: des de la 
Fossa 3 de Cova 120 (Sadernes, Agustí 1984), a la zona 
del Vallès i les Escoles Nacionals (Santa Perpètua, Marcet; 
Morral 1982), Can Roqueta II (Bouso et al.. 2004; Palomo, 
Rodríguez, 2004), i Riereta 37-37bis a Barcelona (Carlús et 
al.. 2008:E-43), La Serreta a la zona del Penedès, Vilafranca 
del Penedès (fossa-contenidor E-45, Esteve et al., 2012) i al 
pla de Lleida a Minferri (Equip Minferri, 2001).

Principals restes materials a Camps de la Farigola
El conjunt de material localitzat a l’interior de les estructures 
dels Camps de Can Farigola està format, en la seva majoria, 
per ceràmica. Alguns molins permetent identificar un 
conjunt de 67 n.m.i. (130 fragments) ceràmics, 3 lític tallat, 
4 restes macrolític i 15 restes de material orgànic.

6 Com es pot observar és una datació molt antiga, que no correspon a la 
cronostratigrafia del jaciment, i que, per tant, no la poden tenir en compte en el 
moment d’establir la cronologia definitiva de l’assentament. Semblaria, però, 
que no és un fet aïllat ja que la presència de restes humanes amb datacions 
més antigues també s’ha documentat a Can Roqueta a l’estructura CR-67. 
Concretament la CR-67 datada del 3900 + 120 BP ha estat considerada 
antiga respecte al material format per tasses carenades, tenalles de vores 
entrants amb mugró i llengüeta superposada i situada a la vora impresa 
(Carlús et al.. 2008: 140).
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Les poques restes recuperades del registre antracològic7 
ens permeten documentar un bosc format per roure, boix, 
arboç, alzina garric i pi en un entorn forestal típic de 
muntanya mitja on predominen els boscos de rouredes. La 
presència de la pràctica d’una agricultura de cereals a l’entorn 
del jaciment, durant l’ocupació del mateix, és també molt 
probable considerant la determinació carpològica de les 
llavors recuperades que, malgrat la mostra molt escassa i de 
força mal estat localitzada, constata la presència del blat nu 
i d’ordi vestit. Aquests dos cereals són espècies abundants a 
Catalunya i, a més a més, han estat ben documentades al no 
llunyà jaciment de Institut Antoni Pous de Manlleu.

Les restes antracològiques determinades (64 restes) 
han permès la determinació de 6 taxons: roure (Quercus 
sp caducifoli), boix (Buxus sempervirens), arboç (Arbutus 
unedo), alzina-garric (Quercus sp escleròfil), pi (Pinus sp) 
i un representant del gènere Prunus al qual pertanyen les 
pruneres, ametllers, etc. Només s’ha pogut determinar una 
de les restes a nivell de família (Coniferae) encara que, 
possiblement, es tracti d’un pi.

L’espècie més representada és el Quercus sp. caducifolio 
que apareix en 4 de les UE identificades, això ens parlaria 
de la presència d’un entorn forestal constituït per rouredes. 
Aquest arbre de fulla caduca, conforma els boscos típics de 
la muntanya mitja però, també, creix a fondalades i obagues 
de la terra baixa. La seva fusta és molt dura i molt densa, 
resisteix bé la immersió. La seva fusta és preuada com a 
llenya.

Al seu costat destaca la presència de boix (UE 1071 
i UE 1075), arbust típic de les rouredes que acostumen a 
expandir-se quan els boscos es degraden. 

La UE 1075 proporciona major varietat, juntament amb 
el boix, l’arboç i una conífera que es trobava en molt mal 
estat de conservació i mostrava una acusada fusta de tensió, 
el que ha fet impossible ajustar la identificació. 

Per últim cal comentar que també s’han determinat 
restes d’alzina-garric, pi i un representant del gènere Prunus, 
encara que la mostra no estava etiquetada i no sabem la 
procedència. Aquestes restes reforcen la hipòtesi d’un 
paisatge on el component mediterrani enriquiria els boscos 
de roures, conformant o bé boscos mixtes d’alzines i roures o 
bé distribuint-se en les àrees més favorables.

L’activitat de mòlta queda documentada per la presència 
de molins de tipus barquiforme, de mida petita, sobre suport 
de calcàries i gresos locals que apareixen localitzats en les 
estructures CCF 072, CCF 170, CCF 310 i CCF 330. 
Cal assenyalar que, al creuar la variable presència de restes 
carpològiques i la ubicació de les restes de macroutillatge de 
mòlta, s’evidencia una concentració d’aquests materials a la 
zona de les sitges, principalment en la CCF 072.

 La indústria lítica tallada està formada per un fragment 
de làmina amb retoc lateral simple sobre sílex gris i un 
fragment de destral polida sobre calcària. El suport és de 
procedència local, principalment de les terrasses del Ter 

7 Els anàlisis han estat efectuats pel Laboratori de paleobotànica del Servei 
d’Anàlisis Arqueològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. S’ha 
efectuat flotació de sediments i les restes recuperades han estat objecte 
d’una anàlisi carpològica i antracològica (Piqué, Mensua 2012).
Del jaciment de Camps de la Farigola s’han tractat 16 unitats estratigràfiques, 
de les quals la UE 1231 no ha proporcionat cap resta. Les altres unitats han 
proporcionat restes carpològiques i antracològiques, tot i que estaven en molt 
mal estat de preservació i presentaven un nivell molt elevat de fragmentació.
Els resultats es presenten en el text.

que actuen com una font d’aprovisionament de matèries 
primeres important.

L’estudi del material ceràmic ha permès identificar 
diversos vasos de mida mitjana i petita, amb unes coccions 
desiguals amb predomini de la cocció mixta i unes pastes 
força depurades amb un desgreixant de mida mitjana 
(Figura 5). Pel que fa a les formes, trobem tant formes 
obertes (bols) com tancades (gerres, olletes...). Les formes 
són hemisfèriques i globulars, alguns dels vasos presenten 
carenes molt marcades mentre que les inflexions d’altres són 
molt més suaus. No es documenten decoracions. Pel que 
fa a les prensions es documenten nanses de cinta i petites 
llengüetes i mugrons.

Les pastes són poc depurades, amb un desgreixant de 
mida mitjana i gran. Les formes són principalment de tipus 
obert, si bé es tracta de recipients de grans dimensions. Les 
peces tancades corresponen a olles i gerres. En general, les 
formes són de tipus hemisfèric i globular, de carenes suaus, 
encara que es documenten punts d’inflexió més marcats. Les 
decoracions estan principalment formades a base de cordons, 
amb digitacions o incisions, i els elements de prensió estan 
formats per llengüetes i mugrons. Dins les formes recuperades 
destaquen les bases, de tipus pla, un element molt freqüent 
en els conjunts de l’edat del bronze.

Les formes i els acabats fan pensar en atuells destinats al 
transport de productes manufacturats a curta distància. Tot 
i la manca d’evidències de termoalteració, es pot considerar 
alguns d’aquests vasos també s’han fet servir per a usos 
culinaris. Així mateix, es documenten els contenidors/vasos 
que es consideren destinats a l’emmagatzematge de líquids, 
semi-líquids o sòlids en el seu ús final. En general, doncs, es 
pot considerar que es tracta de vasos de tipus domèstic.

En el cas dels vasos sencers, si bé no s’ha conservat la 
vora i, en algun punt, tampoc la part superior dels vasos, s’ha 
fet una proposta d’aproximació volumètrica que ens dona 
una franja volumètrica que sobrepassa els 6 litres. El vas 
de l’estructura 1110 (Figura 5.1) correspon a una forma de 
tipus globular i base plana, amb dues nanses horitzontals, 
que presenta un volum mínim de 6,02 litres (5,54 litres per 
a líquid de densitat 1; 5,78 litres per a líquids de densitat 2; 
4,45 kg per a sòlids de densitat 1 i 3,73 kg per a sòlids de 
densitat 2)8.

El vas de l’estructura 1121, (Figura 5.2) correspon a un vas 
de base plana i paret recte, de dos elements de prensió, que 
presentaria un volum mínim de 6,39 litres (6,30 litres per a 
líquid de densitat 1; 5,88 litres per a líquids de densitat 2; 4,73 
kg per a sòlids de densitat 1 i 3,96 kg per a sòlids de densitat 
2).

El material de tipus ceràmic més abundant ha aparegut al 
nivell 1075. Destaca la presència de contenidors de base plana, 
de vasos hemisfèrics petits i mitjans i de vasos de perfil en S 
(Figura 5.3). En general, el nivell de fragmentació és força alt, 
si bé el nombre de vasos és reduït ja que molts dels fragments 
de tipus informe semblen correspondre al mateix vas.

Procedent del rebliment de l’estructura 1250, destaca un 
fragment d’una inflexió, amb una decoració incisa de tipus 
discontinua el motiu de la qual recorda una espiga (Figura 

8 Aquestes mesures corresponen al càlcul d’element líquid en aigua (líquid de 
densitat 1 per líquids amb densitat similar a l’oli; líquids de densitat 2: mesura 
que correspon a líquids amb densitats properes a la fermentació de fruits) 
o sòlids per a sòlids de densitat 1 properes al gènere Triticum i sòlids amb 
densitat 2 properes al gènere Hordeum.
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5.4). Aquest tipus de decoració es troba, també, a Collet de 
Cal Guarda, en tres fragments, un d’ells una vora (Pou, Martí 
2007), i a l’Institut Antoni Pous de Manlleu (Boquer et al.. 
1995: fig. 45, IM-2;  47b, IM-6; 49b, IM-12 i 13; 50c,IM-
13; 58c; IM-20 i 60; IM-60). El motiu apareix associat a 
fragments de carena o inflexió disposats en horitzontal o 
vertical i, en dos casos, sota vora. Tant l’estructura IM-2 com 
la IM-6 foren datades sobre carbó per C14 proporcionant 
una datació de 3760+90 BP i 4020+80 BP (Boquer et allí, 
1995:93). Si bé són datacions antigues, i una d’elles associada 
a una sepultura (IM-6), ens permeten acotar la presència 
d’aquesta producció a la vall del Ter.

D’altra banda, tant a nivell superficial com reblint els 
retalls, s’han recuperat peces que es poden adscriure al 
neolític final i que es poden associar a vasos de mida mitjana, 
que corresponen a recipients cilíndrics i ovoides decorats a 
l’exterior per cordons llisos i pastilles aplicades (Figura 5.5).

Pel que fa a les restes òssies humanes de l’estructura 1230 
cal dir que es trobaven en un estat de conservació i preservació 
molt dolent. Les característiques del sòl, amb llims calcaris 
i argiles vermelles, són probablement les responsables de la 
degradació i de la mala preservació de les restes recuperades. 
Aquestes presenten una porositat i una fragmentació molt 
importants, així com una disposició de capa calcària fina que 
recobreix alguns dels fragments i de les peces dentals.

Les restes estudiades corresponen a un individu 
subadult d’una edat estimada en 6±1 anys d’edat. Pel que 
fa a la determinació del sexe, no ha estat possible atribuir 
amb certesa el sexe de l’individu, ja que no s’han conservat 
suficientment les restes. La branca mandibular dreta, el 
malar dret i el fragment d’òrbita dreta recuperats semblarien 
indicar, però, que es tracta d’un individu més aviat femení. 
S’han recuperat vàries peces dentals aïllades, fortament 
alterades, corresponents a maxil·lar i mandíbula.

A nivell cronològic, la seqüència ocupacional de Camps 
de la Farigola ens permet identificar un moment poc definit, 
adscrit al neolític final-calcolític, i un segon moment, 
adscrit al Bronze inicial, amb evidències de dues possibles 
instal·lacions i una àrea de sitges, pròxima a la zona de 
transformació de la producció agrícola.

Aquest assentament presenta, doncs, una certa 
continuïtat d’ocupació que sembla centrada en la realització 
de tasques concretes, si bé no podem determinar si és de 
tipus estacional. Aquests treballs es poden associar a les 
activitats de conreu dels camps i a la transformació dels 
productes resultants.

CAMPS DE CAN BAULENAS
Com en el cas anterior, s’han recuperat principalment 
estructures negatives, excavades en el subsòl geològic natural, 
al jaciment de Camps de la Farigola. Aquest, de tipus obert, 
es situa en una zona plana al costat del riu Ter9.

L’excavació arqueològica efectuada al jaciment dels 
Camps de Can Baulenas ha permès documentar les restes 
de dotze estructures (Figura 6), de les quals 8 corresponen 
a fosses amortitzades amb materials prehistòrics; 2 vasos 
ceràmics sencers, depositats a la manera de estructures 
isolades; i 2 estructures indeterminades, possiblement 
d’època contemporània.

9 El jaciment no ha estat exhaurit i cal assenyalar que les estructures s’han 
localitzat a una profunditat variable de la superfície actual (30 i 180 cm segons 
l’àrea de substrat vegetal).

Les estructures localitzades es troben en un estat de 
conservació força més deteriorat, en comparació amb el 
jaciment dels Camps de la Farigola, i la densitat d’estructures 
en la zona estudiada és molt menor. La major part de fosses 
presenten una planta circular amb secció cilíndrica i còncava. 
Es troben seccionades en la seva part superior, com ho mostra 
el fet que totes elles tenen una profunditat que no supera els 30 
i els 50 cm. L’excepció és l’estructura 2060 de planta circular, 
secció globular i fons pla amb unes dimensions de 140 cm de 
diàmetre màxim i 90 cm de fondària. Com la resta d’estructures, 
aquest retall està excavat al substrat geològic de llims blancs 
amb nòduls de carbonat (Figura 7), i es trobava reomplerta 
per argiles i llims de color marró. Els materials arqueològics 
recuperats són fragments de ceràmica prehistòrica, de pasta 
grollera de color marró i cocció reductora. Trobem diferents 
atuells amb base plana, aplicacions de llengüetes, i cordons 
digitats, i fauna i molins.

Destaca també la presència de dos vasos isolats. El que 
es trobava en millors condicions té unes mides de 40 cm de 
diàmetre i 43 cm de cos conservat. Presentava una aplicació 
d’una llengüeta de secció subcircular, situada sota la vora, que 
era plana. Les parets del vas feien 1 cm de guix aproximadament. 
La cocció era oxidant i el desgreixant de mida mitjana/petita. 
A l’interior, s’hi documentava un conjunt de pedres que devien 
formar part de la tapadora. Es tractava d’una llosa de carbonat 
i un còdol de calcaria. Per la disposició de les pedres caigudes, 
la llosa de carbonat taparia la boca i el còdol de calcaria faria 
de pes perquè no s’obrís.

Principals restes materials a Camps de Can Baulenas
El material recuperat a Camps de Can Baulenas correspon 
a un conjunt força homogeni encara que, també, altament 
fragmentat. Aquest està format per 25 n.m.i. (63 fragments) 
de restes ceràmiques, una resta de lític tallat, i 9 fragments de 
material orgànic.

Del conjunt de materials destacarien, en primer lloc, les 
restes ceràmiques. Es tracta de vasos de tipus hemisfèric de 
mida mitjana i gran (Figura 8). Destaquen els vasos de parets 
rectes i els grans vasos i tenalles, de les quals es conserven 
principalment les bases o les nanses. Els elements de prensió 
més representats són les nanses amb llengüetes amples (Figura 
8.1) o mugró  (Figura 8.2). Les vores, si bé escasses, són de 
tipus pla i arrodonides, amb engruiximents per la part exterior 
(Figures 8.3).

La forma més present és la base plana, tipologia que es 
troba força ben preservada, en comparació amb la resta de la 
mostra, i que s’associa, per les dimensions i la direcció de la 
paret, a un recipient tipus tenalla (Figura 8.4).

La decoració és, bàsicament, de tipus plàstic i la presència 
d’engrutats resulta freqüent en aquest conjunt. El baix nombre 
de remuntatges també ens fa pensar en un conjunt força 
uniforme, tant a nivell tecnològic com morfotipològic.

Concretament, la factura de l’engrutat és molt barroera, 
amb grans quantitats d’aplicació plàstica disposada de forma 
irregular sobre la superfície dels vasos i amb uns desgreixants 
abundants i de grans dimensions.

La unitat en els principals aspectes tecnològics fa pensar 
que els vasos han estat elaborats pel mateix grup. Els elements 
distintius són: la presència de desgreixants de grans dimensions 
(principalment quarsos i feldespats), els acabats, amb pastes 
poc amasades i coccions desiguals i poc acurades. Aquestes 
evidències fan pensar en una gran uniformitat tecnològica en 
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el procés de manufactura ceràmica d’aquestes peces i en una 
gran sincronia del conjunt.

En la descripció de les estructures es feia referència a 
l’existència de dos vasos-contenidors. Aquests han estat 
parcialment restaurats, però tot i així, a causa del gran nivell 
d’erosió, no ha estat possible treure el perfil complet d’aquestes 
peces. La Figura 8.5 pertany a un d’aquests vasos, recuperat a la 
UE 2082 i associat a un vas obert, de paret recta i lleugerament 
exvasada, i amb un agafador de llengüeta.

Finalment, procedent de la UE 2061, s’ha recuperat un 
petit conjunt de fauna, associat a tres fragments de pelvis 
d’un porc domèstic adult, un segon i un tercer molar, així com 
diversos fragments de mandíbula de porc domèstic juvenil i 
dos fragments d’escàpula de bou adult. La determinació de la 
fauna l’ha realitzada la Dra. Maria Saña.

L’escassa fauna del jaciment fa difícil realitzar una 
comparativa amb els conjunts veïns de l’Institut de Manlleu 
o del Bosc del Quer (en estudi), però sí que es pot assenyalar 
l’absència d’ovicaprins en aquest conjunt, que a l’Institut de 
Manlleu representen el 64% de la cabana, junt amb la presència 
de porc i bou i una única espècie salvatge, procedent de la sitja 
IM-4, i identificada com una mandíbula de guineu o de vulpes 
vulpes (Boquer et al., 1995). 

CONSIDERACIONS: LES NOVES EVIDèNCIES 
DELS PRIMERS PAGESOS CONSOLIDATS
L’estudi dels jaciments de Camps de la Farigola i Camps de 
Can Baulenas ha permès aportar noves dades que permeten 
ampliar el coneixement dels primers pagesos consolidats de la 
vall mitja del riu Ter. Ambdós jaciments, situats a menys d’un 
quilòmetre de distància, són el testimoni de dos assentaments 
diferenciats que es desenvolupen al llarg de la prehistòria 
recent. 

Tots dos jaciments presenten materials atribuïbles a 
diversos períodes històrics que abracen des del Neolític final 
al Bronze final, si bé la ocupació més important es situa al 
llarg del bronze inicial i sembla associar-se a un moment 
d’intensificació de la pràctica agrícola i de les estratègies 
relacionades amb aquesta activitat. Les restes estructurals 
ens permeten proposar l’existència d’una zona d’hàbitat 
per a Camps de la Farigola, i d’una zona de concentració 
d’estructures d’emmagatzematge, amb sitges i vasos in situ, a 
Camps de Can Baulenas.

Cal assenyalar que la ubicació d’aquestes instal·lacions 
en zones de terrassa fluvial és indicadora de l’explotació 
preferencial del nínxol de ribera. En aquest entorn, les dades 
aportades mostren un bosc de tipus caducifoli: roureda de 
tipus submediterrani, on l’espècie més representada és el 
roure seguida del pi roig, mentre que als llocs més humits s’hi 
trobarien el faig i el teix. També indiquen una zona de ribera 
amb avellaners, oms, salzes, pollancres i freixes. La presència 
de boix fa pensar en una activitat de desforestació en aquestes 
zones i aquesta modificació antròpica de l’entorn, determinant 
espècies pròpies d’espais oberts (herbàcies), correspondria a 
clarianes del bosc o a l’espai mateix d’ocupació.

Els antecedents més directes del jaciment arqueològic dels 
Camps de Can Farigola i dels Camps de Can Baulenas cal 
buscar-los a proximitat, en el jaciment conegut com “L’Institut 
de Manlleu o Institut Antoni Pous” situat en un meandre del 
riu Ter, en el terme municipal de Manlleu. En aquest jaciment, 
excavat en extensió durant les campanyes dels anys 1986, 1987 
i 1988 (Cruells, Molist, 1990; Boquer et al., 1989, 1990, 1995), 

s’hi van documentar un total de 34 estructures: entre les quals 
trobem 1 estructura de combustió, 5 forats de pal, 26 sitges 
(una d’elles amb una inhumació doble) i 3 rases rectangulars. 
La cronologia, tant absoluta com relativa, d’aquestes restes 
es va establir en un moment de transició entre el Calcolític-
Bronze Antic.

Ens trobem, doncs, amb un tipus d’assentament a l’aire 
lliure que conserva, essencialment, les estructures de tipus 
negatiu (sitges, forats de pal, llars..) i on tots els indicis 
indiquen que tenen unes activitats productives vinculades 
a l’agricultura i a la ramaderia. Aquestes característiques 
són les mateixes que presenten els jaciment de Camps de la 
Farigola, Camps de Can Baulenas o Collet de Cal Guarda 
i que es repeteixen en bona part dels jaciments a l’aire lliure 
contemporanis, localitzats en els darrers anys en algunes de les 
planes prelitorals com el Vallès Occidental i l’Alt Penedès, per 
citar les zones amb major densitat (Carlús, et al., 2007; Carlús, 
González, 2008; Bouso et al., 2004; Oliva, Terrats, 2005; Martí 
et al., 1995; Francès, ed. 2007; Fortó et al., 2007, entre altres).

A la comarca d’Osona, la situació seria similar ja que hi 
ha assentaments a l’aire lliure en la concavitat de la plana que 
faciliten una major documentació, si bé només es coneixien 
alguns per troballes en superfície o excavacions antigues 
(com el Cap del Pont del Gurri (Vic), Múnter (Malla), el 
Romeu (Gurb), Savassona (Tavèrnoles), etc.). En efecte, amb 
el desenvolupament recent de les intervencions preventives 
i/o d’urgència, com és el cas de les efectuades al Bosc del 
Quer (Espadaler, Clop 1993; Amorós 2005; Castro, 2010), 
al Graell (Alsina, Oliva 2008) o a Ca l’Argemí (vegeu article 
en la present publicació) les dades han augmentat de forma 
exponencial.

Com ja assenyalàvem, en el moment de fer balanç de 
l’excavació de l’Institut de Batxillerat A. Pous, la dualitat 
documentada d’un poblament a l’aire lliure, tant al fons de la 
Plana com en les serralades i altiplans que l’envolten, resulta 
molt interessant. A més, en aquest indret, es localitzen unes 
ocupacions també intenses, tant a l’aire lliure com en cova, 
com ho mostren les descobertes del Pla de la Barraca, la 
Roca Llarga i la Creu del Tossell (Tavertet)10. No hi ha dubte 
que, aquestes dades, suggereixen un model de poblament, i 
indirectament d’estructura social i d’econòmica complexa, que 
hauria de reflectir tant la densitat i la intensificació agrícola 
com els models ramaders amb major mobilitat. 

De manera encara preliminar, però centrant-nos més 
en les dades aportades pels Camps de la Farigola i Can 
Baulenas, podem determinar que hi ha algunes variables que 
convé destacar. Una d’elles és l’aproximació a la superfície 
dels assentaments. Aquesta dada, de manera indirecta, 
permet tenir un indicador per aproximar-nos a l’extensió de 
l’activitat diacrònica d’aquests grups humans. El fet de tenir 
un primer grup d’assentaments, excavats mínimament en 
extensió, forneix unes dades de dispersió de restes estructurals 
i materials que permeten fer tres grups de concentracions 
desiguals. El primer grup, amb una gran superfície, representat 
per l’Institut Antoni Pous de Manlleu, evidencia uns 60.000 m2 
de superfície ocupable. Desprès, i aquesta seria una dada nova i 

10 De la mateixa cronologia es coneixen ocupacions en coves i abrics com Les 
Grioteres (Vilanova de Sau) o Les Pixarelles (Tavertet), Font Guillera (Prats 
de Lluçanès), Forat de les Tombes (Sant Quirze de Besora) i Puigcebró (Roda 
de Ter). Igualment, a la comarca, es coneixen construccions megalítiques 
sincròniques a aquest conjunt. Les més properes són Saderra (Orís), Puig 
ses Pedres (L’Esquirol), Puig ses Lloses (Folgueroles), entre d’altres.
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molt interessant, trobem un segon grup de nous assentaments 
que presenta unes superfícies similars. Es tractaria de les 
estimades per Camps de la Farigola (3.500 m2) i Camps de 
Can Baulenas (1.800 m2) que es podrien trobar en el mateix 
grup que el Bosc del Quer, on s’estimen uns 4.400 m2; i a El 
Graell de Vic amb uns 2.356 m2. Finalment, hi haurien els 
conjunts de Collet de cal Guarda (una sitja i material ceràmic; 
sondeig 1:10 m2, Pou; Martí 2007) o el Pla de l’Ocell (material 
ceràmic sense estructures; camp 2, Rasa 1, 21 m2) (Casas et al., 
2000) on, de moment, les dades no permeten major precisió. 

 Jaciments com els presentats en aquest estudi ajuden a 
aproximar-se al que seria el model d’ocupació poblacional 
de la plana i, més concretament, faciliten la comprensió de 
les estratègies de les comunitats de la vall mitja del riu Ter. 
La documentació d’aquest tipus de jaciment, cada vegada 
més nombrós, aporta dades valuoses per tal de conèixer els 
diferents models d’explotació del territori. Així, observant la 
distribució geogràfica dels assentaments i les característiques 
geomorfològiques del paisatge en el que es troben, es pot 
proposar l’existència de dos patrons d’assentament clarament 
diferenciats: un a la vora del riu Ter i un altre tipus fons de 
la Plana. El conjunt coherent format per Can Farigola, 
Can Baulenas (Masies de Voltregà), Institut de Batxillerat 
(Manlleu), Collet de Cal Guarda (Sant Hipòlit de Voltregà), 
Pla de l’Ocell (St. Quirze de Besora), Puigcerbó (Roda de 
Ter) sembla respondre a un model centrat en l’explotació dels 
recursos del riu Ter, i de la seva àrea d’influència més propera 
que presenta, a més, una gran uniformitat en els registres 
arqueològics recuperat.

Un altre agrupació d’assentaments a l’aire lliure es 
concentra a la zona de la plana, en entorns propers a petits 
cursos fluvials, més o menys permanents, com el Mèder o el 
Gurri (com el Romeu, El Graell, l’Argemí i el Pont del Gurri), 
i situats controlant grans espais de plana, com és el cas del 
Bosc del Quer (Figura 9).

Fins a quin punt aquesta constatació representa realment 
dos models d’establiments agrícoles del mil·lenni III socialment 
i econòmicament diferenciats a la Plana de Vic? Quina seria la 
seva relació amb les zones més allunyades on trobem jaciments 
de la mateixa època? A més, com és conegut, la freqüentació 
i aprofitament de les zones més abruptes es fa visible a través 
de les evidències d’ocupacions de cavitats i balmes en les 
estribacions pròximes, així com per la freqüentació dels espais 
funeraris, principalment dòlmens i coves.

La comprensió d’aquests assentaments ha de passar per 
acotar les variables que infereixen en la caracterització dels 
mateixos. Identificar les ocupacions estacionals o esporàdiques, 
identificar els espais compartits per diversos grups, o per 
un mateix grup, amb dues àrees d’activitat diferenciades 
i espaiades, o no, en el temps. Aquestes, juntament amb 
d’altres variables, també permetran documentar els tipus de 
complementarietat en les diverses activitats d’aquests grups 
(Molist et al., 2003).

Finalment, si bé s’han endegat treballs de seqüenciació 
i comprensió, a nivell regional (Alcalde, Molist, Saña 2002; 
Equip Minferri 1997; Mestres et al., 1998) o a nivell general 
(Clop, 2007; Martín, Mestres 2003; Clop et al., 2008), cal 
recordar que la dada arqueològica encara es resisteix per a la 
caracterització dels assentaments del neolític final al bronze 
inicial, i sobretot pels denominats calcolítics sense material 
director com és el cas de la ceràmica campaniforme.
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FIGURES

Figura 1. Plànol de situació amb la ubicació dels dos jaciments.

Figura 2. Planimetria amb les estructures recuperades a Camps de la 
Farigola.

Figura 3. Planta i secció de l’estructura 1070.
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Figura 5. Material ceràmic procedent de Camps de la Farigola núm. 1. 
CCF 110 (1110) gran contenidor; núm. 2. CCF 120 (1121) gran conteni-
dor de nanses horitzontals; núm. 3. CCF 1071.9 olla de perfil sinuós; 
núm. 4. CCF 1250.11 fragment amb decoració motiu espiga; núm. 5. 
CCF 1081.7 vas de llengüeta horitzontal; núm. 6. 1071.8 vas de doble 
mugró i llavi amb decoració incisa.

Figura 4. Planta i secció de l’estructura 1230.

Figura 6. Planimetria amb les estructures recuperades a Camps de 
Can Baulenas.

Figura 7. Planta i secció de l’estructura 2060.
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Figura 8. Material ceràmic procedent de Camps de Can Baulenas. 
Núm. 1. CCB 2061.1. Nansa de llengüeta amb engrutat; núm. 2. CCB 
2061.2. Nansa de mugró; núm. 3. CCB 2041.4. Vora reforçada; núm. 
4. CCB 2061.3. Base plana amb aplicació plàstica (engrutat); núm. 5. 
CCB 2082.7. Vora i element de prensió d’un gran contenidor.

Figura 9. Situació dels jaciments arqueològics, i de cronologia simi-
lar, localitzats a la Plana de Vic.
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INTRODUCCIÓ
Durant els darrers anys, l’Abocador de Can Mata (ACM) ha 
estat un punt clau en la descoberta de noves restes de vertebrats 
miocens a Catalunya (Alba et al., 2009). Des de l’inici del 
control paleontològic de les obres d’ampliació de l’abocador, 
l’any 2002, i fins a finals de 2010, es recuperaren més de 
50.000 restes fòssils de macro- i microvertebrats de més de 
200 localitats paleontològiques, distribuïdes al llarg d’una sèrie 
estratigràfica que abasta més d’un milió d’anys (Moyà-Solà et 
al., 2009a). En aquest article es resumeixen els resultats de les 
campanyes paleontològiques 2009 i 2010 a l’ACM, i també s’hi 
resumeixen les principals novetats pel que fa a l’estudi de les 
restes recuperades.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CONTEXT GEOLÒGIC
L’ACM se situa en el terme municipal dels Hostalets de 
Pierola (l’Anoia, Catalunya, NE de la península Ibèrica), 
i s’hi pot accedir des de la carretera B-231 d’Esparreguera 
a Piera. Geològicament, l’àrea dels Hostalets de Pierola 
pertany a la conca neògena del Vallès-Penedès, una semi-
fossa tectònica d’orientació NNE-SSW, delimitada per les 
serralades Costaneres Catalanes i originada durant el rífting 
de la zona nord-occidental de la regió Mediterrània (Figura 
1). A grans trets, s’hi poden distingir tres grans complexos 
sedimentaris, dos de continentals i un de marí-transicional. Els 
dipòsits sedimentaris de l’àrea dels Hostalets corresponen al 
complex superior, amb una edat compresa entre el Miocè Mitjà 
(Aragonià superior) i el Miocè Superior (Vallesià). Aquesta 
àrea es caracteritza per la presència de potents seqüències 
sedimentàries de tipus ventall al·luvial, dominades per lutites 
(llims i argiles) marrons a vermelloses, amb intercalacions 
de conglomerats i gresos. Segons dades biostratigràfiques 
i de paleomagnetisme (Moyà-Solà et al., 2009a), la sèrie 
estratigràfica composta de l’ACM, amb una potència de 250 
m, abasta un interval de temps comprès entre 12,5 i 11,5 Ma, 

corresponent a les biozones MN 7 i MN 8 (Alba et al., 2009). 
D’altres afloraments i localitats paleontològiques properes, en 
canvi, corresponen ja al Vallesià inferior (MN 9).

Figura 1. Mapa geològic de la conca del Vallès-Penedès amb la situa-
ció d’Hostalets de Pierola i l’Abocador de Can Mata (ACM).

ANTECEDENTS HISTÒRICS
El potencial fossilífer dels Hostalets de Pierola fou donat a 
conèixer per l’aficionat a la paleontologia Màrius Guerín a 
principis del segle XX (Alba et al., 2009). Guerín prospectà 
la zona i recol·lectà abundants restes fòssils a l’entorn de la 
riera de Claret i Can Mata de la Garriga, que foren donades 
a conèixer durant la Guerra Civil pel paleontòleg del Museu 
del Seminari de Barcelona mossèn Josep R. Bataller. Després 
de la guerra, els paleontòlegs Miquel Crusafont-Pairó i 
Josep F. de Villalta, vinculats a la Secció de Paleontologia 
del Museu de la Ciutat de Sabadell (germen del posterior 
Institut de Paleontologia M. Crusafont, i de l’actual Institut 
Català de Paleontologia Miquel Crusafont), hi realitzaren 
importants troballes durant les dècades de 1940 i 1950. En 
destaca el descobriment de la rica localitat de Can Mata 1, 
així com la troballa d’algunes restes de primats hominoïdeus. 
Llevat d’algunes actuacions puntuals durant la dècada de 
1970, les tasques paleontològiques no es reprengueren amb 
intensitat als Hostalets de Pierola fins l’any 2002, motivades 
per l’ampliació de l’abocador que s’havia establert a l’entorn 
de Can Mata de la Garriga, i gràcies a la nova legislació 
que vetlla pel patrimoni cultural (tant paleontològic com 
arqueològic). Els responsables  de la Generalitat de Catalunya 
determinaren la necessitat de dur a terme una activitat 
de control paleontològic durant les obres de construcció 
de la nova fase de l’ACM, atesa la riquesa paleontològica 
contrastada d’aquesta zona. Les tasques paleontològiques 
s’iniciaren el novembre de 2002, amb l’objectiu de controlar 
la remoció de sediments miocens per part de les excavadores, 
i realitzar excavacions de macrovertebrats i mostratges de 
microvertebrats quan fos necessari. Aquestes tasques s’han 
prolongat fins a l’actualitat, amb un èxit notable tant pel que 
fa a la quantitat com a la importància científica i patrimonial 
de les restes recuperades.

LA INTERVENCIÓ PALEONTOLÒGICA
En el marc de la intervenció paleontològica es dugueren 
a terme diverses actuacions tals com control preventiu 
(seguiment de màquines), mostratge de microvertebrats, 
excavació de macrovertebrats i enregistrament de la 
informació associada (Figura 2).
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Figura 2. A. Vista aèria de l’ACM, l’estiu de 2010. B. Seguiment de 
giratòria, el març de 2009. C. Seguiment de buldòzer, el març de 2009. 
D. Rentat intensiu de microvertebrats, el juny de 2009. E. Excavació 
d’ACM/C6-C3, el setembre de 2009. Fotografies cortesia de FOSSILIA 
Serveis Paleontològics i Geològics, S.L., llevat d’A, cortesia de CES-
PA Gestión de Residuos, S.A.U. 

El seguiment de màquines consistí en la inspecció ocular 
constant de qualsevol tipus d’activitat de remoció de 
sediments miocenes per part de la maquinària pesant. 
En concret, se seguiren buldòzers, giratòries de cadenes i 
pneumàtiques, retroexcavadores mixtes, etc. El seguiment es 
realitzà, tot procurant afectar el mínim possible el normal 
desenvolupament de l’obra, amb els següents objectius: 
a) Recuperar les restes fòssils detectades durant el treball 
de les màquines; b) Localitzar nivells potencialment 
rics en microvertebrats, que cal mostrejar; i c) Localitzar 
acumulacions de restes de macrovertebrats, que cal excavar 
manualment i que eventualment poden donar lloc a 
excavacions paleontològiques de considerable extensió. El 
seguiment de màquines es realitzà seguint en tot moment les 
normes de seguretat pertinents, tant pel que fa a elements de 
protecció individual (EPIs), com a distàncies de seguretat. 
L’activitat de la maquinària només s’aturà breument de 
manera puntual per tal de recol·lectar restes fòssils aïllades 
de fàcil extracció. En cas de detectar nivells potencialment 
rics en microvertebrats, o acumulacions de macrovertebrats, 
calgué delimitar un perímetre de seguretat i redireccionar 
l’activitat de la maquinària cap una altra zona.

Els nivells potencialment rics en microvertebrats 
generalment es detectaren a visu, a partir de la troballa 
de restes dento-agnàtiques de micromamífers durant 

el seguiment de màquines o l’excavació de restes de 
macrovertebrats. En aquests casos, es recol·lectà una mostra 
de prova d’uns 90 kg, que es processà al laboratori. En cas 
de lliurar un número suficient de dents, es dugué a terme 
una recol·lecció intensiva de 1.500 kg del mateix nivell, 
que calgué rentar al camp. Aquest rentat es dugué a terme 
usant una sedàs tipus Freudenthal, que consisteix en assecar 
el sediment recol·lectat, posteriorment disgregar-lo en 
cubetes amb aigua, i finalment sedassar-lo mitjançant un 
sedàs amb tres mides d’ull de malla diferents sota aigua a 
pressió. Els concentrats resultants, un cop secs, s’han de triar 
manualment, bé sigui a ull nu o sota estereomicroscopi (lupa 
binocular), per tal de separar les restes fòssils dels grans del 
sediment.

L’excavació de restes de macrovertebrats es dugué a terme 
mitjançant eines manuals estàndard i, esporàdicament, amb 
l’ajut de martells percussors. En la majoria de casos, les 
restes s’extragueren amb una certa quantitat de sediment 
adherida, després de consolidar-les amb Paraloid B-72 les 
restes s’embolcallaren amb paper d’alumini, cinta adhesiva 
i/o bosses, adequadament retolades, per tal de garantir-ne 
l’adequada conservació durant l’emmagatzematge i posterior 
transport al laboratori de preparació. Eventualment, amb 
restes de mida molt gran o d’importància excepcional, es 
realitzaren carcasses (“mòmies”) de poliuretà escumable 
(poliol+isocianat al 50%), per tal de garantir-ne la integritat 
durant el procés d’extracció.

Pel que fa a l’enregistrament de la informació associada, 
cada resta recuperada al camp es féu constar com una unitat 
de registre a l’inventari de la intervenció paleontològica, tot 
identificant-la amb una sigla de camp (número precedit de 
l’acrònim ACM), seguida de la data, identificació anatòmica 
i taxonòmica preliminars, situació (sector, nivell, etc.) i 
d’altres informacions rellevants. Per tal de contextualitzar 
les troballes, en el cas d’excavacions de certa entitat 
s’enregistrà la situació espacial de les restes mitjançant la 
realització de planimetries i l’excavació amb quadrícula. 
Tanmateix, l’enregistrament de la informació associada als 
fòssils se centrà sobretot en la situació estratigràfica, que 
és essencial per tal de dur a terme una datació acurada, ja 
sigui dels nivells de micro- i/o macrovertebrats, com de la 
major part de troballes aïllades de restes identificables. Per 
tal de fer-ho possible, s’aixecaren columnes estratigràfiques 
i es realitzaren cartografies geològiques. Mitjançant 
l’ús de nivells de correlació vermellosos de considerable 
extensió lateral, fou possible dur a terme una correlació 
litostratigràfica molt detallada de les diverses columnes. 
El panell de correlació resultant ens proporciona una edat 
relativa entre les diverses localitats, però no pas una edat 
absoluta. Aquesta és possible, tanmateix, mitjançant les 
dades del paleomagnetisme (que permeten una correlació 
magnetostratigràfica amb l’escala de temps de polaritat 
geomagnètica, calibrada astronòmicament) i la seva 
adequada calibració sobre la base de dades biostratigràfiques. 
D’aquesta manera, el panell de correlació sintètic de l’ACM 
permet proporcionar una datació molt precisa (amb un error 
de menys de 0,1 milions d’anys) per a la gran majoria de 
restes recuperades.

RESULTATS
Durant les campanyes 2009 i 2010 a l’ACM es recuperaren 
al camp unes 11.800 macrorestes paleontològiques, a les 
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quals caldria afegir centenars de restes de microvertebrats 
recuperades a partir del rentat i triatge. Concretament, el 
2009 es recuperaren 8.118 restes siglades durant unes 16.300 
hores de feina de camp, amb una mitjana de 677 restes/mes, 
mentre que el 2010 es recuperaren 3.682 restes siglades 
durant unes 9.860 hores de feina de camp, amb una mitjana 
de 307 restes/mes). Com es pot veure, el menor número de 
restes recuperades durant el 2010 es relaciona amb el menor 
número d’hores treballades, que al seu torn és degut, en bona 
part, al menor volum de remoció de sediments miocens per 
part de la maquinària pesant. Sumades a les restes recuperades 
amb anterioritat, fins a finals de 2010 s’havien recuperat de 
l’ACM un total de 49.948 restes siglades al camp durant 
un total de 90 mesos d’intervenció paleontològica gairebé 
contínua, amb una mitjana de 555 restes/mes. Cap a finals 
de 2012, aquesta quantitat s’elevava a gairebé 60.000 restes.

L’enregistrament de la informació associada a totes 
aquestes restes es continuà duent a terme com en les 
campanyes anteriors. Això ha permès correlacionar les restes 
de les campanyes 2009 i 2010 recuperades de totes les noves 
localitats, així com les troballes aïllades més significatives 
(restes identificables, com cranis, fragments maxil·lars i 
mandibulars, dents, etc.), amb el panel de correlació sintètic 
de les campanyes anteriors, i d’aquesta manera disposar 
d’unes datacions força acurades.

DISCUSSIÓ
Els resultats de la intervenció paleontològica a l’ACM 
i de les tasques de recerca científica associades s’han 
donat a conèixer en diversos articles, tant de caràcter 
general, sobre la intervenció paleontològica i el conjunt 
de la fauna recuperada (Alba et al., 2009), com sobre una 
localitat en particular (Casanovas-Vilar et al., 2008) o en 
referència a tàxons concrets (vegeu a continuació). L’estudi 
de les restes recuperades es veu alentit per les tasques de 
preparació, un procés que requereix molt més temps que 
les feines de camp, de tal manera que no és possible dur a 
terme de moment un estudi sintètic del conjunt de faunes 
recuperades al llarg de la sèrie. Destaquen, però, els estudis 
duts a terme sobre tàxons o grups de tàxons concrets, i molt 
especialment de nous tàxons (gèneres i/o (sub)espècies) per 
a la ciència. Aquests darrers inclouen els gèneres de primats 
hominoïdeus Pierolapithecus i Anoiapithecus (Moyà-Solà et 
al., 2009b) i l’ós panda Kretzoiarctos (Abella et al., 2012). 
Quant a les noves espècies o subespècies, s’hi inclouen el 
primat pliopitecoïdeu Pliopithecus canmatensis (Alba et al., 
2010), l’èquid Anchitherium nievei (Rotgers et al., 2011), 
l’artiodàctil tragúlid Dorcatherium naui meini, i el rosegador 
castòrid Chalicomys batalleri.

Considerada en el seu conjunt, la fauna de vertebrats 
fòssils de l’ACM inclou amfibis, rèptils, ocells i mamífers 
(vegeu-ne la llista faunística actualitzada a la Taula 1). 
Les restes d’aus són força escasses, mentre que les restes 
paleoherpetològiques són molt més freqüents, incloent 
amfibis i rèptils diversos, com ànguids, ofidis (Carmona et 
al., 2010), llangardaixos, varans i tortugues. Els mamífers 
són, en tot cas els, vertebrats més abundants, incloent: 
proboscidis (dinoteris i gomfoteris); artiodàctils diversos, 
com és el cas dels suids, cèrvids, bòvids (DeMiguel et al., 
2012), tragúlids i mòsquids; perissodàctils calicotèrids, 
rinoceròtids i èquids (Rotgers et al., 2011); carnívors úrsids 
(Abella et al., 2012), mustèlids, barbourofèlids (Robles et al., 

en premsa), fèlids i hiènids; i primats pliopitecoïdeus (Alba 
et al., 2010) i hominoïdeus (Moyà-Solà et al., 2009a, b). Els 
micromamífers són força diversos, incloent diverses famílies 
de rosegadors (cricètids, esciúrids, glírids, eòmids, castòrids; 
a més d’insectívors, lagomorfs i algun quiròpter.

La fauna de l’ACM (Taula 1) és força coherent amb la 
recuperada a d’altres localitats de l’Aragonià superior del 
Vallès-Penedès, com Sant Quirze, amb l’avantatge que el 
gran esforç de mostratge permet recuperar tàxons que, en 
general, són poc abundants (com els primats). El fet que les 
restes recuperades de l’ACM provinguin d’una sèrie amb més 
d’un milió d’anys de durada implica que no totes les espècies 
de la Taula 1 necessàriament van haver de coexistir en el 
temps. Lluny de ser un desavantatge, gràcies a l’acurat control 
cronostratigràfic de les troballes, això permet investigar els 
canvis faunístics que es produïren durant aquest interval de 
temps. La reconstrucció del paleoambient de l’ACM duta a 
terme sobre la base de les restes de mamífers (Casanovas-
Vilar et al., 2008) suggereixen un bosc càlid/subtropical força 
humit, amb una cobertora boscosa relativament densa amb 
predomini d’arbres de fulla perenne. En general, les localitats 
del Vallès-Penedès són més similars a les localitats coetànies 
de França i l’Europa central, que no pas a les localitats de 
les conques ibèriques internes, que haurien tingut unes 
condicions força menys humides i amb major estacionalitat 
(Casanovas-Vilar et al., 2008). Això explicaria perquè durant 
l’Aragonià i el Vallesià els primats de la península Ibèrica es 
troben restringits només a jaciments catalans.

CONCLUSIONS
L’èxit de les successives campanyes paleontològiques dutes 
a terme a l’ACM és atribuïble a l’elevada riquesa fossilífera 
dels sediments d’aquesta zona, al gran esforç de mostratge 
(degut a l’elevat volum de sediments excavats) i a la legislació 
actual, que requereix mesures correctores per tal d’evitar la 
destrucció dels fòssils quan es duen a terme obres en zones 
susceptibles de lliurar aquest tipus de restes. A més del gran 
número de fòssils recuperats, que permeten enregistrar 
tàxons rars com els primats, el potencial científic de les 
localitats de la sèrie estratigràfica de l’ACM és degut, en 
gran mesura, al detallat control estratigràfic, mitjançant 
correlació lito-, bio- i magnetoestratigràfica. El fet de poder 
datar amb precisió les restes recol·lectades al llarg d’una sèrie 
estratigràfica densament mostrejada, que abasta un interval 
de temps d’un milió d’anys, proporciona una oportunitat 
única per analitzar la dinàmica de la paleobiodiversitat de 
vertebrats i els canvis faunístics en els ecosistemes terrestres 
durant el Miocè Mitjà terminal a l’Europa sud-occidental, 
en relació amb els canvis paleoambientals. Els resultats 
de la intervenció paleontològica a l’ACM mostren que, 
quan es dediquen prou recursos a l’activitat de control 
paleontològic, és possible compatibilitzar la recuperació i 
preservació del patrimoni paleontològic amb la remoció a 
gran escala de sediments fossilífers mitjançant maquinària 
pesant. La intervenció paleontològica a l’ACM continua 
actualment, fet que reafirma els Hostalets de Pierola com 
una de les zones amb més potencial paleontològic, no 
només a Catalunya sinó també a nivell internacional. 
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CLASSE AMPHIBIA
 Anura indet.
 Caudata indet.
CLASSE AVES
 Gen. et sp. indet.
CLASSE REPTILIA
 Ordre Testudines
  Família Testudinidae
       Cheirogaster richardi
       Testudo cf. catalaunica
       Ptychogaster (Temnoclemmys) batalleri
 Ordre Squamata
  Família Lacertidae
       Gen. et sp. indet.
  Família Gekkonidae
       Gen. et sp. indet.
  Família Amphisbaenidae
       Gen. et sp. indet.
  Família Anguidae
       cf. Pseudopus sp.
  Família Varanidae
       Varanus sp.
  Família Colubridae
       “Colubrinae” indet.
  Família Elapidae
       Naja sp.
CLASSE MAMMALIA
 Ordre Insectivora
  Família Soricidae
       cf. Blarinellini indet.
       cf. Crocidosoricinae indet.
  Família Talpidae
       Talpa minuta
  Família Erinaceidae
       Parasorex socialis
       cf. Galerix exilis
       Erinaceinae indet.
  Família Heterosoricidae
       Dinosorex zapfei
  Família Dimylidae
       Plesiodimylus chantrei
 Ordre Chiroptera
  Gen. et sp. indet.
 Ordre Lagomorpha
  Família Ochotonidae
       Prolagus oeningensis
       Eurolagus fontannesi 
 Ordre Rodentia
  Família Cricetidae
       Eumyarion leemani
       Hispanomys decedens
       Hispanomys daamsi
       Hispanomys lavocati
       Hispanomys cf. aguirrei
       Democricetodon brevis brevis 
       Democricetodon brevis nemoralis
       Democricetodon larteti
       Democricetodon crusafonti 
       Megacricetodon minor minor 
       Megacricetodon minor debruijni
       Megacricetodon cf. crusafonti 
                         Megacricetodon ibericus
  Família Anomalomyidae
       Anomalomys gaudryi
  Família Eomyidae
       Keramidomys carpathicus
       Eomyops cf. oppligeri
  Família Gliridae
       Glirudinus undosus
       Muscardinus sansaniensis 

       Muscardinus hispanicus
       Myoglis meini
       Microdyromys complicatus
       Paraglis astaracensis 
       Paraglirulus werenfelsi
  Família Sciuridae
       Albanensia albanensis quiricensis
       Albanensis cf. albanensis albanensis 
       Miopetaurista neogrivensis 
       Miopetaurista cf. crusafonti 
       Heteroxerus sp.
       Spermophilinus bredai
  Família Castoridae
                       Chalicomys batalleri
 Ordre Proboscidea
  Família Deinotheriidae
         Deinotherium giganteum
  Família Gomphotheriidae
       Gomphotherium angustidens 
 Ordre Perissodactyla
  Família Chalicotheriidae
       Anisodon grande
  Família Equidae
       Anchitherium nievei
  Família Rhinocerotidae
       Alicornops simorrensis
       cf. Hoploaceratherium tetradactylum
 Ordre Artiodactyla
  Família Suidae
       Listriodon splendens
       Conohyus steinheimensis 
       Propotamochoerus palaeochoerus
       Albanohyus sp.
  Família Tragulidae
       Dorcatherium naui meini
  Família Bovidae
       Miotragocerus cf. monacensis 
       Tethytragus cf. langai
  Família Moschidae
       Micromeryx �ourensianus
  Família Cervidae
       Euprox furcatus
 Ordre Carnivora
  Família Mustelidae
       Martes munki
       Ischyrictis mustelinus 
       Trocharion albanense
  Família Barbourofelidae
       Albanosmilus jourdani 
  Família Viverridae
       Leptoplesictis cf. aurelianensis 
  Família Felidae
       Styriofelis turnauensis
       Pseudaelurus romieviensis
       Pseudaelurus quadridentatus
  Família Hyaenidae
       �alassictis montadai
       Protictitherium crassum
       cf. Protictitherium sp.
  Família Ursidae
       Kretzoiarctos beatrix
 Ordre Primates
  Família Pliopithecidae
       Pliopithecus canmatensis
       Gen. et sp. indet.
  Família Hominidae
       Pierolapithecus catalaunicus
       Anoiapithecus brevirostris
       Dryopithecus fontani

Taula 1. Llista faunística provisional de la Nova Fase del Dipòsit Controlat de Can Mata (campanyes 2002-2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 i 2010), a més de les excavacions al Barranc de Can Vila 1 (campanyes 2003 i 2004). Modificat a partir d’Alba et al. (2009).
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INTRODUCCIÓ
Al llarg del segle transcorregut des de l’inici de les 
primeres intervencions arqueològiques, la Cinglera 
del Capelló s’ha convertit en un dels referents de la 
recerca prehistòrica a Catalunya, especialment pel que 
fa al paleolític mitjà (Bartrolí et al., 1995; Carbonell & 
Vaquero 1992, 1996; Carbonell (Ed.) 2012; Vaquero & 
Carbonell 2012; Vallverdú et al.,  2005, 2012, entre altres 
publicacions). Les dades aportades per l’Abric Romaní 
estan permetent una aproximació al comportament dels 
neandertals que posa de manifest un grau d’organització 
similar, en molts aspectes, al dels humans de la nostra 
espècie. Les seves estratègies d’aprofitament dels recursos 
i, sobretot, la seva manera d’ocupar l’espai ens remeten 
a les bandes de caçadors recol·lectors que coneixem a 
través de l’etnografia. Des d’aquesta perspectiva, l’Abric 
Romaní està sent un lloc clau en les discussions actuals 
sobre el paper que s’ha d’atorgar als neandertals en 
l’evolució cognitiva, cultural i social de l’espècie humana. 
La línea de treball ha anat sempre dirigida a l’estudi de 
les estratègies de comportament de les últimes poblacions 
de neandertals, a partir del registre arqueològic, amb una 
interpretació paleoetnogràfica del mateix (Carbonell & 
Vaquero, (Coord). 1992,Carbonell et al., 1996; Carbonell 
(Coord)., 2002, Carbonell (Ed.), 2012, Vallverdú et al., 
2005, Vallverdú et al., 2010).

Des del començament del projecte de recerca, actualment en 
curs, a la Cinglera del Capelló, el jaciment en el qual s’han 
concentrat més els esforços ha estat l'Abric Romaní, encara 
que també s'han realitzats intervencions arqueològiques en 
altres jaciments: l’Abric Agut, la Balma dels Pinyons i la 
Balma de la Costa de Can Manel (Vaquero & Carbonell, 
2012). En aquest article presentem els resultats de les 
intervencions arqueològiques assolits en el jaciment entre els 
anys 2010 i 2012. També exposem les principals publicacions 
científiques i la projecció social d’aquest projecte per la 
recerca i per el desenvolupament territorial i econòmic de 
Capellades i del conjunt de la seva comarca.

EL JACIMENT DE L'ABRIC ROMANÍ I ELS 
MèTODES EMPRATS EN EL TREBALL DE CAMP
El jaciment de l’Abric Romaní se situa vora la població de 
Capellades, a la comarca de l’Anoia (Barcelona). Les seves 
coordenades geogràfiques són 1°41’30’’ de longitud est i 
41°32’ de latitud nord i 310 m sobre el nivell del mar. L’Abric 
Romaní es localitza en el contacte entre la conca de l’Anoia i 
la serralada Prelitoral, en el límit nord de l’estret de l’Anoia. 
Aquest pas natural posa en contacte la depressió del Penedès 
i la conca de l’Anoia, de manera  que esdevé un passadís que 
comunica el litoral mediterrani i l’interior de la depressió de 
l’Ebre (Figura 1). Aquest caràcter estratègic va proporcionar 
molts recursos natural als grups humans i és una de las raons 
principals que va fer de la Cinglera del Capelló un lloc 
freqüentat reiteradament al llarg de la prehistòria, des del 
paleolític mitjà fins al neolític i l’edat del bronze.

Figura 1. Localització del jaciment de l'Abric Romaní (Mapes http://
visibleearth.nasa.gov, Fotos: G. Campeny/J. Mestre/IPHES).

Tan important com la seva localització és la singularitat 
dels processos naturals que van intervenir en la formació 
del jaciment: la construcció de dipòsits de travertí, roca 
sedimentària que té l’origen en la deposició del carbonat càlcic 
contingut per l’aigua. Les seqüències estratigràfiques del 
Abric estan formades, en bona part, per estrats travertínics. 
Aquest dipòsits tenen una sèrie d’avantatges des del punt 
de vista de la conservació i interpretació de les evidències 
arqueològiques:

- elevada taxa de sedimentació de 0.6 m/kyr (Bischoff et 
al., 1988). Això limita el nombre d’episodis inclosos en 
cadascun dels nivells arqueològics i, en conseqüència, la 
formació de palimpsestes.
- La composició litològica dels nivells arqueològics està 
formada per graves fines, sorres i llims dins llits sedimentaris 
prims i separats per estrats de travertí gruixuts sense restes 
arqueològiques. Això fa que els nivells arqueològics estiguin 
molt ben definits per gruixos centimètrics.
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- Aquests contexts són especialment favorables per a la 
preservació de determinats tipus d’evidències arqueològiques, 
poc habituals en el registre mundial dels homínids arcaics 
com els fogars i els elements de fusta.
- La formació dels travertins es pot datar per les sèries 
del Urani. Això ha permès disposar d’un molt bon control 
cronològic de les diferents successions estratigràfiques i dels 
nivells arqueològics.

L’únic problema d’aquest tipus de context sedimentari és que 
presenta algunes complicacions particulars en el treball  de 
camp, ja que es fa necessari extreure grans volums de travertí 
per a poder excavar els nivells arqueològics. Això fa que les 
intervencions siguin més costoses en temps i mitjans. El 
treball dur amb martells neumàtics és imprescindible per 
poder arribar a descobrir els prims nivells arqueològics. 
Aquest tipus de treballs demana un gran esforç d'estratègia i 
d'organització del treball de camp on es posa a prova el grau 
de compromís de l’equip de recerca però, desprès de més de 
31 anys d'experiència al jaciment, treballem amb diferents 
tècniques per poder avançar en la seqüència com s'ha fet des 
de l’any 1983 fins avui.

Les característiques sedimentàries i el plantejament 
teòric de la línia de treball de l'equip de recerca ha 
condicionat els mètodes emprats en el treball de camp. 
L'objectiu fonamental de la intervenció arqueològica és el 
coneixement de tota la superfície ocupada pels grups de 
caçadors‐ recol∙lectors que van ocupar l’Abric. És a dir, la 
seva activitat econòmica, el nombre d’ocupants, la forma en 
la qual ocupaven i estructuraven l’espai, així com els canvis 
diacrònics. Des d’aquest punt de partida, la perspectiva 
diacrònica és tant important com la sincrònica, i busca 
reconstruir les relacions a nivell horitzontal dels objectes, 
definint, quan sigui possible, l’existència de sòls d’ocupació 
/ àrees d’activitat.

Aquesta visió dinàmica dels processos d’ocupació de 
l’espai no es pot assolir amb una intervenció que es limiti a 
una part del jaciment, sense tenir en compte la variabilitat 
horitzontal del registre arqueològic en àrees d’activitat i les 
estratègies d’ocupació dels espais prehistòrics. És per això 
que es realitza una excavació en extensió, que afecta a la 
pràctica totalitat de l'espai ocupat pels antics grups humans. 
La documentació en extensió de les ocupacions humanes a 
l'abric és el gran repte que té aquest projecte d'investigació.

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES DINS EL 
PERÍODE 2010-2012
Les intervencions arqueològiques al jaciment de l’Abric 
Romaní realitzades els darrers anys (2011-2012) han tingut 
com objectiu principal continuar amb l’excavació en extensió 
dels nivells arqueològics O i P (Figura 2). El nivell O s’ha 
finalitzat completament; i es va a començar a descobrir i a 
excavar el nivell P per obtenir tot el registre arqueològic per 
a interpretar els modes de vida dels grups de Neandertals 
que han ocupat el jaciment. 

Las campanyes han estat dirigides a l’excavació en 
extensió de les zones d’hàbitat i les estructures de combustió 
dels nivells O i P. S’han recuperat al voltant d’un total 
d’11.300 restes, amb un predomini d'indústria lítica (any 
2011= 8.555; any 2012= 2.709). Els dos treballs més 
complexes als nivells van ser l’aixecament de les empremtes 
de fusta (especialment del objecte trobat l’any 2011 al nivell 

P, Figura. 3) i la documentació de camp i mostreig de les 
estructures de combustió (Figures 2 i 4). L’excavació del 
nivell O es va acabar l'any 2012 i el nivell P ha estat excavat 
fins la campanya de l'any 2013.

Figura 2. Planta final desprès d’acabar l’excavació dels nivell O i P 
amb tots els fogars descoberts (J. Vallverdú i B. Gómez de Soler).

Figura 3. Empremta de fusta localitzada en el nivell P l’any 2011: 
detalls de la part proximal i distal, i del treball de dibuix i planimetria 
(Fotos: G. Campeny/J. Mestre/IPHES).

En aquests darrers anys s’ha ampliat la profunditat de la zona 
d’excavació en el sector Nord-Oest (teòric) de l’Abric (al 
voltant de 5 m) per diferents raons. El material arqueològic 
del nivell O que ha proporcionat aquesta zona durant les 
campanyes 2009, 2010 i 2011 ha estat molt nombrós i 
altament estructurat mostrant que es tracta d'una zona 
central d’ocupació durant la formació del nivell O. A més 
a més, durant l’excavació d'aquest nivell, es va observar que 
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el fons de paret de l'abric entrava més del que era esperat. 
Per aquests motius, durant la campanya del 2012 s’ha obert 
també la zona de les columnes 61 a 65 de la quadrícula del 
jaciment per als nivells O i P. Aquesta és una zona molt 
protegida pel Capelló i el registre arqueològic és molt 
interessant i nombrós. 

També cal remarcar que la zona de la columna 40-45 
de la quadrícula del jaciment sembla una zona amb una 
morfologia poc protegida per la visera de la cinglera, com 
hem pogut descobrir a les darreres superfícies d’intervenció 
realitzades, ja que la quantitat de material arqueològic 
trobat ha estat poc nombrós. Així s’ha reduït la superfície 
d’intervenció i s’ha pres la decisió de abandonar-la, ja que 
hem vist que es tracta, cada cop més, d’una zona d’ocupació 
més marginal, mentre que la zona pròxima a la paret de les 
columnes 50 a 65 de la quadrícula sembla més central. A més 
a més, això permet de conservar el pou Romaní i la seva mina 
per tal de reforçar el contingut observable de la història de 
les intervencions a l’Abric realitzades per Amador Romaní.

Per tant, desprès dels últims anys d'intervencions 
arqueològiques, especialment durant els anys 2011 i 2012, 
hem documentat un canvi morfològic prominent de la paret 
de l'Abric, cosa que fa suggerir que el fons de paret es pot 
situar entre la columna 51 a 62 de la quadrícula del jaciment. 
Com a conseqüència d'aquest canvi morfològic de la paret, 
la zona d’ocupació a l’Abric Romaní ha canviat en els nivells 
O i P, en relació amb la resta de jaciments més recents de 
l'estratigrafia arqueològica de l'Abric. (Figura 4).

Figura 4. Vista general del nivell P, de la seva excavació, dos exemples 
de fogars i del material arqueològic recuperat (fauna i lítica) (Fotos: 
G. Campeny/J. Mestre/IPHES).

Figura 5. Imatges del sondeig mecànic que es va realitzar al quadre 
P59 en la superfície del nivell P d’una profunditat de 29 m (Fotos: 
IPHES&R. Bartrolí) i estratigrafia (J. Vallverdú).

Per últim, la darrera qüestió en relació amb las intervencions 
arqueològiques és la realització, l'any 2011, d’un sondeig 
mecànic en el quadre P 59 que va assolir una profunditat 
de gairebé 30 metres des de la superfície del nivell P. No es 
va assolir la fi de la successió estratigràfica travertínica i els 
resultats de les datacions i dels estudis paleoclimàtics estan 
encara en curs de realització (Figura 5).
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El sondeig mecànic en el quadre P 59 es va realitzar en la 
superfície del nivell P i la profunditat assolida va ser de 29 m. 
El nivell P es troba a una profunditat aproximada de 8,5 m del 
punt 0 de l'Abric. Per tant, el gruix conegut fins ara  de l'Abric 
és de gairebé 40 m. 

La litologia dels sediments carbonàtics recuperats mostra 
fàcies de travertins de degotalls. Hi destaquen travertins 
bioturbats i també els impregnatius de plantes (de molses, 
principalment en vida i en mort). El gruixos de sediments 
carbonàtics clàstics són discrets, especialment en els primers 3 
metres del sondeig, i de forma significativa a una profunditat 
de 15 m quan es detecten, dins un estrat de gairebé 3 m de 
gruix, carbons i roques cremades. A la base del sondeig 
augmenta la freqüència de transformacions postdeposicionals 
dels travertins i les calcarenites afectats per la precipitació 
criptocristal·lina de ferro o la seva pèrdua. Hi ha pendent un 
estudi sobre la relació del talús de la Cinglera, en el sector 
de l'Abric Romaní, i la dinàmica del Quaternari de vessant i 
fluvial de l'estret de Capellades per tal de determinar la relació 
geomorfològica entre els dipòsits que venen de l'escarpament 
de la cinglera i les terrasses del riu Anoia. De totes maneres, 
en les litofàcies del sondeig no han estat observats dipòsits 
sedimentaris del riu Anoia (Figura 5). 

El sorprenent gruix dels travertins de l'Abric Romaní 
Capellades apunta a un arxiu potencial dels paleoambients 
pleistocens continentals singular i excepcional. Les futures 
investigacions en geocronologia, per les sèries del Urani, i 
biostratigràfiques (pol·len i altres restes biològiques com els 
microvertebrats) poden aportar un coneixement únic sobre 
l'evolució temporal i biològica de la regió de Capellades. 
Finalment, l'observació de carbons i roques cremades 15 m 
al voltant del punt d'inici del sondeig, uns 20-25 m per sota 
del punt zero de l'excavació, poden proporcionar una cultura 
material relacionada amb la presència humana a l'Abric 
Romaní durant el darrer interglacial. Per tant, pot proporcionar 
un registre arqueològic enllaçat amb les poblacions clàssiques 
de neandertals.

RECERCA
El capítol de la recerca procedent dels treballs que es realitzen 
al jaciment de l’Abric Romaní continua sent molt important. 
Cal dir que durant l'any 2012 s’han publicat dos grans treballs 
que reuneixen els darrers resultats científics obtinguts sobre el 
jaciment. La redacció d’aquests ha estat feta sobretot durant 
els anys 2010 i 2011:

1) la monografia sobre el nivell J: Carbonell, E. (Ed.) (2012) 
High Resolution Archaeology and Neanderthal Behavior 
Time and Space in Level J of Abric Romaní (Capellades, 
Spain). Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology. 
Springer, Dordrecht: 410 p.

Aquesta és la tercera monografia que es realitza sobre els 
principals nivells arqueològics excavats al jaciment. Les altres 
dues van ser sobre el nivell H (Vaquero&Carbonell (coord.) 
1992) i el nivell I (Carbonell (coord.) 2002). Aquest tipus de 
publicacions reuneix els resultats del treball interdisciplinari 
que es porta a terme sobre cadascun del nivells arqueològics 
excavats pel nostre equip de recerca.
2) El número especial de la revista Quaternary International 
(QI nº247) reuneix els articles de las comunicacions presentats 
al International Workshop “The Neanderthal Home: Spatial 
and Social Behaviour”, celebrat a Tarragona i Capellades 

l’octubre de 2009 amb motiu del centenari del descobriment 
del jaciment i organitzat per l’IPHES (Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social). Aquest volum 
inclou tant els articles sobre el jaciment de l’Abric Romaní com 
els d’altres jaciments associats a Neandertals d’arreu del món 
(Chacón et al., 2012). Cal assenyalar que una part dels fogars 
trobats al nivell O han estat ja publicats en un dels articles 
d’aquest número de Quaternary International  (Vallverdú et 
al., 2012).

D’altra banda, durant aquests dos anys, s’han publicat altres 
articles en revistes científiques sobre diferents temàtiques. 
Al mateix temps, s’han fet varis treballs de Màster (un sobre 
tecnologia lítica, un sobre macrofauna i un sobre microfauna) i 
tesis doctorals (en total cinc tesis: tres sobre tecnologia lítica i 
dues sobre fauna). Actualment altres treballs segueixen en curs.

SOCIALITZACIÓ
Per últim, hem de fer referència a un altre aspecte dels treballs 
arqueològics a la cinglera del Capelló, que ha anat adquirint 
cada vegada més rellevància els últims anys: la socialització 
de la investigació a través de la creació d’infraestructures 
culturals que reverteixin en el territori. Des del començament 
del projecte de recerca actual, l’equip ha estat conscient de la 
importància de traslladar a la societat els resultats d’uns treballs 
que s’han pogut realitzar gràcies, en bona part, a recursos 
públics, però també a recursos privats d’empreses fortament 
arrelades a Capellades.

Des del punt de vista de la socialització i del retorn del 
coneixement científic a la ciutadania, així com de la seva 
contribució al desenvolupament econòmic del territori local 
i comarcal, en aquest període s’ha continuat treballant en el 
NEAN-Parc Prehistòric de Capellades, projecte promogut 
per l’Ajuntament de Capellades, iniciat ja fa uns anys i que es 
desenvolupa per fases. Els nous avenços en aquest sentit s’han 
centrat en dues actuacions concretes. 

D’una banda, la realització del projecte arquitectònic 
del futur Centre de Recerca-Museu dels Neandertals de 
Catalunya, la redacció del qual ha estat finançada per la 
Diputació de Barcelona. Aquest equipament s’instal·larà en un 
solar municipal situat al costat de l’Abric Romaní, però a una 
cota altimètrica superior. Ambdós espais, l’Abric Romaní i el 
futur museu, estaran units per un túnel soterrat, el projecte del 
qual ja ha estat executat i ha comptat amb el finançament del 
Ministerio de Cultura i de l’Ajuntament de Capellades.

Per altra banda, en aquest període també s’ha dissenyat i 
executat el projecte de construcció d’un edifici de dotacions 
del Parc, una infraestructura que s’insereix en el marc de la 
configuració museogràfica del projecte global i que constitueix 
un element imprescindible de servucció de les visites a l’espai 
patrimonial capelladí de la Cinglera del Capelló. Aquest edifici 
acollirà espais de diversa funcionalitat que esdevenen bàsics per 
garantir la viabilitat del funcionament i la gestió de NEAN-
Parc Prehistòric de Capellades: àrea de vestíbul-recepció de 
visitants, serveis, àrea d’administració, botiga i bar-restaurant. 

En definitiva, el NEAN-Parc Prehistòric de Capellades 
és un projecte on els àmbits científic i social treballen 
conjuntament per continuar avançant, tant en la recerca i el 
coneixement com en la seva transmissió a la ciutadania però,  
també, en la contribució d’un projecte científic-cultural al 
desenvolupament territorial i econòmic de Capellades i al 
conjunt de la seva comarca.
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CONCLUSIONS
L'Abric Romaní contínua sent un dels referents de la 
recerca prehistòrica a Catalunya, especialment pel que fa 
al paleolític mitjà. Les dades aportades per l’Abric Romaní 
aquest últims anys d'intervencions arqueològiques i de 
la recerca desenvolupada per l’equip de l'IPHES mostra 
canvis culturals en la seqüència del jaciment a partir del 
nivell O i P.

Volem remarcar canvis importants en la indústria lítica. 
A partir del nivell O hi ha una recerca de matèries primeres 
de molt bona qualitat, tant en el cas del sílex (material 
més utilitzat i que prové de més lluny ≤30 km) com de la 
calcària, material de captació local (entre 300 m y 5 km). 
Aquest fet sembla estar en relació amb els nous mètodes 
de talla identificats en aquest nivell, amb un predomini 
de la tecnologia Levallois sensu stricto en el cas del nivell 
O i de la cerca de productes laminars al nivell P com l’alt 
percentatge de l’índex d’allargament. Per contra, els nuclis, 
al menys en las seves morfologies finals, no mostren trets de 
mètodes d’explotació laminar típics del Paleolític Superior, 
ni les lamines (excepte algunes) són productes Levallois. Per 
tant, sembla que respon més a l’aprofitament de l’obtenció 
de productes desbordants que al crear arestes naturals, 
permeten, sobreposant les següents extraccions, l’explotació 
longitudinal dels nuclis per obtenir productes allargats. 
L'estudi tecnològic i dels remuntatges de tot el conjunt lític, 
tema del treball de Màster en curs de C. Herranz, permetrà 
aclarir aquest tema.

El nombre d'objectes retocats en els darrers nivells 
excavats (O i P) ha augmentat molt en relació amb els 
percentatges dels altres nivells arqueològics de l'estratigrafia 
arqueològica. El predomini dels denticulats, en els nivells 
arqueològics de la part superior de l'estratigrafia, ha canviat 
a un predomini de les rascadores en els nivells O i P. 

Les restes de fauna també mostren canvis entre els 
nivells arqueològics. Cal assenyalar que les diferències en el 
percentatge de restes de fauna són molt menors que en el de 
la indústria lítica en el nivell O i P. El cérvol continua sent 
l'espècie predominant, ha augmentat el número de bòvids i 
cavalls. Els elements anatòmics identificats, en el cas dels 
cérvols i dels bòvids, mostra que hi ha més individus sencers 
que han estat introduïts al jaciment. Al contrari, els cavalls 
estan representats per restes del crani. Per últim, assenyalar 
el consum d'un carnívor de petita grandària (Felis sylvestris) 
per part dels Neandertals (Gabucio et al., acceptat).

Les estructures de combustió són nombroses i algunes 
mostren característiques constructives diferenciades. En les 
darreres campanyes d’excavació abunden les estructures de 
combustió planes i de petita grandària, espaiades de forma 
regular a 1 m de distància entre elles. Moltes d’elles són 
pròximes a la paret de l’Abric i els artefactes lítics i les restes 
òssies són de petita grandària. Fins i tot hi ha estructures 
de combustió sense restes. Altres estructures de combustió 
són més grans i contenen blocs de travertí i moltes restes 
de roques tallades. En definitiva, sembla ser que hi ha un 
ús del foc diferent i les estructures de combustió poden ser 
el resultat d’àrees d’activitat diferenciades en les superfícies 
ocupades. La microestratigrafia de les estructures de 
combustió mostren que la visibilitat arqueològica de les 
estructures de combustió són el resultat de la congruència 
o la incongruència espacial de l’ús del foc en les superfícies 
d’ocupació.
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DARRERS RESULTATS DE LES 
EXCAVACIONS A LA BALMA DEL GAI 
(MOIÀ-BAGES). CAMPANYES 2010-2011
Pilar GARCIA-ARGüELLES; Lluís LLOVERAS; Jofre 
COSTA, Jordi NADAL

INTRODUCCIÓ
El jaciment de la Balma del Gai fou presentat, pel que fa a 
les seves característiques generals, en les anteriors Jornades 
d’Arqueologia de la Catalunya Central que se celebraren  
al Museu Comarcal de Manresa entre el 28 i 30 d’octubre 
de l’any 2010. Per aquest motiu serem molt sintètics a 
l’hora d’exposar els trets destacats del jaciment i remetrem 
al lector d’aquest article a les actes de les citades jornades 
(Garcia-Argüelles et al., 2012).

Molt breument direm que la Balma del Gai és un petit 
abric, encaixat al marge  esquerre del torrent del Gai, que 
travessa l’altiplà del Moianès, a 760 metres sobre el nivell 
actual del mar. Es troba al municipi de Moià, prop de la 
carretera que uneix aquesta vila amb la veïna de Collsuspina, 
direcció Vic. Les seves coordenades geogràfiques són 
longitud: 2º 08’19,5’’ Est i latitud: 41º49’00’’ Nord. Les 
mides totals del jaciment fan 10,5 metres de llarg i 5,5 
metres d’ample. El jaciment s’excava des de 1994, amb 
certes interrupcions, com a excavació programada dins dels 
projectes de recerca del Seminari d’Estudis i Recerques 
Prehistòrics (SERP) del Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona, sota la direcció de Josep Maria Fullola, i centrats 
en l’estudi de les últimes societats caçadores-recol·lectores 
del Paleolític Superior i Epipaleolític a Catalunya.

La superfície d’excavació en aquests moments és d’uns 
16 metres quadrats. El jaciment presenta una estratigrafia 
simple i un paquet arqueològic de no gaire potència però de 
molta riquesa, degut a una taxa de sedimentació molt lenta 
al llarg de la història. Aquest fet dificulta la diferenciació 
dels diversos sòls d’ocupació i de la successió de les 
tecnocultures que trobem en el nivell arqueològicament 
fèrtil. En aquest sentit, el jaciment presenta tres nivells 
geològics (superficial, I i II). Al nivell superficial es 
recuperen materials, de vegades en posició primària, 
d’època històrica i protohistòrica, i elements  epipaleolítics 
remenats. A l’anomenat nivell I trobem les ocupacions 
epipaleolítiques in situ, tant  les corresponents a les fàcies 
geomètriques (entre 10.030±160 BP i 8.930±140 BP i 
fins a una profunditat de 130/135 respecte al nivell 0 del 
jaciment) com les corresponents a les fàcies microlaminars 
(entre 12.240±110 BP i 10.260±90 BP i a partir de les  
profunditats 130/135). El nivell II és arqueològicament 
estèril i correspon a un paquet, de vegades de gran potència, 
format exclusivament de gelifractes que es desprengueren 
de la paret de l’abric en un moment molt fred del Plistocè 
superior final.

Com ja hem comentat, els resultats obtinguts fins 
ara, des de les diferents perspectives arqueològiques 
(anàlisis de la industria lítica, traceologia, petrologia, 
dades bioarqueològiques, etc.) han estat ja publicats, tant 
en  l’àmbit de les Jornades d’Arqueologia de la Catalunya 
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Central com en altres fòrums (per exemple en el vuitè 
congrés internacional sobre Mesolític europeu, celebrat 
a Santander al setembre de 2010; Lloveras et al., 2011) 
o amb la realització d’una petita monografia de caràcter 
divulgatiu dels resultats obtinguts fins ara (Estrada et al., 
2011). I com les dades generals respecte a això no han variat 
substancialment pel que fa a les publicacions fins aquí 
ressenyades, preferim no tornar a repetir aquells resultats 
amb lleugeres modificacions percentuals sinó que, seguint 
l’esperit de les Jornades, ens centrarem en la presentació del 
que han estat les novetats al jaciment durant les campanyes 
de 2010 i 2011. D’entre aquestes en destacaríem tres: la 
troballa d’un petit conjunt de restes malacològiques 
que semblen correspondre a un mateix abocament, la 
identificació d’uns elements singulars fets sobre banya 
de cérvol també dipositats en un mateix esdeveniment i 
la localització per primera vegada al jaciment de punts de 
combustió (empremtes de llars) en posició primària.

L’ESDEVENIMENT GLYCYMERIS
Tot i que ens hem de remuntar a la campanya de 2009, entre 
aquesta i la següent de 2010, localitzàrem, en els quadres 
arran de la paret de l’abric, un total de tres conquilles 
corresponents al gènere Glycymeris, concretament a 
l’espècie Glycymeris nummaria. Les dues primeres van 
aparèixer durant la campanya de 2009, ambdues als quadre 
H 3, molt pròximes entre elles (elements  de l’inventari 
general del jaciment H 3-1761 i H 3-1823). La tercera,  
es recuperà a la campanya de 2010, al pròxim quadre J 
3 (número d’inventari J 3-1273) (Figura 1). El que ens 
porta a considerar que aquests tres elements responen a 
un mateix esdeveniment d’abandonament (intencionat o 
no) és, d’una banda, la profunditat similar a que es van 
trobar, entre les cotes absolutes 155 i 163 respecte al 
nivell 0 del jaciment, i que, per tant, segons l’estat actual 
de la nostra recerca, correspondria a la fase microlaminar 
del jaciment. D’altra banda, els tres elements no només 
presenten la coincidència taxonòmica sinó també el 
fet de no trobar-se perforades. Aquesta espècie ja havia 
sigut localitzada al jaciment, i també en algun altre cas 
havia aparegut sense cap altra modificació. En general, 
però, sempre havíem recuperat qualsevol element de 
malacofauna marina modificat  per al seu ús com objecte 
d’ornamentació personal, fos amb perforacions clarament 
antròpiques o amb d’altres de naturals per a que la peça 
pogués funcionar com a penjoll (Estrada et al., 2010). Ara 
per ara no podem interpretar els usos que pogueren tenir 
aquests elements (simbòlics o funcionals). Les peces no 
han estat  manipulades o rentades en previsió de fer una 
anàlisi del seu contingut, tot i que no s’observen a nivell 
macroscòpic restes de colorant o d’algun altre element que 
les conquilles poguessin contenir. Cal dir, a més, que es 
tracta de conquilles de dimensions bastant modestes (no 
pel que fa a la pròpia espècie, ja que n’hem trobat de més 
reduïdes al propi jaciment, però sí, pel que fa a la seva 
comparació amb altres valves, sobre les què tenim la certesa 
del seu ús com a contenidor entre les societats caçadores-
recol·lectores del final de Paleolític i l’Epipaleolític a 
Catalunya, com per exemple les valves dretes del gènere 
Pecten). Tot plegat, més el fet que s’abandonessin en un 
mateix esdeveniment, ens fa pensar més aviat en algun gest 
de caràcter ritual.

Figura 1: Glycymeris nummaria  sense modificacions humanes.

L’ESDEVENIMENT “TALLER DE LES BANYES DE 
CÉRVOL”
Durant la campanya de 2010 recuperàrem un seguit 
d’elements corresponents a banyes de cérvol amb clars signes 
de modificació antròpica i, en dos casos, reconeixedors com a 
instruments. Novament, el més interessant era que, malgrat 
la seva dispersió per la superfície del jaciment, les restes 
tenien bastanta coherència pel que fa a la profunditat en la 
que s’anaven localitzant, entre les cotes 150 i 158 respecte 
al nivell 0 del jaciment i, per tant novament, atribuïble a 
les fàcies microlaminars, segons l’estat actual dels nostres 
estudis. Al marge d’això, un element similar, abastament 
publicat, havia estat localitzat durant la primera campanya 
programada, al 1994, fent el sondatge al quadre H4. Les cotes 
en que va aparèixer corresponen a l’interval de profunditats 
que comentàvem per a les altres restes. A hores d’ara, els 
elements associables a l’esdeveniment són:

- Núm. Inv. F3-143, trobat a una profunditat de -138 
és potser l’element més difícil d’atribuir a l’esdeveniment. 
En primer lloc, cal dir que només es tracta d’un fragment 
de punta de banya de cérvol, en el qual no observem més  
modificacions que la seva fractura per la part basal. A més, 
es troba a una profunditat molt inferior de la resta de peces 
trobades que hem associat a l’esdeveniment. Val a dir que 
aquesta diferència de cotes podria estar indicant, simplement, 
una certa pendent dels sòls d’habitació del jaciment en sentit  
Oest-Est i des de la paret de l’abric cap a l’exterior. En tot 
cas, es tractaria de  rebuig de fabricació d’una eina o primera 
matèria per fabricar-ne una.

- Núm. Inv. J3.-1229, trobat a una profunditat de -154, tot 
i ser un element semblant a l’anterior (no és pròpiament un 
útil), està clarament vinculat, espacialment per profunditats, 
amb els elements modificats. Es tracta d’un fragment medial 
de banya, fragmentat pels seus extrems proximal i distal i 
amb alguna marca de modificació. Seria, també, primera 
matèria preparada per ser transformada en un útil o en un 
rebuig posterior.

- Núm. Inv. IE-1881, trobat a una profunditat de -150, 
és un fragment de banya escapçada per la base i retallada en 
forma de cisell per l’extrem. Aquesta peça sí que respondria 
a un útil finalitzat que es podria haver utilitzat com a  
percussor o retocador tou, segons paral·lels que trobem en 
altres jaciments sincrònics.

- Núm. Inv. H4-199, correspon a la peça recuperada 
durant la primera campanya d’excavació en un sondeig. 
Malgrat això, la profunditat en la qual va ser localitzada 
és coherent amb les altres troballes (-150). Com l’element 
anterior, es tracta d’una banya bisellada, tallada i polida en 
el seu extrem distal, també polida i buidada per l’interior 
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en l’extrem proximal. Sembla que la part bisellada també 
podria haver funcionat com a retocador tou o polidor i la 
peça podria haver estat emmanegada per la base.

- Núm. Inv. I4-300, localitzat a una cota de -158, és un 
fragment de banya que conserva la seva base natural (roseta) 
i una bifurcació de dues puntes, tal vegada del que ja seria la 
corona de la banya. Pel poc desenvolupament de la roseta i el 
banyam, correspondria a un peça d’un animal molt jove que 
hauria perdut la peça per muda. L’element recorda d’altres 
identificats com a percussors en diversos jaciments.

En aquest conjunt d’elements es podria afegir un 
fragment de crani de cérvol, que conserva una part del frontal 
i l’arrencament de la banya dreta. És la peça localitzada al 
quadre J 5 amb número d’inventari 344. Es va trobar a una 
cota de -150.

Aquest material es trobaria escampat per la superfície 
del jaciment i relacionat amb el que podria ser un punt de 
combustió localitzat al quadre  J 3 (Figura 3).

Figura 2: Alguns dels elements en banya esmentats al text. D’esquerra 
a dreta, I 4-300, I 3-1229, H 4-199, J 3-1229.

Figura 3: Localització dels elements en banya de cérvol esmentats al 
treball. Els blocs de pedra corresponen a caigudes de gelifractes de 
la paret de l’abric i sembla que no delimiten cap tipus d’estructura.

LA LOCALITZACIÓ DELS PRIMERS PUNTS DE 
COMBUSTIÓ EN POSICIÓ PRIMÀRIA
Durant aquests anys d’excavació programada, un dels ele-
ments arqueològics que es resistia a aparèixer eren els punts 
de combustió (llars de foc) que necessàriament havien 
d’existir i que no es localitzaven. Al llarg de tot el registre han 
estat constatades les evidències de combustió durant les ocu-
pacions humanes. Els ossos termoalterats no són infreqüents 
i els carbons són un dels elements més recurrents entre les pe-
ces recuperades i coordenades Tanmateix, les proves de llars 
de foc havien estat, fins la campanya de 2011, inexistents.

Tot i que dels tres elements que ara descriurem, dos van ser 
localitzats durant la campanya de 2012, no tractada en aques-
ta monografia, hem considerat oportú parlar-ne en tant que 
la primera evidència fou localitzada el 2011 i, d’altra banda, 
tots tres elements ja han estat referenciats als informes ar-
queològics  pertinents.

Llar de J3: es tracta d’una taca de sediment rubefactat 
d’un diàmetre màxim de 45 cm, localitzada a uns escassos 40 
cm de la paret de l’abric, a una cota de -155. En aquesta pro-
funditat ens trobem l’esdeveniment anteriorment esmentat. 
Està clar que un punt de calor tan pròxim a la paret de l’abric 
no tindria una funció de llar central, per la qual cosa podria 
respondre a un fet molt puntual, potser la rubefacció del sedi-
ment pel transport anecdòtic d’unes brases en un fet de molt 
poca durada en el temps. En tot cas, com ja s’ha comentat, 
es va tractar del primer estigma de llar localitzat al jaciment 
en posició primària. Tot i que al voltant seu s’han localitzat 
blocs de pedra de dimensions considerables, no considerem 
que aquests estiguin delimitant el foc. Tampoc s’observà cap 
excavació al sòl, per la qual cosa la tipologia del punt de ca-
lor respondria al que tradicionalment anomenem “focs plans” 
(Figura 3).

Llar de H4: aquesta s’estenia en una cota de -171, amb 
una extensió de 50 per 60 cm de diàmetre, tot i que a més 
profunditat continuava i modificava la seva delimitació. Es 
tracta, novament, d’una taca de rubefacció amb un centre 
més grisenc a causa de la concentració de cendres i micro-
carbons, i una perifèria  que va variant del vermell-taronja 
al groc, com a conseqüència de l’oxidació de les argiles del 
sediment. S’observaren algunes pedres al voltant i l’interior, 
però no sembla que aquest punt de calor presentés cap deli-
mitació intencionada que es conservi, com tampoc hi havia 
cap cubeta excavada. Novament ens torbaríem amb un “foc 
pla” (Figura 4).

Figura 4:  llar plana del quadre H 4

Llar de I 4: Es tracta d’un punt de combustió de molt reduï-
des dimensions (30 per 35 cm de diàmetre) localitzat a una 
profunditat de -174, amb algunes pedres de difícil associació 
i, novament, interpretat com un possible foc pla (Figura 5).

CONCLUSIONS I PERSPECTIVES DE FUTUR
Tot i que, com hem comentat a l’inici d’aquest escrit, no po-
dem oferir  gaires novetats respecte a les dades presentades 
en les anteriors jornades, degut al caràcter d’excavació progra-
mada amb curtes campanyes de feina, els tres exemples que 
hem presentat corroboren que, malgrat la baixa taxa de se-
dimentació i l’atapeïment dels diferents sòls d’habitació que 



67 / 

actes /                             II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012

se succeïren al llarg del temps, aquests mantenen, en essèn-
cia, una posició primària en tant que elements relacionables 
amb un mateix esdeveniment, es troben en cotes coherents. 
Així mateix, han aparegut les primeres evidències de llars de 
foc, no solament en els quadres més pròxims a la paret de 
l’abric sinó, especialment, a mida que ens allunyem d’aquesta, 
en aquelles àrees que fins ara presentaven més problemes de 
remoció, en les cotes més altes. Això sembla presagiar un in-
teressant registre en els quadres de les fileres 4 i 5 a cotes 
ja clarament epipaleolítiques, en un moment en el qual els 
quadres limítrofs amb la paret de l’abric (filera dels quadres 
3) comencen a trobar-se ja en transició al nivell II, format per 
gelifractes i arqueològicament estèril).
Amb relació al que haurien de ser futurs resultats, voldríem 
citar ,com a treballs plantejats, o ja iniciats, amb altres 
equips de recerca, una anàlisi isotòpica de les conquilles de 
cargol de l’espècie Cepaea nemoralis de tota la seqüència, en 
col·laboració amb el Dr. André Colonese de la Universitat 
de York, un estudi  relacionat també amb diferents isòtops en 
ossos de cérvol, que s’ha de realitzar en col·laboració amb la 
Dra. Dorothée Drucker de la Universitat de Tübingen, i un 
estudi genètic de les restes de linx, en un projecte més ampli 
de caracterització de l’evolució de les espècies d’aquest fèlid, 
en col·laboració amb el Dr. José Antonio Godoy de l’Estació 
Biològica de Doñana, del CSIC.

Figura 5: Llar del quadre I 4.
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1. INTRODUCCIÓ
En aquest breu article es resumeixen els resultats dels darrers 
5 anys d’intervencions arqueològiques a la Galeria Sud de 
la Cova del Toll. Aquesta investigació s’ha dut a terme en 
el marc del projecte d’intervenció “Compartint l’espai: la 
interacció entre carnívors i homínids al NE peninsular”, 
un projecte que ha emmarcat les campanyes d’excavació 
realitzades tant a la Cova del Toll com a la propera Cova 
de les Teixoneres (Rosell et al. 2010). Tot i que la orientació 
científica del projecte té un marcat caràcter paleolitista, les 
evidències holocenes documentades de la Cova del Toll han 
estat també objecte d’un estudi detallat. 

2. ESTAT DE LA QüESTIÓ FINS L’ANY 2006
La denominada Galeria Sud de les coves del Toll (Figura 
1) va ser destapada l’any 1954 després d’un llarg procés 
d’exploracions arqueològiques. Des d’aquell moment, i fins 
l’actualitat, els seus dipòsits sedimentaris han estat objecte 
d’intervencions arqueològiques més o menys sistemàtiques 
(Bergadà i Serrat 2001).

Les primeres excavacions realitzades es remunten als 
anys del descobriment, moment en el qual es va realitzar 
una gran rasa longitudinal en forma de camí que va afectar 
a tot l’eix N-S de la Galeria. Durant tot aquest procés, es 
va recuperar una gran quantitat de materials arqueològics 
i paleontològics que van permetre establir l’esquema relatiu 
sobre les dinàmiques d’ocupació de la cova per part dels grups 
humans i animals durant el Plistocè superior i l’Holocè.

Pel que fa a la seqüència holocena, es va poder establir una 
sèrie tipològica composta per materials que cobrien des del 
Neolític antic cardial fins als inicis de l’Edat del Bronze. 
Aquesta feina es va realitzar, principalment, a partir de la 
revisió de materials sense context estratigràfic, procedents 
de les primeres tasques arqueològiques (Marcet 1976). No 
va ser fins als anys 1976 i 1977 quan es van dur a terme les 
primeres intervencions seguint una metodologia moderna per 
part del professor J.Guilaine. L’objectiu principal d’aquestes 
feines fou establir una seqüència cronocultural dels dipòsits 
holocens per tal de comparar-la amb les sèries de referència 
del Neolític antic existents a França. Atès que els 120 metres 
de recorregut de la Galeria Sud ja havien sofert un procés 
d’excavació important, no es va poder plantejar una excavació 
en extensió. D’aquesta manera, les intervencions es van 
limitar a la realització de diversos sondeigs puntuals al llarg 
del seu recorregut (Guilaine et al. 1979). Malauradament els 
resultats d’aquestes intervencions van quedar en bona part 
inèdits.

L’any 1982, fruit d’unes fortes inundacions, el torrent 
intern de la Cova del Toll es va reactivar i va recuperar la 
surgència ja fossilitzada de la Galeria Sud. Arrel d’aquests 
fets, gran part dels testimonis laterals que encara romanien 
intactes van ser desmantellats per l’aigua. Durant l’any 1985 
es van dur a terme unes intervencions de rehabilitació de 
la cavitat, coordinades per M. A. Petit. Fruit d’aquestes 
tasques, es va publicar un nou treball sobre els materials 
més significatius recuperats, una vegada més, sense context 
estratigràfic (Petit 2001).

Al 1995, sota la direcció d’H. de Lumley i del D. Serrat, 
es va realitzar una neteja de la denominada Cala B.: un 
dels diversos sondeigs realitzats durant els anys 50 i que 
havia quedat completament farcit de sediment després de 
les inundacions. L’estudi de la redescoberta estratigrafia 
va formar part de la Tesi Doctoral de M. M. Bergadà 
(Bergadà 1996, Bergadà 1998, Bergadà i Serrat 2001). 
Finalment, l’any 2005 el Dr. D. Campillo va publicar el 
seu estudi antropològic sobre els enterraments del Neolític 
mitjà i de l’Edat del Bronze, recuperats durant les primeres 
intervencions (Campillo et al. 2004).

3. LES INTERVENCIONS 2006 -2011
3.1 Objectius
L’objectiu amb què van ser plantejades les intervencions a 
la Galeria Sud fou principalment el de documentar, amb el 
màxim detall possible, les característiques de la seqüència 
plistocena i el seu important contingut faunístic (Villalta 
1963). Dins d’aquesta dinàmica, prevalia la necessitat 
d’investigar la possible presència humana a la cavitat durant 
el Plistocè superior. Des de la publicació, per part d’E. Ripoll 
i d’H. de Lumley, d’una suposada industria mosteriana 
provinent de la Galeria Sud (Ripoll i de Lumley 1965) no 

Figura 1. Recorregut de la Galeria Sud de la Cova del Toll.  S’indica la posició dels dos sondeigs realitzats així com la localització de la Cala C.
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s’havien aportat noves dades en aquesta direcció i, per tant, un 
dels punts estratègics del nostre plantejament de recerca ha 
estat el corroborar o refutar aquesta possibilitat.

El segon objectiu principal de la nostra intervenció ha 
estat el de renovar la seqüència radiomètrica de les ocupacions 
holocenes realitzada als anys 70 (Guilaine et al. 1981). 
Igualment, s’ha intentat extreure el màxim d’informació 
analítica de les escasses evidències neolítiques que s’han pogut 
documentar, treballs que, en molts casos, es troben encara en 
procés de realització.

Finalment, com a objectiu a llarg terme, s’ha plantejat 
la realització d’un aixecament estratigràfic longitudinal 
de tot el tram inicial de la cavitat. Les diferents columnes 
estratigràfiques conegudes d’antic, a partir de les cales dels 
anys 50, mostren el comportament puntual de les dinàmiques 
sedimentàries. Tot i així, en un tub càrstic de les dimensions de 
la Galeria Sud, l’estratigrafia mostra una gran variabilitat lateral 
i, a la zona de la boca, a més, la seqüència fluvial s’interdigita 
amb aportacions externes de vessant. D’aquesta manera, hem 
cregut primordial la realització d’aquesta columna N-S al 
llarg de tota l’entrada de la cavitat per arribar a comprendre 
correctament els diferents fenòmens sedimentaris.

3.2 Excavació
Durant tots aquests anys s’ha intervingut en un total de 
tres localitats en diferents punts del tram inicial de la cova. 
Si se segueix la numeració de sud a nord establerta durant 
les excavacions dels anys 70, s’ha intervingut als metres 15-
20 i als metres 34-35. El tercer punt d’intervenció ha estat 
l’antiga cala C dels anys 50. Aquesta, igual que la B abans 
esmentada, va quedar reomplerta durant les inundacions de 
1982. En aquest punt, els esforços han estat encaminats a 
buidar la zona i a recuperar, a banda de materials diversos, el 
perfil estratigràfic original.

3.2.1 Sondeig P-Q-R/14-18
Aquest sondeig ha esdevingut la zona de més interès arqueo-
paleontològic intervinguda. La superfície d’excavació es va 
anar ampliant des del plantejament de 2 m2 inicial fins als 12 
m2 finals. S’ha pogut documentar una successió estratigràfica 
composta per 5 nivells i diferents subnivells, que han 
proporcionat, en major o menor grau, materials de diferent 
tipus (Figura 2).

Figura 2. Secció S - N del sector P-Q-R/14-18 durant un mostratge 
pol·línic en el moment d’excavació del nivell 4. 

El nivell 1 d’aquest sondeig es corresponia amb els últims 
moments de freqüentació de la cova durant l’Holocè, abans 
de que es taponés. En alguns punts de la zona intervinguda, 
el nivell 1 es trobava directament en contacte amb el sostre de 
la cavitat. Es va poder documentar una forta bioturbació que 
l’havia desestructurat completament, barrejant materials de 
diferents cronologies. Destaca l’aparició d’una destral polida 
sobre una roca metamòrfica d’origen possiblement pirinenc.

També, en el tram superior del sondeig, als metres 16 i 17, 
es va poder excavar parcialment una estructura negativa que 
havia estat seccionada al nord per la Cala C dels anys 50, a 
l’oest per la trinxera longitudinal i al sud per les excavacions 
dels anys 70. En aquestes condicions no es va poder reconèixer 
amb exactitud la morfologia de l’estructura, desconeixent si es 
pot tractar d’una sitja o similar (Figura 3).

Figura 3. Planta i secció de l’Estructura 2b.

Va ser identificada com a Estructura 2b i retallava clarament 
els nivells plistocens subjacents. El material recuperat i la 
cronologia 14C AMS obtinguda posicionen el rebliment de 
la estructura en el Neolític antic cardial (Taula 1). Tot i no 
ser gaire abundant, el conjunt arqueològic sí que resultava 
clarament diagnòstic i estava compost per ceràmica, restes de 
fauna domèstica i elements malacològics.

Pel que fa als nivells 3, 4 i 5, es troben encara en procés 
d’estudi. Aquests poden ser considerats com el sostre de la 
seqüència plistocena de la cova i presenten un contingut quasi 
exclusivament paleontològic, amb una presència combinada 
de grans carnívors, principalment Ursus spelaeus i Crocuta 
crocuta, i percentatges variables d’ungulats segons el nivell.

3.2.2 Sondeig M-N/34-35
En aquest punt de la cova, el més intern treballat en les nostres 
intervencions, es va continuar amb l’excavació d’un dels petits 
sondeigs realitzats durant els anys 70. Segons s’havia pogut 
contrastar, en aquest tram es va excavar tota la seqüència 
holocena. Es va abandonar un cop van començar a aparèixer 
les restes de fauna indicadores del sostre del Plistocè (M.A. 
Petit, com. pers.). D’aquesta manera es va considerar com a 
punt d’interès de cara a documentar a nivell sedimentològic 
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el trànsit Plistocè - Holocè i la diversitat de dinàmiques 
sedimentaries (treball en curs per part de M. M. Bergadà).

A la base de la excavació antiga es va poder excavar 
una petita estructura de combustió ben estructurada 
que es trobava ja en contacte amb les argiles plistocenes. 
Malauradament, el tram immediatament subjacent va 
aparèixer molt afectat per antigues teixoneres que havien 
remobilitzat  sediments i materials arqueològics. D’aquesta 
manera, durant pràcticament 50 cm, es va excavar un context 
secundari en el qual es barrejaven evidencies del Neolític 
antic epicardial i del Neolític mitjà, com ceràmiques amb 
aplicacions plàstiques i denes de variscita, amb restes d’úrsids 
i fauna plistocena. Un cop superada aquesta bioturbació, 
que afectava pràcticament tota la superfície d’excavació, la  
paret de la cova es va començar a tancar i va fer impossible 
continuar amb l’excavació sense afectar el camí utilitzat en 
l’explotació turística de les coves.

3.2.3 Cala C
La intervenció a la Cala C, com ja s’ha esmentat, ha tingut 
només un caràcter rehabilitador. Segons la informació 
existent, es tracta d’un sondeig de prop de 8 metres de 
fondària ubicat arran de paret entre els metres 19 i 22 de la 
cavitat. La feina realitzada de manera intermitent durant les 
campanyes d’excavació ha estat encaminada a buidar el farcit 
aportat com a conseqüència de les inundacions, la recuperació 
dels materials introduïts sense context arqueològic, i la 
restauració progressiva de la secció estratigràfica original.
Durant tot aquest procés s’han recuperat restes tant de fauna 
plistocena com de materials neolítics i de l’edat del bronze, 
juntament amb restes humanes.

4. RESULTATS
A continuació s’exposen de manera sintètica alguns dels 
resultats més significatius dels treballs sistemàtics realitzats 
durant el nostre període d’intervencions a la Galeria Sud de 
la Cova del Toll que ha durat fins l’any 2011.

4.1 Neolític antic Cardial
Dins del rebliment de l’Estructura 2b es va recuperar un 
conjunt de 26 fragments ceràmics que es corresponen 
amb un mínim de 6 recipients decorats (Figura 4). Els 
principals motius decoratius són les impressions en franges 
horitzontals i verticals, i les impressions independents, fetes 
de forma quasi exclusiva mitjançant la impressió de cardium. 
Majoritàriament es tracta de motius realitzats amb la vora 
dentada de la valva en posició perpendicular. A nivell general, 
tant les morfologies dels vasos com els motius i les tècniques 
documentades situen el conjunt dins del grup Cardial franco 
- ibèric (Manen 2002).

El conjunt faunístic recuperat dins de l’estructura 
està dominat per la presència de lepòrids (O. cuniculus) i 
ovicaprins (Ovis /Capra) amb un NISP de 10 i 7, i un NMI 

de 4 i 31. Tot i aquest domini, i l’escassetat general de restes, 
la variabilitat taxonòmica és força elevada, documentant-
se restes de diverses espècies com Bos sp., Equus ferus, 
Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Ursus sp., Vulpes vulpes 
o Meles meles. El conjunt presenta un grau de fracturació 
molt elevat, i en base a les característiques morfològiques 
de les fractures, aquestes són majoritàriament en fresc 
(Villa i  Mahieu 1991) i de caràcter antròpic. Aquest darrer 
punt queda confirmat a nivell tafonòmic per l’abundant 
presència de marques de tall, impactes, abrasions, estigmes 
de percussió i alteracions tèrmiques (ossos bullits i cremats) 
(Binford 1981, Blumenschine i  Selvaggio 1988, Stiner et 
al. 1995). Aquestes modificacions es troben, principalment, 
sobre les restes d’ovicaprins i cèrvids. Sobre els lagomorfs, 
s’han identificat cremacions i mossegades humanes. Alguns 
dels taxons documentats (Ursus i Equus) d’aspecte plistocè, 
podrien relacionar-se amb la remoció de sediments més 
antic durant la fase constructiva de l’estructura.

A part de la presència de mamífers, cal destacar la recuperació 
d’una petita acumulació de mol·luscs marins pertanyents a 
les espècies Columbella rustica i Nassarius cuvieri i que han 
estat modificats antròpicament per al seu ús com a elements 
d’abelliment personal (García-Barbo et al. en premsa). Les 
restes es van recuperar totes formant una petita acumulació 
in situ cosa que indica que molt probablement es tractés d’un 
mateix element ornamental.

La totalitat del sediment procedent de l’estructura es va 
flotar amb aigua. Malauradament, no es van recuperar restes 
carpològiques, però sí que es van documentar carbons que 
van donar un predomini molt clar de Buxus sempervirens i 
Quercus sp. caducifoli. En percentatges molt més reduïts es 
documentà també Acer, Juniperus, i Quercus sp. perennifoli.

1 NISP: nombre d’individus identificats; NMI: nombre mínim d’individus. 
Per a més detalls veure per exemple:  Lyman, R.L. (2008). Quantitative 
Paleozoology. Cambrigde, Cambrigde University Press.

Yacimiento Nivel Muestra Referencia Fecha DE Cal 1σ
Toll IIb Molar Ovis/Capra OxA-26070 6425 35 5410±50
Toll IIb Molar Ovis/Capra OxA-26071 6390 34 5390±50
Toll* 9276 Lynx Beta-317705 11420 70 13320±80

Taula 1. Datacions C AMS disponibles per a la Galeria Sud. Les dues primeres provenen de l’Estructura 2b. La tercera d’una resta de linx 
sense associació estratigràfica.
 

Figura 4. Ceràmiques decorades procedents de l’Estructura 2b.
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4.2 La fauna pleistocena
Els nivells 3, i 4 han proporcionat, principalment, restes 
de fauna pleistocena en conjunts taxonòmics on dominen 
els grans carnívors amb percentatges variables d’herbívors 
(Figura 5).

L’Ursus spelaeus és el taxó predominant en aquest tram de 
la seqüència, amb un 65% del NISP al nivell 3 i un 92% al 
nivell 4.

Segons la composició taxonòmica, el perfil de mortalitat 
dels úrsids, les modificacions de la superfície dels ossos i la 
presència de Crocuta crocuta, ja sigui per restes òssies o per 
copròlits, es poden establir dues dinàmiques diferenciades 
d’ús de la cavitat per part de la fauna. Aquestes dinàmiques, 
semblen tenir lloc tant al nivell 3 com al nivell 4, si bé el grau 
d’intensitat no és ben bé el mateix.

El nivell 3 mostra una presència predominant d’úrsids, 
amb un perfil de mortalitat en el qual destaca l’elevada 
representació d’individus subadults. Aquest tipus de perfil 
es pot associar amb la mortaldat existent entre els óssos en 
els llocs d’hibernació (Stiner et al. 1998). Paral·lelament, 
dins del conjunt, es documenten també altres carnívors com 
Crocuta crocuta, Canis lupus o Vulpes vulpes. L’accés de la 
hiena a la cova es confirma no pas per la presència de restes 
òssies, sinó per la relativa densitat de copròlits observada. Els 
ungulats signifiquen un 25% del NISP, i en les seves restes 
es documenta un ampli ventall de modificacions produïdes 
per carnívors, com mossegades, empremtes, o restes digerides. 
Aquesta combinació de carnívors, ungulats i modificacions 
és indicativa de la utilització de la cova com a cau de forma 
recurrent durant el temps de formació del nivell.

Al nivell 4 es poden intuir també aquestes dues dinàmiques 
diferenciades, però el pes de cadascuna varia respecte al nivell 
3. En primer lloc, les restes d’úrsid són encara més dominants. 
El 92% del NISP correspon a Ursus spelaeus i el perfil de 
mortalitat observat és encara més característic dels llocs 
d’hibernació recurrents, existint una presència destacada 
d’individus infantils, juvenils i senils. En segon lloc, el pes dels 
ungulats dins de l’espectre faunístic disminueix del 25% al 4% 
del NISP, de la mateixa manera que la resta de carnívors i la 
densitat de copròlits de hiena. Igualment, el percentatge de 

restes amb modificacions per carnívors és, tot i que existent, 
molt més baix. D’aquesta manera es pot plantejar que la 
freqüentació de la cova per part dels carnívors, o la seva 
utilització com a cau, és menys intensa en aquest nivell, on la 
hibernació dels úrsids sembla la dinàmica principal.

4.3 Les evidències antròpiques plistocenes
Una de les qüestions més significants a resoldre amb aquest 
projecte d’intervenció ha estat verificar si va existir o no 
presència humana plistocena a la Cova del Toll, tal i com 
succeeix a la Cova de les Teixoneres. En aquest sentit, s’ha 
de ser conscient de que, tot i que les zones d’excavació s’han 
situat en trams relativament propers a la boca de la cavitat, per 
qüestions logístiques no s’ha pogut intervenir a la boca real, 
on s’haurien de localitzar les zones d’activitat antròpica més 
intenses.

De tota manera s’han pogut documentar diversos indicis 
aïllats que indicarien una freqüentació de l’indret per part 
dels homínids durant el temps de formació dels nivells 3 i 4. 
El que no pot deduir-se a partir del material disponible és la 
intensitat i freqüència d’aquestes incursions.

Durant l’excavació del nivell 3 es va recuperar un únic 
fragment d’ascla de sílex, alhora que 4 (f=1.4%) de les restes de 
fauna estudiades presenten marques de tall. Per la morfologia 
i localització aquestes marques estarien relacionades amb el 
filetejat de la carn.

Al nivell 4, també es van documentar diversos elements 
amb marques de carnisseria. En concret, es tracta de 7 
elements (f=0.8%) que també estarien relacionats amb el 
filetejat (Figura 6). El punt d’interès del nivell 4 és que, al 
contrari del que succeeix amb el nivell 3, s’ha pogut arribar 
a la identificació taxonòmica d’algunes de les restes amb 
marques de tall. En concret, 4 de les 7 evidències pertanyen 
a Ursus spelaeus. Aquest fet obre pas a un interessant debat 
sobre la relació existent entre els homínids i un gran carnívor 
com es l’ós de les cavernes, i deixa enlaire tot un seguint de 
preguntes sobre la gènesi d’aquest aprofitament. Si es tracta 
de carronyeig o explotació d’animals hivernants per la carn, o 
si, tal i com s’ha proposat, és la pell el que s’està aprofitant. De 
totes formes aquesta és la línia que s’ha de seguir treballant 
atès que l’escassetat de restes fa que, de moment, qualsevol 
interpretació sigui molt preliminar.

Figura 5. Restes paleontològiques procedents del nivell 4 de la 
Galeria Sud: a) hemimandíbula d’Ursus spelaeus juvenil ; b) hemi-
mandíbula d’Ursus spelaeus nounat; c) hemimandíbula de Crocuta 
crocuta; d) tíbia de Bos primigenius.

Figura 6. Marques de tall documentades a la cara interior de coste-
lles d’Ursus spelaeus al nivell 4 de la Galeria Sud.
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4.4 Cronologia 
Durant aquests anys s’han pogut realitzar dues datacions 
absolutes 14C AMS de la estructura 2b de la Galeria Sud 
(Taula X). Definir parcialment la cronologia de les evidències 
del Neolític antic cardial a la cova era un dels principals punts 
d’interès pel que fa a la seqüència holocena. Les datacions 
existents provinents de les excavacions dels anys 70 (Guilaine 
et al. 1981) havien proporcionat una cronologia que, tenint en 
compte el marc temporal conegut avui en dia (Morales et al. 
2010), resultaven excessivament recents. Segurament la tècnica 
de datació, 14C convencional, amb uns requeriments de mostra 
molt superiors, va fer que es barregessin elements cardials i 
epicardials, essent el resultat estadístic més congruent amb la 
cronologia d’aquest últim que no pas amb la del primer.

Els resultats obtinguts de les mostres de la estructura 2b 
situen les ocupacions cardials de la Galeria Sud entre el 6300 
i el 6100 anys cal. BP (5500-5300 anys cal. BC), el que es 
correspon amb un Neolític cardial antic. Cronològicament, 
aquestes dates es poden assimilar a la capa c18 de Can Sadurní 
(Edo et al. 2011), a les estructures de Can Roqueta II (Carlús 
et al. 2008) o a les del Cavet (Fontanals 2008).

Independentment de l’execució del nostre projecte, dins 
d’un estudi molt més ampli sobre l’evolució genètica del linx 
publicat conjuntament per un equip de l’Institut Carlos III 
de Madrid i un altre de l’Institut Català de Paleontologia 
(Rodríguez et al. 2011), es va presentar una datació procedent 
d’una resta aïllada de linx. Aquesta resta va proporcionar 
una datació situable a finals del GI-I o Allerød (Taula 
X), lamentablement es desconeix completament la seva 
procedència estratigràfica ja que prové de les excavacions dels 
anys 50. Per tant, únicament representa un moment més en el 
qual la cova estava accessible per a la fauna del Plistocè. Una 
millor comunicació amb l’equip encarregat de les intervencions 
hagués permès l’anàlisi d’una o més mostres amb una posició 
estratigràfica coneguda, millorant els coneixement de la 
successió estratigràfica de la Galeria Sud.

Pel que fa al tram inferior de la seqüència, en l’actualitat 
únicament es disposa d’una aproximació biocronològica a 
partir de l’estudi dels micromamífers. Així doncs, es pot dir 
que l’associació de rosegadors documentada als nivells 2, 3 
i 4 de la Galeria Sud mostra una relació congruent amb el 
Plistocè superior final. En aquest sentit, resulta significativa 
la presencia d’Iberomys cabrerae i de Chionomys nivalis 
documentada a la Península Ibèrica a partir dels 90 ka BP 
(Arsuaga et al. 2010). Igualment, l’absència d’algun dels 
taxons presents a la Cova de Les Teixoneres, com Hystrix sp., 
que desapareix vora els 60 ka BP, i Pliomys lenki, que ho fa 
prop dels 35 ka BP (Sesé i  Sevilla 1996, López-García et al. 
2012), podrien estar indicant una cronologia més recent dels 
35 ka BP per als nivells 2 i 3.

D’altra banda, es poden observar algunes diferències entre 
els nivells 2 i 3. La més destacable, a nivell biocronològic, és 
la presència de Chionomys nivalis al nivell 3 i la seva absència 
al nivell 2, on es pot observar el predomini de Terricola 
duodecimcostatus, una espècie mediterrània indicadora 
d’una millora climàtica. Tenint en compte que C. nivalis 
disminueix la seva presència als relictes actuals (Arribas 2004, 
Pérez-Aranda 2009) a partir de 13 ka BP, és probable que 
aquest signifiqui un moment cronològic post quem pel nivell 
2. Conseqüentment, la formació del nivell 2 podria estar en 
relació amb la cronologia Bölling-Allerød proporcionada per 
les restes de linx, o fins i tot amb els inicis de l’Holocè. 

5. CONCLUSIONS
Les intervencions dutes a terme des de l’any 2004 a la Galeria 
Sud de la Cova del Toll han permès reprendre la investigació 
científica a la cavitat, fet que havia estat, des dels anys 50, una 
qüestió molt intermitent.

Dins de l’actual projecte de recerca s’ha pogut dur a terme 
la reavaluació cronològica del Neolític antic cardial d’una cova 
que havia estat, i ha de continuar estant, un dels jaciments de 
referència per a aquest període al NE Peninsular.

D’altra banda, s’ha posat la primera pedra per a l’estudi de 
la seqüència plistocena i de la possible utilització de la cavitat 
per part dels homínids. Aquesta darrera qüestió havia quedat 
sense aclarir, tot i que durant els anys 60 i 70 es considerés com 
un dels principals jaciments del Paleolític mitjà a Catalunya. 
L’excavació a la boca de la cova podria portar, en un futur, més 
dades sobre el caràcter i la intensitat de la presència humana, tal 
i com ha succeït a la Cova de les Teixoneres.

Esperem que les intervencions futures siguin conscients 
de continuar amb una ètica i una dinàmica de treball que ha 
de portar la Cova del Toll al lloc que li correspon dins de la 
Prehistòria i la Paleontologia del nostre país. L’objectiu final 
d’aquest projecte de recerca, més enllà de les possibles troballes 
espectaculars, de les quals el jaciment ja n’ha proporcionat un 
bon nombre, hauria de ser, per sobre de tot, la rehabilitació i 
revalorització d’un patrimoni arqueològic, paleontològic i 
geològic força malmès des del seu descobriment.
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INTRODUCCIÓ
El pas d’una dieta eminentment frugívora/folívora al consum 
regular de carn va alterar significativament el comportament 
dels primats involucrats en l’origen del gènere Homo. 
Aquests canvis significaren una nova manera de relacionar-
se amb el medi i amb les altres entitats biològiques, sobretot 
amb les preses potencials. Però, des del punt de vista dels 
grans carnívors, això va representar l’aparició d’un destacat 
competidor, la importància del qual anà guanyant terreny en el 
medi a mesura que desenvolupava el seu tret més característic: 
la tecnologia. Òbviament, la privilegiada situació durant 
milions d’anys dels carnívors al cim de la piràmide tròfica va 
fer que, al començament, aquestes relacions es decantessin a 
favor dels predadors no humans. Molt probablement, la dieta 
càrnica dels australopitecins africans estigués restringida a 
petits vertebrats i a les carronyes abandonades pels grans 
carnívors. Però aquesta situació es va anar invertint amb 
la incorporació d’elements cada cop més sofisticats, com 
ara les eines de pedra i el foc, les quals donaven avantatges 
importants en aquesta carrera per la supervivència a uns 
grups humans cada cop més complexificats socialment. 
L’obtenció de carn fresca a partir de la captura d’ungulats va 
esdevenir cada cop més important entre els grups humans, 
i això va comportar el desenvolupament de nous modes de 
vida i d’estratègies de subsistència encarats a la cacera. Això 
va generar noves formes de relació amb els grans carnívors en 
les quals els grups humans sempre acabaven per imposar-se.

Des d’un punt de vista de l’ecologia evolutiva, no hi ha 
gaires exemples d’una transformació tan abrupta de la dieta 
i, com a conseqüència, d’uns canvis tan sobtats i a la vegada 
exitosos en el comportament d’un gènere complet. Per a 
molts investigadors, aquest fenomen va tenir importants 
conseqüències per a l’evolució humana, i gran part del 
comportament humà actual s’ha d’entendre dins d’un 
fenomen de coevolució amb els grans carnívors, motivat per 
la contínua competència per les preses (Stiner, 1994, 2002).

Durant el període en el qual el llinatge neandertal es 
desenvolupà a Europa (entre els 500 i els 40 ka d’antiguitat), 
és estrany trobar jaciments en els quals els carnívors no hi 
estiguin presents, sobretot en aquells localitzats en coves. A 

partir de les dades obtingudes fins ara, l’alternança d’homínids 
i carnívors sembla ser freqüent en aquests indrets, la qual 
cosa ha estat interpretada per molts investigadors com una 
competència constant, no solament per l’espai ocupat, sinó 
també per les preses. L’objectiu d’aquest article és posar 
de manifest la recerca que s’està duent a terme en aquesta 
línia a la Cova de les Teixoneres (Moià, Bages), així com els 
experiments que s’estan efectuant amb animals salvatges.

La Cova de les Teixoneres
Situada al marge dret del Torrent del Mal, al seu pas 

pel municipi de Moià, la Cova de les Teixoneres forma part 
del complex càrstic anomenat Coves del Toll. La cavitat 
consta d’una galeria principal (Sala X) amb un recorregut en 
direcció Nord d’aproximadament 30 m, si es calcula que part 
de l’entrada va caure durant els últims moments del Pleistocè. 
Al final d’aquesta galeria hi ha un petit corredor (Sala Y) que 
tomba cap al Oest, on un altre corredor en direcció Sud (Sala 
Z) configura una segona entrada de la cova a escassos 15 m 
de la principal (Figura 1).

La Cova de les Teixoneres va ser descoberta com a 
jaciment arqueològic al mateix moment que la veïna Cova 
del Toll, durant els anys 50 del passat segle. Tot un seguit 
d’intervencions arqueològiques intermitents realitzades 
durant aquesta dècada i la dels 70, va permetre identificar-
la com un cau de hienes amb ocasionals visites de grups 
humans neandertals (Serra et al., 1957; Castellví, 1974). Des 
d’aleshores, la cova restà tancada fins que, l’any 2003, s’endegà 
un projecte de recerca sistemàtica que encara perdura avui en 
dia (Figura 2).

Figura 1: Interior de la Cova de les Teixoneres a inicis de la campanya 
d’excavació de 2012. Foto: Jordi Mestre/IPHES.

Figura 2: Cova de les Teixoneres durant la campanya d’excavació de 
2011. Foto: Jordi Mestre/IPHES.
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Amb més de 7 m de dipòsits sedimentaris, l’estratigrafia 
de la cova marca cinc fases principals de formació:

1) La fase superior, nivell I, està formada per una crosta 
estalagmítica d’entre 20-50 cm de potència, la qual segella 
tot el dipòsit pleistocè. Està datada per U/Th entre 14 i 16 ka 
(Tissoux et al., 2006).

2) La fase 2, nivells II i III, té aproximadament 1,5 m 
de potència. Està formada per lutites amb nombrosos blocs 
de calcària provinents de despreniments del sostre, sobretot 
a l’entrada de la Sala X. Els estudis paleoecològics efectuats 
fins ara han permès reconstruir el clima d’aquesta fase (López 
García et al., 2012). Així, sembla que la base del dipòsit, nivell 
IIIb, està caracteritzada per un paisatge boscós, molt fred i amb 
una certa tendència a l’aridesa que es suavitza lleugerament 
durant la formació del nivell IIIa. El nivell IIb marca un 
moment de màxim fred, amb boscos més oberts formats per 
taxons paleàrtics. El nivell IIa, el superior, presenta un clima 
més suau, sempre dins d’un moment més fred que l’actual.

3) La fase III, nivell IV, és una altra crosta estalagmítica 
amb lixiviacions en alguns punts específics de la cova. Igual 
que el nivell I, sembla estendre’s per tota la superfície de 
la cavitat. Està datada per U/Th en 100 Ka (Tissoux et al., 
2006).

4) La fase IV, nivells V, VI, VII i VIII, està representada 
per dipòsits molt bretxificats, amb abundants blocs calcaris 
caiguts, alguns de més d’1 m de longitud, i amb poca o molt 
poca matriu de lutites.

5) La fase V, nivells IX i inferiors, està marcada pels 
sediments d’origen fluvial. Conté fauna abundant. La base 
real de la cavitat és encara desconeguda.

RESULTATS
Des del 2003, les campanyes d’excavació a la Cova de les 
Teixoneres es van centrar al nivell III, ja que aquest era el 
primer de la sèrie estratigràfica superior menys afectat per 
les intervencions arqueològiques anteriors al nou projecte de 
recerca. La fauna identificada mostra una associació típica 
de taxons mediterranis propis dels últims moments del 
Pleistocè mig i la primera meitat del superior. Considerant 
que les intervencions recents s’han centrat més en la fase 1 
i 2, aquestes presenten major diversitat específica. Entre els 
carnívors hi ha restes d’Ursus spelaeus, Canis lupus, Vulpes 
vulpes, Crocuta crocuta spelaea, Lynx sp., Felis silvestris i 
Meles meles. Entre els herbívors destaca Cervus elaphus, 
Equus ferus, Equus hydruntinus, Bos/Bison, Stephanorhinus 
hemitoechus, Dama dama, Capreolus capreolus i Sus scrofa. 
Actualment s’està treballant en la identificació de restes 
de Mammuthus i Coelodonta antiquitatis al nivell III. De 
confirmar-se, indicarien un ambient fred més propi de l’altra 
banda dels Pirineus en aquell període.

La indústria lítica està realitzada en una gran diversitat 
de matèries primeres. Destaca el sílex (Figura 3) i el quars, 
però també s’utilitza la calcària, el gres i la pissarra corniana. 
Gran part d’aquestes matèries primeres provenen de fonts 
allunyades del jaciment, probablement de la banda del 
Montseny o del riu Llobregat. Tecnològicament, tant el 
mètode de reducció Levallois i com el discoide són els més 
utilitzats. Bona part de les ascles estan configurades per a 
l’obtenció de triedres distals (puntes), denticulats i rascadores. 
Totes aquestes característiques permeten classificar la 
indústria lítica de Teixoneres dins dels tecno-complexes del 
Paleolític mig.

Altres elements recuperats al registre són els fogars. Fins a 
l’actualitat, s’han identificat quatre estructures de combustió. 
Les tres primeres se situen a la boca de la cavitat (Sala X). 
Entre els materials associats hi ha abundants carbons, ossos 
cremats i restes de talla de sílex i quars majoritàriament. 
Malgrat contenir tots aquests materials, es tracta de fogars 
de molt curta durada. La capa cendrosa és en molts llocs 
mil·limètrica o inexistent, de manera que la posició real del 
fogar es pot reconèixer, sobretot, pel sediment rubefactat 
infrajacent.

L’altra estructura de combustió es localitza a la Sala 
Y (Figura 4). Va ser identificada durant la filmació del 
programa de TV3 “Sota Terra”. Aquest fogar està millor 
preservat que els de l’àrea exterior. Conserva perfectament 
la capa cendrosa, els sediments rubefactats de la base. Els 
blocs calcaris del seu voltant presenten indicis clars de 
termoalteració. Actualment, la seva excavació encara està en 
procés.

DISCUSSIÓ
Els primers treballs relacionats amb el nivell III de La Cova 
de les Teixoneres de seguida van aportar dades sobre la 
dualitat ocupacional entre carnívors i homínids. Inicialment 
era obvi plantejar una certa periodicitat en l’ús de la cavitat: 
els óssos de les cavernes l’ocupaven a l’hivern, cercant 
refugi per la seva hivernació, mentre que les hienes i altres 
carnívors menors la utilitzaven per establir-hi caus en els 

Figura 3: Peça d’indústria lítica en sílex trobada en el nivell III de la 
Cova de les Teixoneres. Foto: Florent Rivals/IPHES.

Figura 4: Planta del fogar localitzat a la sala Y de la Cova de les 
Teixoneres.
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seus respectius moments de cria. Aquest règim ordenat d’ús 
de la cova pels grans carnívors semblava constant i tan sols 
es veia truncat ocasionalment per les visites de petits grups 
de neandertals durant els seus desplaçaments pel territori. 
Una anàlisi del microdesgast dental dels ungulats confirma 
que, aquest nivell, sembla correspondre a una successió 
d’ocupacions de diferents durades en el temps realitzades 
en diversos moments de l’any (Sánchez Hernández, 2013). 
Aquests grups humans s’instal·laven a l’entrada de la 
cova sense que, ara per ara, es pugui saber amb exactitud 
l’estació concreta de l’any. Les seves activitats, sempre al 
voltant del foc, es limitaven a la configuració d’alguna eina 
i al consum d’animals de l’entorn immediat, com cérvols, 
cabirols, conills o tortugues. Però, per la dinàmica natural 
de la cova, la seva presència representava una alteració del 
ritme anual establert pels carnívors. De totes maneres, no 
hi havia indicis de contactes directes o de confrontacions 
entre ells, la qual cosa significa que mai van coincidir en el 
temps o, en cas de fer-ho, uns defugien els altres. Les úniques 
interaccions identificades semblaven correspondre al consum 
i mobilització de restes abandonades durant les ocupacions 
humanes per part d’alguns carronyaires.

Tampoc la distribució espacial de les restes semblava 
indicar contactes directes entre ambdues entitats 
biològiques. Així, els primers treballs del nou projecte 
de recerca, centrats principalment sobre el nivell III, van 
permetre identificar dues àrees d’ús principals (Rosell et al., 
2012). La zona externa de la Sala X era la que presentava 
més indicis d’activitat humana. Tots els fogars, així com la 
majoria de les restes lítiques i les restes faunístiques amb 
marques de tall, fractures intencionals o indicis de cremació, 
es concentraven en aquesta zona. Per altra banda, el nombre 
de restes decreixia considerablement a l’interior de la cova, 
on els ossos recuperats mostraven abundants senyals de 
mossegades de carnívor i la indústria lítica era escadussera 
o, fins i tot, inexistent als llocs més profunds. Per tant, tot 
feia pensar que els grups humans s’establien a l’entrada de la 
cova, mentre que els carnívors ho feien als llocs més amagats.

Les dues darreres campanyes d’excavació, però, han 
alterat significativament les interpretacions fetes fins al 
moment. Si bé és cert que la dinàmica general d’alternança 
de carnívors i grups humans no sembla canviar, hi ha matisos 
importants a tenir en compte. El primer d’ells fa referència 
al nombre de restes antropitzades, el qual s’ha incrementat 
significativament, sobretot a la part externa de la cova. A 
l’espera dels resultats dels diferents estudis, sembla que el 
concepte defensat fins ara d’ocupacions ocasionals, curtes 
i marcades pel desenvolupament d’activitats expeditives 
està canviant a la base del nivell IIIb (Rosell et al., 2010). 
El segon és la distribució espacial de les àrees ocupades. 
La recuperació d’un fogar a l’interior de la Sala Y ha fet 
reconsiderar les hipòtesis que limitaven l’acció humana a 
l’entrada de la cova. Però, hi ha un tercer element a tenir en 
compte: el carronyeig que alguns carnívors fan de les despulles 
abandonades pels grups humans. Aquestes activitats poden 
haver alterat significativament l’estructura i disposició del 
registre antròpic, ja sigui mitjançant la desaparició d’algunes 
restes o pels moviments de materials d’un lloc cap a un altre.

El biaix produït pels carnívors ha estat força estudiat en 
ambients africans, generalment associats a hiènids (Lansing 
et al., 2009; Fosse et al., 2010). Tanmateix, els carnívors 
europeus, i sobretot els óssos, no gaudeixen encara de 

treballs similars. Per tant, per entendre el registre de la Cova 
de les Teixoneres és necessari tenir en compte les activitats 
d’aquests animals. Això ha fet plantejar tot un seguit de 
treballs experimentals que tenen com a principal finalitat 
reproduir alguns dels processos potencials de la Cova de les 
Teixoneres.

El primer d’ells s’està realitzant amb els óssos del 
Pirineu. Mitjançant un sistema de foto i vídeo-trampeig 
s’està observant el consum d’algunes carronyes per part 
d’aquests animals. L’objectiu es descriure la seqüència de 
consumició de cadàvers sencers que fan els óssos tenint en 
compte criteris d’edat i talla, tant del predador com de la 
presa. Paral·lelament, també s’estan recollint els cadàvers 
menjats per aquests predadors amb la intenció de descriure 
les modificacions tafonòmiques i crear un elenc que, després, 
pugui ser identificat als jaciments arqueològics. Totes aquestes 
dades, posades en un context de neotafonomia general, 
permetran distingir els óssos d’altres grans predadors.

El segon procés experimental s’està realitzant al Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno (Cantàbria). Amb l’ajut dels 
guardes del parc s’estan reproduint campaments similars 
als deixats pels grups de neandertals a la Cova de les 
Teixoneres a l’interior dels recintes dels animals. Aquestes 
reproduccions consten d’un fogar amb ossos frescos, i 
alguns amb carn, llenya i artefactes de sílex associats. 
Després de l’abandonament del campament experimental, 
es documenten tant les modificacions efectuades sobre les 
restes com en la distribució espacial dels objectes. En aquest 
cas, els treballs inclouen no solament óssos, també inclouen 
hienes, lleons i llops (Camarós et al., 2013). La intenció 
d’aquest estudi és intentar trobar algun patró de pertorbació 
del registre antròpic, per part dels carnívors, que permeti 
avaluar el grau d’incidència d’aquests animals als jaciments 
arqueològics.

CONCLUSIONS
Les darreres excavacions efectuades a la Cova de les 
Teixoneres han posat de manifest canvis importants en la 
seva dinàmica natural. Si bé els carnívors continuen utilitzant 
assíduament les àrees més internes d’aquell espai (óssos 
de les cavernes durant la seva hivernació i hienes i altres 
carnívors menors com a cau), la activitat humana sembla 
intensificar-se a la base del nivell III. El nombre de restes 
d’origen antròpic s’incrementa significativament: indústria 
lítica, restes cremades i ossos amb marques de tall i fractures 
intencionals. Aquestes restes continuen concentrant-se, 
majoritàriament, a l’entrada principal de la cavitat. Amb tot, 
a diferència dels nivells superiors, comença a haver-hi un 
cert interès dels grups humans per les zones més interiors de 
la cova. Proba d’això és el fogar localitzat a la Sala Y.

No s’ha identificat cap tipus d’interacció directa entre 
carnívors i homínids a la Cova de les Teixoneres. Tanmateix, 
s’han observat alguns fenòmens de carronyeig per part dels 
carnívors sobre les despulles abandonades pels grups humans. 
Les pertorbacions efectuades per aquests predadors, les quals 
poden incloure la desaparició d’alguns elements, ha motivat 
tot un seguit de treballs experimentals de neotafonomia amb 
animals salvatges. L’aplicació arqueològica dels resultats 
obtinguts permetrà esbrinar el grau de pertorbació que 
aquests animals van tenir, tant en les restes abandonades pels 
grups humans com en la seva distribució espacial a la cova. És 
evident que, a molts altres jaciments, s’han hagut de trobar 
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processos d’aquest tipus i, per tant, les dades obtingudes 
dels experiments també hauran de ser aplicades per fer una 
bona interpretació del registre. En resum, la Cova de les 
Teixoneres es configura actualment com un jaciment clau 
per poder estudiar les relacions entre homínids i carnívors 
durant el Pleistocè superior.
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Els treballs arqueològics duts a terme per diferents grups 
d’investigació, constaten que, en el mil·lenni VI, s’introdueixen 
a Catalunya unes noves pràctiques econòmiques que 
definiran les primeres comunitats agrícoles i ramaderes 
(Castany, 2008; Cura i Vilardell, 1996; Molist i Clop, 2000; 
Oriol Font, 2005; Tarrús, 1987, 2003; entre d’altres). Al llarg 
del V mil·lenni cal BC, es defineix la consolidació d’aquestes 
primeres comunitats neolítiques, definint-se l’eclosió d’un 
important hàbitat a l’aire lliure, el desenvolupament de les 
pràctiques de producció de la subsistència (agricultura - 
ramaderia), una certa complexitat en els models d’ocupació 
del territori i l’existència d’unes amplies xarxes de circulació 
de matèries primeres (Molist i Clop, 2000).

És en aquest context cronològic en el què s’integren les 
primeres pràctiques megalítiques del nord est de la Península 
Ibèrica. De fet, als anys 80, a la zona dels Pre-Pirineus 
catalans, un projecte d’investigació dirigit per Miquel 
Molist, Walter Cruells i Josep Castells, va permetre definir 
el megalitisme més antic de Catalunya, que cronològicament 
s’ubicaria entre el últim quart del VI mil·lenni i durant tot 
el V mil·lenni cal BC. Aquest grup definit com “Grup de 
Tavertet”, estava constituït per un mínim de 7-8 sepultures 
megalítiques ubicades en una àrea de poc més de 2 km de 
diàmetre, constituint una autèntica necròpolis (Molist i 
Clop, 2000). Aquesta fàcies megalítica, més antiga que el 
megalitisme clàssic, ha estat poc definida i només es coneix 
la necròpolis de Caramany dins de la zona del Pirineu 
Oriental, en territori francés (Vignaud i Duday, 1994). Tot 
i que la seva cronologia és una mica més recent que la del 
Grup de Tavertet, aquest conjunt, integrat per 23 tombes, 
confirma la presencia de construccions megalítiques en el 
Neolític mitjà.

És a finals del V i inicis del IV mil·lenni cal BC, que 
es consolida la construcció dels sepulcres de corredor. A 
Catalunya, serà un fenomen que conviurà amb d’altres 
pràctiques funeràries típiques del Neolític mitjà català, 
com són els sepulcres de fossa i les cistes. Posteriorment, 
al llarg del IV mil·lenni, es definiran una sèrie 
d’importants transformacions que afectaran les estructures 
socioeconòmiques dels grups humans que habitaven el 
nord-est de la Península Ibèrica. Aquesta nova conjuntura 
definirà nous models d’ocupació i gestió del territori que 
consolidaran les característiques d’un període de transició 
del Neolític final a l’Edat dels metalls. Aquest període, 
que ocuparà uns 1.500 anys, ha estat caracteritzat com 

un moment en el què es defineixen una gran quantitat de 
petites comunitats que adopten diferents tipus d’estratègies 
productives. Amb una estructura social que s’ha definit pel 
predomini de llaços de parentesc immediats, es defineix un 
model social que es distancia dels definits en d’altres zones de 
la Península Ibèrica, on s’articulen comunitats que tendeixen 
cap a formacions socials de tipus pre-estatals (Molist i Clop, 
2000). Precisament, és en aquesta conjuntura en la qual 
s’articulen diferents rituals d’enterrament que, a grans trets, 
defineixen l’eclosió del fenomen megalític en el context del 
nord est de la Península Iberica.

Aquest context sociocultural entorn del fenomen 
megalític, permet definir un extens i complex període en 
el qual s’articulen una sèrie d’innovacions culturals que 
definiran els grups humans del Neolític final i Calcolític. El 
cas que ens ocupa, el megàlit de Puig Sespedres de l’Esquirol 
(Pre-Pirineu, Osona nord), s’ubicaria dins d’aquesta 
dinàmica cronoarqueològica i suposaria un exemple concret 
d’un fenomen megalític ubicat en aquest context arqueològic.

L’arqueologia del megàlit de Puig Sespedres
El megàlit de Puig Sespedres s’ubica en el primer tram del 
camí ral que surt de l’Esquirol en direcció Cantonigros al 
nord de la comarca d’Osona. Tot i que és un monument que 
es coneix des de temps immemorials, fou excavat per primera 
vegada als anys 20, sota la direcció de J.M. Gudiol (Gudiol i 
Ricart, 1920) del Institut d’Estudis Catalans i posteriorment, 
R. Batista, en va fer un aixecament topogràfic i planimètric 
(Batista, 1963).

Figura 1. Localització topogràfica del jaciment. (Mapa topogràfic 
1:50.000 – ICC - UTM 31N / ED50). Les seves coordenades UTM són: E 
448875.8, N 4653832.6 (ED50 UTM 31N) / 723 m.s.n.m.

Tot i les nombroses espoliacions que ha sofert el 
monument, a dia d’avui encara es conserven part de les 
seves estructures arquitectòniques originals, així com varies 
restes arqueològiques que senyalen el caràcter funerari del 
megàlit. Les intervencions arqueològiques que va realitzar 
J.M. Gudiol als anys 20, i posteriorment R. Batista als anys 
60, van permetre documentar d’una banda les estructures 
arquitectòniques que integren el monument i, d’altra, 
la recuperació de restes humanes i arqueològiques. Els 
materials van ser estudiats i publicats per J.M. Gudiol i R. 
Batista (Batista, 1963; Gudiol i Ricart, 1920).

A grans trets, la tipologia de la construcció, així com 
dels materials recuperats, ubiquen el megàlit dins d’un 
període que va del Neolític final al Calcolític o Edat 
del Coure (4200 – 3800 cal BP) (Cura, 2003). Entre els 
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materials arqueològics recuperats en les primeres campanyes 
d’excavació destaquen: 2 ganivets de sílex de 10 cm i 8 cm, 
4 fragments de ganivets de sílex, 1 fragment de sageta amb 
peduncle, 2 ascles de sílex, 1 botó prismàtic d’os amb una 
perforació simple en “V”, 2 circulars de pecten i 4 de pedra 
negra, 1 circular de pedra verda, 1 penjoll de pecten perforat 
i restes informes de ceràmica.

Les restes humanes recuperades en aquestes primeres 
campanyes sumen 8 fragments de mandíbula amb 13 molars 
i 3 premolars, conjuntament amb d’altres restes òssies 
indeterminades (Gudiol i Ricart, 1920; Batista, 1963). A 
grans trets, aquests primers treballs van definir el sepulcre 
com una cambra trapezoïdal amb entrada tipus corredor/
vestíbul curt i desviat, format per dues petites lloses. També 
s’ha considerat com a sepulcre de corredor, amb el corredor 
desviat de tipus “P” (Molist i Clop, 2000).

Posteriorment a aquests treballs, M. Molist de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (Molist et al., 1987), 
en el marc d’un projecte vinculat al poblament prehistòric 
dels altiplans del Collsacabra, integraria Puig Sespedres 
dins d’un conjunt de monuments megalítics específics 
d’aquesta zona geogràfica, que comparteixen una sèrie 
de característiques arquitectòniques i probablement 
cronològiques. No obstant això, el megàlit no va ser reexcavat 
i les hipòtesis interpretatives pel que fa a la seva tipologia 
arquitectònica, així com al seu context cronocultural, s’han 
basat sempre en els treballs de J.M Gudiol de principis 
del segle XX. Únicament, als anys 60, Batista inclou els 
resultats de Gudiol en un estudi conjunt del megalitisme de 
la comarca (Batista, 1963), on es presenta un estudi global 
de tots els monuments coneguts del Collsacabra i d’altres 
zones geogràfiques.

Tanmateix, no serà fins l’any 2011 que ressorgeix l’interès 
per aquest oblidat element patrimonial i es desenvolupa un 
projecte d’intervenció arqueològica lligat a un programa 
de divulgació del monument. Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de l’Esquirol, i sota la direcció científica i 
didàctica del Dr. Joel Casanova, vinculat al Centre d’Estudis 
del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP) de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), s’articula un 
projecte científic i didàctic relacionat amb la recuperació del 
monument. En aquest marc, s’han dut a terme dos noves 
campanyes d’excavació que han permès tornar a abordar 
varies qüestions relacionades tant amb el context prehistòric 
del monument com amb la seva difusió patrimonial 
(Casanova, 2011, 2013).

Les noves campanyes d’excavació i els seus resultats 
científics i divulgatius
Els treballs realitzats en els dos últims anys a Puig Sespedres 
han permès abordar varies qüestions relacionades amb el seu 
context arqueològic i la seva divulgació. Tot i que el projecte 
es troba en una fase preliminar, s’ha reactivat l’interès pel 
jaciment tant en l’àmbit científic com social.

Els nous treballs arqueològics han permès recuperar 
diferents materials i visualitzar antics i nous elements 
arquitectònics del monument. Tenint en compte les 
descripcions publicades en treballs previs, sembla clar que 
la cambra funerària va ser intervinguda i saquejada en 
varies ocasions (Molist et al., 1987). Pel que fa al túmul i al 
corredor, la informació és força més difosa i sembla que no 
han estat mai zones intervingudes de manera sistemàtica. 

Del túmul, únicament es cita un sondeig incontrolat que 
encara es conserva a dia d’avui. Així doncs, i tenint en 
consideració les referències bibliogràfiques disponibles, tot 
indica que les primeres excavacions es van centrar en la 
part interior del túmul i en un sector del túmul, els quals 
van ser excavats de forma parcial i sense una metodologia 
arqueològica moderna. 

Tenint en compte aquests antecedents, els nous 
treballs arqueològics han posat al descobert nous elements 
arquitectònics del monument. A la vegada, també han 
permès augmentar la col·lecció de materials arqueològics 
que es tenia de les campanyes del segle XX.

Pel que fa a l’estructura del megàlit, s’han definit 3 parts: 
la cambra funerària, el corredor d’accés i el túmul (Figura 2 
i Figura 3).

La cambra funerària (4 x 1,75 metres) ja va ser excavada 
i espoliada en diferents moments, tal i com remarca J.M 
Gudiol en les seves publicacions (Gudiol i Ricart, 1920). En 
aquest sector, els nous treballs arqueològics pràcticament no 
han permès documentar nous materials arqueològics, només 
una dent humana en un dels laterals, però tot indica que 
es troba en posició secundaria. En principi, la cambra esta 
buida ja que les lloses laterals que delimiten l’espai es troben 
molt per sobre del nivell en el que es troba la cambra; de 
fet en les primeres excavacions de J.M. Gudiol, els materials 
recuperats es trobaven ja en posició secundaria (Gudiol i 
Ricart, 1920).

Figura 2. Planta de l’excavació del megàlit de Puig Sespedres. 
S’observen en gris els blocs de pedres que defineixen la cambra 
funerària i el corredor d’accés i, en marró, una part de les pedres 
que formen part de l’estructura tumulària. Es projecten també una 
part dels materials arqueològics  (masculi de peces  coordenades 
) (+). Les marques en beix es corresponen a alguns dels sondeigs 
realitzats al llarg dels treballs de camp.

 
El corredor d’accés es localitza a la part sud del monument 

i es planteja com la zona que comunicava la cambra sepulcral 
amb la part exterior del monument. Es tracta d’un espai més 
o menys rectangular (2 x 1,5 metres) construït amb lloses 
ubicades de tal manera que delimiten un espai d’entrada i 
que comuniquen l’exterior amb la cambra sepulcral (Figura 
2). Les lloses cobertores – si és que existien – no s’han 
conservat. Cal destacar que és la zona del jaciment on s’ha 
documentat la major densitat de material arqueològic, tant 
de restes humanes com de materials arqueològics (objectes 
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d’ornament). Val a dir que els materials arqueològics es troben 
en posició secundaria i apareixen totalment desarticulats, i 
les restes humanes sense connexió anatòmica. La densitat 
de materials varia segons la cota i, per ara, encara no s’ha 
documentat un estèril clar. Caldrà, doncs, esperar a les 
properes campanyes per verificar la continuïtat de materials 
en aquest sector.

Figura 3. Vista general de Puig Sespedres. S’observa, a la part 
central, la cambra funerària. A l’esquerra, una part del túmul amb les 
pedres ubicades en “plec de llibre” i, a la dreta, es conserven dretes 
dos de les pedres que tancaven la cambra funerària.

El túmul ha estat treballat en diferents sectors cosa que ha 
permès redefinir amb més precisió la seva estructura (secció 
W-E: 13 metres; secció N-S: 12 metres). Hi ha una notable 
diferència constructiva entre el sectors del túmul est i oest 
del jaciment. De fet, no es coneixen referents similars pel 
que fa a la asimetria que presenta, i que és difícil d’explicar 
per causes tafonòmiques. Ja abans d’iniciar els treballs, 
visualment, era evident el contrast constructiu entre les parts 
laterals del túmul. El túmul en el sector est, es caracteritza per 
una important acumulació de pedres de grans dimensions, 
algunes d’elles disposades en forma de plec de llibre, tal i 
com descriuen Gudiol (1920) i Batista (1963) (Figura 3). 
Els recents treballs han permès, únicament, netejar aquet 
sector, cosa que ha ajudat a visualitzar amb més detall aquest 
conjunt, posant en evidència la inversió de temps relacionada 
amb la construcció d’aquesta zona del jaciment. Val a dir 
que, en algun sector del túmul, s’han documentat objectes 
arqueològics en posició secundaria, però la densitat no és, ni 
molt menys, l’observada en el corredor d’entrada.

Finalment, el sector oest del túmul és presenta més 
contrastos amb relació amb el sector est. D’entrada, no es 
documenta l’acumulació de pedres de grans dimensions 
que observàvem en el sector oest. Un element que crida 
l’atenció és el principi d’un paviment de pedres de reduïdes 
dimensions que sembla formar part d’una estructura més 
gran i que, per ara, encara no s’ha pogut excavar. De fet, i 
amb l’objectiu de visualitzar amb més detall la continuïtat 
d’aquest fenomen, es va realitzar un sondeig just darrera de 
les lloses laterals, però no es va documentar aquest paviment, 
que queda reservat únicament a la part nord d’aquesta zona 
(Figura 4). Destaca d’aquest sector un cert procés d’erosió 
que, segurament, ha buidat part d’aquesta zona del túmul, 
deixant el nivell per sota del que es documenta a la part est 
del túmul del jaciment. Esperem que els pròxims treballs 
arqueològics, permetin aclarir amb més detall aquestes 
diferències estructurals.

Figura 4. Vista est-oest del monument. S’observa el sondeig realitzat 
en el sector est del jaciment. També, a l’esquerra del jalón, s’observa 
el principi del paviment de pedres que queda tallat de manera natural 
pel sondeig.

Els materials arqueològics recuperats al llarg d’aquestes 
dues campanyes d’excavació, no desencaixen en absolut amb 
els que va documentar J.M. Gudiol. Entre els materials 
recuperats, cal destacar els materials relacionats amb l’aixovar 
dels difunts (Figura 5). Des d’un punt de vista tipològic, 
els materials vinculats a les ofrenes funeràries encaixen 
amb els que es descriuen dins del context del Calcolític de 
Catalunya, i en general del nord est de la Península Ibérica 
(Batista, 1963; Castany, 2008; Gibaja, 2004; Guitart, 1986; 
Oliva, 2004; entre d’altres). En aquestes dues campanyes, 
cal destacar les següents troballes: 2 denes de penjolls de 
pecten amb perforació distal, 1 dena perforada de variscita, 2 
botons prismàtics d’os, 1 peça perforada circular de calcaria i 
4 fragments de làmines de sílex (Figura 5). Aquests materials 
presenten una tipologia que no es desmarca dels materials 
recuperats en les primeres intervencions arqueològiques 
del megàlit. D’altra banda, encaixen perfectament dins dels 
materials que es descriuen en diferents megàlits catalans, 
ubicats en un context cronològic que va del Neolític final 
al Calcolític (Batista, 1963; Castany, 1981; Cura i Vilardell, 
1996; Tarrús, 2003; entre d’altres). A nivell de proximitat, 
per exemple, el megàlit de Puig Ses Lloses de Folgueroles – 
ubicat a 11 km en línia recta de Puig Sespedres – on es van 
recuperar varis materials força similars com són làmines de 
sílex, fragments de valva de pecten, denes d’os perforades, 
entre d’altres (Batista, 1963).

Finalment, fora del context funerari – en el túmul 
-, també s’han recuperat 2 quarsos (1 ascla fracturada i 1 
fragment informe). La presència d’aquests elements lítics, no 
directament relacionada amb l’aixovar dels difunts, podria 
indicar l’existència d’algun procés de talla lítica en la zona de 
l’estructura, cosa que s’ha documentat en contextos similars 
i s’ha interpretat com un fenomen de tipus ritual (Molist et 
al., 1987; Clop i Faura, 2002).

Totes les restes de ceràmiques recuperades són fragments 
de reduïdes dimensions i informes, cosa que complica la 
seva atribució cronotipològica. Per les característiques de la 
pasta i l’aspecte groller que tenen, tot indica que es tracta 
de ceràmiques prehistòriques segurament vinculades amb els 
aixovars del sepulcre, no obstant això disposem de molt pocs 
elements (n=8) per definir amb més detall les característiques 
d’aquest materials i la seva vinculació cronològica amb el 
sepulcre. 
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Figura 5. Material arqueològic de l’aixovar funerari. 1: Penjoll de 
pecten amb perforació distal; 2-4: fragments de làmines de sílex; 
5: Penjoll circular de calcaria amb perforació central; 6: Botó d’os 
prismàtic amb simple perforació en V; 7: Dena de variscita amb 
perforació central.

Pel que fa al material paleoantropològic, cal destacar que 
és la categoria predominant, representant més del 85 % dels 
coordenats. Actualment, està en curs un estudi preliminar de 
les restes paleoantropològiques. En general, els elements més 
abundants són les dents; la resta són fragments d’ossos alguns 
determinables, però, en general, de reduïdes dimensions i en 
mal estat de conservació. Una visió preliminar del material 
ens assenyala la presència de restes que es poden relacionar 
tant amb individus adults com joves i nens, cosa que assenyala 
la diversitat mortuòria del megàlit.

Puig Sespedres i el seu projecte didàctic
Concebre el patrimoni cultural com un referent simbòlic 
d’identitat col·lectiva i de dinamització sociocultural 
d’un municipi esdevé clau a l’hora d’abordar un projecte 
d’excavació arqueològica. En aquest sentit, la tasca 
arqueològica es converteix en un mitjà no només orientat 
a reconstruir el passat, sinó també a reflexionar sobre com 
es poden socialitzar aquests coneixements científics i fer-
ne partícip al públic no especialitzat. D’aquesta manera, el 
coneixement generat en el decurs d’un projecte de recerca 
arqueològica pot tenir un immens potencial educatiu i 
esdevenir una important eina de valorització i divulgació del 
patrimoni cultural local.

Tenint en compte aquestes consideracions, i més enllà de 
la vessant estrictament científica, podem dir que el projecte 
de Puig Sespedres té com a principal objectiu la dinamització 
del coneixement d’aquest patrimoni – en aquest cas, del 
jaciment arqueològic de Puig Sespedres i del món megalític 
en general - a través de diferents propostes de senyalització, 
museïtzació i de creació d’activitats i materials didàctics que 
permetin difondre els coneixements històrics relacionats 
amb el monument en concret.

Amb aquest fi, s’han contemplat diferents estratègies de 
divulgació del jaciment: d’una banda la inclusió del megàlit 
de Puigsespedres dins del projecte ARIE “L’escola Adopta 
un Monument” (Bardavio et al., 2009). Aquest fet ha permès 
implicar l’escola CEIP Cabrerès (Santa Maria de Corcó – 
L’Esquirol) en aquest projecte pluridisciplinar coordinat 
des del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de 
la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(CEPAP-UAB). L’essència d’aquest projecte és vincular la 
ciutadania en el procés d’excavació i divulgació del megàlit. 

Des d’aquest punt de vista, els treballs de recerca i divulgació 
en el jaciment sempre han estat lligats a crear ponts d’unió 
entre l’àmbit escolar, el professorat i el grup de recerca 
que treballa en el jaciment. D’altra banda, s’està treballant 
en la senyalització i museïtzació in situ del jaciment, que 
potenciaria el procés d’Adopció del Monument i, a més a 
més, facilitaria la comprensió del jaciment en el marc d’un 
públic molt més divers.

En aquest sentit, l’experiència duta a terme fins avui ha 
estat molt positiva ja que ha permès vincular, de manera 
directe, l’alumnat i el professorat de l’Escola amb l’excavació 
i la investigació del megàlit. De fet, cada any diferents 
alumnes de l’Escola fan una visita guiada al jaciment i, al 
llarg del curs, treballen diferents aspectes relacionats amb el 
megalitisme, la prehistòria i d’altres períodes històrics. Així, 
els treballs arqueològics a Puig Sespedres estan reforçant la 
comprensió de la prehistòria i de la història local tenint com 
a referents elements patrimonials propers.

Puig Sespedres i perspectives de futur
Els treballs arqueològics i els projectes didàctics vinculats al 
megàlit de Puig Sespedres que s’han dut a terme al llarg del 
2011 i del 2012 permeten reafirmar la importància d’aquest 
megàlit en el marc dels sepulcres megalítics de la comarca 
d’Osona, i en general de Catalunya. A la vegada, obren 
interessants expectatives vinculades tant amb l’àmbit de la 
recerca arqueològica del fenomen megalític català com amb 
la seva divulgació.

En aquest sentit, Puig Sespedres passa a ser un megàlit 
de referència a la comarca d’Osona, i a Catalunya en general. 
De fet, tal i com ha proposat M. Molist (1987), es podria 
integrar dins d’un conjunt de monuments megalítics 
específics dels altiplans del Collsacabra que comparteixen 
una sèrie de característiques arquitectòniques i probablement 
cronològiques. De fet, aquest no seria un fenomen únic 
d’aquesta regió geogràfica, sinó que, a Catalunya, són 
varies les àrees megalítiques que presenten peculiaritats 
específiques, com per exemple a les Gavarres, Alberes, 
Solsona, Alt Empordà, entre d’altres (Cura i Vilardell, 1996; 
Cura, 2003; Molist i Clop, 2000; Tarrús, 2003; entre d’altres).

Les recents excavacions han permès avançar força en 
el coneixement de les característiques arquitectòniques del 
monument. Tot indica que es tractaria d’un sepulcre de grans 
dimensions (amb un diàmetre de més de 13 metres) amb 
tres parts ben diferenciades: una cambra sepulcral feta de 
grans lloses planes de pedra, de les quals només es conserven 
parcialment les laterals, un corredor d’accés també fet 
amb lloses planes de pedra i un túmul de terra i pedres de 
diferents formes i dimensions. Queda clar que, amb aquestes 
destacables dimensions, els constructors de Puig Sespedres 
pretenien fer del monument un element clarament visible 
en el paisatge, és a dir, es detecta una voluntat expressa de 
marcar el territori amb elements construïts que tenen una 
forta càrrega simbòlica, ja que la seva essència està molt 
relacionada amb el món dels morts.

D’altra banda, la ubicació estratègica de Puig Sespedres, 
en clara relació amb una via de pas natural – actualment un 
tram del camí ral que va de Vic a Olot -, fa pensar en la 
importància que tenien aquestes vies de transhumància. De 
fet, bona part dels sepulcres megalítics de la zona dels Pirineus, 
dels Pre-Pirineus i dels altiplans centrals de Catalunya, han 
fet plantejar-se a alguns investigadors la possibilitat que els 
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seus constructors fossin grups de pastors dedicats bàsicament 
a la ramaderia transhumant (Molist et al., 1987). En tot cas, 
la falta d’hàbitats relacionables amb aquests monuments 
dificulta conèixer el grau de sedentarisme d’aquests grups 
humans i la vinculació entre megàlits i camins ramaders.

Val a dir que Puig Sespedres no és un cas aïllat en el 
Collsacabra, si bé és, per ara, un dels monuments megalítics 
més grans, tot i que molt a prop es localitzen d’altres àrees 
megalítiques importants. Per exemple, l’àrea megalítica 
de Tavertet, amb més de 8 sepulcres, o altres megàlits més 
propers a Puig Sespedres, com el de Can Tafura o Sant 
Corneli, tots ells ubicats en els altiplans meridionals del 
Collsacabra (Batista, 1963; Molist et al., 1987).

Així doncs, es fa palès que el Collsacabra és una àrea 
especialment rica en conjunts megalítics que obre interessants 
expectatives, tant en el camp de la recerca com en el de la 
divulgació i socialització del patrimoni.
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ROCARODONA I i II: DOS JACIMENTS 
PREHISTÒRICS INÈDITS A OLVAN 
(BERGUEDÀ)

Meritxell LLADÓ FITÉ

INTRODUCCIÓ
El present article té com objectiu donar a conèixer els 
jaciments de Rocarodona I i II: dos jaciments prehistòrics 
a l’aire lliure que van ser delimitats i excavats parcialment. 
Es situen a la comarca del Berguedà, al sud-est del terme 
municipal d’Olvan. La zona on es troben els jaciments 
s’anomena Rocarodona i es troba al sud-est del terme 
municipal, aproximadament a 1,5 km a l’est del riu Llobregat 
i al nord de la carretera C-154, Vic-Gironella. Presenta una 
morfologia accidentada al nord i abasta una superfície d’unes 
52,73 ha, delimitades al nord pel serrat dels Xoriguers, a 
l’oest pel Rec de Fullà, a l’est per part de la riera de Cal Cussà 
i al Sud per la carretera C-154, a uns 540 m.s.n.m.

La documentació dels jaciments és el resultat d’una 
intervenció preventiva, portada a terme entre el 20 de setembre 
i el 30 de novembre de 2010, que consistí en el control 
arqueològic dels moviments de terres per a la construcció 
de vials i rases de serveis que han de permetre l’ampliació 
d’un polígon. Aquestes obres, executades per l’empresa 
EXCOVER SL, formen part de l’execució del pla parcial 
d’activitats econòmiques del polígon de Rocarodona-Olvan, 
promogut pel Consorci Urbanístic pel desenvolupament 
del sector d’Activitats econòmiques de Rocarodona-Olvan. 
Abans de realitzar el seguiment arqueològic, es va portar a 
terme una prospecció de tota la zona afectada pel projecte 
(53 ha) per part de l’arqueòleg Oscar Trullàs de l’empresa 
Arqueociència SCSL.

Posteriorment, el promotor de l’obra, seguint les directrius 
dels serveis territorials, encomanà a la mateixa empresa la 
realització del control arqueològic dels moviments de terres 
derivats del projecte que, alhora, encarregà la direcció de la 
intervenció preventiva a l’arqueòloga Meritxell Lladó Fité.

Situació general de la zona on es troben els jaciments

Àrea compresa per les obres del polígon de Rocarodona i localització 
dels dos jaciments.

Els treballs realitzats durant el control van posar al descobert 
dues àrees amb restes arqueològiques que no presentaven 
evidències a nivell superficial. Es van documentar les restes i 
se’n va excavar una part per tal de poder-ne fer una valoració més 
ajustada pel projecte d’excavació en extensió. Malauradament, 
la complerta excavació de les restes no es va poder portar a 
terme així com tampoc la delimitació total dels jaciments. Cal 
apuntar, però, que ambdues zones arqueològiques es troben 
en àrees reservades per a parcel·les, la construcció de les quals, 
tard o d’hora, podria posar en risc la integritat dels jaciments.

Rocarodona I
El jaciment de Rocarodona I està compost per un total de 
23 estructures negatives distribuïdes en una mitja hectàrea, a 
la part alta d’un camp que presentava una pendent NE-SO, 
delimitat al nord i al sud per torrents. Aquest camp va ser 
rebaixat a la seva part baixa per la construcció d’un vial i a 
la part alta, on van aparèixer les restes, es va portar a terme 
l’extracció de terres per tal de terraplenar altres zones. El 
resultat d’aturar l’extracció, després de la identificació del 
jaciment, va ser la creació de dues plataformes sobre les quals 
es troben repartides les restes. Sembla que el jaciment quedaria 
conegut en gran part ja que, atesa l’orografia del terreny, és poc 
probable que s’estengui gaire més car molt a prop de l’extrem 
nord discorre un torrent.

La delimitació de les restes es va portar a terme després 
del decapatge, per mitjans mecànics, de la coberta vegetal 
d’uns 30 cm de mitjana. Es van descobrir 12 estructures 
negatives que correspondrien a sitges o cubetes, evidenciades 
per uns canvis de coloració, textura i composició de la terra 
que delimiten formes circulars que s’acosten al metre de 
diàmetre; 9 possibles forats de pal amb una evident disposició 
lineal; i 2 estructures complexes de funció desconeguda (E- 
XIII i E-VIII). L’ estructura E-XIII està formada per un 
estrat de terra, amb molta presència de carbons i ceràmica, i 
una planta en forma de vuit que fa pensar en la possibilitat 
que es tracti del rebliment unificat de dues sitges. L’estructura 
E-VIII és molt més subtil, amb un estrat discontinu d’argila 
fosca, amb restes evidents de carbons i ceràmica, i una 
planta amorfa amb tendència arrodonida. Una interpretació 
possible d’aquesta estructura és que es tracti d’un fons de 
cabana semi-excavada.
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Distribució de les restes de Rocarodona I
De totes les estructures conegudes es va excavar una sitja 
(E-II). Mesura 1 m de profunditat, té un diàmetre de boca 
d’1 m i un diàmetre màxim d’1,25 m. Presenta una forma 
troncocònica fins als 40 cm de profunditat, que és quan 
s’obre fins assolir el diàmetre màxim i acabar amb un fons pla 
de 90 cm de diàmetre. Estaríem davant d’una sitja gairebé 
complerta que retalla el terreny natural, format per llims 
groguencs i còdols de petites dimensions. En el rebliment 
de la sitja podem diferenciar dos nivells: el primer (UE 21) 
és, bàsicament, un estrat superficial d’escassa potència (10 
cm) i amb molt poc material, format per argiles fosques amb 
petits carbons; la resta del rebliment de la sitja (UE 22) és 
un sediment homogeni d’argiles marrons vermelloses, amb 
carbonats, i amb la presència de ceràmica i restes de fauna.

El material recuperat procedeix majoritàriament de 
l’excavació de les UE 21 i 22 i de la UE 131, associada a 
l’estructura XIII que, tot i no ser excavada, presentava 
fragments ceràmics grans a nivell superficial que es van recollir. 
Una petita part del material es troba descontextualitzada 
ja que es va recollir durant el decapatge de la terra vegetal 
sense poder-lo associar a cap estructura, com és el cas de 
l’única peça lítica (UE 01) recuperada. S’han recuperat 87 
fragments, d’entre els quals 8 vores, 2 fons de base plana i 
3 nanses. El seu estudi permet emmarcar el jaciment en el 
bronze inicial-ple.

Vista de Rocarodona I des del nord després de la neteja i delimitació 
de les restes. Planta i secció de la sitja E-II.

Els materials ceràmics estan fabricats a mà, amb predomini 
de les coccions mixtes, encara que alguns fragments presenten 
una cocció reductora i altres d’oxidant. La major part del 
material correspon a fragments informes, encara que s’han 
recuperat 8 vores, 2 bases planes, 3 arrencaments de nanses i 
1 petit mugró. En les superfícies dels vasos no s’hi observa un 

tractament específic acurat, bàsicament es tracta d’un acabat 
groller o d’un allisat molt simple. Tanmateix, pel que fa als 
fragments ceràmics més gruixuts, que correspondrien a vasos 
de grans dimensions (tenalles), s’hi observa la presència 
de fang aplicat o rugositats en la superfície exterior, que 
podríem qualificar com engruts, característics del bronze 
inicial. Puntualment, s’ha distingit algun fragment amb 
poliment intern.

Materials ceràmics recuperats

Pel que fa a les decoracions, trobem un predomini de les 
impressions digitals i ungulars com, per exemple, el cas del 
fragment UE 22 núm. 1, que presenta decoracions ungulars 
sota el llavi. D’altra banda. és interessant destacar un fragment 
informe que combina diferents decoracions. Presenta dos 
cordons convergents digitats i la superfície exterior decorada 
per impressions circulars, fetes amb un instrument buit per 
dins, i amb un acabat rugós (fang aplicat) de la superfície. 
Destaca una vora d’un gran recipient (UE 131 núm. 1) amb el 
llavi decorat per impressions digitals i amb tota la superfície 
exterior decorada per impressions circulars, fetes a partir 
d’un instrument buit per dins. És una vora corresponent a un 
gran recipient amb vora de perfil exterior còncau arrodonit, 
amb llavi pla i amb les parets gruixudes. Una altra vora d’un 
gran recipient (UE 131 núm. 2), amb llavi pla i lleugerament 
engruixit cap a l’exterior, presenta un cordó decorat amb 
impressió digital al cos del recipient. La superfície d’aquest 
vas presenta rugositats de fang aplicat. Aquestes dues vores 
de grans recipients són típiques del període del bronze, en 
trobem de similars als jaciments de l’Institut de Batxillerat 
Antoni Pous (Manlleu), Can Roqueta (Sabadell), etc.

Per tot plegat, podem afirmar que el material ceràmic de 
Rocarodona I mostra clarament que ens trobem davant d’un 
horitzó cultural del bronze inicial-ple. En aquest sentit, no 
s’ha localitzat cap element o decoració del període anterior 
(calcolític) ni tampoc del posterior (bronze final).

Tot i així, el període del bronze incial-ple es situa en 
una àmplia forquilla cronològica, situada des del inici fins a 
mitjans del segon mil·lenni cal. BC.

Rocarodona II
Del jaciment Rocarodona II només se’n coneix una sitja 
(E-XIX), que es va excavar després de quedar seccionada per 
la construcció d’una rasa de servei. En aquest cas, és probable 
que la sitja formi part d’un jaciment, la major part del qual 
restaria encara enterrat i desconegut, en el subsòl del camp 
on s’ha portat a terme la intervenció arqueològica.

Les dimensions del la sitja (UE 190) són d’1,2 m de 
profunditat i 95 cm de diàmetre de boca. Presenta una forma 
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globular irregular amb un fons pla d’1,1 m de diàmetre amb 
1,5 m de diàmetre màxim. L’estructura es trobava coberta per 
un potent nivell de terra vegetal fruit dels treballs agrícoles 
del camp. La sitja retalla el terreny natural, compost per un 
paquet d’argiles vermelloses, d’uns 30 cm de potència, que 
es troba per sobre d’un altre de llims groguencs, carbonats i 
còdols de petites dimensions. En el rebliment de la sitja es 
diferencien dos estrats: la UE 191 i 192. La UE 191 és un 
estrat d’uns 70 cm de potència, d’argiles de color marró fosc 
amb una gran quantitat de restes de carbons, restes ceràmiques 
i fauna localitzades als laterals, com també alguns còdols de 
mida mitjana, de pedra sorrenca bastant alterada. En canvi, la 
UE 192, d’uns 50 cm de potència i coberta per la UE 191, és 
un estrat d’argiles vermelloses, molt net i amb escàs material 
ceràmic. Els dos estrats fan pensar en dos processos diferents 
de sedimentació. En un primer moment (UE 192) trobaríem 
un procés de colmatació natural, probablement degut al 
despreniment de les parets de la pròpia sitja. Seguidament, 
trobaríem un nivell de rebliment antròpic intencionat (UE 
191), amb les deixalles pròpies d’un espai d’hàbitat com són 
els carbons, petits fragments de ceràmica i ossos amb algunes 
evidències de rubefacció. Això fa evident la presencia d’un 
possible hàbitat proper desconegut encara.

Pel que fa als materials, s’ha recuperat un total de 76 
fragments ceràmics, dels quals la major part corresponen a 
petits fragments informes, dues vores, una base còncava i un 
arrencament de nansa. Els materials són majoritàriament 
ceràmics, fabricats a mà, i presenten una cocció mixta. Les 
superfícies de les ceràmiques presenten un llisament simple 
i no estan decorades, a excepció d’un fragment de vora (191 
núm. 3), amb llavi simple, decorat amb un cordó llis sota 
el llavi. L’atribució cultural d’aquest material no és del tot 
precisa a causa de l’escàs nombre de fragments ceràmics amb 
forma i, sobretot, a la poca presència d’elements decoratius. 
Tanmateix, el material s’emmarca perfectament dins del 
període de la Prehistòria recent. A tall d’hipòtesi, la presència 
del cordó llis sota la vora, i la manca de vores planes, ens pot 
indicar que ens trobem davant d’un horitzó neolític.

Planta i secció de la sitja E-XIX. Cobriment i preservació de les restes

Finalment, es va dur a terme el cobriment de les restes amb 
geotèxtil i terra. D’una banda, en el cas de Rocarrodona 
II, el cobriment es va realitzar immediatament després de 
l’excavació i de la documentació. D’altra banda, el cobriment 
de les restes de Rocarodona I el va portar a terme, al cap 
d’uns mesos, l’arqueòloga Roser Arcos, després de no arribar 
a cap acord per realitzar l’excavació.

Malgrat les mesures preventives preses per tal de preservar 
els jaciments, cal parar atenció al cas de Rocarodona I ja que 
les plataformes de terra on es troben les restes pateixen una 

forta erosió del talús cosa que podria causar la pèrdua de 
les restes més pròximes a aquest i, a la llarga, de part del 
jaciment.

CONCLUSIONS
Com a conclusió es pot dir que ens trobem davant de dos 
jaciments que constitueixen noves evidències pel que fa la 
prehistòria recent i que, malgrat només disposar d’un dibuix 
de part del material recuperat a Rocardona I i II ha estat 
possible definir, en cada cas i de forma bastant clara, les 
tipologies i les cronologies de forma més o menys precisa.

Ens trobem, doncs, davant de dos jaciments que, 
malgrat l’estat de recerca actual, no permeten assegurar de 
forma irrefutable la presència d’estructures d’hàbitat. A 
més, fan evident una ocupació humana, amb cert grau de 
sedentarisme, que ocuparia el territori en dos moments 
compresos entre el neolític i el bronze inicial-ple. Les 
estructures d’emmagatzematge són indicatives de pràctiques 
agrícoles i els fragments de fauna recuperats en els rebliments 
d’aquestes fan pensar en l’existència d’una determinada 
ramaderia. A més, la presència d’un curs d’aigua pròxim és 
significativa ja que l’aigua és un recurs indispensable per al 
desenvolupament de les activitats productives agrícoles i 
ramaderes que garanteixen la subsistència del grup.

Cal dir que aquestes tipologies de jaciments són 
recurrents al llarg de la prehistòria recent, amb nombrosos 
casos coneguts a Catalunya, concretament a la Catalunya 
central, com és el cas dels jaciments de l’institut Antoni Pous 
de Manlleu o els camps de la Farigola i Can Baulenas a les 
Masies de Voltregà, presentats en aquestes mateixes jornades. 
D’altra banda, cal remarcar que, al Berguedà, es coneixen 
pocs jaciments a l’aire lliure de la prehistòria recent i només 
un d’associat a estructures d’emmagatzematge. Pel que fa al 
neolític, es constata la presència d’hàbitat a can Galta, on es 
va excavar un fons de cabana, i a la Font del Ros, a Berga, en 
el qual, pel darrer període, es documenta un fons de cabana 
associat a un conjunt de 21 estructures d’emmagatzematge, 
les úniques documentades fins aleshores per aquest període. 
Pel que fa el Bronze inicial-ple, no s’ha constatat fins ara la 
presència d’estructures d’emmagatzematge i només es coneix 
un fons de cabana, la Feixa d’en Palau, a Berga. Per tot plegat, 
un estudi complert dels jaciments de Rocarodona permetria 
enriquir el coneixement de les dinàmiques d’ocupació dels 
grups humans del neolític i el bronze inicial-ple de la vall 
mitjana del Llobregat.
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El conjunt arqueològic del Montgròs es troba al municipi 
del Brull (Osona), dins del Parc Natural del Montseny, a 
una altitud de 759 m. Ocupa una península sobre la afrau 
del Muntanyà vorejada de cingles, llevat d’un estret istme, en 
què, a l’època antiga, es va construir una fortificació aprofitant 
una esquena d’ase natural, que assoleix en molt poc espai un 
desnivell de fins a 6 m amb un pendent del 3,7%. D’aquest 
sistema defensiu ens ha pervingut, especialment, una 
muralla ibèrica (segles IV-III aC) orientada de nord a sud, 
d’uns 150 metres de llargària, la qual defensa una superfície 
de 9 hectàrees (Figura 1). El jaciment alberga moltes més 
estructures, les unes corresponents a una primera fortificació 
ibèrica (segles V-IV aC) i les altres a un mas medieval (segles 
XI-XV).

ANTECEDENTS
A finals de 1974, J. Crivillé, constructor de la localitat de Seva, 
va topar amb la fortificació del Montgròs mentre realitzava 
una extracció mecànica de pedres. Va comunicar la troballa a 
C. Pallàs, aleshores arquitecte cap del Servei de Catalogació 
i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona 
(SCCM), avui Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
(SPAL). Després d’una primera valoració de les ruïnes, que 
es trobaven molt amagades per la vegetació abundant que 
caracteritza l’indret, es va sol·licitar al Museu Arqueològic 
de Barcelona (MAB), llavors depenent de la Diputació, la 
realització d’una recerca arqueològica d’urgència. Aquella 
intervenció, sota la direcció d’E. Ripoll, R. Batista i J.M. 
Nuix, es dugué a terme entre els mesos de gener i març 
de 1975 i hi van participar E. Morral i X. Nieto, com a 
responsables dels sondeigs que s’hi van obrir (Morral, Nieto, 
Miquel, 1982).

Les excavacions van restar aturades fins l’any 1982, en 
què la muralla i el terreny que l’envolta van ser adquirits 
per la Diputació. Llavors, el MAB va dur a terme un nou 
sondeig a la cara oriental, dirigit per A. López Mullor 
i J. Rovira (1982), en què es van aplegar dades sobre la 
fortificació ibèrica i sobre l’ocupació de l’edat del bronze que 
l’havia precedit, la qual es va identificar aleshores (Rovira, 
López Mullor, 1982). La recerca va continuar entre 1984-
1985 i 1986-1987 sota la direcció de N. Molist i J. Rovira 
(1986-1989; 1991). Mentrestant, des de 1985 fins a 1990, 
l’SPAL va desenvolupar treballs sistemàtics de consolidació 
i restauració de les ruïnes del monument que anaven sortint 
a la llum. Aquesta tasca es va realitzar sota la direcció de 
l’arquitecte cap A. González, amb la col·laboració de 
l’aparellador A Rius, assessorats pels successius directors del 
MAB, J. Rovira (1985-1986) i R. Batista (1986-1990). En 

1995, el Museu va ser adscrit al Departament de Cultura 
de la Generalitat, però la finca del Montgròs va romandre 
com a propietat de la Diputació. Per tant, el nostre Servei, 
d’acord amb el de Parcs Naturals, hi va posar en marxa una 
nova etapa de treballs que ha continuat fins avui, dirigida 
pels arquitectes caps del Servei, A. González (1996-2008) i 
J. Closa (2009-2013), amb la col·laboració de l’arquitecte C. 
Aranyó (1997-2013) i els arquitectes tècnics A. Rius (1996-
2009) i Cecília Sanjurjo (2010-2013).

Les recerques es van reprendre a partir de 1997.1 De 
bon començament (1997-1998), es va intervenir a l’entorn 
meridional de la fortificació, al darrere del bastió número 
1 i als àmbits B4 i B5. Durant les campanyes de 1998 i 
2000-2001, es va treballar a llevant del sector C3, tant a la 
plataforma intermèdia o berma, entre la muralla principal 
i el fossat, com en aquest darrer. Més al nord, a la zona 
oriental dels sectors C4 a C6, l’excavació es va realitzar entre 
1998 i 2003 i va posar al descobert el tram final del fossat pel 
cantó nord fins al seu encontre amb una bestorre, on acaba. 
També es va continuar a la berma, on es van localitzar les 
ruïnes dels bastions números 2 i 3. L’any 2000, amb motiu 
del muntatge del mirador metàl·lic instal·lat a ponent del 
sector B en la part interna de la fortalesa (Figura 2), es van 
excavar els indrets on havien de recolzar els pilars que li 
serveixen de sustentació. Entre 2003 i 2006, es va treballar 
a l’interior del recinte, als sectors C4 a C6, on es va posar al 
descobert un ampli tram de la primera muralla i la seva porta 
principal. També es va delimitar la part interna del bastió 2 i 
un seguit de murs medievals. En el decurs de les campanyes 
de 2007 a 2010, es van estudiar les ruïnes d’un ampli edifici 
medieval, situades a ponent dels àmbits C1 i C2. Igualment 
es van acabar de descobrir les estructures perifèriques de la 
porta de la primera muralla, situades a l’oest del sector C6, 
entre les quals destaquen les seves torres de flanqueig, de 
planta quadrada. A més, entre 2009 i 2012, s’ha actuat a la 
banda de ponent dels àmbits B1 i B3, on s’han completat les 
excavacions iniciades durant els anys vuitanta (Figures 6-11) 
i, en 2011 i 2012, s’ha obert l’extrem nord de la fortalesa 
(sector D3), en què s’ha descobert la torre núm. 4 (Figures 
18-20) i d’altres estructures (López Mullor,  2002; 2011 a; 
b; López Mullor, Fierro, 2010, 2011; 2012; López Mullor, 
Fierro, Riera, 2005; López Mullor, Riera, 2004 a; b).

EL JACIMENT
La fortificació consta de diferents elements diacrònics 
(Figura 5). De sud a nord, hom hi pot apreciar, l’extrem 
meridional (sector A), costerut, molt arrasat i poc explorat, 
que flanqueja una porta estreta envoltada d’estructures que 
la defensaven. A continuació, on el terreny natural és més 
planer, hi ha un tram de muralla (sector B), caracteritzat per 
la presència de sis recintes a manera de casamates, segons 
la nomenclatura francesa (Moret, 1996, p. 83-84, 213-214; 
Id., 2008, p. 74, 85, 104-107, 115-118, 132-137), també 
anomenats φυλακτeρια (phulactήria) a les fortificacions 
gregues, però que a la península Ibèrica apareixen a les 
púniques i en algunes d’ibèriques (p.e. Bendala, Blánquez 
2002-2003; Marín, 1997-1998; Martín, Roldán, 1992; 
Montanero, 2008; Olcina, 2005; Olcina, Pérez, 2003; Prados, 
2003; Roldán et al., 2004; Ruiz Mata, 2001). Al davant del 

1 Dirigides per A. López Mullor i M. Riera entre 1997 i 2002, per A.L.M. i J. 
Fierro entre 2003 i 2010 i per A.L.M. en 2011-2012.
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sector de la muralla on són els quatre primers compartiments, 
hi ha les ruïnes d’un reforç massís força gruixut (Figures 
2-3, 14). Tot seguit, hi apareix una poterna tapiada i un gran 
bastió2 rectangular (bastió núm. 1), adossat al llenç on són els 
dos darrers phulactéria (Figures 2-5, 14). Cal remarcar que els 
quatre primers tenien portes que s’obrien a peu pla a l’interior 
del recinte, les quals van ser tapiades arran de modificacions 
posteriors de la muralla. Els dos últims, però, situats al nord 
de la poterna, no tenien cap accés directe des de l’interior i 
s’hi entrava per la part alta de la fortificació (Figures 2-3, 5). 
A continuació, ja dins el sector C, el terreny natural inicia un 
fort ascens i el pany principal continua cap al nord, després de 
fer una reculada justament on acaba el bastió 1. Des d’aquest 
punt hi ha un replà al terreny, al qual s’adossa un altre mur 
paral·lel al principal i més avançat. Es tracta de l’escarpa 
fortificada d’un fossat, el qual amida 64 m de llargària, amb 
una amplària i una fondària màximes de 3,60 m i 1,80 m, 
respectivament (Figures 3, 5).

Tot això configura una defensa amb doble llenç, amb el 
més avançat col·locat en una cota més baixa. Aquest darrer, 
alhora que protegeix el fossat, serveix de contenció al terreny 
natural en què recolza el mur principal. Al bell mig d’aquest 
tram de la fortificació, al punt més elevat del terreny (sector 
C4), hi han les restes d’un altre bastió (núm. 2), a manera 
de talaia (Figures3, 5). La seva posició coincideix amb un 
estretament de la muralla, que en aquest cas manté l’alineació 
exterior, mentre que per l’interior fa una reclau de 90º. Al llarg 
de tot el sector C, entre el pany principal i el fossat, hi ha 
una plataforma artificial, o berma, en l’extrem septentrional 
de la qual s’alça un tercer bastió (núm. 3), semblant al número 
1, però més petit (Figures 2-3, 5). En aquest punt s’acaba el 
vall, ja que els afloraments de la roca calcària n’impedeixen la 
continuació. Segurament per això va ser reforçat amb una mena 
de bestorre de planta el·líptica. L’extrem nord de la fortificació, 
el sector D, de moment, només presenta un parament visible 
(Figura 5). El seu traçat es deduïa, en principi, a partir de la 
configuració del terreny i d’un petit sondeig fet al 2002, ja 
que la resta d’aquesta àrea va romandre intacta fins l’any 2011. 
Ara sabem que en aquest tram la muralla és força més minsa 
que no pas a l’immediatament anterior.3 Manté, però, la tirada 
de la façana interna i l’alineació recula a la façana exterior, 
immediatament a tramuntana del bastió núm. 3. Acaba en 
un torre, més que no pas un bastió, de planta rectangular, la 
núm. 4, actualment en procés d’excavació (Figures 19-21). El 
relleu va fer innecessària la continuació del fossat al davant del 
tram D de la muralla, ja que el terreny natural fa un pendent 
molt pronunciat cap a llevant, accentuat amb l’aprofitament 
de nombrosos afloraments de roca com a pedreres.

Pel que fa a l’interior del recinte delimitat per la muralla 
ibèrica principal, cal remarcar que, als àmbits B1 a B5, C4 a C6 
i D1, s’han descobert les restes de la primera muralla ibèrica 
(Figures 5-6, 9-10, 15). Transcorre paral·lela a la segona o 
principal, aproximadament a 1 m cap a l’oest, i la seva cara 
oriental té adossat un altre pany a manera de reforç extern. 

2 Aquesta mena d’estructura apareix descrita com a torre en una part de 
la bibliografia sobre polioercètica ibèrica i, de fet, se l’anomena d’aquesta 
manera de forma col·loquial. En tot cas, però, atesa la seva planta i disposició 
avançada respecte a la cortina principal, preferim anomenar-la bastió, seguint 
la nomenclatura més canònica.

3 La muralla es va estretint a mesura que el seu traçat avança cap al nord. 
Entre els sectors B1 a B3, té una amplària de 5,62 m. Al sector B4 fa 6,60 
m. Entre B5 i C3, 4,09 m. Entre C4 i C6, 3,50 m, i al sector D, la mitjana és 
d’1,50 m.

A més, al llarg dels sectors B1 a B3, s’ha identificat un mur 
coetani, paral·lel a la fortificació per la seva cara interna, de la 
qual se situa a una mitjana d’1,5 m, interromput per diversos 
accessos (Figures 5-6, 9-10). Cal destacar el descobriment 
d’una porta de la primera muralla, situada a ponent de 
l’àmbit C6, flanquejada per dues torres internes rectangulars 
(Figura 5). Recolzada parcialment en aquesta muralla més 
antiga, a ponent del phulactérion 5 i dins l’àmbit B4, hi ha 
una estructura de planta circular formada per una filada de 
blocs calcaris i un rebliment de pedretes i terra (Figures 9). 
Segurament es tractava del suport d’una escala, que permetia 
l’accés als ph. 5 i 6, que, com s’ha dit, no tenien portes obertes 
cap a l’interior del recinte. A l’àmbit B4 mateix, però en una 
cota superior, s’aprecia un cos de planta rectangular adossat a 
la cara occidental del llenç. Va substituir l’element  circular i va 
servir per suportar el camí de ronda. Més tard, va ser ampliat 
pel darrere de la poterna de l’àmbit B3, quan va ser tapiada. 
Tot seguit, s’han descobert construccions perpendiculars 
a la muralla principal, als àmbits B1 a B3 (Figura 10). Al 
jaciment també s’ha palesat la presència de ruïnes de l’època 
medieval. Les més importants se situen als àmbits B5 a C2, 
immediatament a ponent de la muralla principal, i formen 
part d’un mas de dimensions respectables (Figura 5).

Síntesi cronològica

Edat del bronze 
Els vestigis més antics del Montgròs estan constituïts per 
un conjunt d’estrats apareguts sota les estructures ibèriques 
i recolzats sobre el terreny natural, els quals només contenen 
ceràmica de l’edat del bronze. Es van identificar en 1982 
(Rovira, López Mullor, 1982, p. 190). Més tard, s’han anat 
trobant a banda i banda de la part central de les dues muralles 
ibèriques, sempre molt minsos i arrasats, sense que s’hagi 
pogut identificar cap estructura arquitectònica associada. 
La ceràmica que contenen es va situar tipològicament al 
segle X aC i cal classificar-la dins el bronze final III o els 
“Camps d’Urnes Recents”, datats, d’una manera àmplia, entre 
el 1100/900 i el 650 aC. L’any 2002 es va poder disposar 
de dues datacions radiocarbòniques4 referides a aquests 
nivells, les quals confirmen que ens trobaríem en un moment 
primerenc del bronze final.

Són les següents:
U.E. 057: Ua-19333 3035 ± 50 anys BP, cal. BC 1420-1120 
(95,4%).
U.E. 132: Ua-19332 2935 ± 50 anys BP, cal. BC 1320-970 
(95,4%).

D’altra banda, l’any 2003, es van obtenir tres datacions per 
termoluminescència de material procedent d’estrats de la 
mateixa fase.5 El seu resultat confirma allò que ja indicava 
el carboni 14:

UE 016, 2002: 3206 ± 342 BP, data de calendari 1203 ± 342 aC
UE 06, 1982: 3287 ± 256 BP, data de calendari 1284 ± 342 aC
UE 06, 1982: 3202 ± 261 BP, data de calendari 1199 ± 261 aC

4 G. Possnert i M. Söderman, Department of Material Science. Division of Ion 
Physics de la Universitat d’Upsala, amb la col·laboració de F. Alonso, Instituto 
de Química Física “Rocasolano”, CSIC, Madrid.

5 T. Calderón i A. Millán, Laboratorio de Datación y Radioquímica, Facultad 
de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid.
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La primera muralla ibèrica
Com hem vist, s’han descobert diversos trams d’una 
muralla primitiva, paral·lela a la segona o principal, d’uns 
2,5 m d’amplària mitjana, situada a poc més d’1 m a 
ponent d’aquella, i de llargària molt semblant (Figures 5, 
9-10, 15). El seu ús es pot datar entre el segle V avançat i 
el començament del segle IV, tot i que fins ara no posseïm 
elements fefaents per poder-li donar una cronologia precisa. 
De moment, considerem reveladora la presència de ceràmica 
ibèrica feta al torn dins el seu rebliment, excavat en 2005 
als sector B4 i C6, i d’algun bocí de ceràmica àtica entre les 
seves pedres, tal com passa al sector B3. També cal tenir en 
compte la ceràmica àtica de figures roges trobada a l’estrat 
que l’amortitzava al sector B1, datada entre el 425 i el 325 aC 
(vid. infra), que li serveix com a terminus ante quem (Figura 
21). Cal assenyalar que aquesta primera muralla ibèrica es 
va veure reforçada tot al llarg de la seva cara externa per un 
pany d’1,5 m d’amplària màxima.

La segona muralla ibèrica o muralla principal 
Cap als anys finals del segle IV o la primeria del III aC, 
es va començar a desmuntar la muralla ibèrica primitiva i a 
substituir-la per una de nova, la qual anomenem principal, per 
ser la que ens ha pervingut en més bon estat de conservació 
(Figura 25). Aquesta datació la proporcionen alguns 
materials significatius. En primer lloc, dins les capes que 
amortitzaven la muralla primitiva a B1-B3, es va trobar un 
càntar (kantharos, κάνθαροσ) de ceràmica àtica de figures 
roges del grup de Saint-Valentin, del darrer quart del segle 
V aC (Figura 21), així com una lècana (lekanis, λεκάνη) 
de ceràmica àtica de figures roges i la seva tapadora amb 
decoració d’una escena de gineceu, que es pot datar entre 
el 400 i el 325 (Figura 22),6 i que serveix de terminus post 
quem, així com ceràmica àtica de vernís negre de la forma 
Lamb. 22/Morel 2681, que proporciona una data d’entre 310 
i 290-2757 (Figura 23). El mateix tipus ha aparegut diversos 
cops en el rebliment intern de la segona muralla. Aquestes 
dades permeten proposar una data de fundació d’aquesta 
darrera centrada entre l’últim o el penúltim decenni del segle 
IV i els primers anys del III.

El procés constructiu de la segona muralla es va 
desenvolupar de sud a nord, amb la presència ben visible de 
diverses juntes. Tot plegat, però, llevat de l’aixecament del 
sector D, el de més cap al nord, es va fer dins el termini limitat 

6 Cf. Paral·lels a: Classical Art Research Centre, The Beazley Archive, 
University of Oxford (https://www.beazley.ox.ac.uk), càntar sessile: n. 18842 
(Krannert Art Mus., Illinois), 16666-16668, 16814, 30362 (British Mus.), 
30736 (National Mus. of Scotland, Edimburg), tots datats entre el 475 i el 425, 
31.288 (Ullastret), 425-375, 31289-31291, 31293 (íd.), 450-400, 31.292 (íd.), 
425-375, 41734-41735 (Berlin, Pergamonmus.), 450-400, 43238 (Magúnzia, 
Univ. J. Gutenberg), 425-375; Empúries (Miró 2006, 103, 333, n. 2507, làm. 
166, 326, grup de Saint-Valentin grup 6 de Howard-Jhonson, 425-400 aC = 
Trias 1967, 166-167, n. 539, làm. LXXXVII.6); Py 2006 (Dicocer), 108, AT-
FR Cte (peu baix), 460-370; Ullastret (Picazo 1977, làm. XXIV, 1-2, 425-400 
aC). Lècana: Classical Art Research Centre…: n. 7999 (s/p, Mus. Ant.Torino), 
400-300, 8000 (Cumes), 220646 (Spina), 450-400, 230853 (íd.), 400-300; 
Empúries (Miró, 2006, 106, 236, 248, n. 3414, 3430, làm. 270-271, 400-350 
aC); Py 2006 (Dicocer), 111, AT-FR Ln1, 435-375; Ullastret (Picazo 1977, 
72, fig.2.2, làm. XXI, 425-400). Tapadora de lècana: Classical Art Research 
Centre…: n. 1648 (Grècia, Univ. Praga), 24395 (Naucratis), 43236 (Univ. 
Magúncia), 230797 (Atenes), 230828 (íd.), tots 400-300; Py 2006 (Dicocer), 
112, AT-FR Ln2, 475-375: Empúries (Miró 1998, 34, fig.15, 425-375; Sanmarti 
1986b, 56, fig.7.9, 425-400), Pontós, (Pons 1993, 322, fig.7.4-5, 400-375), 
Ullastret (Picazo 1977, 72, fig. 2.2, làm.XXII.1-4, 425-400, 425-350).

7 Sparkes, Talcott, 1970, p. 129, fig. 8.808 (c. 310); Picazo, 1977, p. 112-113, 
fig. 7.2, t.p.q. inicis s. IV; Rotroff, 1997, p. 157, 320-321, figs. 59. 869 (c. 300), 
870 ? (c. 300), 876 ? (290-275).

per les dates de fundació exposades al paràgraf anterior 
(Figura 5). En el decurs del segle III, i al llarg de dues etapes, 
la fortificació va experimentar canvis molt importants, que 
van arrodonir la configuració inicial amb l’afegitó d’elements 
tan significatius com els bastions núm. 1 a 3. La primera 
etapa de reformes, quan la poterna del sector B3 encara no 
estava tapiada, es pot datar a través del tipus Jehasse 116 de 
ceràmica àtica de vernís negre (300/275-250/225),8 la qual 
va aparèixer dins el paviment del cos quadrangular adossat 
al llenç principal bastit al sector B4 (Figura 8-9). També n’és 
coetània la forma Lamb. 26 del taller de Roses, procedent de 
la unitat 832. Tot plegat ens podria situar cap a mitjans del 
segle III aC. La segona etapa caldria datar-la a partir d’uns 
vint o vint-i-cinc anys més tard, tot i que fins ara no comptem 
amb cap estrat que s’hi pugui associar perquè l’excavació del 
rebliment de les casamates, feta pels nostres predecessors, 
roman inèdita. La lectura de paraments, però, indica que la 
construcció del sector D data de llavors i que, fins que no va 
ser bastit, s’hi seguia utilitzant el tram corresponent de la 
primera muralla.

La segona fortificació va ser malmesa parcialment a 
causa d’un incendi, tal com es va comprovar a la zona de 
la porta, en 1986 (Molist, Rovira, 1986-1989, p. 127; 1991, 
p. 257, figura 8), i al sector B4 en 1997-1998, on les capes 
d’enderroc contenien ceràmica de vernís negre, tant del taller 
de les petites estampilles, de la forma Lamb. 27 ab (Figura 
24), com del taller de Roses, de les formes Lamb. 24, 25B, 
26 i 27, així com campaniana A informe. Hi havia, a més, 
fragments d’àmfora grecoitálica antiga. Aquestes peces 
proporcionen una datació de les acaballes del segle III o de 
la primeria del segle II aC. A la cara externa de la fortificació 
els estrats d’enderroc eren de gran potència, tot i que la 
muralla no havia estat arrasada ni molt menys, sinó més 
aviat privada de les parts més altes. A banda de la ceràmica 
ja enumerada, que s’hi repetia, s’hi va trobar una dracma 
emporitana (Figures 25-26), molt semblant a les procedents 
de l’àrea de la porta, aparegudes en 1986 (Id. 1986-1989, p. 
134, figura 24). Aquestes peces, segons M. Campo (2004), 
corroboren la data aportada per la ceràmica. 

Les evidències materials, que centren la datació 
obtinguda cap al 200 aC, fan que el cessament de l’ús de la 
fortalesa es pugui relacionar amb dos esdeveniments bèl·lics 
ben coneguts: la Segona Guerra Púnica (218-201 aC), en la 
qual van participar activament els ausetans (Liv. XXI, 23, 2) 
i el seu règul Amusic (Liv. XXI, 61, 6-11; XXIX, 1-3; Apià, 
Iberica, 38),9 o la campanya del cònsol M. Porci Cató, duta a 
terme en 195 aC, contra els ibers revoltats arreu d’Hispània 

8 Sparkes, Talcott, 1970, p. 147, 310, figs. 10.1058 (350-325 aC), 10.1059 
(325), 10.1060 (325-310); Jehasse, 1973, làm. 113, n. 433, 320-275; Cerdà, 
1987, p. 357-364, figs. 76, 77-78, 375-350; Morel, 1981, p. 148, làm. 34-35; 
Rotroff, 1997, p. 144, 310-311, figs. 46.650 similar  (300-275),  47.655 similar 
(c. 275), 47.660 (c. 250-225).

9 S’ha de tenir present, però, la teoria de Jacob (1987-1988) i Burillo (2001-
2002), segons la qual certes cites dels autors clàssics es refereixen als 
“ositans” i no pas als ausetans. Els primers serien una tribu situada “prop 
de l’Ebre”, lluny de l’actual comarca d’Osona. Per a proposar aquesta 
interpretació es basen a Liv. XXI, 61, 6-11, en què s’afirma que estan prope 
Hiberum. S’ha de tenir en compte, però, que els ausetans se citen a les fonts 
ocupant, com a mínim, tres localitzacions: la primera, propera a l’Ebre, la 
segona, al peu dels Pirineus i al costat dels iacetans (Plini, Nat. Hist, III, 20-
22), i la tercera, al costat dels ilergets, bargusis i lacetans (Liv. XXI, 23, 2), 
delimitant amb no gaire marge d’error la seva situació a la comarca d’Osona. 
D’altra banda, els ausetans, primer sotmesos per Hanníbal i després 
administrats per Hannon (Liv. XXI, 23, 2-4), van ser des de llavors aliats dels 
cartaginesos i durant la seva pugna amb Escipió, els lacetans, els seus veïns, 
van intentar prestar-los ajut (Liv. XXI, 61, 8).
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un parell d’anys abans (Liv. XXXIV). Per la nostra banda, 
creiem que, tant per l’una com per l’altra circumstància, la 
muralla no va ser expugnada després d’un enfrontament 
gaire violent, ja que no s’hi han trobat restes d’armes ni 
de projectils en els estrats d’enderroc i l’estructura general 
roman prou sencera. Ens inclinem, per tant, a pensar en un 
acte de represàlia, conseqüència de la desfeta dels ausetans 
en el decurs de la guerra hannibàl·lica, o bé emmarcada en 
la proverbial ordre donada per Cató de destruir les muralles 
d’un nombre indeterminat de nuclis ibèrics situats al nord 
de l’Ebre (Liv. XXXIV, 17, 11; Apià, Iberica, 41). Sigui com 
sigui, estem tractant un període molt curt des del punt de 
vista arqueològic, entre el 205 i el 195, en què l’estat dels 
coneixements sobre els materials que serveixen de fòssil 
director encara no permet matisos cronològics.

L’època medieval
A tot l’extens sector que hem excavat, immediatament per 
sobre de les capes ibèriques d’enderroc, s’hi superposen les 
corresponents a l’època medieval. Les primeres notícies de 
troballes de material d’aquesta època daten de 1975. Llavors, 
es va localitzar la basa d’una columna, es van recollir teules 
a l’àmbit B5 i es va proposar la hipòtesi de la utilització 
d’algunes ruïnes de la muralla ibèrica en una època més 
recent.10 Amb motiu de campanyes posteriors, es tornà a 
parlar d’una freqüentació medieval del jaciment, però sense 
referències més concretes, a més d’identificar-se una masia, 
que llavors es va situar a l’època moderna.11

Excavacions més recents, especialment les dutes a terme 
entre 2007 i 2009, a ponent del pany de la muralla principal 
als sectors B5 a C2, van palesar que en aquesta zona, a l’època 
medieval, es va bastir de bell nou un edifici d’uns 180 m2  
adossat a la cara interna de l’antiga fortificació, la planta 
de la qual apareix a la figura 5. Aquesta construcció tenia 
planta baixa i pis, sostingut, bé per una columna de pedra 
situada en posició central (espai I), bé per bigues recolzades 
en les parets, bé per arcs diafragmàtics. Cal destacar, en tot 
cas, que la muralla ibèrica principal, tot i estar malmesa, 
constituïa el límit oriental de la casa (Figura 5). Quant a la 
cronologia d’aquestes estructures, per situar-ne la fundació 
i el primer període, comptem amb la ceràmica utilitària 
local o “regional”. Com que la tipologia d’aquest material 
no presenta grans canvis durant els segles XI i XII, hem 
recorregut a la datació per termoluminescència12 d’algunes 
peces, amb els resultats següents:

U.E. 632. Edat: 972 ± 51 anys BP, data de calendari: 1037 ± 51.
U.E. 633. Edat: 888 ± 44 anys BP, data de calendari: 1121 ± 44.

Si tenim en compte que la unitat 632 correspon a la fundació 
de l’edifici trobat als sectors B5 a C2, i la 633 a un moment 
de funcionament ple del mateix, podem concloure que 
aquesta construcció, probablement la més important d’època 

10 “Es tracta de les restes d’un corral o cobert que aprofità la muralla ja 
enrunada” (Morral, Nieto, Miquel 1982: 243).

11 “Possibles ocupacions esparses, en època medieval, reaprofitant les 
estructures defensives” (Molist, Rovira 1986-1989: 138). “Sobre les ruïnes 
de la fortificació ibèrica, es va bastir una masia, probablement el segle XVII” 
(Ibid.: 130, 133).

12   P. Benéitez i A. Millán, Laboratorio de Datación y Radioquímica, Facultad 
de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 22 d’octubre de 2009.

medieval establerta al jaciment, es degué bastir entre l’últim 
o el penúltim decenni del segle X i, a tot estirar, al tercer 
quart del segle XI, i que, entre finals d’aquest mateix segle o 
una mica més tard de mitjans del XII, es trobava en ple ús. 
Quant a l’abandó d’aquest edifici, la ceràmica i les monedes 
trobades als estrats de destrucció són més explícites. Pel 
que fa al numerari, cal esmentar dues monedes de Jaume I, 
les quals van romandre al circuit fins al segle XIV avançat. 
Més precisions aporta un plat de balança per comprovar el 
pes dels florins, amb un terminus ante quem de cap al 1365 
(Clua 2002 a, b). D’altra banda, la ceràmica catalana, decorada 
en verd i manganès, i la valenciana, en blau, ens porten fins 
a les acaballes del segle XIV o els primers decennis del XV. 
De l’època moderna i contemporània no s’hi ha documentat 
cap construcció, però el descobriment de ceràmica dels segles 
XVII al XIX, sempre a llevant de la muralla i en poca quantitat, 
demostra que el lloc va ser freqüentat durant aquest període.

LES EXCAVACIONS DE LES CAMPANYES DE 2011 
I 2012

Sectors B1 - B2 (Figura 6-11)

Treballs realitzats 
L’objectiu de la recerca d’aquesta àrea era completar una 
excavació iniciada per N. Molist i J. Rovira l’any 1987, la 
qual va assolir una fondària desigual segons els sectors, i que, 
en acabat, va ser tapada amb un rebliment, amb la intenció 
de deixar-hi al descobert una cota de circulació compatible 
amb l’ús de la segona muralla ibèrica o muralla principal. 
Aquesta manera de procedir responia al fet que, aleshores, 
els responsables del jaciment pensaven que l’etapa en què 
s’hi va construir aquesta fortificació era la més important i, 
per tant, l’única que mereixia ser contemplada pels visitants 
quan s’obrís al públic, cosa que finalment llavors no es va fer.

El plantejament divulgatiu actual difereix del dels nostres 
predecessors, ja que ens hem proposat deixar al descobert 
els vestigis de totes i cadascuna de les etapes d’ocupació 
de l’indret, les quals s’expliquen amb visites guiades. En 
conseqüència, un dels objectius prioritaris de la recerca era 
enllestir l’excavació i la consolidació de totes les estructures 
visibles des del mirador instal·lat a ponent dels sectors B1 
a B3 (Figura 2). Amb aquest propòsit, l’any 2005, es va 
treballar a B3, al davant del phulactérion o casamata P4, on, 
durant els anys vuitanta, s’havia excavat pràcticament fins 
arribar al terreny natural. Tot seguit s’havien tornat a colgar 
les restes trobades, entre les quals hi havia un tram de la 
primera muralla ibèrica i el seu reforç oriental, així com 
del mur que corre paral·lel en aquesta defensa, a 1,5 m de 
distància mitjana cap a ponent (Figura 9). En aquest sector, 
l’actuació es va limitar a tornar a posar al descobert la primera 
muralla, un cop extret el rebliment recent que la colgava, i a 
excavar uns estrats ben minsos que s’hi relacionaven, uns de 
coetanis, d’època ibèrica, i un altre del bronze final, que havia 
estat tallat en el moment de bastir aquesta construcció. En 
consolidar les estructures, es va aprofitar per fer un sondeig 
al rebliment de la primera muralla i del seu reforç, el qual, en 
el primer cas, va proporcionar ceràmica ibèrica informe i, en 
el segon, a més, ceràmica àtica envernissada de negre.

En el decurs d’aquella intervenció, no va aparèixer el més 
mínim indici d’un mur perpendicular a la segona muralla 
ibèrica, ni d’un altre de més petit amb què feia angle. Segons 
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sembla, ambdós es van localitzar en aquest indret, d’acord 
amb allò que apareix al plànol de l’excavació dels anys vuitanta 
(Molist, Rovira, 1986-1989, p. 124, figura 4; 1991, p. 252, 
figura 2) i que es recull a la nostra planta general (Figura 5, 
B3, color blau). D’aquesta evidència gràfica es dedueix que 
els murs estaven per sobre de les ruïnes de la primera muralla, 
tal vegada mal conservats, i que degueren ser desmuntats al 
llarg de les tasques d’ordenació fetes llavors. Aquestes parets, 
sobre les quals tornarem a parlar en descriure l’excavació a 
B2, devien correspondre a una sèrie de construccions que 
van ser adossades a la segona muralla ibèrica al llarg de la 
primera meitat del segle III aC. Aquestes construccions 
haurien complementat la funció de sopluig per a la qual es 
feien servir, fins llavors, les casamates de la muralla mateixa.

Als sectors B1 i B2 la nostra excavació va tenir molta més 
volada. L’excavació del sector B1 es va iniciar l’any 2009, a 
l’indret on, l’any 1993, s’hi havia reconstruït completament 
un mur trobat in situ l’any 1987 (809), després de desmuntar-
lo i fonamentar-lo amb formigó. Estava traçat en direcció 
est-oest i corresponia a una de les construccions del segle III 
a les quals hem fet esment en el paràgraf anterior (Figures 
5, B1-B2, blau). En aquest cas, però, el descobriment, sota 
la capa dipositada per tapar l’excavació (810), d’un estrat 
perfectament conservat (811), va ser una novetat ben 
remarcable. Aquest havia servit, a l’època ibèrica, per colgar 
les restes de la primera muralla, a fi d’assolir el nivell del 
paviment de la segona, que era coetani de la construcció 
d’aquesta darrera (Figura 7). El material que contenia va ser 
especialment valuós ja que, d’una banda, confirmava la data 
de fundació de la segona defensa en un moment proper al 300 
aC13 i, d’altra banda, servia per intentar esbrinar la datació 
de la primera perquè, tot i que fora de context, contenia la 
ceràmica àtica més antiga localitzada al jaciment, la qual es 
pot situar entre el 425 i el 325 aC (Figures 21-22).14 Per sota 
d’aquesta capa, van aparèixer les relacionades amb la primera 
muralla. Contenien ceràmica ibèrica feta al torn, llevat de la 
més fonda que només donava fragments de peces de finals de 
l’edat del bronze, i cobria el terreny verge.

L’excavació del sector B2 (Figura 6) es va iniciar al 
novembre de 2011, però es va desenvolupar, sobretot, al 
llarg de la primavera de 2012. En general, va aportar una 
estratificació arqueològica semblant a la trobada a B1: un 
rebliment del segle XX utilitzat per tapar l’excavació de 1987 
(810) i un estrat in situ de cap al 300 aC (811), així com 
d’altres relacionats amb la primera muralla, tant ibèrics, que 
s’hi adossaven (834, 836), com un del bronze final, tallat per 
aquesta estructura i també dipositat per sota (838) (Figura 
7). Tot i això, cal afegir la troballa d’estructures significatives, 
com ara un bon tram de la primera muralla mateixa (37) i el seu 
reforç extern (103), que, al davant de la porta del phulactérion 
2, estaven completament arrasats al llarg d’aproximadament 
3,60 m (Figures 6, 10). D’altra banda, es va localitzar el mur 
paral·lel a aquesta defensa per la cara interna, situat a una 
distància mitjana d’1,5 m, també documentat a B3 i dotat 

13 Fòssil director: forma Lamb. 22 / Morel 2681.

14 Formes més significatives: càntar (kantharos, κάνθαροσ) del grup de 
Saint-Valentin, lècana (lekanis, λεκάνη) amb fulles de llorer sota la vora, 
tapadora de lècana amb escena nupcial i cílix-escif (kylix-skyphos, κύλιξ-
σκύφοσ).  A les casamates 1 a 4 i als sectors B1-B3, en 1987, s’hi va trobar 
un crater (kratera, κρατήρ) de campana, diversos fragments de cílix (kylix, 
κύλιξ) i cílix-escif, així com una lècana amb fulles i set tapadores de la 
mateixa forma. En totes es repetia la decoració de les peces aparegudes 
en 2009. 

de diverses discontinuïtats a manera d’accessos (831). I 
finalment es van identificar les restes d’una paret posterior 
a totes aquestes estructures (832), perpendicular a la muralla 
principal (800), a la qual segurament s’adossava, tot i que en 
el punt d’encontre havia estat tallada per una rasa (839) de 
les excavacions dels anys vuitanta (fig. 8-10). Aquests murs 
eren paral·lels al situat al límit septentrional de B1 (809) i, 
segons sembla, hauria pogut fer cantonada amb un tercer que 
tancaria un recinte de planta rectangular format per totes les 
estructures. D’aquest últim, no es van trobar restes, només 
es té coneixem del mateix a través de la planta esquemàtica 
de les estructures aparegudes en 1987, citada més amunt. 
La cota del sòl d’aquest àmbit coincidiria amb la base del 
tapiat de la porta del phulactérion núm. 1. És a dir, indicaria 
que, almenys fins que es va bastir la construcció delimitada 
pels murs 809 i 832, si no fins més tard, aquesta porta es 
mantindria oberta.

Un cop excavades aquestes estructures s’hi va produir 
un nou descobriment d’allò més il·lustratiu: en un àrea 
lleugerament més estreta que l’ocupada per la construcció 
adossada a la muralla que acabem de descriure, s’hi van 
dipositar estrats de rebliment (822, 836) davant l’absència 
absoluta de vestigis de la primera muralla (37) i del seu reforç 
(103), que aquí havien estat desmuntades del tot. D’aquesta 
manera, es va poder comprovar que la primera muralla havia 
estat tallada i eliminada, tant a tramuntana (835) com a 
migdia (839), per tal de encabir-hi una primera construcció 
adossada a la segona muralla, justament al davant de la porta 
del phulactérion núm. 2. Amb tota probabilitat, aquesta 
estructura va ser completament desmuntada en bastir-se una 
altra que la va substituir en una cota més alta, la qual hem 
descrit abans, limitada pels murs 809 i 832 i un tercer de 
desaparegut (845).

Aquesta disposició és ben peculiar al llarg de tota la 
franja a ponent de la segona muralla que ocupen els sectors 
B1 a B3, on hem vist que la primera defensa, tot i que força 
arrasada, ha conservat perfectament el traçat. Segurament 
per això, el tapiat de la porta del segon phulactérion (842) és 
també peculiar. A diferència de tots els altres, en els quals el 
tancament està format per un pany únic que recolza al nivell 
del paviment del c. 300 aC, en aquest el tapiat és doble i esta 
format per dos paraments: un d’inferior (843), que recolza 
en el paviment 822, i un de superior (844), la base del qual 
indica la cota on havia d’estar situat el sòl de l’àmbit de què 
formaven part els murs 809 i 832. Això significa que, d’una 
banda, ,només en aquesta oportunitat, la segona muralla va 
tenir una construcció adossada perpendicularment des de la 
seva fundació i que l’accés des d’aquesta a l’interior de la 
casamata o phulactérion 2 es feia en una cota lleugerament 
més baixa que la de tot el seu entorn. D’altra banda, també 
vol dir que les construccions adossades a la segona muralla 
anaven formant terrasses en direcció nord, cada cop més 
enlairades, seguint el pendent natural del terreny. D’aquesta 
manera, el primer d’aquests àmbits, que ocupava el sector 
B1, tenia el paviment en una cota determinada per la base 
del tapiat de la porta de la casamata o phulactérion P1 (840, 
tapiada per 841) i per la part inferior del mur 809, els quals 
es troben a idèntica fondària. El segon àmbit, corresponent 
al sector B2, hauria tingut el terra uns 0,50 m més amunt, 
coincidint amb la base d’un altre tapiat, en aquest cas el més 
superior (844) de la porta (842) del phulactérion P2. Al sector 
B3, on no tenim dades sobre l’estratificació i on tampoc no 
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s’ha conservat ni la porta original ni el tapiat de P3, la cota 
també podria haver pujat almenys 0,50 m més, atesa l’alçària 
de les ruïnes de la primera muralla conservades –que, de ben 
segur, en aquella època haurien de romandre colgades–, i així 
successivament, fins arribar al sector B4.

Per acabar de descriure l’excavació en aquest sector, cal 
fer esment de la troballa en el límit de ponent d’una altra 
estructura arquitectònica. Es tracta de les ruïnes de la paret 
831. Aquest parament forma part d’una successió de diversos 
murs perfectament alineats, entre els quals hi ha obertures de 
bona mida (d’entre 2,70 i 2,80 m), probablement accessos, 
que corren paral·lels a ponent de la primera muralla, a una 
distància d’entre 1 i 1,5 m, atès el traçat una mica irregular 
de tot plegat (Figura 5). El parament 831 es va trobar 
gairebé perdut del tot en el seu cantó de ponent (Figura 
6). Aquesta circumstància esta, sens dubte, provocada per 
l’erosió, augmentada pel considerable i sobtat pendent que 
el terreny natural fa en aquest punt. El cas, però, és que 
el seu traçat restava intacte, com per poder restituir-ne la 
planta completa –a hores d’ara ja es troba consolidat– i que 
la seva posició estratigràfica era explícita. D’una banda, 
es trobava cobert per l’estrat 811, que, com se sap, es va 
dipositar cap al 300 aC. D’altra banda, s’hi adossaven el 
834 i 836, que havien contribuït a amortitzar-lo i colgar-lo 
quan funcionaven les successives construccions adossades a 
la segona muralla al llarg del segle III aC. Finalment, el mur 
831 tallava lleugerament l’estrat 838, amb materials del final 
de l’edat del bronze, el cim del qual s’havia fet servir com a 
paviment relacionat amb aquesta paret, i acabava recolzant 
en el terreny natural (53) (Figura 7).

Conclusió
L’excavació dels sectors B1 a B3, enllestida en 2011 i 2012 
i iniciada en 2005 (B3) i 2009 (B1), va servir per descobrir 
completament tots els vestigis arquitectònics que hi contenien 
i esbrinar-ne la dinàmica constructiva i cronològica. D’altra 
banda, va permetre interpretar les ruïnes que un altre equip 
havia localitzat en primera instància l’any 1987, de les quals 
es va publicar un croquis, que ja hem citat diverses vegades, 
però sense afegir explicacions de la seqüència estratigràfica 
que s’hi relacionava. Per tant, gràcies als darrers treballs, 
sabem que, en tota aquesta àrea apareixen indicis d’ocupació 
al final de l’edat del Bronze, palesada per un estrat de potència 
molt escassa, al qual no es pot associar cap estructura. 
Immediatament per sobre, i tallant-la lleugerament, es va 
alçar la primera muralla ibèrica, per a la qual posseïm un 
terminus ante quem del c. 425 aC. Consistia en un mur de 
2,5 de gruixària mitjana, que va ser eixamplat cap a llevant 
0,5 m en un moment indeterminat del segle IV aC. Aquesta 
cortina es veia complementada, a la banda interna, per una 
construcció allargassada, col·locada paral·lela al seu traçat, 
a una distància mitjana d’1,5 m, interrompuda per diverses 
discontinuïtats, que hem interpretat com a accessos (Figures 
6, 9-10).

Cap al final del segle IV o el començament del III 
aC, tant la primera muralla com la construcció paral·lela 
interior, van ser desmuntades gairebé del tot i colgades. 
La causa va ser la construcció de la segona muralla, en la 
qual, versemblantment, es van aprofitar materials petris 
procedents de la primera. En el sector que ens ocupa, la 
nova muralla presentava una estructura característica amb 
la presència de quatre compartiments interiors successius, 

els anomenats phulactéria o casamates, als quals s’accedia per 
sengles portes obertes cap a l’interior del recinte fortificat 
(Figures 5, 11). De bon començament, només al davant 
d’una d’aquestes portes –la de la casamata núm. 2– va existir 
una construcció perpendicular adossada, situada a l’únic 
indret on la primera muralla es va desmuntar del tot, entre 
els talls 835 i 839 (Figura 10). En un moment posterior, al 
llarg del segle III aC, aquesta construcció va ser amortitzada 
i colgada i, per sobre seu, se’n va bastir una altra, limitada 
a migdia pel mur 809, a tramuntana per 832 i a ponent 
per un tercer de desaparegut (845),la qual formava part 
d’un seguit de petits edificis d’aquesta mena, separats per 
parets mitgeres, que ocupaven els sectors B1 a B3 (Figures 
5, 10). Aquestes construccions eren perpendiculars a la cara 
interna de la segona muralla ibèrica, o muralla principal, i 
les seves respectives parets meridionals també feien de mur 
de contenció d’una sèrie de terrasses en direcció sud-nord, 
les quals seguien el pendent natural del terreny i estaven 
separades entre si per un desnivell mitjà de 0,50 m.

No sabem exactament si l’aixecament d’aquests edificis 
va coincidir amb l’anul·lació de les portes de les casamates, 
ja que el paviment dels uns i de les altres se situa en la 
mateixa cota que la base dels tapiats dels accessos. És 
probable, però, que convisquessin durant algun temps amb 
els compartiments interns en ple ús. Tanmateix, no podem 
verificar-ho ja que els resultats de l’excavació de l’interior 
de les casamates no s’han publicat. En tot cas, la nostra 
interpretació és que, en el decurs de la primera meitat del 
segle III, es van fer aquestes construccions, que segurament 
van conviure una temporada amb les casamates obertes, les 
quals, en un moment avançat d’aquesta centúria mateixa, 
van ser reblertes, per tal de donar més solidesa a la muralla. 
Aquesta solidesa calia des de dos punts de vista: d’una banda, 
des del punt de vista defensiu, coincidint segurament amb 
el tapiat de la poterna de B4, situada entre els phulactéria 
4 i 5-6 (Figura 14), i d’altra banda, des del punt de vista de 
la conservació de la segona muralla ja que, com ha palesat 
la lectura estratigràfica dels paraments (Figura 11), el seu 
pany interior s’hagué de reconstruir en bona part, sobretot 
en les zones més altes, coincidint amb el tapiat de les portes. 
Cal afegir que, en aquest sector, mancaven completament els 
estrats d’amortització i, en el seu cas, els medievals, extrets 
pels nostres predecessors. Sortosament, l’excavació de B4, 
immediatament a tramuntana, feta els anys 1997 i 2004, va 
ser una de les més il·lustratives en aquest sentit i s’hi va fixar 
la data d’abandó de la fortalesa ibèrica cap al 200 aC.

Excavació a la zona oriental del sector B3 (Figura 12-14)

Treballs realitzats
L’any 2010 es va dur a terme la recerca a l’extrem meridional 
del fossat, a llevant del sector B3, en una extensió de 100 
m2 (Figura 12). Abans d’iniciar-hi els treballs, a tocar de 
la muralla ibèrica principal (126) i de la façana meridional 
del bastió núm. 1 (124), era visible el terreny natural (700). 
Estava format per argila, situada en una cota més alta que 
la de l’estrat superficial de la zona que s’excavava. Aquesta 
argila també es percebia per sota de la fonamentació 
d’algunes estructures, com ara el tapiat de la poterna oberta 
immediatament a migdia del bastió (376). Tot això indicava 
que, en aquella zona, el terreny feia un pendent en direcció 
oest-est, la part baixa del qual coincidia amb l’extrem 
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meridional del fossat que precedeix la zona central de la 
segona muralla ibèrica o muralla principal.

 L’estratificació, doncs, començava amb la capa 700 
ja descrita. El seu cim, gairebé horitzontal, s’havia format 
durant les neteges mecàniques que s’hi van dur a terme l’any 
1975, per tal d’eliminar la vegetació que hi havia sobre el 
monument i alliberar la cara externa de la muralla principal 
de la acumulació d’enderrocs que l’ocultava. Aquesta capa 
cobria un mur (702), paral·lel a la muralla principal, del 
qual només se’n conserven entre 1 i 2 filades en un tram de 
4,20 m. Aquest s’interrompia per la banda de tramuntana 
a 0,60 m del bastió 1 (Figura 13), probablement perquè 
va ser escapçat en el moment de la construcció d’aquest 
element defensiu. A migdia, també estava tallat i el seu límit 
coincidia, aproximadament, amb l’extrem nord del parapet 
(140) que reforça la segona muralla entre els sectors B1 i 
B3. La part conservada del mur 702 només oferia una cara 
vista, orientada a llevant, ja que es va bastir sobre el pendent 
del terreny, a manera de terrassa (Figura 14), a fi d’acomplir 
la mateixa funció que la resta de l’escarpa del fossat situada 
a tramuntana del bastió núm. 1, de la qual havia constituït 
l’extrem de migdia (Figura 5).

S’hi adossava l’estrat 701, un rebliment argilós el cim del 
qual era gairebé horitzontal. En iniciar l’excavació d’aquesta 
capa, es va poder comprovar que, al bell mig del traçat 
del fossat, apareixia una cresta del terreny natural calcari 
(708) situada cap a migdia de la poterna tapiada. A partir 
d’aquest punt en direcció sud, l’estrat 701 s’estenia per tota 
la superfície del sondeig. Aquesta disposició, i la presència 
d’un bon nombre de resquills procedents versemblantment 
del carejat de les pedres utilitzades en la construcció de la 
muralla principal o del parapet 140,15 sembla indicar que va 
ser dipositat com a nivell de regularització per formar un 
sòl de terra batuda a tocar de la fortificació. En una franja 
de terreny estreta, entre la façana oriental del mur 702 i 
l’aflorament de la roca esmentat (708), s’hi va identificar 
l’estrat 704, format per argila molt compacta que contenia 
alguns bocins de ceràmica del bronze final, el qual era tallat 
pel mur 702 que també hi recolzava lleugerament. Per sota, 
va aparèixer la capa 705, de la mateixa època, que cobria la 
roca natural calcària.

Conclusions
Els indicis més antics descoberts a la banda oriental del 
sector B3 corresponen als estrats del final de l’edat del 
Bronze que acabem de descriure (704-705). No es van 
trobar associats a cap estructura però el primer estava tallat 
per un mur posterior (702). Tampoc no s’hi va localitzar 
cap vestigi relacionable amb la primera muralla. Quant a la 
segona, sembla que, a tocar del pany principal (126), es va 
utilitzar com a nivell de circulació el terreny natural argilós, 
que feia un lleuger pendent cap a llevant fins arribar al mur 
702. Aquesta paret, molt arrasada, tenia una sola cara vista 
i acomplia diverses funcions: servia de contenció al terreny, 
constituïa l’extrem sud de l’escarpa fortificada del fossat 
,que precedia la part central de la segona muralla ibèrica, i 
limitava la berma estesa entre aquest parament i el vall.

15 A tocar del mur 140, es va localitzar una rasa en direcció nord-sud, de 
0,5 m d’amplària (706), oberta pels nostres predecessors l’any 1993, la 
qual resseguia el parapet de la muralla. La presència d’aquesta rasa no va 
permetre establir quina havia estat la relació estratigràfica i de cronologia 
relativa entre l’estrat 701 i el parapet.

La depressió defensiva en aquest sector era gairebé 
testimonial, ja que el fons presentava unes crestes calcàries 
(708), una mica regularitzades per la capa 701. Aquestes 
afloraments de la roca precedien un fort desnivell cap al 
cingle meridional, pronunciat al llarg dels sector B1 i B2, i 
especialment de l’A, que va fer innecessària la prolongació 
del fossat, tal com també passa a l’extrem nord, a l’altura 
del sector C6, on comença el desnivell cap a tramuntana 
(Figures 5, 12).

D’altra banda, cal fer esment de la presència de la poterna 
situada entre les casamates 4 i 5. En aquest punt, el pendent 
apreciable del terreny en direcció oest-est (Figura 13) li va 
donar una situació preeminent i, si de bon començament 
estava protegida per la paret 702 i, potser, per una altra 
de desapareguda que feia angle recte amb aquesta, tal com 
hem interpretat a la figura 4, més tard va restar encara 
més fortificada. Cap a mitjans del segle III, es va aixecar el 
parapet 140, al sud, i el bastió núm. 1, al nord. Tot i això, no 
es va considerar prou segura i, uns vint-i-cinc anys més tard, 
va ser tapiada (Figura 5). En aquell moment també es van 
massissar les casamates 1 a 4 i, al darrere de la porta tapiada, 
es va prolongar l’edifici que hi havia a tocar de la façana 
interna del tram de muralla on es trobaven els phulactéria 5 
i 6, el pis superior del qual, probablement, s’utilitzava com a 
pas de ronda (Figures 8-9).

Desconeixem els detalls de l’abandó d’aquest sector 
perquè els estrats més enlairats, i segurament part del terreny 
natural del davant de la poterna, van ser extrets amb mitjans 
mecànics l’any 1975, en el decurs de la neteja preliminar 
del jaciment. Probablement, però, cal situar-lo cap al final 
del segle III o el començament del II aC, tal i com hem 
comprovat abastament en el decurs de les nostres excavacions 
a la banda oriental dels sectors C1 a C6, on l’estratificació 
arqueològica romania in situ.

Sector C5 (Figures 15-16)

Treballs realitzats 
Aquest indret es troba en el punt més alt del jaciment, on 
culmina l’esquena d’ase estesa al llarg de l’istme del Montgròs. 
Atesa la seva situació, l’estratificació arqueològica s’hi troba 
fortament erosionada. Es pot intuir que estava delimitat per 
una sèrie de murs perimètrics, a migdia, ponent i tramuntana, 
dels quals se’n veuen alguns indicis en superfície. A llevant 
hi ha el pany de la segona muralla ibèrica (224), les restes del 
bastió núm. 2 (304), i les ruïnes de la primera, molt arrasades 
(37) (Figures 5, 15). L’escassa potència que s’hi conserva, a 
causa de la mínima entitat de les aportacions de terres que es 
van fer d’antic, fa que, per exemple, la cota del paviment de la 
segona muralla se situï gairebé immediatament per sobre de 
les dues filades que en queden de la primera.

El sondeig excavat a C5 es va començar a obrir l’any 2004. 
Llavors, s’hi va localitzar la cara interna de la segona muralla 
ibèrica (224), tota l’amplària de la primera (37), dotada del 
seu reforç característic a llevant (103), i un mur perpendicular 
a totes dues defenses (312) que cobria la primera i, en 
arribar a la segona, semblava que hi cavalcava, tot i que en 
aquest punt només en quedaven algunes pedres no gaire 
ben alineades (Figura 15). L’excavació dels estrats que s’hi 
relacionaven (Figura 16) va començar amb la capa superficial 
(303), seguida d’un enderroc, compost de dos nivells (350, 
311, el segon potser de tàpia) i un rebliment d’argila (320), 
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pràcticament estèril, la part superior del qual es va fer servir 
com a paviment. Acabava amb una capa molt minsa del final 
de l’edat del Bronze. Aquests nivells es caracteritzaven per 
proporcionar una escassa quantitat de material.

Tenint en compte tot plegat, es va interpretar que, en 
aquest punt, sobre la superfície ocupada per la primera 
muralla (37), les capes ibèriques havien estat extretes en 
època medieval, tal com va passar, per exemple, a una de les 
crugies interiors de l’edifici residencial del mas, excavat als 
sectors B5 a C2. També pensàvem que el mur perpendicular 
a la segona muralla (312) devia ser medieval, atesa, sobretot, 
la posició del seu extrem de llevant, que podria haver recolzat 
sobre la superfície de la segona muralla ibèrica conservada 
fins ara (224), és a dir, sobre el seu nivell d’arrasament.

La intenció de començar a conèixer més bé aquesta 
mena d’acròpoli del Montgròs, estesa pels sectors C4 i C5, 
va impulsar, però, l’estudi, més extensament, del mur de 
tancament pel costat de tramuntana (312), per tal d’esbrinar-
ne el traçat complet i posar-lo en relació, si s’esqueia, amb 
un altre de teòric que tanqués l’esplanada per ponent. A 
més, interessava comprovar-ne la datació amb material 
arqueològic suficient i veure, si per ventura, a sota d’aquesta 
estructura es trobaven restes d’una altra de més antiga. Amb 
aquesta finalitat, durant les campanyes de 2011 i 2012, es va 
ampliar considerablement el sondeig relacionat amb aquest 
mur cap a ponent, fins assolir els 40 m2 (Figura 15).

En aquesta darrera ocasió, les troballes van ser 
pràcticament idèntiques a les registrades en la primera 
campanya. El primer que hi va aparèixer va ser l’estrat 
superficial (303), que cobria les ruïnes del mur 312, i un 
important enderroc del mateix, estès tant a migdia (351) 
com a tramuntana (350). Aquesta paret estava feta de pedres 
de mida mitjana, posades de manera relativament regular 
en filades barroeres i unides amb argila. La poca alçària 
construïda que conservava es trobava en mal estat. Pel cantó 
de migdia, però, se’n distingia prou bé el traçat, cosa que no 
passava a tramuntana, on el potent enderroc 350 l’ocultava 
força (Figura 16). Tot i això, es palesava clarament que 
aquesta estructura havia servit de mur de contenció, per tal 
d’articular cap al nord la terrassa superior d’aquesta banda 
del jaciment, i el desnivell entre la cota de circulació interna, 
és a dir, la de migdia (estrat 320), era de pràcticament 1 m 
respecte a l’exterior, situada a tramuntana, la qual no es va 
excavar però s’intuïa a través de la configuració general del 
terreny. A continuació, s’hi va descobrir l’estrat 311, compost 
d’argila, llim i poques pedres que, juntament amb bocins de 
ceràmica ibèrica, en contenia de medieval i algunes teules. 
Aquesta capa també cobria el mur 312, especialment pel 
cantó de migdia. Per sota, es va trobar el nivell 320, d’argila 
batuda, dipositat únicament al sud de 312 i perfectament 
horitzontal. Estava cobert per l’estrat 311 però també hi 
recolzava l’enderroc 351, cosa que palesava que havia estat 
el darrer paviment utilitzat abans del col·lapse del mur. En 
el moment d’aturar els treballs en aquest indret, amb motiu 
del final de la campanya de 2012, hi va quedar al descobert 
el mur 312, de moment no consolidat però sí degudament 
tapat i protegit, l’enderroc 350-351 i l’estrat 320, probable 
sòl d’argila batuda.

Conclusió
Tot i que, de moment, l’excavació en aquest ampli indret torna 
a restar inacabada, les evidències aportades semblen indicar 

que l’estructura més significativa descoberta, el mur en 
direcció est-oest que tanca l’acròpoli per tramuntana (312), 
es va utilitzar i amortitzar en el decurs de l’època medieval 
fins a un moment força avançat, segons podria palesar la 
troballa d’alguns bocins de ceràmica catalana decorada de 
verd i manganès (t.p.q. 1225-1250) dins l’estrat (311). En 
campanyes a venir esperem d’excavar l’estrat argilós que es 
relaciona amb el mur 312, el cim del qual es va utilitzar com 
a sòl (320), per tal d’esbrinar si la seva col·locació, que sembla 
coetània de la fundació d’aquesta paret, també s’ha de situar 
al període medieval o bé data de l’època ibèrica i, més tard, 
només va ser aprofitat.

Sector D3 (Figures 17-20)

Treballs realitzats 
L’excavació en aquest sector D3 es va obrir al novembre de 
2011, en forma de sondeig preliminar, per tal de començar 
a estudiar la problemàtica plantejada per l’extrem de 
tramuntana de la fortalesa ibèrica. Al llarg de l’any 2012, 
es va ampliar considerablement fins assolir 84 m2 (Figura 
17). Es tractava d’esbrinar l’encaix en el terreny de la 
construcció militar, just allà on s’acaba l’istme del Montgròs 
i comença un fort desnivell en forma de cingle. L’anàlisi 
teòrica d’aquests accidents geogràfics ens havia portat, 
l’any 2007, a suposar que en aquest indret hi havia d’haver 
hagut una torre o un bastió, i així ho vam representar en una 
maqueta, col·locada al centre informatiu del Parc Natural 
del Montseny de la rectoria de Sant Martí del Brull, i també 
a diverses simulacions tridimensionals, alguna ja publicada 
(p.e.: López Mullor, 2011 b) i d’altres més recents, com la 
que apareix a la figura 4.

En el moment de proposar la situació d’una torre o bastió 
a cadascun dels extrems de la fortificació “de tanca” que 
constitueix la muralla principal, o segona muralla ibèrica, 
pensàvem que tals estructures resultaven idònies per a aquests 
indrets. D’una banda, culminaven el  dispositiu polioèrcetic 
amb sengles elements d’observació i defensa, que dominaven 
els flancs de la península. D’altra banda, si la muralla frontal 
havia de donar pas a cortines laterals de menor entitat, les 
quals complementarien la protecció natural proporcionada 
pels cingles, convenia disposar d’estructures a manera de 
frontissa que permetessin connectar el pany central amb 
els laterals i que alhora facilitessin la disminució d’alçada 
d’aquests darrers d’una manera escalonada. Per tant, l’element 
defensiu de l’extrem nord de la segona muralla hauria servit 
per tenir un control directe del sector D3, allunyat uns 20 
m del bastió més proper, el núm. 3 (Figura 5), i també per 
contenir possibles aproximacions pel flanc. A més, hauria 
permès d’articular el pas de la cortina principal, en direcció 
nord-sud, cap a una altra de lateral, traçada de llevant a 
ponent –ara mateix només hipotètica–, menys important que 
el llenç principal.

L’estratificació arqueològica apareguda (Figura 18) 
s’iniciava amb una capa superficial, poc potent i molt 
inclinada cap al nord, la qual havia estat objecte d’un fort 
procés erosiu. Només retirar-la completament, es va trobar, 
al bell mig del sondeig, un mur en direcció nord-sud (900), 
d’1,30 m d’amplària i factura ibèrica (Figura 17, 19). El seu 
aparell era de pedres allargassades de calcària local de diverses 
mides, sobretot grans i mitjanes, col·locades en filades molt 
barroeres, falcades per altres de més petites, relativament 
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abundants i unides amb terra. Atesa la tipologia, se’n podia 
aventurar la pertinença a la darrera fase constructiva de la 
segona muralla ibèrica, aixecada al llarg de la segona meitat 
del segle III aC. Malauradament, no estava gens alineat amb 
el pany visible al sector D1, el més septentrional excavat fins 
llavors, respecte del qual es trobava endinsat cap a ponent 
gairebé 1 m (Figura 5). L’extracció de la capa superficial al 
costat de llevant del sondeig va palesar la presència d’un altre 
mur en direcció nord-sud (902), també d’1,30 m d’amplada 
(Figura 17). Era paral·lel al descrit més amunt (900), del 
qual es trobava a 2,9 m, però tampoc no estava alineat 
amb la muralla principal del sector D1, respecte de la qual 
estava avançat 3 m cap a llevant. Així doncs, la disposició 
de les parets 900 i 902 feia pensar que totes dues havien 
pertangut a la torre o bastió que havíem situat teòricament 
en aquest indret, de la qual, però, de moment no se’n veia 
la planta completa. D’altra banda, a l’extrem septentrional 
del sondeig, i a causa de l’arrasament ocasionat per l’erosió, 
hi quedaven molt poques pedres, tant d’un parament com 
de l’altre. Això no obstant, s’hi van posar al descobert una 
sèrie d’afloraments de la roca natural modificats de forma 
artificial, que podrien haver servit per sostenir un mur que 
tanqués l’estructura en angle o amb una corba de radi ampli, 
el qual posaria fi, o estaria proper de fer-ho, al traçat de la 
muralla principal.

En 2012, un cop ampliat el sondeig, sota l’estrat 
superficial mateix va aparèixer un reclau del mur en direcció 
nord-sud (900), en què feia un angle de 90º amb una nova 
paret solidària i del mateix caire, en aquest cas traçada en 
direcció est-oest i de 4,20 m de recorregut (908), a la qual 
s’adossava per migdia un altre parament de característiques 
semblants (909) (Figures 17, 19). Aquest darrer no era altre 
que la continuació de la muralla principal, alineada amb el 
pany descobert al sector D1. El mur 908, solidari de 900, 
continuava el seu recorregut cap a llevant fins arribar al 
902, paral·lel de 900, amb el qual també estava travat. Tal 
conjunt de parets delimitaven un cos de planta rectangular, 
sens dubte una torre o bastió (Figures 19-20). El costat sud 
d’aquesta estructura era el mur 908, solidari de 902, que la 
tancava per llevant, i també de 900, que ho feia per ponent. 
Aquesta darrera presentava l’extrem nord molt ben acabat, 
com si es tractés del muntant d’una porta (Figura 17). 
Queda pendent d’esbrinar el tancament septentrional. Ja 
hem assenyalat que l’erosió en aquest costat era considerable 
i que afloraven blocs de roca de gran magnitud (53), 
segurament tornats a col·locar de manera intencional. No 
descartem, però, l’aparició de nous vestigis arquitectònics 
perquè l’excavació encara no s’hi ha enllestit.

Llevat de l’extrem nord, on el terreny apareixia de seguida, 
la seqüència estratigràfica relacionada amb les restes murals 
descrites (Figura 18) començava amb l’estrat superficial, ja 
esmentat, que les cobria. Tot seguit, s’hi trobava una capa 
d’enderroc de potència decreixent en direcció sud-nord i 
oest-est, que arribava a assolir més d’1 m de gruixària. A 
sota, l’estratificació era diferent segons es trobés a ponent 
del mur 900, és a dir, dins del recinte protegit per la muralla 
i fora de la nova torre, o bé a llevant del mateix mur, a 
l’àmbit interior de l’estructura defensiva. En el primer cas 
hi va aparèixer un segon estrat d’amortització (903), que 
encara cobria parcialment el mur 900 i donava material 
d’època ibèrica i medieval, seguit de les unitats 905 i 907, 
totes dues adossades a 900 i amb la mateixa ceràmica. La 

primera era un rebliment i la segona probablement es va fer 
servir com a paviment associat al darrer moment d’ús de la 
paret 900. En la base de 907 semblava començar a aparèixer 
un altre estrat quan s’hi hagué de detenir l’excavació.

Dins la torre (Figura 18) es van descobrir, a banda de 
l’enderroc (904, 912), adossat a tots els paraments perimetrals, 
un paviment de terra batuda (913). S’adossava als murs 900 i 
902 i no arribava al 908, ja que aquest darrer recolzava en un 
aflorament de la roca, al qual anava a parar el sòl. Aquesta 
disposició podia indicar que el terra era l’original o bé que, 
a causa de l’important pendent de la roca, la part baixa del 
mur 908 estava constituïda per la formació calcària mateixa 
i el paviment, en dipositar-s’hi, l’havia ocultat parcialment. 
De moment, però, cap d’aquestes suposicions no es pot 
confirmar de forma fefaent perquè la unitat 913, tot i que es 
va descobrir en tota la seva extensió, no es va poder aixecar 
abans d’acabar la campanya.

Conclusió
L’excavació de D3 va proporcionar, com a troballa més 
important, les ruïnes de la torre núm. 4 que, fins aquell 
moment, s’havia situat de forma teòrica a l’extrem nord del 
traçat de la segona muralla ibèrica o muralla principal. Es 
tracta d’un cos de planta rectangular amb una porta interior 
al cantó de ponent (Figures 5, 17). En aquest cas, parlem de 
torre, més que no pas de bastió, atès que el seu traçat està 
integrat en la cortina principal, de la qual sobresurt per tots 
dos costats, i no com els bastions, que ho fan sempre només 
cap a l’exterior. L’excavació de la torre 4, però, resta inacabada 
i comptem amb la limitació de la molt considerable erosió 
que ha patit per l’extrem de tramuntana. Tot i això, suposem 
que correspon al mateix horitzó cronològic que el sector D 
de la segona muralla ibèrica, atesa la tècnica constructiva 
que presenta, amb trams separats per juntes, com la que hi 
ha entre els murs 908 i 909, les quals són habituals al llarg 
de tota l’estructura defensiva fins al sector B1. En aquest 
cas, tenint en compte que el sector D de la fortificació és 
clarament posterior al C, ja que el seu extrem sud (908) 
s’adossa al bastió núm. 3 (Figura 5), creiem que, tant 
la cortina de la zona D, com la torre 4, es podrien haver 
bastit dins el segle III aC, potser en el decurs de la segona 
meitat; això sí, de manera successiva. Aquesta data, en tot 
cas, és provisional, perquè encara no s’han aixecat els estrats 
fundacionals de totes dues estructures.

Fora de l’àmbit estricte de la torre, cap a llevant, a 
l’entorn exterior de la fortalesa, comencen a aparèixer altres 
vestigis arquitectònics ibèrics, de moment poc visibles. A 
més, al cantó de ponent, relacionats amb el mur occidental 
d’aquesta estructura, s’hi han trobat diversos estrats d’època 
medieval, els quals palesen que, en aquell moment, amb 
motiu del funcionament del mas Montgròs, aquesta part del 
jaciment, com la majoria de la resta, es va tornar a utilitzar.
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LA NECRÒPOLIS IBÈRICA DE LA FRAU 
(CASTELLTALLAT- SANT MATEU DE 
BAGES)

Marc PIERA TEIXIDÓ

INTRODUCCIÓ
L’any 2011, en Pere Tardà, de l’empresa Cat Patrimoni, 
descobrí de manera fortuïta restes arqueològiques en 
superfície. Concretament, al capdamunt d’una carena, 
situada prop del nucli rural de Castelltallat (Sant Mateu de 
Bages, El Bages), localitzà abundants materials arqueològics 
concentrats en una petita àrea d’uns 2 m2. Aquest fet suggeria 
la posició in situ dels materials, i per tant, l’existència al 
subsòl d’un jaciment arqueològic. Per altra banda, el tipus de 
material aparegut, entre el qual trobem fragments ceràmics 
a torn, elements metàl·lics i restes òssies cremades, indicava 
que podria tractar-se d’una necròpolis del període ibèric.

A causa de l’alt grau d’erosió que patia el jaciment, 
juntament amb la manca de coneixement, i atès que podria 
correspondre a una necròpolis ibèrica, un tipus de jaciment 
gairebé inèdit a la Catalunya Central, el Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia promogué una petita intervenció arqueològica, 
amb l’objectiu de recuperar tots els materials visibles, així 
com excavar i documentar les restes arqueològiques.

Aquesta es va dur a terme entre els dies 10 i 15 
d’octubre de 2011 per part de les empreses Cat Patriomoni 
i Arqueociència Serveis Culturals, sota la direcció de 
l’arqueòleg Marc Piera i amb la col·laboració de l’arqueòleg 
Joan Ramón Rodríguez i d’en Pere Tardà.

SITUACIÓ
El jaciment es troba ubicat al terme municipal de Sant Mateu 
de Bages, a l’oest de la comarca del Bages, al capdamunt 
d’una carena coneguda amb el nom de La Frau, situada a 
uns 900 m al sud-oest del nucli rural de Castelltallat. Es 
tracta d’una zona de relleu trencat definida per la Serra de 
Castelltallat. Aquesta assoleix entre els 850 i 900 m d’altitud 
i segueix una direcció d’Est a Oest. A la vessant meridional 
trobem una sèrie de torrents, que tallen l’orografia, orientats 
en direcció sud-est, tot formant un seguit de petites carenes 
perpendiculars a la Serra. Concretament, al capdamunt 
d’una d’aquestes petites carenes és on es troba el jaciment. 
Com a conseqüència de l’incendi forestal de l’any 1994 el 
terreny és erm i amb vegetació baixa. Es troba a 857 m sobre 
el nivell del mar i les coordenades UTM són: X=386057m, 
Y=4627131 m.

A 900 m de distància, sota el castell de Castelltallat, es 
troba un poblat ibèric amb una cronologia que va de mitjans 
de segle V aC fins a mitjans de segle II aC (Vila, 2005, p. 
814). Des d’aquest es manté el contacte visual amb la tomba 
de la Frau però, tanmateix, no sembla que estiguin vinculats 
ja que la tomba és de cronologia més antiga.

METODOLOGIA DE L’EXCAVACIÓ 
L’excavació arqueològica es realitzà seguint el mètode 
proposat per E.C. Harris i A. Carandini, és a dir, registrant 
els elements exhumats per mitjà de fitxes en les quals 
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s’especifiquen les relacions físiques de cada element vers 
els altres. De manera paral·lela s’utilitzà un sistema de 
coordenades espacials (X,Y,Z) per tal de situar cada material. 
El registre es completà amb la documentació gràfica de 
l’estructura.

LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES
La neteja de la coberta vegetal permeté observar que el 
conjunt arqueològic sobrepassava l’àrea on inicialment es 
detectaren els materials arqueològics, amb l’aflorament 
d’abundants pedres que formaven part d’un pedregar de 24 
m2 d’extensió. Es recuperaren i situaren tots els materials 
arqueològics visibles en superfície, la major part dels quals 
es trobaven concentrats al centre del pedregar. De manera 
dispersa també es trobaren diversos fragments de ceràmica a 
torn, una bala de la Guerra Civil i un clau de ferradura.

Aquest pedregar estava format per un conjunt de pedres 
i terra que assolia una planta allargada i de morfologia 
irregular de 6 m de longitud per 3 m d’ample. Tanmateix, 
en el decurs de l’excavació, s’anaren definint els límits del 
pedregar, observant que l’estructura tumulària podria ser 
de menors dimensions. Concretament, les pedres més 
perifèriques es trobaven mogudes i d’altres que semblaven 
formar part de l’estructura resultaren correspondre a la 
roca geològica que, en aquest punt, aflorava inclinada. 
Així, l’estructura tumulària estava formada per un conjunt 
compacte de pedres, terra i pedruscall, amb un perímetre 
més o menys definit que marcava una planta oval. Tot i 
això, el límit septentrional quedava ben difús per l’existència 
d’altres pedres que reblien una depressió o fossa irregular 
oberta a la roca geològica. Aquestes pedres no pogueren ser 
diferenciades de la resta del túmul, motiu pel qual no podem 
determinar si formarien part d’aquest, o bé correspondrien 
a un rebliment diferenciat. Tanmateix, interpretem que 
podrien formar part d’una preparació del terreny vinculada 
al moment constructiu de l’estructura, però no formarien 
part del túmul. Així, doncs, l’estructura tumulària assolia una 
planta oval de 3 m de longitud per 2 m d’ampla, amb l’eix 
longitudinal més llarg orientat de nord a sud i arribant entre 
els 20 i 40 cm d’alçada. Els límits de l’estructura eren poc 
definits ja que no es detectà anell perimetral ni s’observà cap 
diferenciació interna en llur composició. En aquest sentit, les 
pedres no semblaven seguir cap ordenament intern.

Al centre d’aquesta estructura tumulària, en una posició 
equidistant, es localitzà una taca d’argila amb algunes restes 
de cendres (UE 4) que assolia una planta irregular i allargada, 
amb un accentuat pendent decreixent en direcció sud que 
podria ser evidència d’un petit desplaçament del sediment 
per erosió. Així, la major concentració de cendres es trobava 
en una plataforma superior que assolia una planta circular 
d’uns 20 cm de diàmetre, delimitada per les pedres del propi 
túmul, sense observar cap pedra de majors dimensions que 
ens pogués indicar la presència d’una cista. Per aquest motiu, 
s’ha interpretat que aquest sediment podria reblir a una 
petita fossa de la qual només se n’hauria conservat la part del 
fons, assolint escassos centímetres de fondària. Justament, 
en aquest punt central, és on aparegueren la major part dels 
materials ceràmics, les restes òssies cremades i els elements 
metàl·lics. La concentració de materials arqueològics en un 
punt tant específic és prou significativa com per interpretar 
que es tracta del lloc on es va dipositar l’urna cinerària. 
Sobretot per la presència de cendres, i també pels materials 

recuperats, que, precisament, s’encaren cap aquesta direcció 
al tractar-se d’elements d’ornament personal, a més de les 
restes òssies cremades.

Tanmateix, l’urna no es recuperà sencera i només fou 
possible la recollida d’abundants fragments ceràmics, bona 
part dels quals corresponien a una mateixa peça feta a torn. 
Aquesta fragmentació no ha permès determinar si les restes 
òssies cremades i els objectes metàl·lics es trobarien en el 
seu interior. Per contra, s’ha pogut observar que aquests 
materials, juntament amb les cendres, formaven part del 
rebliment de la fossa central.

ELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS

Les restes òssies cremades
Les restes òssies cremades es troben molt fragmentades, la 
major part són de color blanc i no assoleixen el centímetre 
de longitud. En total s’han recuperat 634 fragments que fan 
132 grams de pes. D’aquests, 500 (95 grams) es recolliren 
a l’interior de la fossa central. Entre aquests trobem un 
fragment amb tres talls incisos que podrien correspondre 
a possibles traces de descarnament. A falta d’un estudi 
antropològic de les restes òssies es suposa que corresponen a 
un individu humà.

Els metalls
A part d’una bala i d’un clau de ferradura trobats en els 
nivells superficials, s’han recuperat un total de 19 fragments 
d’objectes metàl·lics en context arqueològic, 3 recollits a 
l’interior del túmul i la resta dins el rebliment de la fossa 
central.

En el túmul trobem 2 petites vores, orientades vers 
l’exterior, d’un vas de bronze de forma indeterminada i un 
petit fragment de bronze. Es coneixen diversos exemplars 
de vasos de bronze en altres necròpolis, com a la Granja 
Soley, Anglès, el Túmul Coll del Moro Serra d’Almos, Can 
Canyís, Agullana i Mas de Mussols, datats al segle VI aC.

Dins l’estrat de rebliment de la fossa central es 
recuperaren 16 fragments metàl·lics:

- 1 fragment de peu de fíbula de doble ressort de bronze. 
És un tipus molt estès en les necròpolis catalanes dels segles 
VII i VI aC.

- 3 fragments d’un mateix peu de fíbula de ferro. El peu 
és aixecat i amb botó terminal. Podria correspondre a una 
fíbula de peu aixecat i botó terminal o una fíbula de ressort 
bilateral. Els dos tipus es daten entre els segles VII-VI aC.

- 1 fragment de fíbula de ferro que mostra la unió en 
angle recte del ressort amb el pont, aquest últim de secció 
triangular. Sembla que podria correspondre a una fíbula de 
doble ressort.

- 1 fragment de braçalet de bronze, de secció plano-
convexa i de 2 cm de longitud.

- 1 fil de bronze enroscat en espiral que no arriba 
a completar les dues voltes i que forma una anella d’uns 
2 cm de diàmetre. Presenta un extrem acabat en punta i 
l’altre aplanat amb secció oval. Podria correspondre a un 
fermatrecce, peça enroscada per l’ornamentació del cabell. 
Aquest podria estar fragmentat ja que dóna poques voltes 
sobre si mateix. En aquest sentit, a la necròpolis d’Almenara 
(Agramunt) se’n documenta un, amb 4 voltes (Maluquer, 
1973, figura.3). Pel que fa a la cronologia, a la necròpolis de 
la Vall de la Clamor (Soses), se n’ha datat un entre finals del 
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segle VII i primera meitat del segle VI aC (Graells, 2005a, 
p. 176).

- 1 fragment de vas de bronze. S’observa una inflexió 
que podria marcar el coll del recipient, però no s’ha pogut 
determinar si l’extrem més aprimat correspon a la vora.

- 5 fragments de plaquetes de bronze de petites 
dimensions. Dos d’aquests presenten les parets corbades i 
podrien correspondre a fragments de vasos.

-1 fragment d’anella de ferro d’un ressort de fíbula.
-1 fragment d’agulla de ferro de 2 cm de longitud amb 

l’extrem corbat i aprimat. Podria correspondre a l’extrem 
d’una agulla de fíbula.

-1 fragment de ferro de 3 x 1 cm, amb un lateral ben 
prim i l’altre més gruixut, que no podem determinar si 
correspon a una fulla de ganivet.

La fíbula de doble ressort a Catalunya comença a 
aparèixer al segle VII aC però, és en el segle VI aC quan 
es popularitza i arriba a documentar-se fins al segle V aC. 
També el fragment de fíbula de peu aixecat i botó terminal 
de ferro s’inicia a la segona meitat del segle VI aC i arriba 
fins a mitjans o finals del segle V aC. Els recipients metàl·lics 
a Catalunya apareixen sobretot en el segle VI aC. Per tant, 
el conjunt d’elements metàl·lics de la Frau es pot situar en 
el segle VI aC.

Les restes ceràmiques
Es recuperen 344 fragments de ceràmica dels quals 37 estan 
fets a mà i la resta a torn. Entre els elements formals només 
s’ha identificat un fragment de fons de ceràmica a mà i 5 
vores de ceràmica a torn. D’aquestes, dues es recolliren en 
el rebliment de la fossa central i podrien formar part d’una 
mateixa peça. Les altres, una dins el túmul i dues al nivell 
superficial.

En el rebliment de la fossa central es recuperaren 
dues vores i 214 fragments informes, amb el mateix tipus 
de pasta, que han estat interpretats com a restes de l’urna 
cinerària. Tot i això, també es recolliren altres fragments de 
ceràmica a torn i a mà. L’urna presenta les superfícies de 
color beix pàl·lid, o beix groguenc, mentre que la pasta és 
del mateix color, però lleugerament més grisa. És de textura 
tova, exfoliable i amb molt pocs desgreixants visibles, entre 
els quals hi ha quars. Alguns fragments per la cara externa 
presenten restes d’oxidació per possible contacte amb 
elements de ferro.

La vora de l’urna (Figures 2; 4) és sortint, amb la superfície 
superior externa aplanada, llavi arrodonit i força engruixida 
per la part inferior fins a enllaçar amb la paret. El perfil 
extern és còncau i s’intueix el coll de la peça que sembla ser 
troncocònic i força llarg. Es tracta d’una forma de tradició 
fenícia, a mig camí entre les àmfores de coll o Cruz del 
Negro i els grans recipients pithoi. Aquests últims apareixen 
a la fase II del Barranc de Gàfols (590-560 aC), Turó del 
Calvari, Sant Jaume Mas d’en Serra i a les necròpolis d’Anglès 
i Vilanera, mentre que la forma d’àmfora de coll també 
apareix a la fase II del Barranc de Gàfols, Aldovesta, Sant 
Jaume i les necròpolis de Coll del Moro, de Can Piteu –Can 
Roqueta i Vilanera. Es daten a partir de la segona meitat de 
segle VII aC fins la primera meitat de segle VI aC. Aquestes 
dues formes generalment s’han vinculat a importacions 
fenícies, o bé a imitacions de producció indeterminada, 
probablement provinents del sud-est peninsular. També 

s’han interpretat com a formes ceràmiques protoibèriques 
(Garcia, 1997, figura 1), pertanyents a un període intermedi 
entre la fase orientalitzant i l’aparició de la ceràmica ibèrica 
antiga. Resulta complex determinar si estem davant d’una 
importació, una imitació local d’un prototipus fenici o bé 
una forma protoibèrica. A Catalunya, aquestes produccions 
es documenten sobretot en la primera meitat de segle VI aC 
(Graells, 2005b, p.264).

La vora localitzada al túmul (Figures 2;1) i una de les 
superficials (Figures 2;2) corresponen a petits fragments 
de vores sortints, força planes, però lleugerament inclinades 
cap avall i que es van aprimant cap a l’extrem on es troba el 
llavi. Pastes ataronjades, ben cuites i amb desgreixants petits 
però abundants. Les petites dimensions dels fragments no 
ens permeten identificar la seva forma, encara que podrien 
correspondre a petits pithoi de tradició fenícia, o també a 
gerres o tenalles bitroncocòniques de ceràmica protoibèrica, 
o ibèrica antiga.

La darrera de les vores (Figures 2; 3) és força diferent a 
les altres. Es tracta d’una vora vertical lleugerament girada 
a l’exterior i amb llavi apuntat cap amunt. Pasta ataronjada. 
Podria correspondre a un bol o vas.

Així, la tomba de la Frau proporciona uns materials 
ceràmics atribuïbles a la primera meitat de segle VI aC, ja 
que no s’ha detectat cap vora de tipus coll de cigne, tal com 
la de Serra d’Almos (Cela et al.,1999, làm. 1, núm. 3), que 
marcaria un horitzó més avançat, de mitjans de segle VI aC.

Figura 1: Planta de la Tomba

Figura 2: Materials ceràmics
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PARAL·LELS DE L’ESTRUCTURA FUNERÀRIA 
TUMULÀRIA
La tomba tumulària de la Frau conservava uns límits molt 
poc definits. En un primer moment, es detectà un pedregar 
de planta irregular de 6 m de longitud per 3 m d’ample. 
Posteriorment, s’observà que el túmul es trobaria situat a la 
zona central del pedregar, pel fet que les pedres es trobaven 
ben compactades formant una estructura sòlida, de planta 
oval i de 3 m de longitud per 2 m d’amplada. Al centre 
d’aquest, es distingí un petit espai sense pedres, de planta 
circular i d’uns 20 cm de diàmetre, que s’ha interpretat 
com una fossa. Al seu interior es trobarien les restes òssies 
cremades, els ornaments personals metàl·lics i l’urna 
ceràmica. La fossa es trobava integrada dins el túmul, no a 
sota, en una posició central però sense estar delimitada per 
pedres falcades o llosetes.

Bàsicament, es poden distingir dos tipus de tomba 
tumulària pel període del bronze final i la primera edat del 
ferro. En un tipus, l’enterrament es situa sota el túmul dins una 
fossa excavada al terreny natural i, en l’altre tipus, es col·loca 
en un petit receptacle central, de planta quadrangular, fet en 
llosetes (cista), amb la base situada a la mateixa profunditat 
o lleugerament més baixa que la del túmul (Rafel, 2002, p. 
245). La tomba de la Frau no acabaria d’encaixar en cap 
dels dos tipus citats, tot i que seria força similar al darrer. 
Tanmateix, l’espai central no es pot considerar una cista, ja 
que no s’observa cap diferenciació vers la resta de pedres 
que conformen el túmul. Per tot plegat, es podria classificar 
com a una tomba en què l’urna es diposita a l’interior del 
túmul, però sense indicis de protecció o delimitació. A la 
necròpolis del Coll del Moro (Rafel, 1995) es distingeixen 
diferents tipus d’estructura tumulària dels quals n’hi ha un 
de tipus circular que, pel fet de no disposar de cista, es podria 
considerar força similar a la Frau. També, a les necròpolis de 
Sant Formatge (Seròs) i la Pena (Torregrossa) hi ha diversos 
casos en què l’urna apareix al centre del túmul sense cap 
tipus de protecció (Vàzquez, 2000, p. 77 i 85).

 Un element a destacar és que la fossa central no 
profunditza fins al terreny natural, cosa que indica que l’urna 
s’hauria de trobar en una posició sobre elevada del terra, és 
a dir, assentada sobre la base del propi túmul. Aquest fet 
implica iniciar la construcció del basament del túmul abans 
de la col·locació de l’urna.

Per altra banda, les tombes tumulàries del bronze final i 
de la primera edat del ferro, es troben formades per un anell 
extern de pedra, que les delimita, i presenten un rebliment 
intern de pedres i terra. Aquestes acostumen a tenir planta 
circular encara que, a l’edat del ferro, també n’apareixen de 
quadrangulars. A la tomba de la Frau, aquesta delimitació 
externa del túmul no s’observà. Tampoc la morfologia, tot i 
que poc precisa, no acaba de ser ni circular ni quadrangular. 
Tot i així, en algunes necròpolis s’observen diferents 
morfologies de túmuls amb dimensions força variables. A la 
necròpolis d’Almenara (Agramunt), el túmul 1 és de planta 
circular i de 2,5 m de diàmetre, mentre que el túmul 2 és 
el·lipsoïdal i de 3,5 m de longitud.

Tot i aquestes diferenciacions, a nivell global, la tomba de 
la Frau comparteix els atributs característics de les necròpolis 
tumulàries del bronze final i edat del ferro, i també uns 
rituals funeraris similars. Cal dir que, en aquest període, 
també trobem les necròpolis dels camps d’urnes, d’influència 
europea, en què la tomba esta constituïda per una petita fossa 

excavada en el terreny geològic, però sense estar coberta per 
cap superestructura arquitectònica. 

De necròpolis de finals de l’edat del ferro i d’inicis de 
l’ibèric, anomenades com a paleoibèriques, es coneixen, a 
Catalunya, la d’Oriola d’Amposta, Mianes de Santa Bàrbara 
(Tarragona), Mas de Mussols a La Palma (Tortosa), Can 
Canyís de Banyeres (Tarragona), la de Llinars del Vallès i la 
de Milmanda a Vimbodí. D’aquestes, les cinc primeres no 
disposen de túmul i la darrera sembla que seria una necròpolis 
tumulària, amb loculi excavat en el tapàs. La tomba aïllada de 
la Granja Soley tampoc presenta túmul.

Les estructures funeràries tumulàries presents durant la 
primera edat del ferro tendeixen a anar desapareixen a mesura 
que ens apropem al període ibèric, fins que en el ibèric ple no 
en trobem cap cas. A la zona de Lleida, les tombes tumulàries 
van des de principis del primer mil·lenni i perduren fins a 
finals del segle VII aC. A la zona del Baix Aragonès sembla 
que la fi de les estructures tumulàries es produeix al segle VI 
aC (Rafel, 2003).

En l’ibèric ple, el ritual funerari es segueix realitzant en 
necròpolis, però sense estructura tumulària, com és el cas de 
Puig de Serra (Serra de Daró) i el Turó dels dos Pins (Cabrera 
de Mar).

L’estructura tumulària de la Frau és un tipus de construcció 
que segueix la tradició tumulària de l’edat del bronze final i del 
ferro, les quals arriben generalment fins al segle VI aC. Per 
tant, a nivell constructiu, hauríem de situar la tomba entorn 
dels segles VII-VI aC.

CONCLUSIONS
La intervenció arqueològica ha confirmat que les restes 
arqueològiques localitzades corresponen a una tomba 
tumulària, amb ritual funerari d’incineració i amb materials 
arqueològics que ens situen en un moment de canvi, a cavall 
de finals de l’edat del ferro i inicis del període ibèric antic. 
En aquest sentit, l’estructura tumulària podria indicar certa 
pervivència de la tradició funerària de l’edat del ferro. La 
presència de ceràmica a torn de tradició fenícia, les fíbules de 
doble ressort, el recipient i altres objectes metàl·lics i l’absència 
de fíbules anulars i de formes ceràmiques pròpiament 
ibèriques, com són les vores de coll de cigne, ens indiquen 
que ens trobem davant d’una tomba de la primera meitat de 
segle VI aC.

Atès que la intervenció arqueològica s’ha centrat en 
una àrea molt concreta, sense arribar a prospectar l’entorn 
immediat, resulta complex determinar si forma part d’una 

Figura 3: Vista de l’estructura
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necròpolis o es tracta d’una tomba aïllada. Aquesta última 
opció seria ben factible ja que, en aquest horitzó cronològic, 
trobem el cas de la tomba de la Granja Soley, la de Les 
Ferreres (Calaceit) i altres casos al sud de França. Per altra 
banda, tampoc no es pot descartar completament la presència 
d’una necròpolis, ja que en la mateixa carena es troben 
diversos fragments ceràmics i pedregars que, tot i que no es 
troben associats a cap material arqueològic, podrien ser indicis 
de restes erosionades de tombes tumulàries. Per tot plegat, es 
requereix d’un millor coneixement arqueològic de l’entorn 
immediat per tal de confirmar si estem davant d’una tomba 
aïllada o d’una necròpolis.

Finalment, cal comentar la situació de la tomba en una 
zona de l’interior de Catalunya, força allunyada de la costa i de 
les zones on han aparegut altres necròpolis. La concentració 
de diversos elements metàl·lics i ceràmics en una única tomba 
ens permet intuir l’existència d’una incipient aristocràcia, 
possiblement vinculada amb les relacions comercials entre 
l’interior i la costa, tal i com s’ha interpretat en altres necròpolis.
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(Centre d’Estudis Lacetans)

Introducció
Des de l’any 1996, la secció d’arqueologia del Centre d’Estudis 
Lacetans desenvolupa un projecte de recerca programada 
sobre les “Estratègies d’ocupació del territori i la seva evolució 
a la comarca del Solsonès des de la protohistòria fins a l’època 
medieval”. En els divuit anys de trajectòria ininterrompuda, 
l’objectiu principal ha estat el de caracteritzar el poblament 
d’època ibèrica i, per això, s’ha incidit en l’excavació extensiva 
de diversos jaciments d’aquest període1, com ara el Camp 
dels Moros (Pinell), Sant Esteve (Olius), Castellvell (Olius) 
i Sant Miquel de Sorba (Montmajor). Dins les actes de les 
Primeres Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central, 
l’equip que signa aquest treball ja va presentar una síntesi 
on s’exposen els resultats més destacats de la tasca realitzada 
des del principi del projecte fins l’any 2010 (Asensio et al., 
2012), part dels quals ja havien anant sortint a la llum en 
treballs anteriors (per exemple: Asensio et al., 2001 i 2008). 
En aquesta aportació a les Segones Jornades, el que procedim 
a fer és una actualització de l’estat de la recerca, presentant 
les novetats procedents de les intervencions en els nuclis 
del Castellvell i de Sant Miquel de Sorba, els dos jaciments 
que resten en procés d’excavació d’ençà de l’any 2010, és a 
dir, partint del punt on es va aturar l’article de les Jornades 
precedents.

El poblat del Castellvell (Olius). Campanyes 2011 a 2013
En els tres últims anys, l’excavació del poblat ibèric 
del Castellvell s’ha desenvolupat seguint una dinàmica 
sensiblement diferent del que s’havia estat fent des de l’any 
2008, moment de la represa dels treballs en aquest jaciment. 
En efecte, durant les primeres campanyes s’havia potenciat 
la tasca d’obertura2 superficial extensiva, que ha afectat a 
gairebé tot el terç nord-oest del turó, i ha deixat a la vista 
un important conjunt d’estructures, moltes conegudes a

1 Cal dir que a tots els jaciments intervinguts hi ha restes de períodes 
històrics més recents, especialment d’època medieval, en alguns casos 
molt rellevants (Camp dels Moros), que també han estat subjecte d’estudi 
(Asensio et al., 2000 i 2003), tot i que, sens dubte, l’atenció s’ha focalitzat, 
de manera preferent, en l’anàlisi de la documentació d’època protohistòrica.

2 Més aviat re-obertura, ja que el jaciment havia estat àmpliament descobert 
durant les excavacions dels anys 10’ del segle XX (Serra Vilaró 1920) però 
en aquests gairebé cent anys tot s’havia tornat a tapar, de manera que l’any 
2007 el jaciment restava totalment invisible i s’ha fet imprescindible reprendre 
la tasca des del principi i sense referències evidents.
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través de les excavacions antigues de Mn. Serra Vilaró 
així com d’altres de noves, no documentades anteriorment 
(Figura 1). Entre aquestes, cal destacar el mur de tanca 
perimetral que ressegueix el límit nord del turó, al qual s’hi 
adossa una bateria d’habitatges, construccions que, ja abans 
de l’any 2010, havíem pogut comprovar que corresponen 
a època protohistòrica (Asensio et al., 2012, 79). De l’any 
2011 a l’any 2013, les tasques d’excavació s’han centrat en 
l’excavació extensiva i integral de tres dels espais domèstics 
que conformen aquesta bateria d’habitatges, concretament 
els recintes 103, 104 i 105, ubicats en el sector que hi ha just 
al nord de la gran cisterna central (Figura 2).

Figura 1: Planta general del nucli ibèric del Castellvell, amb indicació 
de la zona destapada i excavada en el marc del projecte del Centre 
d’Estudis Lacetans.

Figura 2: Vista aèria de la bateria d’habitatges d’època protohistòrica 
del nucli del Castellvell.

Cal dir que, abans de procedir a documentar l’estratigrafia 
interna de cadascun dels recintes, ha estat necessari excavar 
una quinzena de sitges que es delimitaven en els estrats 
d’enderroc de tota aquesta zona. Dues eren d’època medieval 
i les restants de la fase republicana, dels segles II-I aC. De 
fet, aquestes últimes formen part d’un autèntic camp de 
sitges d’aquest període que s’estén per tota aquesta banda 
del jaciment1 i del qual ja se n’havia localitzat i excavat una 

1 Apareixen tan aviat tallant estructures i estrats d’època anterior com 
roca natural, en un sector on aquesta aflora atès que, molt probablement, 

quinzena més en les campanyes anteriors.
El recinte 103 (Figura 3), el de més a l’oest de tots 

tres, presenta una planta rectangular,  amb una superfície 
interna de 29,6 m2, i és el que documenta una seqüència 
estratigràfica més completa. El paviment que apareix primer, 
a una cota més elevada, està molt malmès per les afectacions 
de les construccions posteriors (sitges republicanes i edificis 
medievals) i pertany a la fase de l’ibèric ple, amb un nivell 
d’amortització per damunt que es pot datar dins del segle 
IV aC. Just per sota es localitza un únic nivell de sòl que, 
sens dubte, es pot atribuir al període ibèric antic, en el qual 
apareixen associats una banqueta de pedra i una estructura 
de combustió de forma ovalada, de 80 cm de llarg per 
40 cm d’amplada. Per sota, encara s’ha documentat una 
successió de tres pavimentacions més, totes elles associades 
a estrats on només s’han recuperat vasos de ceràmica a mà. 
El paviment inferior és l’únic que conserva agençaments 
interns2, concretament un forat de pal d’uns 25 cm de 
diàmetre, una llar de foc quadrangular3 i, molt a prop, una 
gran pedra rectangular (50 cm per 40 cm) en posició central, 
que sens dubte consisteix en el basament d’una pilastra de 
sosteniment de la coberta de l’habitatge.

Figura 3: Planta de detall dels tres recintes excavats del nucli del 
Castellvell, amb els paviments de l’ibèric antic a la part superior i els 
paviments de la fase preibèrica a la part inferior.

corresponia a un espai de circulació o carrer de la fase protohistòrica (Figura 
1).

2 Tal vegada els dos posteriors siguin reparacions o repavimentacions 
d’aquest.

3 Encara resta per excavar; de fet, l’excavació s’ha interromput just a la cota 
d’aquest paviment, sense haver assolit encara el nivell de roca mare.
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L’habitatge contigu vers l’est, el recinte 104 (Figura 3), mostra 
una planta lleugerament trapezoïdal, amb unes dimensions 
força similars, en aquest cas de 24,5 m2, però amb una seqüència 
bastant menys complexa. D’entrada no es conserva traça de cap 
nivell d’amortització o ús del període ibèric ple, de manera 
que l’estratigrafia arrenca amb estrats del moment ibèric antic. 
A aquesta fase pertany un primer paviment, el més modern 
conservat, que s’associa a una llar de foc ubicada a tocar del mur 
posterior o mur de tanca. Es tracta d’una estructura quadrangular 
(de 50 cm per 50 cm), amb una base de preparació de petits 
còdols que apareixen per sota de la capa d’argila cremada o 
solera. Per sota comencen els nivells on només es documenta 
ceràmica a mà, fase de la qual, a hores d’ara, disposa d’un 
únic nivell de circulació4. Com a tret significatiu cal destacar 
l’aparició d’una base de pilastra en posició central (de 55 cm 
per 35 cm), en un comportament idèntic al que s’observa en el 
paviment equivalent (quant a cronologia i posició estratigràfica) 
del veí recinte 103 (Figura 3b). En l’angle sud-oest també 
apareix una banqueta, feta a base de pedres i fang, que tal vegada 
estaria arrebossada. En darrer terme, cal ressenyar la troballa 
excepcional d’una inhumació infantil, localitzada precisament 
dins d’una fossa que es practica a nivell del paviment però 
retallant clarament la banqueta (és a dir, quan aquesta ja estava 
construïda). Es tracta d’un individu que apareix cobert per un 
vas ceràmic a mà, retallat des de la vora fins a tres centímetres 
de la base però que no presenta cap mena d’aixovar associat. 
El seu anàlisi preliminar5 ens permet concretar el seu possible 
sexe femení i la seva edat, d’entre un i dos mesos de vida. Es 
troba col·locat en posició de decúbit supí, amb una orientació 
nord-est/sud-oest, conservant-se bé totes les parts i totes les 
connexions anatòmiques (Figura 4).

Figura 4: Vista de detall de l’enterrament infantil del Recinte 104, de 
la fase preibèrica del nucli del Castellvell.

4  Tampoc s’ha exhaurit l’excavació total d’aquest recinte 104.

5 Realitzat, aquest i els altres, per Marta Merino, a qui hem d’agrair tant l’anàlisi 
especialitzat com les tasques sobre el terreny d’extracció i documentació de 
les restes.

El recinte 105 (Figura 3, Figura 5), el de més a l’est, és el 
més petit de tots tres, amb 18,5 m2 de superfície interna, 
i té una forma, en aquest cas, inequívocament trapezoïdal. 
Com en el cas anterior, la seqüència estratigràfica s’inicia 
amb un estrat d’amortització i el corresponent paviment del 
període ibèric antic. A tots tres recintes, el denominador 
comú dels diferents sòls d’aquesta fase és la presència 
constant d’una llar de foc. En aquest cas es tracta d’una 
estructura quadrangular de grans dimensions (80 cm per 
83 cm), en posició central i sense preparació de cap mena. 
A més, fet també bastant freqüent, l’estança disposa en 
aquest moment d’una banqueta (de 120 cm de llarg per 60 
cm d’ampla) ubicada a la cantonada sud-est. Finalment, 
cal destacar que, per sota d’aquest paviment, retallant un 
dels estrats de reompliment on s’ha aturat l’excavació, s’han 
localitzat les restes d’un segon enterrament infantil. En 
aquest cas es tracta d’un individu de possible sexe masculí, 
d’aproximadament 40 setmanes de gestació, que apareix en 
connexió anatòmica la part toràcica (costelles esquerres i 
gran part de la columna vertebral) mentre que la resta del 
cos sembla haver estat remoguda o malmesa.

Figura 5: Vista general del recinte 105, a la cota del paviment i llar de 
foc del període ibèric antic, del nucli del Castellvell.

Per acabar, assenyalar que tots tres recintes mostren una 
ocupació d’una durada notable, tots ells arrenquen d’un 
moment de datació incerta, on només hi ha ceràmica local 
a mà, tal vegada de primera edat del ferro (vers el segle 
VII aC.) i, en el cas millor conservat, el del Recinte 103, 
perdura almenys fins al segle IV aC. En aquest sentit cal 
destacar que, malgrat aquesta perllongada ocupació a nivell 
estructural, la continuïtat és absoluta ja que l’únic que es va 
modificant són els nivells de circulació i els agençaments 
interns corresponents, mentre que el solar de l’habitatge, les 
dimensions, orientació, ubicació de la porta, etc. es mantenen 
inalterats (Figura 3). En darrer terme, es pot comentar, com 
a detall significatiu de l’urbanisme de l’assentament antic, 
que la bateria de cases està construïda en un encaix practicat 
en el terreny natural, amb els paviments sempre a una cota 
inferior i el nivell de circulació exterior sempre a una cota 
sensiblement superior, tant és així que, per efectes de l’erosió, 
s’han perdut els estrats antics de carrer.

El nucli de Sant Miquel de Sorba (Montmajor). 
Campanyes 2011 a 2013
Els treballs del C.E.L., en el nucli de Sant Miquel de 
Sorba, iniciats tot just l’any 2010, han anat prenent una 
entitat molt superior del que s’havia previst inicialment, 
atès un seguit de troballes inesperades que ens han obligat a 
modificar sensiblement tant els objectius com l’estratègia de 
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treball. A la publicació de les excavacions antigues de Mn. 
Serra Vilaró es mostrava una intervenció molt intensiva en 
el cim del turó de Sorba, tant que hom tenia la percepció 
que es tractava d’un jaciment pràcticament exhaurit (Serra 
Vilaró 1922).

Figura 6: Planta general del nucli de Sant Miquel de Sorba.

Per aquesta raó, la idea inicial era la d’obrir i excavar 
exclusivament l’únic sector que semblava no tocat, just la 
punta nord del turó, més enllà de l’ermita de Sant miquel, 
que havia esdevingut una mena de límit o topall als treballs 
de Mn. Serra Vilaró (Figura 6). En efecte, en aquesta zona 
(anomenada Zona 1) van aparèixer mitja dotzena de sitges 
no excavades d’antic6. Una primera sorpresa, però, la va 
proporcionar la constatació que l’Edifici B, així anomenat 
pel mateix Serra Vilaró, restava parcialment delimitat i 
excavat. Així, des de la segona campanya, la del 2011, s’ha 
procedit a destapar i completar l’excavació del que ha acabat 
sent una estructura de característiques molt singulars i, 
fins a cert punt, de caràcter monumental. Es tracta d’un 
enorme espai de planta rectangular allargada (de 13 metres 
de llarg per 5 metres d’ample) que està excavat a la roca 
natural del turó, presentant a la seva cara est una fondària 
màxima conservada de 2,90 metres (Figura 7). Consisteix, 
doncs, en un gran dipòsit soterrat, sense accés evident, que 
presenta les quatre parets cobertes per paraments de pedra, 
en molt sectors formats per carreus de grans dimensions de 
molt bona factura. A banda d’una ocupació residual d’època 
romana imperial (uns habitatges modestos bastits sobre la 
runa de “l’edifici” B), en les darreres campanyes s’ha exhaurit 
l’excavació dels potents estrats d’abocament que amortitzen 
l’estructura, que han proporcionat un ric i abundós conjunt 
ceràmic datat aproximadament dels volts del 100 aC7.

Aquesta descripció podria remetre a una estructura de 
tipus cisterna comunitària, tal vegada d’aprovisionament 
de contingents militars, a l’estil de la ben coneguda i 
contemporània del nucli d’Olèrdola, a l’Alt Penedès (Molist, 
1999). L’element discordant és l’existència d’un revestiment 
de pedra, i a sobre de molta qualitat (Figura 8), que sembla 
innecessari per a un dipòsit d’aigua retallat a la roca mare, 
tal com s’observa en l’esmentat cas de l’establiment militar 

6 S’afegeixen a les 166 documentades per en Serra Vilaró per tota la resta 
d’extensió del turó. Les sis sitges del 2010 i tres més excavades en els darrers 
anys han permès precisar les dues fases en què s’utilitzen massivament 
aquest tipus d’estructura d’emmagatzematge, una primera del segle III aC. 
i una segona del període ibèric tardà (entorn el 100 aC.), fet impossible de 
discernir a partir de la informació que apareix en la publicació del 1922.

7 Cal dir que aquest notable conjunt roman actualment en procés d’estudi, de 
manera que tal vegada en un futur la seva cronologia es podria precisar de 
manera més ajustada.

penedesenc. Sigui com sigui, en la darrera campanya de 
2013 s’ha detectat, a l’angle nord-est de l’estructura, un retall 
previ a la roca, regularitzat i camuflat pel parament est de 
“l’Edifici”, que, junt amb la traça d’un altre retall previ en el 
fons de l’angle nord-oest, sembla mostrar l’existència d’una 
estructura prèvia o dipòsit similar anterior ubicat en aquest 
mateix indret (Figura 7), amb una orientació lleugerament 
diferent, que se subsistueix per una nova construcció 
equivalent en època romana republicana (datació que prové 
dels materials recuperats en l’estrat que reomple l’espai buit 
que resta entre el retall antic i la paret est de revestiment de 
la nova).

Figura 7: Planta/croquis i secció de l’anomenat ‘Edifici B’, de la fase 
romana republicana del nucli de Sant Miquel de Sorba.

Figura 8: Vista general, feta des del sud, de l’anomenat ‘Edifici B’, de 
la fase romana republicana del nucli de Sant Miquel de Sorba.

Allò que va resultar més insospitat fou la localització, l’any 
2011, gairebé fruit de l’atzar, d’estructures constructives de 
molta entitat en un sector que se situa pràcticament a la vora 
oposada de la plataforma superior del turó, en el seu extrem 
meridional (Figura 6), en un punt que semblava marginal 
en relació a l’espai ocupat per l’assentament antic8. Aquí, en 
els darrers dos anys, s’ha destapat un conjunt d’estructures 

8  Cert que Mn. Serra Vilaró dibuixa el que sembla un angle de paret i un 
parell de sitges en aquest indret que coincideixen en el cap del caminoi actual 
a partir del qual s’hi accedeix al cim del turó. Unes pluges fortes, l’any 2011, 
van deixar al descobert restes de paraments de pedres de grans dimensions 
i això ens va empènyer a explorar aquesta nova Zona 3.
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defensives format pel que sembla una torre o bastió massís 
de dimensions notables (4 m de frontal per 5 m de laterals) 
que aniria associada a un pany de muralla del qual s’ha 
descobert, uns 30 metres més al nord, un segon tram (de 
8 m de llarg) que dibuixa un angle o retranqueig, a l’estil 
dels dispositius anomenats de ‘cremallera’ (Figura 6). Un 
i altre estan construïts amb carreus de grans dimensions i 
presenten un acabat força menys acurat que, per exemple, els 
de recobriment de les parets de “l’edifici B”. Aquest conjunt 
d’estructures conformen la nova Zona 3, sector en el qual fins 
ara tant sols s’han efectuat treballs de destapada superficial, 
de manera que no ens és possible precisar el moment de 
construcció i l’ús d’aquesta porció de sistema defensiu.

Encara més imprevisible ha estat la troballa, també 
fortuïta, de parts força ben conservades d’una nova línia de 
muralla que apareix en aquesta mateixa cara oest del turó 
però vessant avall, concretament a uns 20 metres més enllà 
del punt on es situa la torre de la Zona 3. De fet, un cop 
localitzada, ha estat possible constatar que diversos trams 
del recinte emmurallat estan parcialment descoberts, tapats 
únicament per l’espessa cobertura vegetal que cobreix els 
vessants del turó de Sorba. Això ha permès resseguir el 
recorregut d’aquesta segona tanca defensiva en un tram no 
inferior a 50 m aproximadament. En un sector més limitat, 
que hem anomenat Zona 4, s’ha procedit a netejar i destapar 
en superfície un fragment d’aquesta muralla, on s’ha tret a 
la llum una estructura prou potent, feta amb carreus grans 
treballats d’una manera una mica grollera (amb un tipus de 
parament, de fet, força similar a la línia interior de muralla, 
la de la Zona 3). En un punt d’aquesta porció destapada de 
muralla, que presenta una alçada conservada a la cara externa 
dels volts de 1,40 m, s’ha detectat l’existència d’un desguàs 
d’aigua (Figura 9).

Figura 9: Vista de detall del pany de muralla i desguàs localitzat a la 
Zona 4 del nucli de Sant Miquel de Sorba.

A nivell constructiu cal dir que aquesta línia defensiva s’ubica 
resseguint la vora d’una mena de terrassa, tal vegada en part 
artificial, que és el tercer d’aquestes característiques vessant 
avall, comptant a partir del cim del turó. De fet, la torre i cinta 
de muralla de la Zona 3 se situen en el límit d’una segona 
terrassa similar, ubicada en posició intermèdia. L’any 2013, 
la part superior d’aquesta terrassa, una plataforma d’uns 10 
m d’amplada delimitada per la muralla a l’oest i pel vessant 
natural del turó a l’est, ha estat destapada amb pala mecànica 
i han sortit a la llum un conjunt complex d’estructures, ara 
per ara d’interpretació incerta, que abasten una superfície 

de 240 m2. El poc que es pot comentar, en aquest punt 
tan incipient dels treballs, és que pràcticament cap de les 
parets sembla adossar-se o arrencar de la muralla, més aviat 
segueixen una orientació paral·lela, en algun cas donant la 
sensació de definir alguna mena de carrer o via de circulació. 
Finalment, cal dir que durant la mateixa campanya de l’any 
2013 s’ha iniciat la realització d’un petit sondeig, a la cara 
interna de la muralla, i l’únic que es pot avançar, a hores d’ara, 
és la documentació d’una reparació de la muralla, del darrer 
moment del seu ús, que ha proporcionat una datació d’època 
republicana, tal vegada dins del primer quart del segle I aC. 
Res es pot dir encara en relació al moment de construcció 
d’aquesta part més externa del sistema defensiu del nucli, 
més enllà de la seva anterioritat a la data esmentada.

Consideracions finals
En el marc del projecte del Centre d’Estudis Lacetans sobre 
el poblament protohistòric a la zona del Solsonès, es va 
partir, des d’un primer moment, de la hipòtesi que al nucli 
del Castellvell se li podia assignar un paper de lloc central, 
vertebrador d’una porció significativa del territori lacetà. 
Creiem que aquest plantejament, fonamentat en les dades 
ofertes pels pioners i intensos treballs d’en Mn. Serra Vilaró, 
s’està refermant amb les excavacions endegades l’any 2008. 
La primera constatació a destacar és el fet que l’assentament 
antic neix com un nucli amb estructura plenament urbana, ja 
des d’una cronologia molt alta, en un context probablement 
del primer ferro avançat. Això situa aquesta zona del Solsonès 
entre els territoris del nord-est peninsular, on el fenomen 
d’aparició del fenomen urbà es dóna amb anterioritat a 
l’anomenat procés d’iberització de les comunitats locals, és a 
dir, abans de mitjans del segle VI aC. Això està demostrat, en 
cronologies molt anteriors, a la zona de les terres de Ponent 
o vall del Segre i en un mateix moment de primera edat del 
ferro, als volts del segle VII aC, en el sector del curs inferior 
del riu Ebre i a la costa meridional catalana fins a la serra 
del Garraf.

En el cas del nucli del Castellvell hem pogut verificar, 
especialment en els treballs de les darreres campanyes, 
centrats en l’excavació de la bateria d’habitatges adossada al 
mur de tanca perimetral (Figura 1), que l’estructura urbana 
complexa que arrenca d’època preibèrica continua sense 
canvis significatius en entrar en el període ibèric antic i 
encara més enllà. De fet, la seqüència estratigràfica que s’ha 
documentat en els recintes 103, 104 i 105 és molt eloqüent, 
amb unes estances que sense cap modificació quant a forma 
i estructura van renovant únicament les pavimentacions i 
agençaments interns, des de la fase fundacional del primer 
ferro fins als sòls més recents, datats dins del segle IV aC, és 
a dir, dins del període ibèric ple.

Dels paviments més antics (Figura 3b), aquells datats a 
partir d’estrats que només han proporcionat ceràmica a mà, 
cal destacar com a tret més recurrent la presència, al centre 
de l’estança, del basament de pedra d’un pilar9. També cal 
ressenyar la descoberta en el recinte 104 d’un enterrament 
infantil encaixat en la banqueta del paviment d’aquest 
moment (Figura 4). Un segon enterrament infantil pertany, 
en aquest cas, a la fase posterior del període ibèric antic 
d’una de les cases, la 103. En aquests paviments (Figura 3a), 

9 Aquest element ha aparegut en els paviments dels recintes 103 i 104, 
mentre que en el recinte 105 encara no s’ha arribat a la cota dels paviments 
d’aquesta fase més antiga.
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ja datables a partir de la segona meitat del segle VI aC, la 
característica més constant és la localització d’una llar de 
foc o estructura de combustió, present a tots tres recintes, 
tot i que en ubicacions i formes diferents, sovint associades 
a banquetes o estructures de treball de pedra adossades a 
les parets (element que es troba en els recintes 103 i 105) 
(Figura 5).

Tan sols el recinte 103 conserva un paviment més 
recent del segle IV aC, però aquest fet també s’ha constatat 
en els dos recintes més occidentals de la mateixa bateria, 
excavats en les campanyes del 2009 i 2010, els recintes 
101 i 102 (Asensio et al., 2012, 80). Així que, malgrat els 
dubtes raonables pel que fa a l’entitat d’aquest assentament 
en la fase del període ibèric ple, tot fa pensar que les 
estructures i estrats dels segles IV i III aC han estat en 
bona mesura arrasades per les construccions posteriors, tant 
d’època romana republicana com, sobretot, per les d’època 
medieval (Figura 2). Finalment, pel que fa a l’època romana 
republicana, l’aportació de les darreres campanyes de l ‘any 
2011 al 2013 ha estat únicament l’ampliació del nombre de 
sitges d’aquest moment, confirmant l’extensió i potència del 
camp de sitges en l’ocupació d’aquest període (Figura 1), per 
altra banda de naturalesa encara molt incerta.

En aquest estat de la recerca, els objectius principals 
en un futur immediat seran els següents: d’entrada és bàsic 
conèixer quina és l’entitat arquitectònica i urbanística del 
nucli, especialment en la fase fundacional, discernir si es 
tracta d’un nucli modest, de l’estil de vila closa amb carrer 
central, una tipologia molt habitual en les primeres etapes 
d’implantació del fenomen urbà o si, per contra, es tracta d’un 
assentament més complex quant a escala i disseny urbanístic. 
D’això darrer hi ha indicis raonables, en part intuïts a partir 
de la informació transmesa per en Serra Vilaró, però cal 
procedir a la seva verificació, primer estenent l’excavació cap 
als sectors centrals de la zona oberta, per entendre la forma 
precisa de la trama urbana, i tot seguit delimitant l’extensió 
màxima de les construccions més antigues, incidint en els 
punts més allunyats de la zona destapada en els darrers 
anys. Així mateix, aquesta estratègia d’intervenció permetrà 
avançar en altres dues qüestions importants que romanen 
indeterminades: quina és la continuïtat i vitalitat del nucli en 
època ibèrica plena, durant els segles IV-III aC, i quina és la 
naturalesa de l’ocupació en època romana republicana, sens 
dubte, tal com mostren els indicis disponibles, sensiblement 
diferent a la del nucli residencial de primer ordre de la fase 
protohistòrica.

Un altre argument sobre el qual reposen les línies de 
recerca del projecte del Centre d’Estudis Lacetans és el de 
la dependència jeràrquica, respecte del nucli principal de 
poblament (Castellvell), d’un seguit de nuclis estratègics 
especialitzats en la concentració i gestió de grans quantitats 
d’excedents cerealístics. Aquest és el caràcter, almenys en 
un moment avançat del període ibèric ple, al llarg del segle 
III aC, de nuclis com el de Sant Esteve d’Olius (excavat 
extensivament entre els anys 1998 i 2009) i, tal com estan 
verificant els treballs recents, el de Sant Miquel de Sorba. 
Com hem comentat anteriorment, la reexcavació d’aquest 
darrer jaciment cercava, en essència, comprovar la cronologia 
‘ibèrica’ del gruix del gran camp de sitges que fa gairebé 
cent anys havia posat al descobert Mn. Serra Vilaró. Les 
noves sitges localitzades i excavades des de 2010 confirmen 
aquesta hipòtesi, ja que una majoria d’aquestes apareixen 

amortitzades en una data dels volts del 200 aC (Figura 6), 
és a dir, contemporànies al també notable camp de sitges de 
Sant Esteve d’Olius.

Arribats a aquest punt les darreres campanyes estan posant 
de manifest una evidència no esperada: la de la importància 
de l’ocupació d’època romana republicana o ibèric tardà. 
D’entrada, cal dir que un nombre també elevat de sitges 
pertanyen a aquest moment. Però, molt més significativa 
és la constatació que el monumental ‘Edifici B’, tal vegada 
un enorme dipòsit d’aigua, també correspon a aquesta 
fase, amb uns potents estrats d’amortització que cal datar, 
probablement, dins del primer terç del segle I aC (Figures 7 i 
8). A això cal afegir la sorpresa majúscula de la localització de 
dos probables línies concèntriques de muralles, les situades 
en les anomenades Zones 3 i 4, que ressegueixen les vores de 
les dues terrasses inferiors respecte del cim del turó (Figura 
9). En aquests sectors s’ha procedit bàsicament a l’obertura 
superficial, però els materials recuperats a les dues zones, i 
el poc que ha proporcionat un primer sondeig practicat a 
tocar de la muralla de la Zona 4, permet plantejar que 
estaven en funcionament durant la fase romana republicana. 
Per tot plegat, la probable associació entre una cisterna de 
grans dimensions, una concentració de sitges i, sobretot, un 
dispositiu defensiu potent i complex porta a pensar que el 
nucli de Sant Miquel de Sorba, a partir del 200 aC, modifica 
radicalment el seu rol ‘ibèric’ d’enclavament especialitzat i 
esdevé un punt de control militar, directament relacionat 
amb els esforços d’implantació de l’administració romana a 
la zona.

En base a aquestes primeres propostes interpretatives, 
resulta evident que l’objectiu prioritari ha de ser la 
delimitació extensiva i, molt especialment, la datació dels 
dos recintes defensius localitzats a les anomenades Zones 
3 i 4, ja que d’això depèn completament la caracterització 
de les dues principals ocupacions antigues d’aquest jaciment, 
la del ibèric ple (segles IV i III aC) i la d’època romana 
republicana (Figura 6). També és molt necessària la precisió 
de la cronologia de les restes d’hàbitat de l’anomenada Zona 
2, on, malgrat que els treballs d’en Mn. Serra Vilaró hi van 
incidir de manera directa10, ha estat possible confirmar 
que existeixen restes d’estratigrafia antiga aparentment 
intacte. Tan aviat aquesta zona podria ser vista com el 
petit sector residencial que de manera habitual s’associa als 
nuclis especialitzats de l’estil del de sant Esteve d’Olius (i 
d’altres d’equivalents com ara el Mas Castellar de Pontós, 
a l’Empordà, o el Turó de la Font de la Canya, al Penedès), 
o podria també tractar-se dels edificis propis d’un centre de 
control militar i administratiu de filiació fonamentalment 
itàlica, a l’estil de diversos nuclis recentment estudiats, 
com els de Can Tacó, al Vallès, i sobretot del enclavament 
relativament pròxim del Puig Castellar, a Biosca.

Aquests treballs futurs en tots dos jaciments ens han 
d’oferir documentació nova rellevant que ens permeti 
verificar les hipòtesis exposades, avançar en la comprensió 
de les modalitats organitzatives, a nivell social i econòmic, 
desenvolupades per les comunitats locals al llarg del període 
protohistòric, així com entendre l’evolució històrica d’aquestes 
poblacions en el moment de canvi que suposa el procés de 
‘romanització’ d’aquest sector de la Catalunya central.

10 A diferència del que passa a les Zones 3 i 4, pràcticament no tocades, ni 
tan sols percebudes, durant les campanyes de principis del segle XX.
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ESTAT DE LA RECERCA EN EL NUCLI 
IBÈRIC DEL COGULLÓ (SALLENT, BAGES). 
CAMPANYES 2002-2010
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1. INTRODUCCIÓ: ANTECEDENTS LA RECERCA
L’interès científic per aquest jaciment arrenca als anys 
40, a partir d’unes visites realitzades pel professor Joan 
Maluquer de Motes, qui, anys després, promourà les primeres 
intervencions arqueològiques del poblat ibèric. Joves deixebles 
del Dr. Maluquer realitzen els primers sondeigs, amb l’empara 
de l’Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de 
Barcelona i el suport de la recent creada Junta Municipal 
d’Història i Arqueologia de Sallent. D’aquesta etapa inicial 
cal destacar la tasca d’en Miquel Cura i Morera i Anna M. 
Ferran (Cura i Ferran 1969). A partir de 1972, els treballs tant 
d’excavació com de manteniment del jaciment són assumits 
plenament pel Foment Arqueològic Excursionista Sallentí, 
encapçalats pels estudiosos locals Llorenç Villuendas i, molt 
especialment, Ramon Camprubí. L’any 1981 s’interrompen les 
excavacions atès que la creació del Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya, amb el propòsit de regular l’exercici 
de l’arqueologia al país, fa que s’aturin aquelles intervencions 
on no existeix un projecte de recerca amb suport acadèmic o 
on manquen excavadors amb titulació específica.

A partir d’aquest moment, però, els treballs sobre el 
jaciment no s’aturen. D’entrada, Eduard Sánchez i Campoy 
publica un estudi sobre el poblament protohistòric al Bages 
que conté un extens apartat dedicat al nucli del Cogulló 
(Sànchez 1987), basat en una compilació i revisió de les 
dades estratigràfiques i dels materials de les intervencions 
antigues. En segon lloc, entre els anys 1992 i 1995, l’empresa 
Arqueociència, dirigida pel mateix Eduard Sánchez, és 
l’encarregada de realitzar actuacions de delimitació del 
perímetre del nucli fortificat així com de consolidació de les 
estructures visibles.

Finalment, l’any 2002 s’endega una nova etapa 
d’intervencions en el marc d’un projecte programat que té 
com objectiu principal la recuperació i dinamització del 
jaciment; projecte promogut i finançat essencialment des del 
mateix ajuntament de Sallent. Aquests treballs s’encarreguen, 
en una primera etapa (2002-2003), a l’empresa Estrats S.L. i, 
a partir de l’any 2004, la coordinació recau una altra vegada 
en Eduard Sánchez, gerent d’Arqueociència S.L., en tots dos 
casos sota la direcció tècnica de David Asensio i Vilaró, de 
MónIberRocs S.L. En aquest treball ens proposem resumir 
les dades més rellevants de les campanyes ininterrompudes 
dutes a terme en aquesta darrera etapa, entre els anys 2002 
i 2010, amb una renovació important del coneixement 
disponible sobre l’estructura i l’evolució arquitectònica del 
nucli ibèric.
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2. ESTRUCTURA I EVOLUCIÓ DE L’ASSENTAMENT
La Catalunya central en època preromana estava habitada, 
segons les fonts antigues, per un grup de pobles (Lacetans, 
Ausetans, Bergistans, Castellans, etc.), dels quals tenim 
un coneixement molt deficitari. La comarca del Bages 
s’associa tradicionalment al territori dels Lacetans, tot 
i que els esments coneguts de les fonts grecoromanes són 
breus, confusos (Sanmartí i Santacana 2005, 37) i, fins i tot, 
podríem dir que polèmics (Broch 2004). Per altra banda, 
l’evidència arqueològica és més aviat escassa (Cura 1976; 
Cura 1977; Sànchez 1986-1989; Sànchez 1991; Molas 1993; 
Daura, Galobart i Piñero 1995; Asensio et al., 2001) en 
comparació al que sabem d’altres territoris ibèrics del nord-
est peninsular.

Figura 1: Vista aèria del turó del Cogulló, en l’estat actual de les 
excavacions.

El poblat del Cogulló es troba al bell mig de l’hipotètic 
territori del Lacetans, amb una característica ubicació en alt, 
dalt d’un turó a la base del qual discorre el riu Llobregat, 
cosa que li proporciona un bon domini visual d’una part 
important del Pla de Bages (Figura 1). Presenta una llarga 
ocupació que abasta la major part del període ibèric (Segles 
V al I aC) i una estructura que reuneix molts dels trets més 
habituals en els nuclis de poblament concentrat del món 
ibèric septentrional. Es tracta d’un poblat de dimensions 
relativament modestes, amb una superfície de gairebé 7000 
m2, que presenta una estructura interna densa i força regular, 
amb diversos blocs d’habitatges separats per estrets carrers 
empedrats. Aquesta trama urbana s’organitza a redós d’un 
sistema defensiu que és potent i elaborat, amb una muralla 
doble, una torre central, dos bastions als extrems, a més d’un 
fossat defensiu avançat. Ara bé, aquests elements pertanyen 
a tres fases constructives successives que suposen sengles 
remodelacions importants de la forma i naturalesa de 
l’assentament, amb una complexa evolució urbanística que 
es pot resumir de la següent manera.

2.1. Fase Cogulló 1 (segles V-IV aC)
Sens dubte, de l’estructura general del nucli del Cogulló, 
destaca la presència d’unes estructures defensives molt 
potents i d’un notable nivell de complexitat. Del perímetre 
emmurallat el component principal i més elaborat és un 
extens pany continu, de 100 metres de llargada, l’anomenada 
‘muralla oest’, que va resseguint el vessant menys abrupte 
del cim del turó. Aquest límit nord i oest del poblat és 
l’únic que està fet a partir de l’adossament de dos paraments 
successius, d’entre 80 i 90 cm d’amplada cadascun, els quals 
li confereixen l’aparença d’una muralla doblada. A banda 
d’aquesta factura més sòlida, la defensa d’aquest frontal es 
reforça amb tres dispositius que flanquegen el seu recorregut, 
dos als extrems oposats (els anomenats ‘Torre 1’, a l’angle 
sud, i el ‘Bastió Nord’) i un tercer en un punt intermedi, la 
Torre 23. El sistema defensiu es completa amb la construcció 
d’un fossar extern que clarament cerca afegir obstacles en el 
sector més fàcilment accessible, a la banda sud-oest del cim 
del turó.

Figura 2: Planta general de les estructures de la fase Cogulló 1 (450-
300 aC).

Tal vegada la dada més rellevant provinent de la darrera 
etapa d’excavacions és la constatació que el nucli ibèric del 
Cogulló és un assentament fortament fortificat ja des del 
moment fundacional (Figura 2). La intervenció en el tram 
central poblat, l’anomenada Zona B, ha estat decisiva en 
aquest sentit. A diversos recintes excavats d’aquest sector, 
concretament els àmbits 20, 30, 34 i 35, s’ha documentat 
un primer nivell de paviment, el més antic, que a tots ells 
apareix cobert per un potent abocament d’amortització, 
producte d’una reforma constructiva que afecta al conjunt 
de la bateria perimetral d’habitatges, que es data dins del 
segle IV aC. Atès que tots els recintes esmentats s’adossen 
al pany intern de la ‘muralla oest’, cal concloure que almenys 
aquesta part del sistema defensiu ja està en funcionament 
abans d’aquest moment.

Tot seguit, l’excavació de la Torre 23 (Figura 3), destapada 
en els anys 90, ha proporcionat més informació rellevant en 
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relació a la cronologia del sistema defensiu. Es tracta d’una 
estructura de grans dimensions (un frontal de 8,5 metres per 
6,5 metres de costats) i molt potent, amb parets compactes de 
1,6 metres de gruix, que presenta un espai intern inicialment 
utilitzat com a recinte o pis inferior de 5 metres de llarg 
per 3,8 d’ample. En aquest espai interior es va documentar 
un únic nivell de paviment, damunt del qual, just al centre 
de l’estança, es localitza una llosa de grans dimensions, sens 
dubte la base d’un pilar per a la sustentació de la coberta o 
d’un hipotètic pis superior de la torre. Per damunt d’aquest 
paviment es documenta un potent i homogeni estrat de 
reompliment, amb l’aparença pròpia d’un nivell de destrucció 
per incendi, que presentava, com a element més significatiu, 
abundoses restes de tovots, alguns molt sencers, cuits per 
l’acció del foc. La interpretació més directa seria la d’un 
estrat d’abandonament definitiu de l’estructura, però creiem 
que això , resta invalidat d’entrada per la cronologia d’aquest 
enderroc que és, un cop més, de mitjans segle IV aC. Això 
contrasta amb l’evidència dels recintes adossats a la ‘muralla 
oest’, que perduren la gran majoria almenys fins a finals del 
segle III aC, i també amb la datació dels estrats d’enderroc 
extern, conformats pel runam de les parets caigudes tant de 
la Torre 23 com dels panys de muralla adjacents, que se situa 
en el període ibèric tardà. Tot plegat fa inevitable considerar 
que la Torre 23 seguia en peu i en funcionament més enllà del 
segle IV aC. Per això, l’alternativa és plantejar que el runam 
que colmata l’espai intern en aquest segle IV aC fou un 
abocament intencional realitzat amb l’objecte de reconvertir 
la torre, inicialment buida, en una estructura massissa (o el 
fruit d’un accident, tal vegada un incendi, que es deixa ‘in 
situ’ en refer la torre, ara com a estructura massissa).

Sigui com sigui, aquest runam interior de la torre 
demostra que aquesta ja existia en el segle IV aC i, per 
extensió, que també data d’abans d’aquest moment la 
construcció del parament extern de la ‘muralla oest’, a la qual 
s’hi adossen clarament les parets laterals de la Torre 23. En 
definitiva, l’estratigrafia dels recintes de la bateria perimetral 
i de la torre 23 permeten afirmar, de manera inequívoca, que 
els components principals del sistema defensiu de la Zona B, 
tant els paraments intern i extern de la ‘muralla oest’ com la 
mateixa Torre 23, ja estaven en ús abans de mitjans del segle 
IV aC.

Figura 3: Vista frontal de la Torre 23, amb el massissat intern encara 
no excavat.

Un sondeig practicat just davant del frontal de la Torre 23 
ha proporcionat una darrera evidència decisiva: unes parets 
d’aterrassament així com una potent capa d’anivellament 
que genera una mena de plataforma damunt la qual bastir el 
fonament de la Torre 23. Es tracta d’unes restes que pertanyen 
clarament al moment de construcció de la torre i que han 

proporcionat, com a única peça d’importació, un fragment 
de carena d’una copa àtica de la forma ‘Castulo Cup’. Això 
ens permet fixar la datació del moment de construcció de la 
Torre 23, i dels panys de muralla annexos, dins de la segona 
meitat del segle V aC, data que, com veurem més endavant, 
es pot fer extensiva a l’inici del conjunt de l’assentament 
ibèric.

Dos grans esvorancs moderns que s’inicien a dreta i 
esquerra de la Torre 23 provoquen la desconnexió física amb 
la resta de trams conservats de la ‘muralla oest’, en els seus 
dos extrems nord i sud. Aquests dos fragments de muralla 
presenten una evident unitat estructural amb el tram ben 
datat del sector central, sobretot atès que comparteixen la 
mateixa factura de muralla doble. L’extrem nord ha estat 
subjecte d’excavacions recents, com el tram de la Torre 23, tot 
i que amb resultats menys contundents, atès que aquest sector 
està força arrasat, afectat per treballs agrícoles moderns. Els 
dos paraments de la muralla conserven una única filada i, 
per la seva cara interna, apareixen directament afloraments 
de roca natural, havent desaparegut completament qualsevol 
traça dels habitatges adossats corresponents. Per la cara 
externa es documenten les restes, fragmentàries però clares, 
d’una nova estructura defensiva molt complexa, l’anomenat 
Bastió Nord, que fa la funció de flanqueig de l’angle nord-est 
del nucli fortificat (Figura 4).

Es tracta d’una construcció que està definida per un potent 
parament extern, d’ 1,6 metres de gruix (igual que a la Torre 
23) que, malgrat que ha perdut un dels laterals sencer i part de 
l’altre, permet restituir la planta d’una gran torre rectangular, 
d’11 metres de frontal conservat1 i 6,6 metres de parets 
laterals. El tret més peculiar, però, és l’existència d’un seguit 
de parets que subdivideixen l’hipotètic espai intern de la torre 
en tres àmbits diferents: un quadrangular més ample al centre 
i dos estrets a banda i banda. L’excavació de la sedimentació 
conservada a l’interior del Bastió Nord ha proporcionat uns 
resultats en cert punt sorprenents, bàsicament pel fet de 
l’absència de nivells de circulació en tots aquests àmbits interns 
de la torre. En efecte, per sota d’un clar estrat d’enderroc 
amb grans blocs, causats per la caiguda de les parets, el que 
apareix són dos abocaments successius, pràcticament estèrils 
(el segon, el més profund, format per picat de roca natural). 
Aquests reposen directament sobre una regularització de la 
roca mare, poc acurada, que representa la base, o plataforma, 
sobre la qual es construeix la torre. Això ens ha fet plantejar 
la possibilitat que aquests dos abocaments més profunds es 
puguin interpretar com a estrats constructius, de massissat 
de la torre. Si fou així, el que aparentment estaria mancat de 
sentit seria la construcció de les tres subdivisions internes, als 
límits de les quals (ja sigui parets de pedra o retalls a la roca) 
aquests abocaments s’hi adossen i reomplen. Una explicació 
versemblant fora considerar que el Bastió Nord es dissenya 
seguint la modalitat de les anomenades ‘muralles de caixons’, 
en les quals la muralla o torre es construeix amb compartiments 
interns a la base, que són immediatament farcits de manera 
que el que resta és una estructura amb un fonament massís 

1 El lateral i l’angle nord de la torre han desaparegut completament. Tot 
el sector ha estat destapat en extensió i, sota el superficial, arreu apareix 
directament la roca mare. Tanmateix, el límit del turó arrenca tot just uns 4 
metres més enllà del punt on s’interromp la part conservada del frontal de la 
torre, raó per la qual cal pensar que l’angle nord de la torre havia d’arrencar 
just en aquest punt i, per tant, la longitud de la torre no devia anar gaire més 
enllà d’un total de 13 metres aproximats, i així s’ha restituït a les plantes 
corresponents i també “in situ” (Figura 4).
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(Montanero 2008, 96). En aquest sentit, tan sols recordar el 
cas de la Torre 23 que, si bé s’inicia com a estructura amb 
estança interna, molt aviat, ja des de mitjans del segle IV aC, 
es reconverteix en una construcció massissa, almenys pel que 
fa a la part inferior del seu alçat.

Figura 4: Vista general del Bastió Nord, des de l’est, un cop 
realitzada la intervenció de consolidació i restitució de les parets 
desaparegudes.

Ja hem assenyalat que el fragment de muralla conservat en 
aquest extrem nord és, amb tota probabilitat, l’extensió del 
tram central, aquell associat a la Torre 23, i, per tant, correspon 
a la fase fundacional del nucli fortificat. Ara bé, sobre el Bastió, 
com que sembla adossar-se (de fet, com passa amb la Torre 23), 
no hi havia cap element que obligués a situar-lo en aquesta fase 
constructiva més antiga, més atenent el fet que la sedimentació 
interna del Bastió pràcticament no ha proporcionat mobiliari 
ceràmic que permeti precisar cap mena de datació. Amb 
tot, durant la campanya de 2013, s’ha efectuat un sondeig 
per davant de la paret frontal del Bastió i s’ha documentat 
l’existència d’uns estrats que formen una plataforma artificial 
sobre la qual es basteix l’estructura, probablement el mateix 
dispositiu fundacional que s’ha localitzat per sota de la Torre 
23. Aquest anivellament sí que ha proporcionat materials 
datables, en concret, una vora d’un escif àtic de vernís negre, 
fet que ens permet garantir que, almenys a mitjans de segle IV 
aC, el Bastió Nord ja estava construït i, per tant, com en el cas 
de la Torre 23, considerar-lo com un dispositiu que forma part 
del disseny inicial del nucli fortificat.

Molt més incerta és la interpretació de l’aparell defensiu 
del costat oposat del poblat, el meridional, atès que tota 
aquesta zona va ser excavada fins a roca durant la dècada 
dels 70. En aquest sector no disposem de documentació 
estratigràfica precisa ni dels materials associats, de manera que 
únicament podem basar-nos en l’observació de les relacions 
físiques entre els diferents elements. En aquest sentit, el 
primer que es fa evident és l’existència d’un mur molt potent, 
d’1,60 metres de gruix (la mateixa mida que el pany doblat 
de la muralla oest, o que les parets externes de la Torre 23 i el 
Bastió Nord), que discorre d’est a oest, resseguint un canvi de 
nivell de la topografia del turó. Aquest mur resta clarament 
amortitzat en construir-se el sector de trama urbana que 
s’estén per la plataforma que existeix en una cota inferior, el 
que hem anomenat Zona F. Així, els recintes 3, 4, 13 i 14 
utilitzen fragments d’aquest mur, parcialment desmuntat, 
com a paret posterior i, el que és encara més significatiu, 
per sota del tram inicial del Carrer A apareixen les restes 
del mateix mur, rebaixat fins al nivell de circulació, que sens 
dubte connecta amb l’extrem meridional de la ‘muralla oest’. 
Per tot això, sembla prou clar que es tracta de les restes d’una 
muralla que, fent angle en aquest punt, conformava la tanca 
del flanc meridional del poblat fortificat en la seva fase inicial, 
abans de l’eixample que suposa la urbanització de la terrassa 

inferior o Zona F. Aquest tancament del costat sud fa inviable 
la presència d’una porta en aquest sector, cosa que permet 
plantejar que, en la fase antiga, l’accés tal vegada es trobava en 
l’extrem oposat, flanquejat pel potent Bastió Nord (Figura 2).

En relació a la resta d’estructures defensives d’aquest 
sector, pel que fa a l’anomenada Torre 1, el cert és que 
pràcticament no coneixem cap dada objectiva més enllà de la 
constatació que s’adossa a la muralla, com els altres dispositius 
abans descrits, la Torre 23 i el Bastió Nord. Tan sols podem 
assenyalar el convenciment que tots tres responen a una 
mateixa lògica constructiva i, per tant, almenys part d’aquesta 
Torre 1 podria correspondre a la fase Cogulló 1, moment 
en què es dissenya el gruix del complex defensiu que estarà 
operatiu durant tota l’ocupació antiga del Cogulló. Finalment, 
per davant de la Torre 1, s’ha detectat l’existència d’un tram 
de fossar sobre el qual encara és més dubtosa la seva atribució 
a aquesta fase fundacional. Seria del tot versemblant per la 
coherència constructiva amb la resta del sistema defensiu però, 
en no haver cap mena de relació estratigràfica conservada, no 
és impossible que s’hagués afegit en la reforma constructiva 
que origina la fase posterior.

Quant a l’urbanisme intern, els recintes 20, 30, 34 i 35, 
adossats al pany llarg de muralla, han estats excavats fins a 
roca i s’ha constatat que tots arrenquen des del moment 
fundacional o Cogulló 1. Això permet considerar que, molt 
probablement, tota la bateria perimetral d’habitatges, des del 
recinte 17 fins a l’àmbit 11/12, tot i que molts estan excavats 
d’antic o sense excavar, haurien estat en funcionament des 
de la fase inicial del poblat fortificat. Es tracta d’un bloc 
constructiu format, majoritàriament, per una seqüència de 
recintes de planta rectangular i dimensions molt modestes 
(als volts de 5 metres de llarg per uns 2,5 d’ample, és a dir, 
d’uns 13 m2 de superfície). Ara bé, en el moment de definir 
les diferents unitats domèstiques cal tenir en compte un seguit 
de factors. En primer lloc, cal dir que dels recintes recentment 
excavats, només en el 20 s’ha localitzat llar de foc, en posició 
central, mentre que en els recintes 30 i 34 el que apareixen 
són paviments coberts amb enllosats de pedra (Figura 5). 
Tanmateix, això no impedeix identificar cadascun d’aquests 
àmbits com a cases, ja que, per una banda, una part important 
de la superfície original dels dos darrers recintes, els que 
conserven empedrats, ha desaparegut arrasada pels esvorancs 
moderns, i, a més, és molt plausible l’existència a tots ells d’un 
pis superior, on podria ubicar-se algun tipus d’estructura de 
combustió, tal com s’ha constatat a d’altres poblats, com ara el 
dels Estinclells, a l’Urgell (Asensio et al., 2009).

Sigui com sigui, el recinte 35 es desmarca d’aquest patró, 
amb una superfície interna que duplica la de la gran majoria de 
recintes d’aquest bloc d’habitatges (Figura 5). En el paviment 
més antic, el corresponent a la fase Cogulló 1, s’ha documentat, 
just al mig de l’estança, una alineació de lloses quadrangulars, 
amb tota probabilitat els basaments d’una sèrie de pilars de 
fusta, necessaris per a sostenir la coberta d’un espai interior 
molt ample. Més al sud, el recinte 10 podria reproduir aquest 
mateix model del recinte 35, clarament minoritari, de casa 
d’estructura més complexa i dimensions superiors a la mitjana.

Tots aquests habitatges donen al Carrer C, un eix viari que 
discorre paral·lel a la muralla, de poc més d’un metre d’amplada 
de mitjana (Figura 2). Un sondeig efectuat per davant del 
recinte 20 evidencia que es tracta d’un espai acuradament 
empedrat, no només a la fase recent, destapada en extensió, 
sinó també des d’aquest moment fundacional, al qual pertany 
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un primer paviment de lloses que disposa, fins i tot, d’una 
probable estructura de vorera. A l’altra banda del Carrer C, 
s’estendria un bloc constructiu que en bona part roman cobert 
sota una zona sense excavar, amb l’excepció de les parets de 
la seva façana nord, les quals donen, precisament, al Carrer 
C. D’aquesta bateria tan sols han estat destapades, en tota la 
seva extensió, dues estances, els recintes 19 i 31, tot i que són 
visibles els arrencaments de les parets laterals d’altres àmbits 
annexos (recintes 18, 32, 33 i d’altres encara no numerats). 
Ara bé, l’excavació recent dels dos únics recintes destapats, 
els 19 i 31, ha proporcionat una seqüència molt diferent a la 
que hem descrit en relació a la bateria perimetral de l’altre 
costat del Carrer C. Aquestes dues cases només presenten una 
pavimentació, la de la fase posterior o Cogulló 2, mentre que, 
a la fase Cogulló 1, aquest sector sembla desproveït de cap 
edificació i, per contra, el que apareix és una concentració de 
sitges, l’excavació d’una de les quals confirma la seva datació 
dins d’aquest període dels segles V-IV aC (Figura 2). Sembla, 
doncs, que durant la fase inicial en aquest sector del poblat hi 
havia un espai obert, tal vegada una mena de plaça interior, 
on s’ubicaria un probable camp de sitges (d’extensió per ara 
indeterminable). Això no impedeix pensar que, a la banda 
interna del Carrer C, més a l’est o a l’oest, sí que hi podrien 
haver hagut habitatges construïts funcionant des d’aquesta 
fase antiga. Finalment, en relació a la resta de la trama urbana, 
això és, els carrers D i E i recintes adjacents, res no es pot 
garantir sobre la seva pertinença o no a aquesta fase Cogulló 
1, ja que es tracta de sectors o bé excavats d’antic o bé oberts 
únicament en superfície.

2.2. Fase Cogulló 2 (segle III aC.)
Durant el segle III aC, d’una banda hi ha una continuïtat 
del gruix de l’estructura bastida durant la fase precedent 
però, de l’altra, es produeixen reformes constructives molt 
rellevants. El canvi més evident consisteix en l’ampliació 
del poblat per la seva cara sud, amb la construcció d’un 
nou barri o Zona F (Figura 6). Això implica reformes 
importants del sistema defensiu, amb l’anul·lació de l’antiga 
tanca meridional i la seva substitució per un nou tram de 
muralla a uns 15 metres més al sud, en aquest cas de 1,20 
metres de gruix, i de la qual s’han tret a la llum uns 30 metres 
del seu recorregut. L’extensió de la tanca vers el sud provoca, 
també, la necessària remodelació de l’estructura que defensa 
l’angle sud-oest del poblat. Així, la Torre 1 adoptaria la seva 
forma definitiva, la que és actualment visible, amb un cos 
de bastió rectangular estret i allargassat, al qual s’hi adossa 
una estructura quadrangular de parets molt gruixudes que 
formaria una mena de torre ubicada just a l’angle sud-oest 
del poblat. Aquesta nova torre quadrangular fa la funció 
bàsica de flanqueig de l’únic accés conegut d’aquesta fase 
Cogulló 2, una porta de poc més d’un metre d’amplada 
que precedeix l’arrencament de la nova muralla meridional. 
La defensa de la porta està reforçada per la presència d’un 
fossar exterior, sens dubte funcionant durant aquest període, 
ubicat just creuant el sector més fàcilment accessible del 
turó. Es tracta d’una estructura retallada a la roca natural, de 
dimensions relativament modestes (amb una amplada d’entre 
3,5 i 4 metres i una profunditat màxima conservada d’1,8 
metres), cosa que fa pensar que la seva construcció pot obeir 
també a altres objectius, com ara l’obtenció de pedra per a 
la construcció o la de canalitzar l’aigua de pluja (Asensio, 
Garcia Dalmau, Sànchez 2011). Finalment, es manté en ús, 
sense alteracions significatives, la resta del sistema defensiu, 
és a dir, la part no afectada per l’eixamplament del nou barri 
meridional (Figura 6).

Figura 5: Planta de diferents cases de la fase Cogulló 1.
Figura 6: Planta general de les estructures de la fase Cogulló 2 
(300-200 aC).
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De fet, la planta més completa coneguda és la 
corresponent a aquesta fase del Cogulló 2, moment en què hi 
ha indicis arreu que mostren que el gruix de la trama urbana 
visible estava en funcionament. Així, els estrats damunt dels 
paviments, també enllosats, dels Carrers D i E es daten de 
les darreries del segle III aC, datació que es pot fer extensible 
als blocs constructius adjacents (recintes 41 a 51), encara que 
no hagin estat excavats o ho hagin estat d’antic. S’observa 
una planificació interna que s’estructura al voltant de carrers 
llargs en direcció est-oest (Carrers C i D), amb un traçat 
que és paral·lel al del tram llarg de muralla o ‘muralla oest’, 
i carrers transversals curts que comuniquen els anteriors 
(Carrer E). Certament, aquesta ordenació podria haver estat 
operativa des de la fase fundacional, o Cogulló 1, amb la 
ubicació inicial de la primera muralla meridional a la vora 
de la plataforma superior del turó, però, a hores d’ara, no 
disposem de dades estratigràfiques que així ho certifiquin.

El nou barri meridional, ubicat en una plataforma inferior, 
consisteix en dues bateries de cases, disposades a banda i 
banda d’un carrer orientat de nord a sud, el Carrer B, que 
arrenca d’un petit espai obert quadrangular (àmbit 2) que 
s’obre just traspassat el passadís de la nova porta d’accés 
al nucli fortificat. La bateria interior està formada per 
l’habitual seqüència de recintes, amb forma i dimensions 
molt similars (recintes 3, 4, 13 i 14) sense poder precisar 
més, ja que tots ells van ser excavats d’antic. Per contra, a la 
bateria adossada a la nova muralla apareix una modalitat ben 
diferent d’unitat domèstica, d’unes dimensions i complexitat 
inèdita en el jaciment. Es tracta d’un edifici format per dues 
estances contigües, els recintes 39 i 36, comunicades per 
una porta lateral, que disposa així d’uns 40 m2 de superfície 

(Figura 7). L’accés des del Carrer B es fa a través d’una 
porta excepcionalment ample (poc més de 2 metres) que, 
baixats un parell de graons, dóna a un àmbit quadrangular, 
també més gran del que és habitual (de mides similars als 
abans anomenats recintes 35 i 10), des del qual s’hi arriba a 
l’estança 39, que no té porta oberta al carrer.

A la resta de l’espai dins muralles, els carrers i les cases 
excavades recentment documenten gairebé sempre un 
darrer nivell d’ocupació que correspon a la fase Cogulló 2. 
Així, a les cases de la bateria perimetral, per damunt dels 
sòls fundacionals, cap a la segona meitat del segle IV aC, 
s’hi aboca un potent estrat d’anivellament, damunt del qual 
s’habiliten successives capes de noves pavimentacions que 
funcionen fins a l’amortització final dels habitatges, que es 
data vers el 200 aC (és el que s’ha constatat en l’excavació dels 
recintes 20, 30, 34 i 35). També, dins d’aquesta fase, s’anul·la 
la zona oberta destinada a sitges i es construeix per damunt 
els recintes 19 i 31, els quals, en aquest cas, presenten una 
única pavimentació del segle III aC (Figura 7). Com a tots 
aquests recintes, un potent nivell de reompliment caracteritza 
la inutilització del fossar a finals de la fase Cogulló 2, en un 
moment d’abandonaments generalitzats de parts rellevants 
del nucli fortificat.

2.3. Fase Cogulló 3 (segles II-I aC)
Durant el període ibèric tardà hi ha un canvi estructural 
profund, tant és així que l’ocupació durant aquesta fase 
Cogulló 3 és de naturalesa força incerta. Muralles endins, 
l’evidència disponible sembla mostrar una trama urbana 
àmpliament inutilitzada; tan sols alguns sectors aïllats 
presenten indicis clars d’estructures funcionant dins d’aquest 
període (Figura 8). El recinte 28 és l’únic dels recentment 
excavats de la bateria perimetral que ha conservat nivells 
d’ocupació d’aquest moment i d’una manera certament poc 
convencional. Així, aquest àmbit, cobert per un potent estrat 
d’enderroc format entorn del 100 aC, documenta un únic 
nivell de sòl (Figura 9), que apareix a la mateixa cota que el 
paviment fundacional, del segle V aC, del recinte adjacent, el 
recinte 20. Això significa que, necessàriament, aquest espai 
devia posseir una seqüència ocupacional complexa, com la 
que presenten la resta d’àmbits d’aquesta bateria perimetral, 
i que el paquet estratigràfic corresponent fou buidat fins a 
la base per tal de reutilitzar aquest espai. Ara bé, aquesta 
operació tan poc ortodoxa s’ha realitzat únicament en aquest 
àmbit (i, tal vegada, també a l’annex recinte 29, no excavat). 
Igualment, sols el tram corresponent a aquests sectors del 
llarg Carrer C ha proporcionat materials d’aquest període, 
assenyalant la seva perdurabilitat fins aquests moments més 
avançats. Per contra, l’excavació del recinte 31, a l’altra banda 
del carrer gairebé per davant del recinte 28, ha evidenciat 
que, en aquest espai, el que correspon a la fase Cogulló 3 és 
una mena d’enllosat extern, bastit damunt la runa de la casa 
de la fase Cogulló 2, definitivament amortitzada com a tal.

Un altre sector amb traces inequívoques de continuïtat 
de l’ocupació en aquest moment més recent és a la bateria 
perimetral del barri meridional. En aquest cas hi ha 
evidència de la reconstrucció d’estructures amortitzades a la 
fase Cogulló 2, concretament en els recintes 39 i 36 (Figura 
8). A tots dos, per damunt dels nivells d’enderroc del segle 
III aC, es documenta un anivellament de Cogulló 3 sobre 
el qual es construeix un nou mur de façana, per damunt de 
l’antiga del recinte 39, i unes parets que delimiten un nou 

Figura 7: Planta de diferents cases de la fase Cogulló 2.
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àmbit per sobre de l’antic recinte 36. En tots dos casos, 
però, no s’han conservat restes de nivells d’ús d’aquesta fase, 
que podrien haver existit a una cota superior, actualment 
arrasada. Aquesta darrera observació ens ha permès plantejar 
la possibilitat que l’ocupació intra-muros de la fase Cogulló 3 
fou més àmplia i rellevant del que ha estat possible recuperar 
arqueològicament i que, en situar-se a una cota elevada, hagi 
pogut ser afectada pels arrasaments moderns d’una manera 
gairebé generalitzada.

De fet, els nivells de runa de la “muralla oest” i de la Torre 
23, formats per concentracions de blocs caiguts de grans 
dimensions, excavats recentment, es daten també d’aquesta 
fase Cogulló 3, la qual cosa fa pensar que part de les estructures 
del sistema defensiu encara romanien dempeus, tot i que en 
desús. Això darrer seria un fet incontestable atesa la intensa 
activitat constructiva que s’ha documentat precisament a 
diferents punts, just per davant del recorregut de la “muralla 
oest”. Així, gairebé a tocar del lateral oest de la Torre 23 
(Figura 8), ha aparegut una estructura sorprenent coberta 
pel runam tardà de les muralles: un forn de planta circular de 
grans dimensions (2,9 metres de diàmetre) (Figura 9). Està 
format per una anella de pedres com a base d’un alçat de 
fang cru, amb un màxim de 25 cm d’alçada conservada, i una 
gran solera endurida al centre, per sota de la qual s’estenia 
una atapeïda capa de preparació feta amb múltiples bocins 
de ceràmica (entre els quals hi ha vasos importats d’entorn el 
100 aC). Més al sud, a la zona oberta per tal de resseguir el 
traçat del fossar, ha aparegut tot un conjunt de construccions 
que defineixen diversos àmbits, en alguns casos adossats en 
bateria (recintes 6, 21, 22 i 7 i també els recintes annexos 52 i 
53). Aquests recintes de l’anomenada Zona E, que defineixen 
un autèntic sector de trama urbana fora muralles (Figura 8), 
es basteixen parcialment per damunt d’estrats de colmatació 
del fossar, abocats precisament en el moment de transició 
entre les fases Cogulló 2 i Cogulló 3.
Per tot això, és palès que la interpretació del caràcter d’aquest 

assentament en època iberoromana es fa difícil. Es tracta 
d’un antic poblat fortificat del qual tenim dubtes del nivell 
de perdurabilitat i/o reocupació dels espais muralles endins, 
però que, per contra, sembla que mantenia les muralles i 
torres en peu, tot i que, sens dubte, totalment inoperants a 
nivell defensiu, atès el conjunt d’edificis i estructures que es 
construeixen precisament a peu de muralla. Sigui com sigui, es 
pot plantejar la hipòtesi que es tractés d’un nucli amb funcions 
de base operativa estratègica durant la fase d’implantació 
romana en aquesta zona de la Catalunya central. Vers el 75/50 
aC,, amb el territori plenament romanitzat, l’ocupació antiga 
del nucli fortificat del Cogulló arriba a la seva fi.

3. CONSIDERACIONS FINALS
El nombre reduït de nuclis ibèrics excavats en extensió a la 
Catalunya central i, especialment, en el curs del riu Llobregat, 
afegeix rellevància a les dades sobre l’evolució arquitectònica 
del nucli fortificat del Cogulló, tot just exposades. Aquesta 
mateixa mancança fa que no sigui fàcil entendre el context 
en què es desenvolupa aquest assentament al llarg dels seus 
gairebé 400 anys d’ocupació continuada, amb un recorregut on 
es donen alguns canvis estructurals profunds.

Figura 8: Planta general de les estructures de la fase Cogulló 3 
(Entorn 100 aC).

Figura 9: Planta de la casa 28 i del forn 26, de la fase Cogulló 3.
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El primer que cal ressenyar és el fet que mai no s’ha detectat 
cap evidència de l’existència d’una ocupació preibèrica del 
nucli, argument que havia estat plantejat en treballs anteriors, 
ni a nivell d’estructures ni de materials ceràmics en cap dels 
sectors excavats des de l’any 2002, que són molts, ubicats d’un 
extrem a l’altre del jaciment i sovint arribant fins al final de la 
seqüència estratigràfica conservada, és a dir, fins a la roca mare.. 
De manera contundent podem afirmar que el poblat fortificat 
neix com a tal cap a mitjans o segona meitat del segle V aC 
(Figura 2), tal com ha quedat ben fixat amb una evidència 
estratigràfica recurrent, de sectors ben diferents: a les cases de 
la bateria perimetral, a l’exterior de les Torres 23 i Bastió nord 
i al Carrer C. Aquesta és una dada clau ja que ens proporciona 
una cronologia prou alta per a l’inici d’un assentament ibèric 
d’estructura plenament urbana, just en el mateix moment 
que aquest fenomen es documenta a d’altres sectors de la 
Catalunya central, com ara en territori Ausetà (Rocafiguera 
2005, 249). Cal dir que, a la zona del riu Cardener, l’aparició 
de nuclis concentrats estables amb estructura urbana sembla 
ser un fenomen encara més antic, inclús d’època preibèrica, tal 
com està posant en evidència la fase més antiga del nucli del 
Castellvell, en el Solsonès (Asensio et al., 2012). Això marca 
una diferència evolutiva clara respecte dels processos de la 
zona costanera i, per contra, estableix paral·lelismes amb el 
que s’està donant més a l’interior, a les Terres de Ponent, al 
llarg del curs del riu Segre i afluents.

A la zona intermèdia, és a dir, a l’àrea del Bages, seguint el 
riu Llobregat, tot el que es pot dir en relació a aquesta qüestió 
transcendent del naixement de l’urbanisme és el que acabem 
d’anomenar sobre el nucli del Cogulló. En el segle V aC, aquest 
assentament neix no només amb una estructura urbana del tot 
evolucionada sinó que, cal insistir-hi, amb la seva versió més 
complexa des del punt de vista arquitectònic (Figura 2). Així, el 
sistema defensiu, amb tots els seus components més complexos 
i sofisticats (amb el dubte raonable en relació al fossar), és una 
construcció del moment fundacional que perdura plenament 
operativa, amb alguns retocs o afegits, fins al final de la fase 
Cogulló 2, és a dir, vers l’any 200 aC (Figura 6). Això li 
confereix, durant tot el període ibèric ple, una condició de nucli 
sòlidament fortificat que, sens dubte, correspon a un indret 
amb funcions de control estratègic del territori. 

Ara bé, sobretot el nivell de complexitat de l’arquitectura 
defensiva fa pensar en un nucli al qual podríem atribuir, des 
del seu bastiment, un caràcter que va més enllà del d’un mer 
fortí. Per contra, podríem plantejar igualment la seva funció 
com a lloc central, vertebrador del poblament ibèric de la 
zona i, en conseqüència, com a centre de poder territorial. 
Les seves dimensions, sempre relativament modestes (5.500 
m2 en la fase inicial i gairebé 7.000 m2 amb l’ampliació de la 
fase Cogulló 2), no afavoreixen aquesta idea, sobretot si ho 
posem en relació amb l’escala dels nuclis de primer i segon 
ordre dels territoris costaners. Tanmateix, cal dir que, ara 
per ara a la Catalunya central, no coneixem cap assentament 
que de manera inqüestionable presenti una trama urbana 
amb una superfície superior a una hectàrea. Per tant, es pot 
afirmar que, a nivell de dimensions i desenvolupament urbà, 
no hi ha nuclis d’entitat significativament superior, almenys 
en cronologies del període ibèric ple, és a dir, dels segles V 
al III aC.

Seguint aquest argument, un nucli que exerceix funcions de 
lloc central és també aquell indret on teòricament ubicaríem 
els espais de residència de les elits locals, dels segments socials 

amb un estatus més elevat. En aquest sentit cal assenyalar que, 
entre els diversos tipus d’unitats domèstiques documentades 
al nucli del Cogulló, no es detecta cap edifici amb una planta 
i dimensions especialment preeminents, d’aquelles que 
podríem reconèixer clarament com a residència ‘senyorial’. 
Ben al contrari, a les dues fases constructives del període ibèric 
ple predomina àmpliament la modalitat més senzilla de casa 
ibèrica (com ara la gran majoria de les cases a banda i banda 
del Carrer C). Tanmateix, també cal ressenyar que, a totes 
dues fases, hi ha constància d’una certa desigualtat en aquest 
camp, ja que sempre existeix algun cas, minoritari, d’edifici de 
major complexitat i dimensions que la resta; és el cas de les 
cases 35 i, tal vegada, de la 10 de la fase Cogulló 1 (Figura 
5) i el de l’edifici 36/39 a la fase Cogulló 2 (Figura 7). També 
s’ha de tenir molt en compte que la part destapada actualment 
correspon únicament a un terç de la superfície total de l’espai 
dins muralles, de manera que resta una porció majoritària 
de trama urbana totalment desconeguda, que serà clau per a 
caracteritzar correctament la composició social i econòmica 
dels habitants del Cogulló.

Per tot plegat i a causa de a la seva ubicació estratègica, de 
les seves dimensions i del nivell de complexitat arquitectònica, 
especialment del seu sistema defensiu, creiem plausible 
mantenir la hipòtesi que el nucli ibèric del Cogulló era un 
assentament de primer ordre, tal vegada, amb funcions de 
centre vertebrador d’un territori circumdant. Això sí, a partir 
del registre disponible, dóna la impressió que durant el període 
ibèric ple es donaria un elevat nivell de fragmentació política, 
amb la coexistència de múltiples i diversos nuclis de primer 
ordre, relativament modestos, que controlen i administren un 
territori d’abast també relativament limitat, amb un model 
d’ordenació política i territorial sensiblement diferent al de 
les grans entitats estatals de les àrees costaneres (Sanmartí 
2004). Aquestes hipotètiques entitats polítiques d’abast 
reduït, no sabem amb quin grau d’autonomia, competència o 
col·laboració mútua, semblen conformar un tret característic 
no només del sector a l’entorn dels rius Llobregat i Cardener, 
és a dir, del territori tradicionalment assignat als lacetans, sinó 
també de la resta de territoris de la Catalunya central, com ara 
els d’ausetans o bergistans.
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L’OPPIDUM  IBÈRIC DE L’ESQUERDA: 
DARRERES APORTACIONS I NOVES LÍNIES 
DE RECERCA

Imma OLLICH i CASTANYER – Montserrat DE 
ROCAFIGUERA i ESPONA – Oriol AMBLÀS i 
NOVELLAS

Universitat de Barcelona/ Fundació Privada l’Esquerda

RESUM:
A més de les importants troballes d’època alt-medieval, les 
darreres campanyes a l’àrea ibèrica de l’Esquerda també 
aporten novetats significatives. D’una banda, el descobriment 
d’una estructura clarament anterior a la construcció de 
l ’oppidum permet plantejar, per primera vegada, la possibilitat 
d’un horitzó ibèric antic al jaciment. D’altra banda, en la 
reexcavació d’unes estructures al peu de l’església romànica 
de Sant Pere s’han localitzat uns retalls a la roca i materials 
ibèrics que permeten, almenys, plantejar la hipòtesi d’un 
possible santuari. En tercer lloc, les excavacions ran de la 
muralla han posat al descobert un mur en talús, que s’adossa 
a la muralla ibèrica, i que permet pensar en una refortificació 
de l’espai a finals del període ibèric ple.

Tots aquests elements obren noves línies de recerca que, 
juntament amb la confirmació que l’Esquerda era la Roda 
Ciutat que esmenten els documents en època visigòtica i 
carolíngia, permeten confirmar la importància de l’indret 
com a lloc central en l’organització del territori dels ausetans.

Abstract:
Apart  from early mediaeval f indings, the latest works 

carried in the iberian area of the site of l ’Esquerda have also 
supplied signif icant news. On one hand, the discovery of a 
building previous to the construction of the oppidum allows us 
to think for the f irst time about an early iberian phase in the site. 
On the other hand, the re-excavation of some structures related 
to the Saint Peter romanesque church has shown some carvings 
in the rock, and different iberian materials that allow –at least 
– to think the hypotheses of the existence there of an iberian 
sanctuary. Finally, the excavations next to the northern wall 
have revealed a new stone sloping wall attaching to the main 
towers, that suggests a refortif ication of the site at the end of the 
middle iberian period.

All of these elements open new research lines that, along with 
the conf irmation of l ’Esquerda to be the Rota Civitas referred 
in visigothic and carolingian documents, let us to conf irm the 
importance of the site as a central place in the organisation of the 
ausetani territory.

INTRODUCCIÓ
El Ter configura, en abandonar la plana de Vic per l’est, un 
seguit de meandres. En un d’ells, situat en el municipi de 
Masies de Roda, en un extrem de la vila de Roda de Ter, 
s’hi troba l’assentament de l’Esquerda. El lloc, una península 
espadada de 12 hectàrees de superfície, amb defenses naturals 
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evidents, ha estat densament ocupat des de la fi de l’edat del 
bronze fins a les acaballes de l’edat mitjana.

Des de l’any 1977, un equip estable d’arqueòlegs, 
dirigits des de la Universitat de Barcelona, s’ocupa de 
la recerca arqueològica del jaciment i hi desenvolupa 
diferents projectes d’excavació i d’experimentació. El Museu 
Arqueològic de l’Esquerda realitza les tasques de difusió i de 
docència d’aquest patrimoni. Des de l’any 1994, la Fundació 
Privada l’Esquerda gestiona i harmonitza totes les activitats 
realitzades entorn de l’assentament.

Tot i que l’Esquerda és més coneguda pel seu important 
poblament medieval, entorn de l’església romànica de 
Sant Pere, l’assentament ibèric presenta recentment fortes 
novetats que obren noves perspectives de recerca per a 
aquesta primera etapa del jaciment de l’Esquerda i que 
permeten justificar-ne la importància en èpoques posteriors.

Les principals restes ibèriques es troben situades al 
nord de la península, en l’únic punt on aquesta és accessible 
i on s’hi han construït les diverses muralles que defensen 
l’assentament. L’etapa més coneguda correspon al període 
ibèric ple, quan l’assentament esdevé un oppidum, fortificat 
per una muralla amb tres grans torres massisses. Almenys 
un carrer longitudinal, orientat de nord a sud, configura 
l’entramat urbanístic del lloc, que encara es pot resseguir 
en el poblat medieval (Ollich, I.; Rocafiguera, M.,1992). 
Darrere de la muralla, un seguit d’estances, relacionades 
totes elles amb l’estructura defensiva, tenien diferents 
funcions. És especialment important l’espai anomenat casa 
2, en el qual es va poder identificar tot el sistema de coberta 
(Rocafiguera,M., 2005).

Figura 1: vista aèria del jaciment de l’Esquerda. A primer terme, les 
restes de  l’oppidum ibèric.

Ara bé, les darreres campanyes d’excavació al jaciment 
han posat de relleu algunes novetats que permeten no sols 
ampliar i precisar la cronologia de l’àrea ibèrica del jaciment, 
sinó també mostrar-ne la seva entitat. Val a dir, tanmateix, 
que es tracta de noves línies de recerca i que, per tant, els 
resultats que aquí es presenten són, sobretot, hipòtesis que 
caldrà precisar i verificar al llarg del futurs treballs.

UN POSSIBLE HORITZÓ IBèRIC ANTIC
Des de l’inici de les excavacions a l’àrea ibèrica de l’Esquerda 
es troben al jaciment restes de ceràmica que es poden datar 
del bronze final. De totes maneres, es tracta sempre de 
materials escadussers, barrejats amb altres restes ibèriques, 

que no permeten datar cap estructura. Un dels problemes 
que plantejava l’assentament era com interpretar la relació 
que hi havia entre la fase del bronze final i el període ibèric 
ple, atès que no es detectava enlloc el buit estratigràfic que 
hauria calgut per a la distància cronològica. Fins i tot s’havia 
suggerit que aquestes restes ceràmiques a mà eren més 
recents i seguien un model arcaïtzant a causa de la manca de 
contactes i d’importacions foranes (Rocafiguera, M. 1995).

Les excavacions a la casa 4, una de les estructures de 
l’oppidum ibèric recent, han posat en evidència una estructura 
anterior. Es tracta d’una habitació de planta rectangular de 
la qual, fins ara, se n’han recuperat uns 15 m2, ja que es fica 
sota la casa 3. Els seus murs són de pedra seca, molt febles, 
d’uns 40 cm d’amplada. Aquesta part de l’habitació s’ha 
trobat incendiada, enderrocada i arranada, amb un nivell de 
destrucció format per pedres caigudes en la seva banda nord. 
Entre els elements estructurals destaca la presència d’una 
possible llar de foc, i unes possibles banquetes semicirculars 
als extrems nord i sud de la cambra.

El que més destaca d’aquest nivell és l’abundància de 
material arqueològic. Caldrà estudiar molt acuradament 
aquest conjunt que pel fet de ser tancat, i estratigràficament 
anterior a l’oppidum conegut i ben datat a finals del segle 
V, presenta un gran interès cronològic. En una primera 
aproximació queda clara la presència de ceràmiques ibèriques 
a torn, algunes pintades amb una ratlla blanca. Destaca la 
presència de la tapa d’una urna d’orelletes, la primera que 
es documenta al jaciment. També és freqüent una ceràmica 
a torn de cocció oxidant i de factura més grollera que la 
ceràmica típicament ibèrica. Cal destacar una proporció 
molt més gran de ceràmiques a mà de la que es troba en 
els nivells contemporanis a la fortalesa del període ibèric 
ple; d’aquestes, algunes són brunyides i tenen una factura 
molt propera a les produccions del bronze final. Pel que fa 
a la ceràmica d’importació apareixen diversos fragments de 
ceràmica àtica de vernís negre, i alguns petits fragments 
de ceràmica pintada, alguns de figures roges i d’altres de 
difícil documentació. Alguns materials de luxe, com diverses 
denes de pasta vítria i d’ambre, i una fíbula de bronze 
complementen el conjunt.

La troballa d’aquest conjunt tancat permet recuperar 
altres estructures més fragmentades, que per elles soles tenen 
poca entitat però que, ara, permeten reforçar la hipòtesi 
d’una major antiguitat de l’ocupació ibèrica de l’Esquerda. 
A la casa 3, sota els nivells de circulació corresponents a 
l’estructura fortificada, van aparèixer un seguit de petits murs, 
arranats a nivell de terra. Són construccions molt efímeres, 
de difícil interpretació, però que demostren la presència 
d’aquesta ocupació anterior. Un sondeig practicat a la casa 
3 C, va donar dos murs trencats per l’estructura ibèrica, amb 
ceràmiques a mà de tipologies del bronze final barrejades 
amb ceràmiques a torn. En el darrer nivell hi van aparèixer 
només ceràmiques a mà.

També cal esmentar aquí una datació de carboni 14 
practicada sobre un carbó a la base de l’armorum 3. La 
cronologia obtinguda va ser la següent: UBAR-991 2435 ± 
35 BP; cal. BC. 5171. Aquesta datació, relacionada amb un 
petit muret que travessa l’armorum 3, és una dada més a favor 

1 Cronologia proporcionada pel Dr. Joan S. Mestres, del Servei de 
Radiocarboni de la Universitat de Barcelona l’any 2008, inclosa a la 
corresponent memòria d’excavacions arqueològiques.
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de la presència d’una ocupació del període ibèric antic.
Finalment, a la darrera campanya d’agost de 2013, 

s’ha identificat una nova fase d’aquesta ocupació antiga al 
jaciment. Per sota del paviment de la casa 4, en el nivell 
considerat ja del període ibèric antic, s’ha localitzat un altre 
nivell. Aquest passa per sota de les estructures anteriorment 
descrites, i presenta totes les ceràmiques fetes a mà, amb 
l’excepció d’un fragment informe a torn, que caldrà estudiar 
acuradament. La tipologia de les ceràmiques, amb espatulats, 
incisions i brunyits, recorda els materials apareguts en els 
assentaments de la prehistòria tardana a les comarques 
gironines. La troballa d’aquest conjunt damunt d’un nou 
paviment de pedres i perfectament estratificat a la casa 4, 
proporciona una cronologia que –a falta de l’estudi exhaustiu 
de material- es pot clarament remuntar a un horitzó ibèric 
antic, i referma encara més la vitalitat de l’assentament en els 
moments primerencs de la seva ocupació. Això, sens dubte, 
explica la importància que va assolir posteriorment durant el 
període ibèric ple.

Figura 2. Imatge de la casa 4 en els nivells del bronze final o ibèric 
antic.

UN POSSIBLE SANTUARI IBèRIC
Durant la campanya de 2010, dins del projecte d’excavació de 
la necròpolis medieval entorn de l’església romànica de Sant 
Pere, es va plantejar la necessitat de reexcavar-ne la part oest, i 
també l’edifici de planta quadrada adjacent. Tot i que aquestes 
estructures havien estat intervingudes pel centre excursionista 
de Roda de Ter als anys 60, es va considerar important revisar 
les restes. A nivell de medieval, aquesta excavació va permetre 
constatar l’extensió de la primera església preromànica, 
identificar un nou conjunt de tombes antropomorfes, i 
d’interpretar la cambra adjacent com a una galilea annexa a 
l’església romànica a partir del segle XII.

Al mateix temps, aquesta reexcavació va posar al descobert 
altres elements importants que ens permeten parlar d’un 
possible santuari ibèric, que hauria estat cristianitzat més 
endavant.

Per sota de les lloses que ocupen la part dels peus de 
l’església romànica, van aparèixer, en primer lloc, restes mogudes 
i remenades fruit de l’excavació que se’n va fer durant els anys 
60. Per sota d’aquests nivells, es van identificar diferents tombes 
antropomorfes, algunes d’elles infantils, que es corresponien 
amb l’església preromànica, mes petita, que es troba sota 
l’església olibiana (Ollich, I.et al, 1995: 104-109)

Relacionat amb les tombes, va aparèixer un nivell molt 
vermell d’argila i terra cremada molt plàstica, clarament 
diferenciable de tota la resta. Tot i que el nivell no era in 
situ, mantenia la seva unitat, i es podia identificar clarament 
amb una zona on s’hi havia produït un foc intens i continuat. 
El material relacionat amb aquest estrat de terra vermella 
era molt fragmentat i totalment d’època ibèrica, molt 
probablement de la darrera fase d’ocupació ibèrica recent, 
ja que a part de les ceràmiques a torn s’hi localitzaven 
restes de ceràmica campaniana A. Per sota d’aquest nivell 
van aparèixer uns retalls a la roca, molt erosionats, i un bei 
natural, que travessava aquesta zona de nord a sud.

L’excavació de la zona de la galilea va donar uns resultats 
similars. Identificades les diferents intervencions, fetes als 
anys 60, van aparèixer un seguit de tombes antropomorfes, 
algunes ja excavades, d’altres encara in situ, que tallaven 
també uns retalls a la roca, similars als de la zona de l’església.

Així doncs, si deixem de banda totes les intrusions 
posteriors, veiem que per sota les estructures medievals, 
la roca presenta uns retalls clarament identificables que 
configuren una estructura molt particular, formada per tres 
àmbits. Aquestes tenen, a més, la particularitat que la roca 
fa pendent d’est a oest, que és travessada per un bei que 
probablement contenia aigua i que, en un d’aquests àmbits, 
hi havia un foc molt intens. El material del nivell de cremat 
clarament ibèric i el fet que aquests retalls siguin tallats 
per les tombes antropomorfes alt medievals fa pensar, sens 
dubte, que l’estructura destruïda pertany a l’època ibèrica, i 
que podrien ser les restes d’un possible santuari.

Figura 3: Imatge d’excavació – retalls a la roca i foc.

Tal com afirma M. Teresa Moneo, els santuaris coneguts 
no responen a una tipologia estructural clara. Ara bé, les 
restes aparegudes a l’Esquerda coincideixen amb diverses 
característiques que l’autora recull per a diversos santuaris 
ibèrics. Es tractaria doncs d’un santuari urbà, situat dins 
del poblat en el lloc més elevat de la península, en un espai 
que després ha continuat com a lloc de culte. La pròpia 
continuïtat de les esglésies preromànica i romànica és un altre 
element que apunta cap un lloc sagrat antic, posteriorment 
cristianitzat (cf. Tarradell, M. 1979).

Estructuralment, l’indret, separat en tres espais sembla 
correspondre a un santuari tipus semític (Moneo, M.T, 1995), 
pel fet que l’espai està compost per tres estances, cadascuna de 
les quals amb el nivell del terra superior. Cal dir també que 
l’orientació del temple, amb el santuari a llevant, correspon 
a l’orientació habitual dels llocs de culte d’aquesta tipologia.



121 / 

actes /                             II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012

Tot i que no hi ha paral·lels exactes, sí que cal esmentar 
la sorprenent similitud de concepte i de la tipologia amb el 
temple B d’Ullastret, excavat pel Dr. M. Oliva l’any 1964. 
Es tracta, en ambdós casos, de temples oberts a ponent, 
amb estances contigües que mostren un ús simultani i que, 
a Ullastret, es data del segle V-IV aC (Casas,S; Codina, F 
et al. 2005). A l’Esquerda sabem que la darrera etapa d’ús 
del temple va ser en el segle II-I aC, però és possible que 
la construcció fos més antiga, corresponent amb el moment 
d’esplendor del poblat durant el període ibèric ple.

Figures 4 i 5: Plànol de l’església amb les diferents fases de 
l’excavació i restitució hipotètica del santuari ibèric.

 
Menció a part mereix la referència als elements que es 

troben en el lloc. Sembla indiscutible la presència d’una sala 
amb un foc ritual, que explicaria la intensitat de les restes 
cremades trobades, i també la presència d’aigua, ja que el 
límit de separació entre dos dels àmbits coincidia amb una de 
les diàclasis naturals del terreny rocós a l’Esquerda. Sembla 
que els petits forats de pal que es troben excavats a la roca, 
en la zona que avui correspon a la nau de l’església romànica, 
podrien pertànyer al possible santuari i podrien correspondre 
a un “baldaquí” o estructura similar.

Evidentment, i atès el precari estat de conservació de 
l’estructura, no s’han trobat restes materials que recordin 
la naturalesa sagrada del lloc, ni tampoc no se sap a quina 
o quines divinitats s’hi donaria culte. Tot i que a nivell de 
culte, és molt possible que es tractés d’un culte a la divinitat 
femenina (una variant indígena assimilable a la deessa 
Astarté o Artemis efèsia), que hauria derivat en el culte a 
Santa Maria, que es professava a l’església a l’època romànica 
junt amb sant Pere, i que és molt important encara en la 

població de Roda. En aquest sentit, cal esmentar la Mare de 
Déu del Pedró, que va estar molt de temps situada en un dels 
arcs del pont de Roda i que va desaparèixer durant la guerra 
civil. A partir de l’única fotografia que n’ha perviscut, no es 
pot pas descartar que es tractés d’un ídol precristià, atès el 
seu aspecte que l’allunya molt de les típiques marededéus 
cristianes2.

Figura 6. Imatge de la Marededéu del Pedró.

Així doncs, tots aquests indicis permeten parlar de la 
possibilitat de l’existència d’un santuari urbà a l’Esquerda, 
a la part més alta de l’assentament, on posteriorment 
s’assentaria l’església cristiana. De totes maneres, la manca 
d’estratigrafia, i les intervencions precientífiques practicades 
durant els anys 60 del segle XX, fan difícil precisar l’ús, la 
forma, o la funcionalitat més enllà del nivell d’hipòtesi.

LA REFORTIFICACIÓ DEL SEGLE III AC
La campanya de 2010 a la zona de les muralles ha marcat 
l’inici d’un seguit d’estudis a la zona de la fortalesa, que han 
fet replantejar-ne la cronologia i precisar-ne les fases. Una de 
les primeres actuacions d’aquest projecte va estar l’obertura 
d’una cala entre les dues muralles conegudes del poblat. 
L’objectiu era conèixer el comportament dels enderrocs de la 
torre 2 de la fortalesa ibèrica del segle IV aC, i la relació que 
presentaven amb la muralla exterior.

A part dels enderrocs de la fortalesa, que es van revelar de 
tàpia i pedres, una de les troballes importants va ser l’aparició 
d’un mur de pedra seca construït en talús, que s’entregava 
al mur de la torre 2 i que, com s’ha vist en campanyes 
successives, s’allarga uns 14 metres cap a l’est fins a arribar a 
la torre. Del mur cal destacar-ne un seguit de característiques 
que el fan molt especial. En primer lloc, la factura del mur és 
molt defectuosa, fet amb pedres del país, pràcticament sense 
desbastar i, evidentment, fet en pedra seca. Al parament 

2 Els processos de cristianització d’espais i d’ídols pagans són una constant 
al territori. La figura de la Verge no n’és una excepció. Tot i que la naturalesa 
de la imatge és força diferent, referim el cas de la Verge del Lledó, ja 
acceptada per la comunitat científica com a un ídol precristià (Gusi, F. 2000).
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s’observen molts orificis que podrien indicar que es tractés 
d’un mur fet amb molta celeritat. De tota manera, aquesta 
fabricació tan tosca, contrasta absolutament amb la gran 
gruixària de la construcció. Tal com es pot veure en superfície, 
el mur presenta fins a 7 metres d’amplada, i està construït a 
base de tres talussos successius reomplerts.

Figura 7: Imatge de l’oppidum de l’Esquerda amb el mur en talús.

L’excavació de la part frontal del mur en talús també ha 
revelat la seva particularitat, sobretot pel fet que pràcticament 
tot l’enderroc és format de capes successives d’argila molt 
depurada. A més, als punts d’intersecció del mur en talús 
amb les torres de l’oppidum, s’hi troben un seguit de grans 
lloses, en disposició en pendent, que podrien indicar els 
límits d’aquest revestiment de tovot o tàpia. Sembla clar que 
la terra és una bona solució defensiva, atès que amorteix els 
possibles impactes exteriors, a més de ser documentada en la 
construcció d e muralles en diversos assentaments 
catalans (Berrocal, L. 2004).

Figura 8. Detall del parament del mur en talús.

La troballa d’aquest mur en talús ha fet revisar, també, la 
interpretació del mur oest de l’assentament. A la campanya 
de l’any 1985 (Ollich, I- Rocafiguera, M. 1994), en un 
sondeig realitzat a la zona oest de la muralla, va aparèixer un 
mur, també atalussat, que en aquell moment es va relacionar 
amb la fortificació del segle V-IV aC. Les darreres troballes 
han fet revisar l’estratigrafia de l’indret, i s’ha pogut observar 
que el mur també és adossat a les estructures anteriors, i que 
segueix cap a ponent on és destruït per la posterior muralla 
visigòtic-carolíngia. L’excavació dels enderrocs del mur 
proporcionen material arqueològic que es pot datar entorn 
del segle III aC.

Per a tota aquesta construcció encara manca una 
cronologia absoluta, atès que no s’ha trobat suficient material 
orgànic per poder realitzar-la; ara bé, la cronologia relativa 
basada en l’estratigrafia i en el material dels enderrocs, 
permet parlar d’una nova fase a l’assentament.

En primer lloc, és evident que aquesta fortificació en 
talús s’entrega a les construccions de l’oppidum, amb la qual 
cosa queda clar que fou edificada amb posterioritat. A més, 
és segur que va transcórrer un temps important entre les 
dues construccions, atès que el mur est de la casa 4 presenta 
una porta tapiada amb accés a sota del talús, en un espai que, 
per l’orientació i la situació topogràfica, podria haver estat 
un carrer que es va anul·lar a causa de la construcció de la 
fortificació. També al talús oest, s’observa una sortida lateral 
de la casa 2, posteriorment tapiada. És fàcil, doncs, per bé 
que encara imprecís, situar aquesta construcció cap a mitjan 
segle III aC.

Més senzill és asseverar-ne la fase final. Aquest mur en 
talús és destruït al mateix moment que marca la fortalesa 
ibèrica. En aquest moment s’enderroca de manera ordenada 
tota la fortificació. Els enderrocs són clarament visibles cap 
al nord, i es terraplena tota la gran estructura defensiva 
anterior. Al damunt hi apareixen restes, molt malmeses, de 
materials i construccions que ja pertanyen al segle II aC, 
com ho testimonia la presència de ceràmica campaniana A. 
En aquest moment, l’assentament de l’Esquerda deixa de ser 
el poderós oppidum i la zona de la muralla passa a ser un lloc 
ocupat per espais domèstics, que constituiran la darrera fase 
de l’ocupació ibèrica al jaciment.

Figura 9. Planta esquemàtica de l’oppidum ibèric amb la refortificació 
del segle III aC.

A la llum de les troballes recents, sembla clar que la fortalesa 
ausetana de l’Esquerda sofreix una refortificació de les seves 
estructures defensives en algun moment del segle III aC, i 
queda clar que l’assentament es prepara per a una lluita o 
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per a una defensa més intensa que les que es podien haver 
produït durant el període ibèric ple. Aquesta preparació per 
a la guerra es detecta, també en aquests moments, en altres 
assentaments del territori ausetà, com el Turó del Montgròs, 
al Brull, o el Casol de Puigcastellet a Folgueroles, que és 
construït de nou en aquest mateix moment. Sembla clar, 
doncs, que totes aquests preparatius han de tenir a veure amb 
els conflictes que van tenir lloc entre la fi del segle III aC i el 
començament del segle II aC.

Fig. 10. Reconstrucció hipotètica de la fortalesa ausetana al segle III 
aC. - Dibuix: Albert Pratdesaba.

Les fonts escrites són força explícites en els episodis que 
fan referència a la segona guerra Púnica entre romans i 
cartaginesos, i queda clar que els ausetans van prendre partit 
pel bàndol d’Anníbal. Titus Livi esmenta també la capital 
dels ausetans, en referir un setge força complex i llarg a causa 
de les condicions meteorològiques. Acabada la guerra, els 
textos fan referències evidents als diversos aixecaments que 
es van produir en els territoris ibèrics de l’interior contra 
el nou poder romà, en les quals els ausetans són sempre 
esmentats de manera particular3.

Sens dubte, tot aquest episodi convuls és el que es 
correspon amb les estructures de defensa localitzades a 
l’Esquerda, i que ens mostren, una vegada més, el paper 
inqüestionable d’aquest assentament en l’organització del 
territori ausetà. Un cop instal·lat el domini romà al territori, 
l’Esquerda queda reduïda a un petit llogaret que sobreviurà 
durant els segles II i I aC. A partir d’aquest moment, quan 
neix la ciutat romana d’Auso, a Vic, l’Esquerda queda del 
tot abandonada. L’indret, ara amb el nom de Rota Civitas, 
recuperarà la seva importància com a fortalesa, a partir de 
l’època visigoda, a finals del món romà.

CONCLUSIONS 
Els treballs realitzats en les darreres campanyes a l’àrea 
ibèrica del jaciment de l’Esquerda permeten precisar el paper 
de l’oppidum en el conjunt del territori ausetà.

En primer lloc, la presència d’una clara continuïtat des 
dels inicis de la cultura ibèrica permet contradir, de manera 
cada vegada més contundent, aquella hipòtesi tan esmentada 
en la historiografia dels anys 60-70, per la qual els territoris 
de la Catalunya interior no havien format part del primer 

3 Les fonts clàssiques més explícites són Polibi, Història. Llibre III; Apià Ibèria, 
38,39 i Titus Livi, Ab urbe Condita, llibre XXIX a XXXIV,  juntament amb altres 
escrits més breus. Malgrat la manca de detall i les possibles imprecisions dels 
textos, alguns escrits força temps després que els fets tinguessin lloc, cal 
observar l’esment constant del poble ausetà. L’arqueologia comença també a 
fer visible aquest poble de manera coherent amb els textos.

procés d’iberització. A l’Esquerda, sembla clar que l’horitzó 
ibèric antic hi queda representat, i que no s’aprecia cap 
episodi d’abandonament respecte als períodes posteriors. El 
que sí que es veu, en canvi, és una progressiva complexitat 
en les estructures defensives, que demostra la importància 
que adquireix l’assentament, segurament relacionada amb 
la pròpia organització del territori ausetà. La presència 
d’un possible santuari urbà situat en el punt més alt de 
l’emplaçament, en el mateix indret que posteriorment 
ocuparan els edificis religiosos cristians, és un altre dels 
elements per explicar la importància del lloc.

En segon lloc, les evidències d’estructures defensives de 
gran envergadura a l’Esquerda, datables a finals del període 
ibèric ple, demostren la plena participació de l’assentament 
en els fets convulsos que van acabar amb l’ordre establert i 
amb la cultura ibèrica, i permeten intuir la importància de 
l’assentament en el conjunt del territori ibèric.

Finalment, l’esdevenidor de l’indret a partir de la crisi 
del món romà, i el paper de Roda Ciutat, primordial en els 
períodes visigòtic i carolingi, confirma una vegada més la 
singularitat de l’Esquerda, un assentament primordial per al 
coneixement del poble ausetà i del seu territori.
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UN CENTRE D’EXPLOTACIÓ I 
D’EMMAGATZEMATGE AGRÍCOLA 
AMB RESTES ARQUITECTÒNIQUES 
CONSERVADES D’ÈPOCA TARDOIBÈRICA 
AL SECTOR INDUSTRIAL EL RENTADOR. 
SECTOR SUD (CALAF, ANOIA)
Goretti VILA i FÀBREGAS

INTRODUCCIÓ
Calaf es troba situat a la part nord de la comarca de l’Anoia, 
els seus límits termenegen amb Calonge de Segarra, Sant 
Pere Sallavinera, Prats de Rei, Sant Martí Sesgueioles i 
Pujalt. L’àmbit corresponent a la intervenció arqueològica 
es troba situat al sud del municipi de Calaf i de la línia de 
ferrocarril de Barcelona a Lleida, inclosa dins el Pla Parcial 
del Rentador, entre un conjunt format per una masia i una 
sèrie d’edificacions associades, el carrer del Rentador i l’antic 
Rentador de Calaf.

Els antecedents arqueològics es remunten a l’any 2007 
quan INCASOL va iniciar els estudis previs relacionats 
amb un nou projecte d’urbanització al sector conegut com 
el Rentador de Calaf. A la zona afectada pel planejament, es 
coneixia l’existència de dos elements patrimonials. Per una 
banda el conjunt del Rentador i per l’altra el Convent de 
Sant Francesc. El catàleg de béns protegits del POUM de 
Calaf indicava la presència d’un jaciment d’època romana 
conegut com “del Convent de Sant Francesc”. El resultat dels 
treballs arqueològics duts a terme l’any 2007 van permetre la 
localització de material lític d’època prehistòrica així com la 
delimitació de dos jaciments arqueològics diferenciats: una 
necròpolis medieval associada possiblement al convent de 
Sant Francesc amb una extensió d’uns 800 m2 i un jaciment 
iberoromà format per estructures d’emmagatzematge d’una 
extensió d’uns 540 m2. Aquesta actuació es va dur a terme 
durant l’any 2009. Més al sud del planejament es va localitzar 
i delimitar un nou jaciment que és el que ara presentem en 
aquesta comunicació i que va ser excavat durant l’any 2010.

EL JACIMENT TARDOIBèRIC
Les restes arqueològiques localitzades al Rentador de Calaf 
formarien part d’un centre productor i d’emmagatzematge 
representats per un costat per la troballa de nou sitges, 
amortitzades posteriorment com a escombreres, i un espai o 
àmbit de treball delimitat puntualment per murs, a l’interior 
del qual s’hi construeixen una sèrie d’estructures de pedra, 
de les quals sembla derivarien una sèrie de canalitzacions 
construïdes en pedra encaixades en el terreny geològic. 
Hem d’entendre aquest conjunt d’estructures en un moment 
cronològic força acotat en el temps, que circumscrivim dins 
del segle II aC, i que com a molt enllà sembla estendre’s fins 
a inicis del segle I aC.

Les sitges
D’entrada, sembla  que la distribució de les sitges no 
segueix cap patró de regularitat pel que fa a les distàncies 
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però, de totes maneres s’observen una sèrie d’alineaments 
de dues i tres sitges que, d’alguna manera, indiquen un cert 
ordenament de l’espai. L’espai excavat no suposa la totalitat 
del jaciment, per tant ,una visió més àmplia podria fer-ne 
canviar la perspectiva actual.

La conservació de les sitges era entre regular i mitjana, atès 
que es trobaven afectades horitzontalment en la part superior 
de l’estructura, a causa de rebaixos esdevinguts en aquesta 
zona al llarg del temps, probablement en època moderna 
o contemporània. La transformació de l’antiga topografia 
fins a l’actualitat ha quedat modificada lleugerament com 
així queda palès en els testimonis arqueològics que han 
anat aflorant darrerament, tot i perdurant però, el paisatge 
agrícola. Les sitges es caracteritzaven per tenir un diàmetre 
de boca entre 0,92 m i 1,92 m mentre que els diàmetres de 
base oscil·laven entre 0,94 m i 2,10 m, predominant però les 
mesures pròximes a 1,50 m. Predominen les sitges de parets 
còncaves i fons pla.

A nivell genèric destaquem només un cas que surt fora de 
la tònica, ens referim a la presència d’un enllosat format per 
petites pedres al fons d’una de les sitges, que no té paral·lels 
amb els quals se’ls pugui relacionar de moment. L’estructura 
localitzada al jaciment ibèric dels Missatges (Tàrrega, 
Urgell) forma part del fons d’un dipòsit completament 
arrasat, pavimentat amb tovot, que tot i ser també un cas 
unicum, sembla no té res a veure amb una sitja (Garcés, 2005, 
p. 416).

Els retalls
Destaquem només que la majoria dels retalls es 
caracteritzaven per la seva planta irregular, amortitzats de 
forma antròpica amb grans quantitats de materials ceràmics 
per tal d’anivellar el terreny. La seva realització però, en tres 
casos, sembla que pot haver estat fruit de l’erosió. Només hi 
ha un cas d’un retall de planta circular (UE 68) que, tot i ser 
una estructura clara i ben definida, és de difícil interpretació. 
Es trobava reblerta per terres marrons, petites pedres i dues 
lloses més o menys planes a la part superior, a més d’algun 
fragment escadusser de ceràmica comuna ibèrica. La seva 
ubicació dins l’espai del recinte murat, un lloc obert i a l’aire 
lliure, només delimitat parcialment per murs de tanca, no 
permet relacionar-ho tampoc amb el suport de cap tipus de 
coberta.

Els murs
Distingim dos tipus de paraments en els murs que conformen 
el recinte o àmbit I. Els murs situats a llevant de les sitges 
(UE 19 i 26) presenten característiques tipològiques 
similars, construïts a base de grans blocs monolítics, petites 
pedres i lligam d’argila, conservats molt precàriament en 
una o dues filades d’alçària i una amplada d’entre 0,45 m 
i 0,50 m. El segon grup format pels murs 2 i 27, situats 
paral·lelament, es caracteritzava per estar ben carejats per 
ambdós costats, construïts amb pedra mitjana travada amb 
pedres petites i terra. Es conservava només en una filada 
d’alçària i d’amplada d’entre 0,45-0,50 m.

Malgrat les diferències en el parament en ambdós 
grups, que possiblement corresponguin a dues fases 
constructives diferenciades, cosa que no podem contrastar 
estratigràficament, sí que documentem per contra un 
funcionament contemporani d’aquestes estructures fins a la 
seva amortització definitiva a finals del segle II aC.

La bassa
La bassa (UE 59) és una estructura negativa de caràcter antròpic, 
formada per un gran retall de planta en general ovalada, tot i 
que presenta un angle recte, en l’extrem proper al mur UE 27. 
La seva planta és el resultat probablement d’una transformació 
i amortització d’aquest espai per a la construcció d’una sèrie 
d’estructures de pedra d’una fase posterior, emmarcada però 
dins el mateix context cronològic (segle II aC). Fou amortitzada, 
també, per un estrat d’abocament de terres i per grans pedres, 
entre les quals hi havia varis fragments de molins. Les seves 
mesures màximes són de 0,75 m de fondària, 4,5 m d’amplada 
i 6,15 m de llargària. Sembla que es pot relacionar aquesta 
estructura amb una possible bassa d’aigua, destinada a usos 
diferents relacionats amb l’explotació agrària.

Els canals
Els canals de pedra (UE 61-65) formaven una estructura 
semicircular amb entrada i sortida fora dels límits d’excavació, 
construïts amb pedres allargades, més o menys rectangulars, i 
cobertes de lloses. A la part central es conservaven fins a dues 
filades d’alçària, en forma de petit muret d’una sola cara vista 
(interior), i una amplada màxima de 0,25 m. Presentaven una 
amplada interior de 0,15 m i una fondària màxima de 0,29 
m. És en aquesta zona central que s’observa, en el muret del 
costat oest, un pas entre les pedres del canal que podria haver 
continuat aparentment cap a ponent. La forta erosió del terreny 
natural no ens permet conèixer exactament la relació física que 
tenia amb les estructures de pedra de ponent.

Les estructures de pedra 
L’estructura UE 60-77 era de planta aproximadament quadrada 
(2 m x 2 m) i una fondària d’uns 0,75 m, formada per un 
rebliment de pedres localitzades a l’interior del retall UE 59, 
lligades amb argila vermella, ben travades entre sí. Es trobava 
exteriorment delimitada per grans pedres, col·locades per 
damunt d’aquest rebliment, i localitzades pel costat nord i est. 
Pel costat sud i oest s’adaptaven al retall UE 59. Així mateix, del 
seu interior es va recuperar ceràmica ibèrica comuna, ceràmica 
grisa ibèrica, així com una pedra rebuidada en forma d’abeurador 
o pica. Aquesta estructura es trobava situada paral·lelament al 
mur de tanca UE 27, quedant a ponent d’aquesta una rampa o 
corredor d’accés a l’interior del recinte.

L’estructura de pedra UE 76, de planta lleugerament 
arquejada, estava formada per grans blocs a mena de paret 
d’una sola cara vista, recolzada al retall preexistent de la bassa 
(UE 59). Se l’ha d’entendre com a protecció lateral de la rampa 
empedrada UE 79.

Tot plegat conformaria una plataforma sòlida que serviria 
de base i suport d’una estructura no conservada, que ha de 
relacionar-se amb la transformació de productes agrícoles.

Els materials i la cronologia
Entre els materials ceràmics que aporten datació tenim, per 
un costat, les àmfores itàliques, les ceràmiques de vernís negre 
(campanianes A i B) i les produccions ibèriques de ceràmica 
comuna, a més de la ceràmica comuna itàlica i alguna possible 
imitació ibèrica de parets fines. De les àmfores destaquem 
l’àmfora itàlica, de la qual ha estat identificada la forma Dressel 
1Abd1 amb una datació de 135 aC – 50 aC. Comptem entre 
la ceràmica d’importació documentada al jaciment amb dues 
produccions de ceràmica de vernís negre: la campaniana A 
i la B. En el primer grup identifiquem entre les formes més 



II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012                        / actes

/ 126

antigues la Lamb. 27Ba (225 aC-50 aC) i 27c (225 aC-50 aC) 
i la Lamb. 5 (175 aC – 50 aC) d’aparició més tardana però que 
es manté, com les altres formes esmentades, fins a final de la 
producció. En Campaniana B atestem les formes Lamb. 1 (125 
aC-25 aC), 7 (125 aC-25 aC) i 8a (150 aC-25 aC).

Finalment només ens queda esmentar la presència d’algun 
morter itàlic de la forma Aguarod 1. Emp. 36, 2 (150 aC 75 aC) 
i una possible imitació ibèrica de parets fines de la forma Mayet 
XVIII (125 aC-75 aC).

A més, recordem les tres monedes d’Iltirkesken 
documentades al jaciment que aporten una datació de mitjans 
de segle II aC per a les primeres encunyacions i de principis del 
segle I aC per a les darreres emissions.

CONCLUSIONS 
Les restes d’època tardoibèrica corresponen, bàsicament, 
a estructures negatives tipus sitges o retalls, entre les que 
comptabilitzem fins a nou sitges i cinc retalls que s’estenien en 
una superfície d’uns 142 m2, així com una sèrie d’estructures 
muràries que delimitarien un espai no tancat ni cobert, de 
planta aproximadament rectangular i d’uns 117 m2, situat a 
llevant de les sitges.

Podrien formar part del mateix jaciment del Rentador la 
troballa de dues sitges, l’any 2007, situades a només 194 m al 
nord i les excavades l’any 2009, que es trobaven a una distància 
aproximada d’uns 273 m.

El recinte com a tal no va arribar a ser mai un espai 
completament tancat ni sembla que hagués presentat mai 
cap tipus de coberta, a jutjar per les dimensions de l’espai i les 
característiques del subsòl, sense retalls ni cap tipus d’empremta 
que es puguin associar a forats de pal. Es tractaria, doncs, d’un 
àmbit delimitat per murets de tanca que estarien protegint 
un espai interior del qual se’n documenten, almenys, dos usos 
principals, que se situarien dins el mateix horitzó cronològic 
(segle II aC – inicis segle I aC).

I. Així sembla que d’entrada les sitges i els murs (UE 26 i 19) 
conformarien un primer conjunt relacionat amb una gran bassa 
(UE 59) situada a llevant. Aquestes estructures indiquen que 
ens trobem davant un centre d’explotació i emmagatzematge 
d’excedents agrícoles d’època tardoibèrica, amb un punt 

d’aprovisionament o recollida d’aigua inclòs.
La bassa esmentada recolliria molt possiblement les aigües 

pluvials i/o d’alguna captació propera. Recordem l’existència de 
construccions com la torre de l’aigua de Calaf, i del Rentador 
Vell, que tanta importància van tenir al segle XIX, i que es 
troben a només 42,12 m i 80,96 m del jaciment, respectivament, 
a més de la presència d’un torrent proper.

Hi ha documentada una bassa dins del segle II IaC al poblat 
ibèric dels Estinclells a Verdú (Asensio et al., 2005, p. 467) i una 
bassa o retall extractiu als Missatges de Tàrrega (Garcés, 2005, 
p. 416). La bassa dels Estinclells presenta una planta ovalada 
i unes dimensions similars a la documentada al jaciment del 
Rentador amb unes mesures de 8,30 m i 6,60 m, i una fondària 
aproximada d’1 m. Segons la interpretació que en fan els autors, 
aquesta estructura anava possiblement destinada a diferents usos 
(abeurar el bestiar, regadiu, rentador, per a la construcció...), però 
sembla no seria apta per al consum humà, atesa la impossibilitat 
de cobrir-la. L’abundància de basses és documentada també en 
altres jaciments de les planes occidentals lleidatanes (Asensio et 
al., 2005, p. 467).

II. La funcionalitat del recinte es transforma amb la 
construcció en pedra de vàries estructures i canals, que podrien 
conformar el suport o base d’una estructura també de caràcter 
agrícola. En aquestes s’amortitzen diferents materials en desús 
com són varis fragments de moles de molins emprats, sobretot, 
per a la transformació dels cereals, així com restes d’un possible 
abeurador per al bestiar, que tindrien plenament sentit en la 
fase anterior. 

Hem de tenir en compte, també, la presència en els estrats 
d’amortització del jaciment d’utillatge agrícola conservat com 
són dos podalls emprats per a la verema, claus i un lot de metalls, 
així com un volum important de grans contenidors ceràmics 
com a indicadors del caràcter agrícola de l’establiment. Entre 
altres elements destaquem també la presència d’un pondus que 
ens indica una activitat artesana tèxtil, segurament a nivell 
familiar i d’autoconsum.
La producció cerealística de l’establiment aniria encaminada a 
tenir excedents que li permetrien comerciar i obtenir productes 
forans com vi italià (àmfora itàlica Dressel 1A), vaixella de taula 
(campaniana A i B) i de cuina (morters itàlics).

Taula 1. Els materials i la cronologia
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DARRERES CONSIDERACIONS
El jaciment ibèric del Rentador correspon a un establiment 
agrícola amb un fort caràcter indígena que, tot i que sotmès a la 
dominació romana del territori, sembla però que manté viu el 
sistema de producció ibèric.

Recordem que durant la primera fase d’ocupació romana, 
que abasta gran part del segle II aC, no s’imposen canvis a nivell 
de poblament sota l’acció directa de Roma. No es produeix, en 
aquests moments, un control intensiu del territori per part 
del poder romà, que es limitarà a desviar part de la producció 
indígena en el seu benefici, però sense intervenir directament en 
el procés productiu (Ros, 2005, p. 583).

La presència romana es detecta per dues vies indirectes; per 
un costat a partir dels materials ceràmics d’importació (àmfora 
itàlica, ceràmica comuna itàlica, Campaniana A i B), que 
arriben al jaciment, i que representen un 10% del total, com a 
indicadors d’intercanvi i de relacions comercials amb l’exterior i, 
també, amb diferents pobles ibers. Queda atestada la presència 
de ceràmica grisa ibèrica de la costa catalana (1,15%) i també 
de ceràmica amb vernís roig ilergeta (3,93%). Per l’altra, tenim 
la presència de moneda (amb personatges i caràcters epigràfics 
ibèrics), promoguda pels romans com a sistema d’assimilació 
dels pobles conquerits.

Al jaciment han aparegut 3 monedes de la seca d’Iltirkesken, 
en diferents estrats d’amortització. Les primeres encunyacions 
de monedes de bronze es daten de mitjan segle II aC i les 
darreres emissions són de principis del segle I aC. La seca 
d’Iltirkesken s’havia relacionat antigament amb el Ilercavons 
i s’havien assignat a Dertosa. Actualment es té clar que les 
troballes es concentren en una àrea que s’estén pel Cardener, 
la Segarra i el Pla de Bages. Alguns autors identifiquen la seca 
d’Iltirkesken a la propera població de Prats de Rei, a només uns 
3 km al sud del jaciment el Rentador.

Hem de tenir en compte que aquest establiment es 
troba situat en el context d’una xarxa de comunicacions que 
funcionaria en època antiga entre dos nuclis romans Iesso 
(Guissona) i el Municipium Sigarrensis (Prats de Rei). Iesso 
és una fundació ex novo de finals del segle II aC, relacionada 
molt possiblement amb un primer traçat viari contemporani 
a aquesta i potser també amb el primer establiment romà 
de Prats de Rei, on sorgirà, en època Flàvia, el Municipium 
Sigarrensis. Recordem que la xarxa viària romana té un paper 
importantíssim en l’estructuració del territori, malgrat això és 
fa difícil encara establir en quin moment es basteix (Pera, 1997, 
p. 165-171).

A nivell d’hipòtesi, tant les estructures localitzades al nord 
del Rentador (Piera, 2007; Varas, 2009; Gutiérrez, 2009) com 
les restes documentades en la intervenció de 2010 podrien 
formar part d’una explotació agrícola del territori per part 
d’un poblat tardoibèric, encara no identificat, de les rodalies de 
Calaf. A l’entorn del jaciment, i dins les zones d’influència del 
municipi de Calaf, es coneixen una sèrie de jaciments d’època 
romana republicana i imperial, en general poc coneguts, que 
figuren tots ells però a la Carta Arqueològica (DGPC).

D’aquests en destaquem només tres que sembla poden 
adscriure’s al període republicà i són els Plans de Cortadelles 
i SolerLladrús /Ca l’Oliva, coneguts per restes ceràmiques 
superficials i Can Cortadelles, que malgrat ser un establiment 
dels segles II-III dC i amb una fase posterior de segles VI-VIII 
dC presenta materials en superfície corresponents al període 
ibèric final (segle I aC). 

Làmina 1.

CSR’10/08/02. 
Bol de ceràmica grisa ibèrica de vora reentrant, de parets i pasta 
molt negres.

CSR’10/08/09. 
Imitació en ceràmica ibèrica oxidada de parets fines de la forma 
Mayet XVIII.

CSR’10/14/1. 
Gerra de ceràmica ibèrica oxidada amb nansa de cistella.

Làmina 2.

CSR’10/16/2. 
Vora d’una tenalla ibèrica de cocció oxidant.

CSR’10/16/3. 
Fons d’una tenalla ibèrica de cocció oxidant.

CSR’10/22/3. 
Vora d’àmfora itàlica Dressel1 A.

FIGURES
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Làmina 3.

CSR’10/22/23. 
Plat de ceràmica fet a mà.

CSR’10/22/27. 
Gerreta de ceràmica comuna ibèrica reduïda.

CSR’10 / 34 / 04.
Morter itàlic.

CSR’10/54/17.
Tap o mena d’embut per a un flascó en ceràmica grisa ibèrica comuna.

CSR’10/60/08.
Gerra de ceràmica comuna ibèrica reduïda, de vora exvasada i perfil 
bitroncocònic.

CSR’10/69/01. 
Vora d’un Kàlathos ibèric.

Foto 1. Sitja UE 11 ja excavada amb enllosat UE 33 al fons.

Foto 2.  Ubicació de retalls i estructures a l’interior del recinte 
construït, vista des del nord est.

Foto 3. Vista general des de llevant.

Figura 1. Planta general

Figura 2. Seccions 1 i 2
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EL JACIMENT DE PUIG CIUTAT (ORISTÀ, 
OSONA) I EL SEU ENTORN. RESULTATS 
DE LES CAMPANYES DE PROSPECCIÓ I 
EXCAVACIÓ 2010-2012

Àngels PUJOL, Carles PADRÓS i Roger SALA (Equip 
de Puig Ciutat)

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

El jaciment arqueològic de Puig Ciutat es troba en un 
promontori situat al centre del terme municipal d’Oristà 
(Osona). El turó on s’ubica l’assentament, de 5 ha de 
superfície i una altitud de 531 m.s.n.m., és voltat per la 
Riera Gavarresa, que configura un meandre tot unint-se al 
sud amb la Riera d’Olost.

L’anàlisi de la topografia local posa en evidència les 
qualitats defensives de l’emplaçament, només accessible des 
del sud i des del nord; així com el seu escàs valor de control 
territorial, ja que es troba envoltat d’altres elevacions amb 
major visibilitat sobre el territori (vegeu figura 1).

Fig. 1: Ubicació del jaciment entre els dos cursos fluvials i les 
elevacions de l’entorn (Font: SOT Prospecció Arqueològica).

ANTECEDENTS DE LA RECERCA
L’existència del jaciment és coneguda des de principis de la 
dècada de 1980, quan uns treballs d’extracció de grava al cim 
del turó van posar al descobert abundant material arqueològic. 
Des d’aquell moment, i durant les tres dècades següents, 
l’indret ha estat visitat repetidament per excavadors furtius, 
que han extret una gran quantitat de material arqueològic.

La primera intervenció científica al jaciment es va 
produir l’any 2005 en el marc del Projecte Lluçanès (Sala i 
Lafuente, 2005; Sala, 2005). Aquells treballs, consistents 
en la prospecció geomagnètica de la Zona 1 i la prospecció 
amb radar damunt el futur Edifici 1, van permetre detectar 
l’existència d’una densa trama urbana al cim del turó.
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EL PROJECTE DE RECERCA
L’any 2010 es va iniciar el projecte de recerca actual: Exploració 
i avaluació del poblament protohistòric a l ’àrea del Lluçanès 
(Padrós, Pujol i Sala, 2010), avalat pel Museu d’Arqueologia 
de Catalunya. El projecte, a sis anys vista, pretén delimitar 
el jaciment a nivell espacial i cronològic, determinar-ne 
l’estat de conservació i avaluar el seu potencial científic. 
Es contempla també l’estudi de l’entorn, amb l’objectiu de 
conèixer el funcionament de l’assentament a nivell regional.

Per aconseguir aquests objectius, en el trienni 2010-
2012 s’ha combinat la prospecció geofísica (geomagnètica, 
georadar, elèctrica, etc.) amb l’obertura de sondejos i 
l’excavació en extensió de diverses estances (Figura 2).

Fig. 2: Zones prospectades i sondejos excavats durant el trienni 
2010-2012.

La descoberta de clars indicis de destrucció violenta durant 
la primera campanya ha comportat la introducció de la 
prospecció amb detectors de metalls i dispositius GPS a 
l’entorn de l’assentament. Amb aquesta metodologia es 
pretén detectar tant els campaments dels assaltants com els 
punts des d’on es van efectuar els atacs. Per tal d’explotar al 
màxim la informació recollida, les dades es gestionen a partir 
del programa QGis.

CAMPANYES 2010-2012. ELS RESULTATS
Les prospeccions geofísiques realitzades, fins ara limitades 
a les àrees ocupades per camps de conreu, han permès 
constatar la densa ocupació de l’indret, amb diversos 
grups d’edificis que segueixen una orientació poc ordenada 
(Figura 3). La prospecció geomagnètica ha permès 
delimitar diverses anomalies identificades com a àrees 
termoalterades, que les excavacions han demostrat que es 
tracta d’incendis.

L’obertura de sondejos i la posterior excavació en extensió 
de diversos àmbits ha permès constatar l’existència de 
tres fases d’ocupació, amb una cronologia que, a falta de 
concloure els estudis de la ceràmica, caldria situar entre 
el Primer Ferro o Ibèric Antic i l’època romana tardo 
republicana (s. I aC) (Figura 4):

Fig. 4: Ubicació de les estructures i nivells corresponents a cada una 
de les tres fases.

· FASE I: PRIMER FERRO O IBèRIC ANTIC
Aquesta fase ha estat definida a partir del material 
ceràmic localitzat al Sondeig 15. El sondeig, de 2,8 m2 

de superfície (2 x 1,4 m), s’ubica a l’extrem nord-est de la 
Zona 2, a sota del Sector 9 de la Fase II (Figura 7).

L’excavació en aquest indret ha permès identificar un 
estrat d’anivellament del terreny destinat a aconseguir 
una superfície plana on construir el Sector 9. El nivell 
contenia diversos fragments de ceràmica fet a mà amb les 
vores bisellades i decoracions amb cordons complexos, 
que, a l’espera de concloure l’estudi definitiu, s’haurien 
de situar en el Primer Ferro1. La presència, però, de tres 
fragments informes de ceràmica a torn obliguen a avançar 
la cronologia com a mínim fins a l’Ibèric Antic.

L’elevat grau de fragmentació de les peces, clarament 
residuals en aquest nivell, no permet extreure conclusions 
més precises en relació a aquesta ocupació.

· FASE II: FASE INTERMèDIA
Fins al moment només s’ha identificat i excavat un àmbit 
d’aquesta fase: el Sector 9. Aquest s’ubica a l’extrem nord-
est de la Zona 2, a sota del Sector 2 de la fase III. S’ha 
localitzat també un mur (MR 2056) adossat al costat nord 
de l’estança que, per estratigrafia, hauria de correspondre 
a aquesta mateixa fase, si bé només ha estat delimitat a 
nivell de coronament (Figura 7).

El Sector 9 està delimitat per dos murs perpendiculars 
a la muralla de la fase III i es perllonguen per sota 
d’aquesta, perdent el tancament de l’àmbit per llevant. 
Tampoc es coneix cap límit a ponent, amb la qual cosa no 
és pot descartar que es tracti d’un espai obert per aquest 
costat.

L’excavació a l’interior del sector ha permès comprovar 
com l’estructura es troba arrasada per sota del nivell de 
circulació, identificant només un estrat de pedres que 
correspondria a l’anivellament del terreny destinat a la 

1 Agraïm les opinions aportades al respecte per part de Maria Yubero i F. 
Javier López Cachero.

Fig. 3: Interpretació dels resultats de la prospecció geomagnètica a la 
Zona 1 (Font: SOT Prospecció Arqueològica).
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construcció de les estructures de la fase III (Figura 5). 
L’absència de material d’importació associat no permet 
determinar la cronologia d’aquesta fase.

Fig. 5: Aspecte del Sector 9 des de l’oest.

· FASE III: ROMÀ REPUBLICÀ (S. I AC)
Aquesta és la fase més ben coneguda, més extensa i millor 
conservada de l’assentament. De fet, el nivell d’ocupació 
romà-republicà s’ha localitzat a tots els indrets on s’ha 
excavat, identificant fins a l’actualitat un tram de la muralla, 
vuit àmbits i diversos carrers.

1. Les estructures

La muralla
Fins a l’actualitat la muralla només ha estat localitzada a 
l’extrem est del cim del turó, de fet el vessant més fàcilment 
accessible. L’altre vessant, que també presenta un accés 
plausible, és el sud si bé no s’hi ha localitzat cap indici de 
l’estructura defensiva, fet que es pot deure tant a l’erosió que 
pateix la zona com a la manca de recerca intensiva en aquell 
indret.

Del tram est en coneixem uns 60 m i s’ha pogut 
comprovar com presenta amplades i alçades del sòcol de 
pedra diferents en funció, precisament, de l’alçada respecte 
del nivell de trepig del camí que puja pel vessant est. Així 
doncs, a l’extrem nord del camp, el tram localitzat i excavat 
fa 1,10 m d’amplada i té una potència màxima conservada de 
40-50 cm. En aquest punt, la construcció utilitzada recorda 
vagament a la tècnica de l’emplecton (Figura 6, esquerra).

Avançant vers el sud, i a nivell superficial, s’observa un 
angle, a partir del qual l’orientació de l’estructura canvia 
lleugerament a llevant. A pocs metres, l’estructura es troba 
trencada. Més al sud, i en el punt on el camí ja ha guanyat 
força alçada i fa un revolt definitiu per encarar el possible 
accés a l’assentament, l’obertura del Sondeig 7 va permetre 
comprovar com l’estructura és lleugerament atalussada i 
conserva un alçada d’aproximadament 2 m. En aquest punt 
es va poder observar també com la muralla s’assenta damunt 
la roca mare, la qual sembla haver estat retallada per guanyar 
més alçada respecte del nivell de trepig del camí (Figura 
6, dreta). Malgrat que la manca d’excavació a l’interior de 
l’assentament no permet assegurar-ho, sembla que aquí 
l’estructura és molt més ample.

Fig. 6: Tram de muralla est. A dalt, tram a l’alçada del Sector 2; abaix, 
àrea del Sondeig 7.

Els àmbits
Estructures adossades a la muralla est
A l’extrem nord-est de la Zona 2 s’han excavat tres àmbits 
en bateria adossats a la muralla (Sectors 2, 3 i 7). Els treballs 
han permès comprovar com tots s’obren vers l’oest, on la 
prospecció situa un espai de grans dimensions. La manca 
d’excavació d’aquesta estança no permet determinar la seva 
naturalesa (pública o privada), ni si les tres estances excavades 
formen part d’un mateix edifici o no.

Durant la intervenció de novembre de 2011 es van 
delimitar fins a nivell de coronament dels murs dues noves 
estructures ubicades més al nord: el Carrer 1 i el Sector 8 
(Figura 7).

Fig. 7: Planta general de les estructures adossades a la muralla est.
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Sector 2
El Sector 2 està ubicat al sud de l’àrea explorada i té una 
superfície útil de 14,28 m2 (4,20 x 3,40 m). Al costat nord 
de la porta, situada a l’extrem sud del mur de ponent, s’ha 
localitzat una llar de foc de planta rectangular i 1 x 0,8 m 
de costat. L’estructura té una solera feta amb fragments 
ceràmics, majoritàriament amfòrics.

A l’interior de l’àmbit s’ha localitzat abundant material 
arqueològic. Pel que fa als recipients ceràmics, es tracta de 
peces de diverses produccions: vernís negre de Cales tardà, 
grisa de la costa catalana, comuna ibèrica, parets fines i 
ceràmica a mà. La seva funcionalitat és variada, destacant 
principalment els recipients destinats al servei i consum 
de líquids (gerres, gerretes i vasets de vernís negre del 
tipus Lamb. 2 i 3), així com diversos recipients de cuina 
representats per olles de ceràmica a mà. Pel que fa a recipients 
d’emmagatzematge, s’ha recuperat un únic dolium.

La recuperació d’aquests objectes, juntament amb la 
presència de la llar de foc, fan proposar per aquest àmbit 
un ús de preparació i consum de líquids, possiblement 
emmagatzemats en la mateixa estança (dolium). L’absència 
de plats i vols, així com la minsa representació de restes de 
fauna (una taba i dues dents d’herbívor), fan descartar l’ús 
assidu de l’espai pel consum de sòlids.

D’altra banda, la localització de tres fusaioles, dos hams 
i un pondus ens remeten a diverses activitats de caràcter 
productiu. Amb la possible excepció de les fusaioles, la 
presència dels altres elements es pot deure a un ús secundari 
(un pondus utilitzat com a contrapès) o de simple custòdia, 
atès que l’estança estaria tancada, ja que s’ha localitzat un 
pany i una clau.

La dispersió del material ceràmic, concentrat 
majoritàriament al quadrant sud-est de l’àmbit, fa pensar 
que hauria caigut d’una prestatgeria o altell situat en aquest 
costat.

Així doncs, ens trobem davant una habitació que, pel 
seu material ceràmic, podem datar entre el 90 i el 25 aC 
(Principal, Ribera i Lacomba, 2012). Un espai de caràcter 
domèstic destinat a la cocció i al consum d’aliments, 
principalment líquids, que guardaria diversos elements de 
valor (hams, ganivets, etc.) sota pany i clau.

Sector 3
El Sector 3 s’adossa al nord del Sector 2 i té una superfície útil 
de 7 m2 (3,5 x 2 m) (Figura 7). A l’angle sud-est de l’àmbit 
s’ha documentat una estructura raconera de funcionalitat 
desconeguda feta amb tres lloses planes (EC 2024).

L’excavació del nivell d’enderroc de l’estança ha permès 
localitzar vasos ceràmics pertanyents a diverses produccions: 
vernís negre de Cales tardà, campaniana C, comuna ibèrica i 
ceràmica a mà. Pel que fa a la funcionalitat, és important la 
quantitat de vaixella, amb copes i plats (Cales tardana  Lamb. 
1 i 5 i Campaniana C Lamb. 7), així com un vol, una gerreta 
i un càlat. Cal destacar, també, una urna i dues tapadores de 
ceràmica a mà. Pel que fa al material metàl·lic, s’ha localitzat 
una clau de porta i diversos claus de ferro, anelles i un ganxo, 
també de ferro. S’ha recuperat també una fusaiola de pedra.

Així doncs, ens trobem davant d’un conjunt de material 
molt similar al localitzat a l’interior del Sector 2, amb vasos 
de servei de taula, de cuina i elements de producció. Com a 
diferència cal ressaltar l’absència de qualsevol estructura de 

combustió i la gran quantitat de fauna (bòvid i suid) (Font, 
2013). Aquest fet fa plantejar la possibilitat de trobar-nos 
davant d’un espai d’emmagatzematge.

Sector 7
El Sector 7 s’adossa al Sector 3 i limita amb el Carrer 1 al 
nord, al qual no té accés. L’àmbit té una superfície útil de 9,1 
m2 (3,50 x 2,60 m) (Figura 7).

L’excavació del sector va permetre documentar un dolium 
i una àmfora, possiblement de procedència adriàtica, aixafats 
in situ damunt d’un potent nivell de terra que cobria el nivell 
de circulació. Aquest fet porta a considerar que es tracta del 
material situat en un nivell d’ocupació superior. Per sota 
d’aquest estrat es van localitzar altres materials, com diversos 
individus de vernís negre (entre ells un plat de calena tardana 
Lamb. 5 reparat amb grapes de plom), ceràmiques comunes 
i metalls (claus, un podall, una falç, etc.), que correspondrien 
al material de la planta baixa de l’edifici.

La recuperació de diversos recipients relacionats amb 
l’emmagatzematge (dolium i àmfora) i l’absència de llar 
de foc fan considerar que ens trobem davant una estança 
relacionada amb aquest tipus de funció. En aquest àmbit és 
on s’ha pogut documentar, per primer cop amb claredat, la 
presència d’un nivell d’ocupació superior.

El Sector 4: un espai de grans dimensions
El Sector 4 es troba al centre de la Zona 2 i al costat del 
Carrer 3, malgrat que l’estructura no s’obra a aquest espai de 
circulació, sinó al sud. L’edifici té una superfície útil de 22,05 
m² (4,20 x 5,25 m).

Fig. 8: Part de la planta del Sector 4 (àrea excavada)

Fins al moment, d’aquest sector només s’ha excavat part 
de l’enderroc de les parets i la coberta. Com a singularitat, 
l’estança conservava la coberta cremada, permetent recuperar 
múltiples fragments de l’embigat carbonitzat fet amb fusta 
de pi (Cubero, 2013).

A l’interior de l’estança s’ha recuperat ceràmica de 
diverses produccions (Calena tardana, comuna ibèrica i 
àmfora del Cercle de l’Estret i adriàtica). La funcionalitat 
de les peces identificades correspon a vaixella (una copa de 
Calena tardana Lamb. 1 i diverses gerretes) i a elements de 
transport (dues àmfores).

És remarcable també la localització de la meitat davantera 
d’un cànid de petites dimensions. Aquest es trobava a sota 
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el nivell d’enderroc, cosa que fa pensar que l’animal hauria 
quedat atrapat per la caiguda de l’estructura i que la part de 
darrera provablement hauria estat extreta per un carronyaire.

La concentració de carbons en determinats punts i els 
resultats de la prospecció magnètica a l’interior estança 
apunten a una intervenció a la zona posterior a l’incendi 
i a l’enderroc de l’habitació, que es podria atribuir a la 
recuperació de materials.

L’estat actual de la recerca no permet emetre cap hipòtesis 
sobre la funcionalitat de l’estança.

L’Edif ici 1
L’Edifici 1 ja havia estat identificat en la prospecció de 2005 
(Sala i Lafuente, 2005). Es tracta d’una estructura de planta 
quadrada que ocupa una superfície aproximada de 132,25 
m2 (11,5 x 11,5 m). L’edifici tindria un únic accés a la part 
central de la façana sud, des de la qual s’inicia un passadís 
que condueix al centre de l’estructura, on es troba un possible 
atri. A aquest espai s’obren un mínim de quatre estances de 
les quals, fins al moment, només ha estat excavada la del 
quadrant sud-est (Sector 1), mentre que la del nord-est 
(Sector 5) només s’hi ha intervingut de manera parcial 
(Figura 9).

Fig. 9: Planta de la part excavada de l’Edifici 1

El Sector 1
El sector s’ubica al quadrant sud-est de l’edifici i limita a 
l’oest amb el passadís d’accés. El sector mesura 14,4 m2 (4 x 
3,6 m) i té el seu accés a la cantonada nord-oest, on els murs 
nord i oest no arriben a tocar-se (Figura 9).

L’excavació ha permès localitzar a l’extrem sud-est de 
l’habitació un nivell rubefectat de 0,80 x 1 m i 10 cm de 
potència (UE 1014) que podria correspondre a una banqueta 
cremada.

A l’estança s’han recuperat plats de ceràmica campaniana 
C (Camp-C7), bols de ceràmica de la costa catalana (COT 
CAT Cp2), un gobelet de parets fines (Mayet II) i diversos 
exemplars de comuna itàlica i comuna ibèrica. El conjunt ens 
remet principalment a funcions de consum d’aliments, tant 
líquids com sòlids.

El Sector 5
El Sector 5 correspon a una estança d’aproximadament 24,75 
m2 (5,5 x 4,5 m) situada al quadrant nord-est de l’Edifici 1. 
L’espai té el seu accés a la cantonada sud-oest, on els murs que 
el delimiten per aquest costat no arriben a tocar-se (Figura 9).

D’aquest sector només s’ha excavat parcialment el nivell 
d’enderroc, localitzant diversos fragments informes d’àmfora del 
Cercle de l’Estret, ceràmica grisa de la costa catalana i ceràmica 
comuna itàlica. Així doncs, ens trobem un cop més, davant 
un conjunt heterogeni de material pel que fa a funcionalitat, 
comptant amb peces destinades al transport d’aliments, vaixella 
i ceràmica de cuina. La recuperació d’aquest material ceràmic, 
i especialment la localització d’una patina de COM-IT6C, ens 
situa cronològicament al llarg del segle I aC.

Entre el nivell d’enderroc s’ha localitzat també un possible 
mur de tova caigut. La presència d’un possible tovot introdueix 
la possibilitat de que l’alçat de les parets sigui fet amb aquest 
material.

La part de l’Edifici 1 que ha estat excavada fins ara 
presenta greus problemes de conservació a causa de les restes, 
que es troben a pocs centímetres sota la superfície, i que han 
estat afectades per les tasques agrícoles que fins fa pocs anys 
s’hi duien a terme.

L’estat actual de la recerca no permet emetre cap hipòtesi 
en relació a la funcionalitat de l’estructura, malgrat que la 
seva orientació particular i la seva situació en un punt central 
respecte a les estructures de l’entorn, semblaria indicar que es 
tracta d’un edifici singular.

Tres sondejos a la Zona 1
Durant les campanyes de 2010 i 2011 es van obrir tres sondejos 
de petites dimensions a la Zona 1 (Sondeig 4, 13 i 14), amb 
l’objectiu de comprovar la potència estratigràfica i l’estat de 
conservació de les restes en diferents punts de la zona.

Sondeig 4
Aquest sondeig, en forma de rasa de 10,5 x 1,5 m, es va obrir 
a l’extrem sud-est de la Zona 1.

Els treballs van permetre documentar dos murs 
perpendiculars que delimiten diferents espais que, ateses les 
reduïdes dimensions del sondeig, resten per determinar.

L’excavació parcial del nivell de circulació d’un dels espais 
va permetre comprovar la presència d’abundant ceràmica 
campaniana C aixafada contra el sòl de circulació, juntament 
amb una quantitat remarcable de carbons, indicis de la 
destrucció de l’àmbit. En aquest sondeig es va localitzar també 
una empunyadura de punyal bidiscoïdal.

Sondejos 13 i 14 (Sector 6)
El Sondeig 13 es va obrir damunt l’àmbit central (Sector 6) 
d’un conjunt de tres estructures adossades localitzades per la 
prospecció geofísica a l’extrem nord-est de la Zona 1 (Grup 8).

Del conjunt del sector només es van delimitar els murs fins 
a nivell de coronament, tot localitzant la porta de l’estança a 
la façana sud. Per tal d’assolir el nivell de circulació en algun 
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punt, es va obrir un nou sondeig de petites dimensions (1,5 
x 1 m) a l’extrem nord del sector (Sondeig 14). Els treballs 
han permès recuperar dos vasets de ceràmica de vernís negre 
de Cales tardana Lamb. 3 i diversos instruments metàl·lics, 
com un petit plantador.

Els treballs en els tres sondejos han mostrat l’ocupació 
de l’indret en la fase III. Les restes presenten un estat de 
conservació molt precari a causa de la poca profunditat a què 
es conserven.

La construcció
Els àmbits de la fase III excavats fins ara presenten una 
construcció força homogènia.

Es tracta d’estructures construïdes amb un sòcol fet amb 
pedra local lligada amb fang. Les pedres, de mida mitjana, 
són treballades només per una de les cares. Només en un cas, 
el mur oest del Sector 4 (UE 2011), el sòcol s’ha reforçat 
amb pedres de grans dimensions a cada un dels extrems i a 
la part central del mur. Aquestes pedres podrien ser el suport 
d’un pilar de fusta destinat a aguantar la coberta o a reforçar 
l’alçat. En general, els murs tenen una amplada d’entre 0,45 
i 0,5 m.

Les portes localitzades fins ara presenten llindes fetes 
amb lloses de mida mitjana lligades amb fang i una amplada 
compresa entre c. 0,90 i 1,20 m.

L’alçat està fet amb fang. La localització d’alguns 
fragments de tovot podria fer pensar que els alçats eren 
fets amb aquest material, si bé l’escassetat amb què l’hem 
localitzat no ens permet descartar que el seu ús sigui molt 
puntual i no lligat als mateixos alçats. L’alçat de la muralla 
seguiria la mateixa tècnica constructiva.

Les cobertes estaven fetes amb elements vegetals i 
impermeabilitzades amb fang. Fins al moment no s’ha pogut 
determinar de quin tipus de branquillons se servien. L’anàlisi 
de les bigues del Sector 4 ens ha confirmat que les d’aquest 
espai són de pi (Cubero, 2013).

El sòl està fet amb terra batuda. Fins al moment, s’ha 
localitzat una única llar de foc, al Sector 2, amb una solera 
preparada a base de fragments d’àmfora.

No tenim cap prova irrefutable de la presència d’un pis 
superior, si bé la localització de dos nivells d’enderroc amb 
abundant material en el Sector 7 en podria ser un indici. 
Amb tot, tampoc es pot descartar que es tractés de l’ocupació 
de la coberta o del pas de ronda de la muralla.

Pel que fa a l’organització de les estances, fins al moment 
s’ha pogut identificar com a mínim un cas d’edifici complex: 
l’Edifici 1. En aquest moment resta encara per determinar si 
les estructures adossades a la muralla (Sector 2, 3 i 7) formen 
part d’un mateix edifici o no.

2. Organització urbanística

La fase III, en tractar-se de la més superficial, és també 
la que tenim més ben coneguda a nivell urbanístic, ja que 
els resultats de la prospecció geofísica, contrastats amb 
l’excavació, són per aquest moment força precisos. En 
aquest sentit, els treballs a les Zones 1, 2 i 3 mostren una 
organització urbanística poc ordenada, amb diversos carrers 
de traçat més aviat irregular (Figura 3).
Els camins d’accés a l’assentament
Malgrat que fins a l’actualitat no s’ha excavat cap dels camins 
d’accés a l’assentament, les tasques de desbrossat efectuades 

als vessants est i sud del turó han permès localitzar-ne dos, 
que bé podrien acomplir aquesta funció (Figura 4).

Especialment factible sembla el cas del camí est, que 
procedent de l’únic punt d’accés des del nord (Collet d’en 
Roca), va guanyant alçada pel vessant fins a arribar a l’extrem 
sud d’allò que les prospeccions geofísiques apunten que es 
tracta d’un carrer (Carrer 3), possiblement corresponent a 
la última fase. Així doncs, la confluència del carrer i el camí, 
juntament amb l’engruiximent de la muralla en les seves 
proximitats (Sondeig 7), fa pensar que ens trobem davant 
d’un dels accessos a l’assentament.

El possible camí d’accés sud condueix des del curs de la 
Riera d’Olost fins a un punt inconcret al sud de la Zona 3. 
La manca d’exploració intensiva en aquesta zona no permet 
conèixer amb més profunditat la ubicació d’aquesta possible 
entrada.

Els carrers
La prospecció geofísica ha permès detectar diversos carrers a 
l’interior de l’assentament. A la Zona 1 s’han localitzat dos 
carrers perpendiculars entorn de l’Edifici 1, mentre que a la 
Zona 2 se n’han detectat tres més (Figura 4).

A l’actualitat, els més ben coneguts són d’aquesta darrera 
zona. El de més entitat és el Carrer 3, que seguint una 
orientació nord-sud divideix la zona en dues parts. Pels motius 
que hem comentat anteriorment, podria ser un dels carrers que 
comunicarien la porta amb l’interior de l’assentament.

A l’extrem nord-est de la zona s’han localitzat dos altres 
possibles carrers (Carrers 1 i 2). Malgrat que cap de les vies 
ha estat excavada, la delimitació superficial del Carrer 1 mostra 
que té una amplada de 2,13 m. Aquesta via comunicaria un 
punt interior de l’assentament amb la muralla, si bé queda per 
definir si donaria accés al pas de ronda, a una poterna o bé a una 
possible torre situada extramurs.

3. La cultura material

Elements de caràcter bèl·lic
Un element comú a la majoria dels àmbits de la fase III és 
la combinació d’indicis de destrucció (ceràmica caiguda i 
restes d’incendis) amb una important quantitat d’elements de 
caràcter bèl·lic.

Així, en tots els àmbits de la Zona 1 s’han recuperat 
diverses armes: pilum, puntes de fletxa, pila catapultaria i 
projectils de fona. En tots els casos, l’armament s’ha localitzat 
a la part superior de l’enderroc i/o barrejat entre el material 
ceràmic.

Algunes de les peces recuperades es troben fragmentades 
o presenten marques d’ús. Així, del pilum només disposem 
de la part central de la tija, una de les fletxes presenta 
l’aleta doblegada i un dels projectils de fona té una incisió, 
provablement produïda per un impacte.

Cal ressaltar que tot l’armament localitzat a l’àrea propera 
a la muralla (Zona 2) és de caràcter ofensiu, llancívol i de 
petites dimensions, a excepció del pilum, si bé com hem dit 
es troba fragmentat. Segons han apuntat alguns autors per a 
registres similars, com és el cas d’Urso, (Quesada, 2008: 17) o 
en els campaments a l’entorn de Numància (Luik, 2010: 61), 
la presència d’aquest material i l’absència d’elements defensius 
(escuts, armadures, etc.) o d’armes més grans (espases, punyals, 
etc.) són el reflex d’una batalla i de la consegüent recuperació 
de material per part dels vencedors.
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Així, i com és d’esperar, la recollida de l’armament després de 
la batalla se centraria en les armes més grans i reutilitzables, 
abandonant aquelles que per les seves petites dimensions 
passen desapercebudes (projectils de fona, puntes de fletxa, 
etc.) o han quedat inutilitzades, com és el cas del pilum trencat 
o l’empunyadura de punyal que hem recuperat.

Més enllà d’aquests materials, localitzats a l’interior de 
l’assentament, cal fer esment de la recuperació a l’entorn del 
jaciment de dos projectils de fona i diversos clavi caligarii, 
reflex també de la presència de l’exèrcit romà a la regió.

El material ceràmic i la cronologia
El conjunt de material ceràmic associat a les diverses estances 
corresponents a la fase III de l’assentament és força homogeni 
i ens permet obtenir una cronologia precisa.

Més enllà de la gran quantitat de vernissos negres 
d’importació (vernissos negres calens tardans i campanianes 
C), que ens aporten una datació del segle I aC (Principal, 
2005: 53-56; González López, 2005: 72-74; Principal i 
Ribera i Lacomba, 2012, 98-104), la presència d’àmfores 
Tarraconenses amb pastes de les considerades de “tradició 
romana”, ens fixarien, amb cautela, un terme post quem l’any c. 
65 aC (Padrós, Pujol i Ble, 2013).

La total absència de presigillates o sigillates aretines, que 
tenen el seu moment d’apogeu a l’últim quart del segle I 
aC (Roca, 2005: 85), convida a pensar que l’assentament no 
pervisqué més enllà d’aquest moment.

Creuant la informació cronològica, com acabem de veure 
fixada amb cautela entre l’any 65 aC i el darrer quart del segle I 
aC, amb els indicis de destrucció violenta que hauria posat fi a 
l’assentament, considerem que la seva destrucció es pot situar 
en el marc de la Guerra Civil entre Juli Cèsar i els partidaris 
de Gneu Pompeu, que va tenir lloc entre els anys 49 i 45 aC.

CONCLUSIONS
Els treballs efectuats a Puig Ciutat entre els anys 2010 i 
2012 han permès concretar diferents aspectes:

1. Cronologia
S’han documentat tres fases d’ocupació:

· Fase I (possiblement Primer Ferro o Ibèric Antic): 
identificada només a partir de material arqueològic en 
disposició secundària dins un estrat d’anivellament d’edificis 
posteriors.
· Fase II (Fase intermèdia): s’ha documentat només un 
àmbit, el Sector 9. L’estructura es troba per sota del nivell 
de circulació i no ha proporcionat material significatiu per 
establir una datació fiable.
· Fase III (Fase romano-republicana: segle I aC): s’han 
identificat vuit àmbits, la muralla i cinc possibles carrers 
corresponents a aquesta fase. Correspon a l’última etapa 
d’ocupació de l’assentament, que hauria estat destruïda 
de manera violenta, possiblement en el marc del conflicte 
bèl·lic que entre l’any 49 i 45 aC va enfrontar Juli Cèsar amb 
els partidaris de Gneu Pompeu.
2. Delimitació espacial
L’espai ocupat per l’assentament al cim del turó és de 5 ha. 
Les prospeccions amb detectors de metalls efectuades a 
l’entorn en mostren, almenys, una freqüentació coincident 
amb la fase final, que s’ha detectat a partir de la troballa de 
material bèl·lic i clavi caligarii.

3. Funcionalitat
La funcionalitat de l’assentament resta encara per determinar 
amb seguretat. El grau de coneixement actual no permet 
determinar tampoc si aquesta és diferent en les diverses fases 
d’ocupació.

4. Estat de conservació
L’estat de conservació de l’assentament és irregular i està 
relacionat amb la potència de la terra de camp que cobreix 
les restes.

A la Zona 1 les estructures presenten, en general, un mal 
estat de conservació, mentre que a la meitat est de la Zona 
2 aquesta és molt més bona. No passa el mateix, però, a la 
meitat oest d’aquesta última zona, on les restes han estat del 
tot arrasades, possiblement degut a les tasques d’ampliació 
del camp amb maquinària pesant.

D’altra banda, i a causa de la continuïtat en l’ocupació de 
l’espai, els nivells de les fases I i II que hem localitzat fins ara 
també es troben en molt mal estat de conservació.

5. Potencial
 El potencial de l’assentament és inqüestionable pels següents 
motius:

· Assentament destruït violentament i sense ocupació 
posterior, fet que ens garanteix una gran riquesa material.

· Indicis clars de presència militar a l’exterior de l’assentament. 
Possibilitat de definir el o els campaments assetjadors.

· Potencialitat d’explotació turística en un entorn rural.
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LLOSES (TONA, OSONA). 2011-2012
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Imma MESTRES (Centre d’Interpretació del Camp de les 
Lloses). CdL

Jordi PRINCIPAL (Museu d’Arqueologia de Catalunya). 
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PRESENTACIÓ
El jaciment del Camp de les Lloses, ubicat als peus del 
Turó del Castell de Tona, es caracteritza pel seu alt valor 
històric. L’assentament exemplifica un dels pocs paradigmes 
arqueològics conservats a Catalunya de poblament militar 
romà. La seva fundació es relaciona amb la construcció d’una 
infraestructura viària d’època republicana. El seu coneixement 
permet aprofundir en el procés de romanització del nord est 
peninsular i entendre’l dins el context històric general de la 
Hispània Romana.

L’inici de les intervencions arqueològiques científiques 
remunta l’any 1991 i des d’aleshores a data d’avui s’han 
realitzat tot un seguit de campanyes que configuren la història 
de les excavacions del jaciment. El seu descobriment remunta 
a l’any 1915 amb la troballa de l’estela ibèrica en un camp molt 
proper al jaciment.

L’any 1995 el jaciment és declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN). Les intervencions sistemàtiques s’han 
desenvolupat dins de projectes de recerca científica de 
caràcter multidisciplinari vinculats a diverses institucions 
universitàries i museus i s’han dut a terme amb el permís del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i, 
l’aval científic del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). 
Paral·lelament a les excavacions, també s’han desenvolupat els 
treballs de consolidació de les estructures que han culminat 
amb l’execució del projecte de conservació i museïtzació del 
parc arqueològic.

L’any 2006 va ser possible la inauguració del Parc 
Arqueològic. Aquest es defineix com un jaciment en procés 
d’excavació i museïtzació i el Centre d’Interpretació és l’espai 
museístic on s’exposa la col·lecció arqueològica i s’explica la 
vida quotidiana dels pobladors de l’assentament romà. Des 
de l’equipament es desenvolupen i coordinen el projectes de 
recerca, difusió i promoció turística del conjunt arqueològic.

El cofinançament de les subvencions rebudes des de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural i l’ajuntament de 
Tona han fet possible l’endegament i consolidació del Projecte 
Director del Camp de les Lloses (Duran, M.; Mestres, I.; 
Principal, J., 2012, p. 100-108). Durant els darrers quatre 
anys (2009-2012), la col·laboració del Ministeri de Foment 
i Cultura, a càrrec de l’1% Cultural, s’ha sumat a fer possible 
l’ampliació del parc.

En aquest article els presentem els primers resultats del 
“Projecte d’ampliació del Parc Arqueològic del Camp de les 
Lloses (Tona, Barcelona)“ desenvolupat durant els anys 2011-
1012.
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CONTEXT HISTÒRIC GENERAL
La Segona Guerra Púnica (entre el 218 i el 202 ANE) va 
ser conseqüència de la política exterior i expansionista de 
Roma, amb l’objectiu de controlar la Mediterrània central i 
occidental. Per aconseguir-ho, calia vèncer Cartago. La guerra 
va acabar, efectivament, amb la derrota dels cartaginesos o 
púnics, i amb la incorporació a la República Romana de la 
franja oriental de la península Ibèrica i altres territoris. La 
conquesta d’Hispània (incorporada administrativament a 
Roma el 197 ANE) es va dur a terme per mitjà de guerres, 
setges i pactes entre magistrats i generals romans, d’una 
banda, i els pobles indígenes de la Península, de l’altra (els 
ibers, en un primer moment, i els lusitans i els celtibers, 
després). La presa de Numància, el 133 ANE, va marcar el 
punt i final d’un llarg període d’enfrontaments, però diversos 
pobles del nord de la Península encara no havien estat 
dominats.

És difícil tenir una idea clara dels esdeveniments succeïts 
a Hispània, des de la caiguda de Numància el 133 ANE 
fins al començament de la guerra de Sertori el 82 ANE, 
especialment a causa de la manca d’evidències històriques 
rellevants. Per al nord-est de la península Ibèrica la situació 
encara és més opaca. Com a zona de rereguarda, bona part de 
l’evidència històrica oblida aquesta regió en benefici d’altres 
amb testimonis sobre conflictes bèl·lics (tant de l’interior 
peninsular com del Nord dels Pirineus).

El context històric general del període permet, justament, 
explicar el desenvolupament d’alguns esdeveniments que 
tenen com a protagonista el nord-est peninsular.

En primer lloc, caldria esmentar les campanyes a la 
Gàl·lia Transalpina des del 125 ANE, i vers la creació de la 
colònia de Narbo el 118 ANE. Com sabem, la creació de la 
província fou probablement un projecte polític posterior, tot 
i que aquest és un assumpte encara debatut pels especialistes.

Des del 114 ANE hi ha dos factors externs a considerar, 
com són les invasions dels pobles cimbres i teutons, que 
partint de Jutlàndia primer i de l’Illyricum després, arriben 
al Nord d’Itàlia, el sud de la Gàl·lia i, fins i tot, penetren a 
Hispània el 104 ANE (en coincidència amb l’esclat de la 
Segona Guerra Servil a Sicília), i essent finalment vençuts 
per C. Marius el 102 ANE a la Transalpina.

Les tensions socioeconòmiques provocades per l’expansió 
territorial, entre d’altres raons, van abocar Roma a la guerra 
civil. L’esclat el 91 ANE de la Guerra Social a Itàlia desferma 
un allau de contingents militars auxiliars que es desplacen en 
direcció contrària a l’habitual, en aquest cas des d’Hispània a 
Itàlia, com es demostra en el Bronze d’Ascoli.

Si l’estudi de la petjada de l’exèrcit romà a la península 
Ibèrica resulta important és perquè, al cap i a la fi, la presència 
romana a la Hispània republicana no és altra cosa que la 
presència del seu exèrcit. No és possible fer una història del 
període sense tenir en compte aquest factor, sia mitjançant 
l’anàlisi de l’activitat directa dels diferents contingents 
militars al servei de Roma, sia a través de l’impacte indirecte 
de la seva presència sobre el territori.

L’EXEMPLE DEL CAMP DE LES LLOSES
Dins de tot aquest entramat, el Camp de les Lloses tindria 
una funció directament relacionada amb la logística dels 
exèrcits romans, operant tant a la Citerior com a la Gàl·lia 
Transalpina, per a la qual l’evidència sobre les vies en seria 
una prova fefaent.

Per tant, contingents de legionaris romans o socii itàlics, 
arribats de mar enllà, podrien ser enviats, juntament amb 
els auxiliars locals, cap a l’interior o el nord a través d’una 
autèntica xarxa d’avant posts de tipus logístic, on el patró 
indígena hi jugaria un rol clau, com ho demostra la presència 
de grafits ibèrics i una cultura material fonamentalment local.

En aquests enclavaments, de tipus logístic, petites 
guarnicions restarien al càrrec de la seguretat, tot preservant 
provisions per a les tropes en trànsit, organitzant el 
reclutament d’auxiliars locals, i tenint cura de tasques com 
la reparació de les armes i altre utillatge, o l’organització de 
tallers diversos tipus fabricae, i eventualment, possiblement, 
també l’encunyació de moneda (Duran, M.; López, F.; 
Mestres, I.; Principal, J.; ñaco, A., en premsa).

Durant el període tardorepublicà, aquest territori coneix 
un nou impuls a partir de la creació d’una xarxa o estructura 
logística que s’articula entorn de l’exèrcit, en funció d’unes 
necessitats estratègiques que van més enllà de la mateixa o 
simple ocupació del territori.

La fundació de l’assentament republicà del Camp de les 
Lloses es relacionaria amb la construcció d’una infraestructura 
viària secundària datada a l’entorn del 110 ANE. En tenim 
constància a partir de la troballa d’un mil·liari, a poca 
distància del jaciment, amb el nom del procònsol Manius 
Sergius. El camí connectava la regió interior de l’Ausetània 
amb un tram de l’antiga Via Heràclea. Coneixem el traçat 
interior de la via a través de diversos mil·liaris de procònsol 
trobats a les comarques d’Osona i el Vallès Occidental.

El període d’activitat del vicus se situaria entre un 
moment posterior a la presa de Numància (133 ANE) i 
l’inici del segle I ANE. Es tracta, doncs, d’un període de vida 
relativament curt, que abastaria uns 50 anys, i que ens ofereix 
elements suficients per pensar en un abandó no sobtat, però 
si suficientment ràpid, que va afavorir la formació d’uns 
conjunts d’amortització del material molt complets.

Fins a data d’avui, s’han excavat deu cases. Aquestes 
construccions s’articulen urbanísticament al voltant d’un 
espai públic, un carrer pavimentat. Les cases, adossades les 
unes a les altres, segons un eix N-S, presenten un disseny 
inspirat en el patró de casa itàlica tradicional, planta 
rectangular, amb diverses estances que es disposen entorn 
d’un atri central.

Les excavacions han posat al descobert l’existència de 
quinze tallers metal·lúrgics que operaven simultàniament i 
estaven dedicats al treball del ferro i a la fosa del coure i 
els seus aliatges. En aquests espais es registren estructures 
de combustió, restes de la matèria a manufacturar en forma 
de lingots de ferro i plom i objectes de bronze en desús 
per refondre; també l’instrumental del metal·lurgista i els 
objectes per reparar o els de nova fabricació com eines, 
mobiliari i panòplia militar fonamentalment.

El treball metal·lúrgic es relaciona amb la logística de 
proveïment, tant del campament com de la possible guarnició 
establerta en el lloc.

Un dels aspectes més singulars és l’exhumació de nou 
inhumacions infantils a les cases de l’assentament. Es tracta 
de sepultures perinatals situades prop dels murs que, atesa 
la seva situació i context estratigràfic, es podrien relacionar 
o bé amb la fundació de la casa o amb la remodelació dels 
espais habitats. Tradicionalment aquestes sepultures han estat 
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interpretades amb finalitat profilàctica, protectora de la casa, 
del grup familiar i de culte a la fertilitat de la terra. En els 
darrers estudis, aquestes consideracions són qüestionades i 
analitzades des del plantejament que són les dones indígenes 
les que portarien a terme la pràctica d’aquests enterraments 
(Duran, M.; Mestres, I.; Molas. M.D, en premsa).

EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PARC 
ARQUEOLÒGIC 2011-2012
Entre els anys 2011 i 2012 s’ha completat el projecte 
d’ampliació del parc, iniciat amb el primer projecte d’ampliació 
dels anys 2009 i 2010. Els treballs han estat finançats pel 
Ministeri de Foment i Cultura, a càrrec de l’1% Cultural, 
amb el pagament del 75 % del cost del projecte, i l’ajuntament 
de Tona n’ha assumit el 25 % restant. L’ajuntament de Tona 
ha rebut subvencions, des del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per tal 
de poder complir amb el finançament pactat.

Montserrat Duran i Imma Mestres, responsables del 
Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses i del jaciment, 
han elaborat i dirigit el projecte d’ampliació del Parc 
Arqueològic.

Els treballs han estat executats per les empreses següents: 
Actium Patrimoni Cultural SL, encarregada dels treballs 
d’excavació, i l’empresa Gamarra & Garcia. Conservació i 
Restauració SL que ha dirigit els treballs de conservació 
preventiva i museïtzació. A les diverses campanyes hi han 
participat també estudiants de les universitat catalanes 
(UAB i UB) i estudiants de la Universitat de Granada i de la 
Universitat de Salamanca.

El cost total del projecte executat ha estat de 496.762,01 €.

ELS NOUS ESPAIS EXCAVATS
L’actuació d’ampliació ha contemplat la continuïtat de les 
excavacions arqueològiques i els treballs de restauració i 
consolidació de les noves estructures recuperades, així com la 
museïtzació dels nous circuits de visita. Destaquem el treball 
de drenatge i canalització de les aigües pluvials, fonamental, 
per a la conservació del jaciment.

L’àrea d’excavació on s’ha intervingut ocupa 1.500 m2 i 
afecta els següents sectors del parc:

· L’excavació del carrer o espai de circulació que separa les 
dues illes de cases (edificis A, B, C i D i els edificis E, F, G 
i J) situades en el camp B completant així un dels circuïts de 
visites senyalitzat.
· L’excavació de nous edificis (H i I) situats en el Camp A.

Les noves estructures edilícies i espais públics recuperats 
han ampliat l’àrea visitable del parc arqueològic fent més 
comprensible l’assentament.

EL VIAL D’ACCÉS I ELS PATIS
En el Camp B s’ha excavat i recuperat un espai de 
circulació pavimentat amb elements lítics, així com diverses 
canalitzacions de les aigües pluvials. També s’han excavat 
espais de circulació tipus pati.

S’interpreta aquest espai de circulació com l’eix que 
estructura urbanísticament l’assentament. Probablement 
aquest carrer connectava amb la via proconsular.

En el nivell fundacional del camí s’ha documentat el 
rudus format per elements lítics de mida petita i gravetes 
El paviment, pròpiament dit, està format per pedres i 
lloses de diverses mides i s’hi localitzen els encaixos de 
les rodes dels carros que circularien pel vial. El seu estat 
de conservació era deficient i, durant el funcionament del 
mateix, es repararen alguns esvorancs anivellant-los amb 
graves i llims.

En un segon nivell d’ús del carrer (més modern), aquest 
passa a ser un vial fet de terra compactada amb graves i 
llims i només algunes zones conserven l’empedrat.

S’han documentat, al redós de l’eix vial, moltes 
estructures d’encaix (cubetes, forats de pal i de suport 
d’estructures de fusta) que es relacionen amb àrees de 
treball situades a l’exterior i amb la metal·lúrgia.

Els patis estan situats a la part posterior dels edificis E i 
G i davant l’edifici A. Presenten alguns nivells pavimentats 
amb elements lítics, com ara pedres de molí reciclades 
com a elements de pavimentació. També s’han registrat 
estructures en relació al treball metal·lúrgic i altres tasques 
per definir, així com diversos dipòsits de caràcter ritual. 
Destaca un dels dipòsits on s’ha exhumat el crani d’un 
cànid.

La construcció del vial es data, pels materials 
recuperats, dins l’etapa republicana (125-75 ANE) i la seva 
amortització a les darreries del s. I ANE per la presència 
d’algunes ceràmiques sigil·lades en el darrer nivell.

S’han documentat materials ceràmics d’importació 
tipus Campaniana A ( L. 27 a b, L. 31 i L. 36, entre d’altres) 
i ceràmica calena (L. 1 i L. 5 i L. 10 entre d’altres) àmfores 
itàliques (campanianes, adriàtiques i brindisines), africanes 
i tarraconenses. També s’ha exhumat numerari ibèric de les 
seques d’Ausesken, Sekia, Ilturo, Iltiskesken i Lauro.

Fig. 1. Planta general del jaciment

Fig. 2. Vista general del vial
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ELS NOUS EDIFICIS H I I
En el Camp A s’han excavat dos edificis l’H i el I.

L’edifici H és de planta rectangular, presenta sòcols de 
paret seca i està dividit amb els àmbits 56, 57, 58 i 59. Els 
àmbits 57 i 58, en la fase fundacional, eren estances més grans. 
Una part de les mateixes fou amortitzada al construir l’edifici 
I, i va passar a ser un espai de circulació entre els dos edificis.

La seqüència estratigràfica del lloc presenta una fase 
d’ocupació més antiga, amb un nivell relacionat amb un 
seguit de sitges d’època ibèrica que s’amortitzen dins la 
fase republicana, així com diverses estructures murals que 
defineixen els àmbits 64, 65 i 66 d’una primitiva edificació.

La remodelació més important de l’espai data d’època 
republicana i es materialitza amb la construcció de l’edifici 
quadrangular que anomenem H. Els àmbits presenten elements 
constructius en relació al mobiliari de la casa (banquetes), 
algunes llars, cubetes de combustió, construccions lítiques 
(base de columna), així com diverses estructures d’encaix de 
suport de pals i altres estructures de fusta en fase d’estudi. 
Destaca l’exhumació d’un enterrament perinatal de possible 
sexe masculí a l’àmbit 56.

L’edifici I és de planta quadrangular, està compartimentat per 
diferents àmbits (62, 63, 64, 68, 71 i 72) i destaca per les seves 
mides més grans. Mesura 15 m de costat que defineixen un 
quadrat perfecte. Presenta algunes singularitats constructives 
com la presència d’un gran banc corregut, a l’interior de 
l’àmbit 62 i, per primera vegada, es va poder excavar el nivell 
d’enderroc de la paret de tovots que s’aixecava sobre la base 
construïda amb pedra seca.

Destaquem l’exhumació d’un dipòsit ritual corresponen 
a un èquid jove situat davant una de les possibles portes 
d’entrada al recinte.

La seqüència estratigràfica del lloc presenta una fase més 
antiga formada per un nivell relacionat amb un seguit de 
sitges d’època ibèrica, així com diverses estructures murals que 
defineixen els àmbits 69 i 70, entre d’altres, d’una primitiva 
edificació.

De l’edifici I, de la fase republicana, destaca l’àmbit 62, una 
gran estança amb llar central de grans dimensions. L’àmbit 
68 s’identifica amb un taller metal·lúrgic i l’àmbit 67 es 
caracteritza per la troballa de diverses eines de ferro in situ.

L’edifici s’interpreta, a tall d’hipòtesi, com de caràcter 
públic, en relació a l’existència de guarnició militar en el lloc, 
si bé no s’ha exhaurit la seva excavació per confirmar-ho.

El material recuperat durant l’excavació dels dos edificis 
està en fase d’inventari i classificació, si bé, grosso modo, és 
molt similar al dels altres edificis excavats. Destaquen, dins la 
col·lecció recuperada, peces ornamentals de bronze, com un 
braçalet decorat amb motius geomètrics, diverses arracades, 
un simpulum, així com altres objectes i fragments metàl·lics 
de ferro, coure i els seus aliatges. Aquests metalls apareixen 
juntament a diferents aplics d’os, les típiques ceràmiques 
comunes i d’importació, documentades al jaciment, i divers 
numerari ibèric (Duran, M.; Mestres, I.; Principal, 2013, p. 
48).

Fig. 4. Detall de l’èquid 

Fig. 3. Detall de l’edifici H

Fig. 6. Braçalet de bronze amb decoració geomètrica

Fig. 5. Aplic d’os
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L’ENTORN DE LA VIL·LA ROMANA DE SANT 
AMANÇ (RAJADELL, BAGES)

Serveis Territorials a la Catalunya Central1 

CONTEXT HISTÒRIC
El municipi de Rajadell està situat a la part oriental de 
la comarca del Bages. El municipi està format per petites 
agrupacions de cases, masies aïllades i el nucli urbà, el qual està 
troba al redós del castell d’origen gòtic. L’element geogràfic 
estructurador del territori és la riera de Rajadell, que un cop 
entra al terme de Manresa, desemboca al riu Cardener. A l’hora 
de descriure el paisatge del municipi durant el segle XIX, la 
vinya era el conreu que predominava però, amb l’epidèmia de 
la fil·loxera, es va patir un retrocés gradual essent substituït pel 
bosc de pi, alzina, roure i matolls.

D’època prehistòrica, en el municipi només es coneixen 
restes arqueològiques corresponents a dues balmes sepulcrals 
com la balma dels Moros i la balma de mas Bosch. En canvi 
no tenim dades de l’existència d’assentaments d’època ibèrica 
en aquesta zona, excepte el jaciment de Sant Amanç, avui dia 
únic testimoni d’ocupació humana entre els segles IV i I aC.

Pel que fa a l’època romana, a més de la vil·la de Sant 
Amanç, hi ha altres indrets amb la presència de restes que han 
donat indicis d’un poblament de caire rural. D’aquest període, 
es documenten els assentaments de l’església de Santa Maria 
de Monistrol a Monistrolet i Cal Balart; però el més rellevant 
és la via romana que seguint el traçat de la riera de Rajadell 
passa prop de la vil·la romana de Sant Amanç. Aquesta via 
unia les terres del sector de Manresa amb les de Calaf i 
Prats de Rei, antic municipi romà de Sigarra. De fet, el pas 
per aquest indret és el més adequat per desplaçar-se entre la 
comarca del Bages i la de l’Anoia, tal i com fins fa relativament 
poc temps ho feia l’antic camí ral de Manresa a Cervera, o avui 
dia ho fa l’Eix Transversal. El seu traçat ens permet explicar 
la importància que, en el seu temps, hauria tingut l’ocupació 
d’aquestes terres, dins l’organització i explotació del territori 
en època romana i també medieval. De fet, l’existència d’una 
antiga via apareix en la documentació escrita  del segle X i del 
l segle XVI,  esmentada en aquest tram com a camí ral.

Pel que fa al període de transició entre l’època romana 
i els segles X i XI, moment en què es troben les primeres 
notícies documentals, és mal conegut. De totes maneres, no 
es pot oblidar la connexió que ha de tenir la presència de la 
fase romana tardana de la vil·la amb la posterior edificació de 
l’església de Sant Amanç, situada al costat del mas de Can 
Viladès i documentada ja com Sant Emanz el 1027.

Durant l’època medieval i moderna, el centre polític i 
jurisdiccional de les terres de Rajadell  fou el castell, el qual 
era un castell termenat que tenia adscrit el control de tot un 
territori al seu entorn. Possiblement, durant els segles XI i 
XII, el territori del terme fos patrimoni dels vescomtes de 
Cardona, però serà a partir del segle XIII, moment en què hi 
ha més dades documentals, que la història del castell es lliga 

1 Article redactat des del Serveis Territorials a la Catalunya Central a partir 
de la informació aportada pels directors dels treballs i l’empresa ATIC SL de 
les campanyes d’excavació portades a terme dels anys 2008 a 2011.
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amb la família Rajadell. Durant els segles XIV i XV, amb 
les crisis provocades per les pestes i la guerra civil catalana, la 
majoria dels masos van ser abandonats i el castell i l’església 
foren destruïts parcialment.

La recuperació s’inicià a partir del segle XVI, amb la 
instal·lació de famílies foranes als masos rònecs, esdevenint 
un moment d’enfortiment dels grans masos, que culmina a la 
primera meitat del segle XVII. Així doncs, durant tota l’etapa 
medieval i moderna, a l’actual nucli antic de Rajadell només 
hi havia el castell i l’església, mentre que els habitants vivien 
en masos aïllats o bé agrupats en els petits recintes fortificats 
de Cirera, el lloc de Novelles o l’Oliver, i, també, a la sagrera 
de Sant Amanç.

L’època contemporània està marcada per una gran expansió 
del conreu de la vinya, que possibilità un important augment 
demogràfic. Però la fil·loxera, que arribà al Bages a l’entorn del 
1890, suposà un cop fort pel conreu de la vinya, tot i que no 
pas el seu final. Segurament s’abandonaren les terres menys 
aptes i més dificultoses de treballar però, un cop superada la 
crisi, amb la introducció del nou cep americà, la vinya tornà 
a florir en les terres de Rajadell. Cal relacionar l’origen de 
l’actual nucli antic amb aquest procés de la vinya. Sembla que 
la política que iniciaren els senyors del terme cap a finals del 
segle XVIII, per tal d’afavorir l’establiment de famílies a la 
zona propera del castell, tenia com a motiu principal l’estímul 
del conreu de la vinya. El senyor cedia un tros de terra per 
edificar casa i, com a contrapartida, demanava un cens gairebé 
simbòlic. Tot i això, l’impuls urbanitzador no va tenir lloc fins 
a la segona meitat del segle XIX.

LES PRIMERES INTERVENCIONS A SANT 
AMANç
La vil·la romana de Sant Amanç va ser descoberta l’any 1993 
durant la realització del catàleg del patrimoni arquitectònic, 
històric i paisatgístic de Rajadell. En el marc d’aquest treballs 
es constata que el jaciment havia estat parcialment destruït 
durant la construcció de la carretera N-141b. 

Posteriorment, amb el projecte de construcció de l’Eix 
Transversal de Catalunya (C-25), altre cop Sant Amanç 
podia veure’s afectat pel traçat de la carretera. És per aquest 
motiu  que  entre el 1996 i el 1999, s’hi va portar a terme 
una intervenció amb caràcter d’urgència per tal d’estudiar 
de manera exhaustiva el jaciment (Martín, A.; Alemany, J., 
1999). Així doncs, es va comprovar que el conjunt arqueològic 
estava format per restes d’època ibèrica, d’una vil·la d’època 
romana i un assentament altmedieval, tot i que la major part 
de les restes que es conservaven corresponien a la vil·la romana 
baix imperial. Alhora que es va poder observar que la vil·la 
originàriament estava organitzada per mitjà de terrasses, 
també es van poder identificar les diferents parts de la vil·la: 
la pars urbana o zona residencial, situada al nord, i la pars 
rústica, o zona industrial i de treball, situada al sector sud i en 
un terreny més planer. El cos principal de la zona residencial 
estava format per tres estances, una de les quals conservava 
un mosaic policrom, que avui dia es troba exposat al Museu 
Comarcal de Manresa, i la reproducció d’un fragment a 
l’Ajuntament de Rajadell. Finalment es va documentar, a 
l’extrem occidental de la vil·la, la presència d’uns banys amb 
diferents espais climatitzats d’aigua calenta, tèbia i freda, a 
més del forn per escalfar tot el conjunt.

L’any 2005 es va dur a terme una intervenció arqueològica 
de caire preventiu com a fase prèvia a la realització del projecte 

de desdoblament de l’Eix Transversal. En aquesta ocasió, 
l’objectiu de la intervenció era saber l’abast físic del jaciment. 
Per aquest motiu, es van realitzar diferents rases en tots aquells 
sectors on el projecte d’obra afectava les àrees d’expectativa 
arqueològica i el seu entorn. En total es van portar a terme 
trenta-tres rases de sondatge, de les quals només quatre van 
proporcionar resultats positius. Es van localitzar dos grans 
retalls que es van interpretar com a abocadors de deixalles, així 
com un àmbit tancat per tres murs que podrien pertànyer a la 
fonamentació d’un edifici i dos retalls amb una funció inicial 
de sitja datades d’època romana (Suau, L., 2005). Aquestes 
troballes estaven situades a la zona sud de la vil·la, la qual es 
va denominar com a camp 4. Posteriorment, en aquest mateix 
camp, durant el mes de setembre de 2008, es van portar a 
terme nous treballs. Un cop extreta la capa vegetal i els arbres 
es van documentar   17 estructures, entre les quals destacaven 
dos dipòsits o lacus, tres murs d’una estança destinada a feines 
agrícoles i diversos retalls al terreny amb una funció originària 
de sitges per l’emmagatzemament (Espejo, J., 2008). Així 
doncs, la zona d’interès per excavar quedava acotada, fent 
possible que els treballs d’excavació i de registre comencessin 
el maig de 2009.

TREBALLS REALITZATS DURANT EL PERÍODE 
2009-2011
Els treballs realitzats a l’entorn de la vil·la romana de Sant 
Amanç de Rajadell es van efectuar en diferents períodes, tots 
ells motivats pel desdoblament de l’Eix Transversal. L’excavació 
de l’any 2009 va permetre determinar la funcionalitat i 
cronologia de la major part de les 18 estructures localitzades 
en les actuacions dels anys anteriors. Tanmateix, els últims 
dies d’excavació, va aparèixer un enterrament que es va excavar 
amb urgència sense poder exhumar el negatiu de l’estructura 
que el contenia. Aquest fet, i la possibilitat de l’aparició d’una 
petita necròpolis, van fer que es plantegés la continuïtat de 
l’excavació en aquesta mateixa àrea. Així, a finals de l’any 2010, 
es va prosseguir l’excavació del que havia quedat pendent i de 
tres noves tombes.

L’any 2011 s’hi va tornar a portar a terme una nova 
campanya, tot identificant 35 noves estructures arqueològiques, 
totes elles relacionades amb les dues campanyes anteriors.

Les restes arqueològiques aparegudes a l’entorn de la vil·la 
es situen dins tres grans moments cronològics diferenciats, 
essent possible determinar un ús continuat d’aquest espai al 
llarg de la seva història. La primera fase de Sant Amanç es 
situa dins la Prehistòria recent, concretament entre el Bronze 
Final i la primera Edat del Ferro. És durant l’època romana 
baix imperial, però, on s’engloben la major part d’estructures 
documentades durant les excavacions. Aquesta datació posa 
en relació l’àrea on es van efectuar els nous treballs amb la pars 
urbana de la vil·la documentada i excavada en les primeres 
intervencions del jaciment. Així doncs, les noves restes 
s’interpreten com a part de l’estructura molt més complexa 
i no pas com unes troballes isolades. La tercera gran fase 
amb estructures abasta una cronologia que va des de l’època 
altmedieval fins a l’època moderna i contemporània.

En el període 2009-2010 es documenten dues estructures 
prehistòriques, concretament dues sitges. Aquestes estaven 
situades a la part més meridional del jaciment, en una cota 
inferior respecta de l’àrea excavada. És per això que la seva 
conservació era molt millor que els altres elements romans, 
que estaven ubicats més amunt i que els treballs d’explotació 
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agrícola moderns havien rebaixat i seccionat repetidament. En 
aquestes dues sitges es va recuperar un perfil sencer i quatre 
vores de vasos oberts de ceràmica feta a mà. D’aquesta manera 
es podia datar les estructures entre els anys 700 i 550 ANE. 
Va ser en aquesta mateixa zona més meridional del jaciment 
que durant la campanya de l’any 2011 es va localitzar una altra 
sitja. En aquesta ocasió, el material ceràmic recuperat va ser 
molt escàs. La majoria eren fragments informes, fent molt més 
complicada l’obtenció d’una datació concreta. Tanmateix, per 
les característiques de la ceràmica a mà localitzada, semblava 
possible associar aquesta sitja a la prehistòria recent i, per tant, 
relacionar-la amb les dues sitges localitzades en les campanyes 
anteriors.

Tal i com ja s’ha apuntat, però, la major part d’estructures 
documentades de l’entorn de la vil·la de Sant Amanç s’han de 
situar en època romana. Segons el material ceràmic associat, 
aquestes restes les situaríem entre els segles IV i V i funcionarien 
simultàniament amb la vil·la romana de Sant Amanç, datada 
entre els segles I al IV de la nostra era segons les excavacions del 
1996 al 1999. Pel que fa a la funcionalitat d’aquestes restes, ens 
trobarien dins l’àrea d’explotació agrícola, on es manufacturarien 
les matèries primeres, i que, al mateix temps, estaria plenament 
relacionada amb la part noble de la vil·la.

La major part de les estructures arqueològiques localitzades 
responen a estructures en negatiu. 18 d’elles tenien una funció 
inicial de sitja i eren retalls circulars dels quals només es va 
conservar la part final de l’estructura original. Així doncs, 
tenien una funció d’emmagatzematge de l’excedent agrícola, 
possiblement cereal, produït a la zona i que es conservava per 
anys futurs. Aquestes sitges, un cop utilitzades i abandonades, 
eren amortitzades, moltes d’elles, com a abocadors de material 
rebutjat. Per aquesta raó es van trobar fragments de ceràmica 
d’època romana, restes d’ossos de fauna, amb traces de 
descarnament o amb signes d’haver estat cuinats, o bé material 
constructiu fruït de reformes o enderrocs que es van realitzar 
ja en època antiga, tot permetent situar-les en època romana.

Es van trobar altres estructures negatives, en concret un 
total de 15. Tanmateix, per la dificultat de la seva interpretació, 
es consideren com a retalls indeterminats, malgrat que alguns 
d’ells presentaven unes dimensions prou considerables. 
Sembla ser que aquestes haurien funcionat  com a abocadors 
en algun moment, tal com ho demostren les nombroses 
restes de material constructiu, fragments de morter de calç 
i també tègules, ímbrex i maons. No es pot descartar que 
alguns d’aquest retalls tinguessin un origen natural i que la 
presència de tot aquest material respongués a una acció de 
terraplenament . Un d’aquests retalls, l’anomenat UE 50, 
estava farcit amb blocs de pedres i material constructiu; 
tanmateix seria posterior a l’estància a la qual envoltava, ja 
que tallava un dels murs d’aquest àmbit. També cal esmentar 
la presència d’un altre retall, en aquest cas l’anomenat UE 
70, que presentava la part inferior recremada i estava farcida 
per un nivell amb cendres i petits fragments de carbons. Així 
doncs, aquesta estructura i llurs nivells podrien ser producte de 
neteges de les estructures de combustió que es van localitzar 
a la vil·la de Sant Amanç durant la campanya de l’any 1996 a 
l’any 1999. Es creu que seria més un abocament provinent de 
les neteges d’un forn que no pas el propi forn, ja que no han 
aparegut estructures rubefactades. Tan sols es podia observar 
que el sòl estava lleugerament alterat per l’acció continuada 
del foc i no es van registrar restes de material ceràmic de 
rebuig ni restes de cocció.

També mereix una menció especial el retall indeterminat 
UE 76, ateses les restes associades que s’hi van localitzar. Al 
final de la campanya de l’any 2009 va aparèixer un enterrament 
associat en aquest retall. En aquell moment es va excavar  el 
cos i va quedar pendent el rebaix de tot el sediment on estava 
dipositat. Aquest fet va motivar que, a finals de 2010, s’iniciés 
una nova intervenció a fi d’esbrinar la presència de més unitats 
funeràries. Els resultats, en aquest cas, també van ser positius, 
la qual cosa demostra l’existència d’una petita àrea funerària 
amb un total de quatre enterraments. Es considera, com 
hipòtesi de treball, que la colmatació de la fondalada va ser tant 
per les aportacions d’origen torrencial com per aportacions 
antròpiques, pel fet de ser aprofitada pels habitants de la 
zona com a lloc on dipositar nivells de rebuig. En un moment 
determinat, però, es va aprofitar i modificar aquest meandre, 
el qual estava parcialment reblert per l’UE 73, per enterrar 
quatre individus joves. Hom creu que aquests morts van ser 
inhumats, si no de manera simultània, almenys en molt poc 
temps, ja que totes les tombes estaven ubicades aprofitant 
la paret natural, retallant el farciment inferior d’aquesta 
estructura a la mateixa cota, i tots elles estaven cobertes pel 
mateix nivell, UE 72. Els individus excavats són dos infantils 
i dos juvenils, de sexe indeterminat, menys l’UF 1, el qual 
sembla ser que era de sexe masculí. Tots ells estaven enterrats 
en decúbit supí i probablement amb sudari. A excepció de 
l’UF 1 que presentava el cap al nord-est, tots estaven amb 
una orientació nord-sud. L’UF 3 era la única tomba que 
presentava restes d’un contenidor de pedres i tègules. La 
resta dels enterraments tenien associats diversos fragments de 
tègules i pedres que podrien haver constituït alguna estructura 
funerària. Cal esmentar, també, que tots aquests enterraments 
estaven força malmesos per les tasques agrícoles i per l’erosió 
del terreny, però la particularitat d’aquesta àrea sepulcral està 
en la disposició dels enterraments, els quals aprofitaven la 
morfologia del terreny.1

A la següent campanya del 2011 es varen localitzar dos 
cossos més a la zona sud-oest, just també en una depressió 
natural. En aquest cas, però, només es van localitzar dues 
úniques tombes, sense aixovar funerari i essent enterraments 
de caixa de lloses. En el primer cas es tractava d’un individu 
de sexe masculí amb una edat estimada de 55 anys, mentre 
que en el segon enterrament s’hi va trobar un individu de sexe 
indeterminat amb una edat estimada de 2 a 3 anys. La seva 
tipologia constructiva correspondria a una fase tardana dins 
del món romà, atès que les caixes de lloses estan documentades 
a partir del segle V. Segurament, el seu màxim esplendor 
caldria situar-lo a finals del segle VI i tot el segle VII dC, 
circumstància que permetria situar aquest conjunt funerari en 
una etapa cronocultural diferenciada a la romana, com podria 
ser el món visigot on les caixes de lloses estan plenament 
representades en les necròpolis. Per tant, molt probablement 
la part rústica de la vil·la estaria compartint espai amb un zona 
de necròpolis, tot i que no s’ha pogut definir espacialment o 
bé no es troba dins uns límits clars. Hom ha plantejar que es 
tractaria d’una petita necròpolis associada als treballadors que 
varen viure a la mateixa explotació agrícola.

1 L’enterrament en accidents geogràfics fora de l’àrea productiva d’una vil·la 
era una pràctica comuna en zones agrícoles d’època romana. Es troben 
diferents exemples de necròpolis situades en zones elevades, petits turons, 
o en camps poc fèrtils, llocs on la roca mare aflora. Tots fora dels camps de 
conreu però a poca distància del nucli d’hàbitat o de producció.
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Formant part d’aquesta vil·la hi hauria també una 
estructura que ja es va localitzar durant les prospeccions 
de l’any 2005. Es tracta d’una estructura positiva composta 
per quatre murs que tancarien un espai relacionat amb 
la pars rústica de la vil·la de Sant Amanç. Aquest àmbit 
conformaria un edifici de 59 m2 que a més presentava un 
mur situat al centre. Tots els murs estan construïts amb 
pedres unides amb morter de calç que s’ha de relacionar amb  
un lacus, UE 30, i un forat de pal, UE 62. La part interior 
del lacus estava arrebossada amb morter hidràulic de color 
vermell, amb una funció de dipòsit per contenir líquids o 
algun producte manufacturat dins de l’àmbit delimitat 
pels murs que conformarien una estructura més complexa, 
d’emmagatzemament o manufactura, dedicada a les tasques 
agrícoles que es desenvoluparien a la zona. També cal fer 
esment que l’element UE 62 és un retall amb un cercle de 
pedres i un fragment de tègula per falcar un pal o similar 
i, per tant, podria tenir relació amb l’edifici esmentat. Fora 
d’aquest edifici es van documentar dos dipòsits més, o lacus. 
Aquestes estructures servirien per emmagatzemar o semi-
manufacturar la producció agrària realitzada, olivera i vinya 
principalment.

Més enllà de l’època romana, els treballs portats a 
terme entre els anys 2009 i 2011 a l’entorn de Sant Amanç 
varen permetre identificar tot un seguit de restes situades 
cronològicament en època moderna i contemporània. En 
aquests moments històrics cal recordar que la zona s’articula 
entorn de les masies que encara avui en dia composen el 
territori. Així doncs, corresponen aquests períodes històrics 
les nombroses rases de conreu identificades de vinya i 
algunes construccions no peribles, com barraques o tanques 
en pedra seca, associades als camps de conreu que hi havia 
en aquest àmbit. A la intervenció de l’any 2011 també es va 
registrar un dipòsit de sulfats enlluït amb morter hidràulic 
dels anys 50-70 del segle XX, així com un forat de pal de 
llum de telègraf amb una cronologia de segle XX i un retall 
que presenta la fonamentació de formigó, possiblement per a 
una torre elèctrica de mitja tensió.

CONCLUSIONS
Les intervencions a l’entorn de la vil·la de Sant Amanç 
van permetre excavar un total de 53 estructures entre 
les campanyes dels anys 2009, 2010 i 2011, totes elles 
corresponents a la pars rústica d’aquesta vil.la, situada a poca 
distància la seva pars noble, ja coneguda.. Tanmateix, no totes 
les restes localitzades són d’un mateix període cronològic, 
sinó que es reparteixen entre la prehistòria recent, l’època 
romana i l’època moderna i contemporània. Es pot afirmar, 
doncs, que els treballs realitzats en  aquest sector de la vil·la 
de Sant Amants ha permès documentar un ús continuat de 
l’espai des d’època prehistòrica fins als nostres dies.

,Els treballs arqueològics portats a terme confirmen 
que la fase cronològica més important d’aquesta part del 
jaciment és a cavall entre el  baix imperi romà i l’inici del 
període visigòtic. Es tracta de l’àrea d’explotació agrícola 
on es manufacturarien les matèries primeres. Aquesta 
zona de treball estaria íntimament relacionada amb la part 
noble de la vil·la de Sant Amanç però amb unes datacions 
diferent, entre els segles V i VII. En aquest sentit no s’hi ha 
documentat cap estructura de caràcter residencial d’aquestes 
fases tardoromanes.

També cal destacar  l’àrea funerària localitzada durant 

les campanyes dels anys 2010 i 2011. Tot i que sembla que 
els dos enterraments localitzats l’any 2011 respondrien a 
una cronologia posterior als enterraments localitzats l’any 
2010, es pot parlar d’una necròpolis, malgrat no haver 
pogut determinar uns límits clars. Ara per ara , no es pot 
afirmar si aquesta àrea sepulcral s’estén o bé si es tracta d’una 
zona puntual d’inhumació. Sí que sembla clar, però, que es 
tractaria dels enterraments dels treballadors que varen viure 
a la mateixa explotació agrícola. Aquesta característica també 
explicaria el fet que tots els enterraments no presentessin 
aixovar funerari.

Per concloure cal fer esment que gràcies a totes les 
intervencions que s’han portat a terme a la vil·la i al seu 
entorn, es pot tenir una aproximació força acurada d’un 
dels pocs exemples de vil·la romana que es conserva a la 
Catalunya Central.

FIGURES
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LA VINYA D’EN MASSES 
(MANRESA, BAGES)

Lluís JUAN i GONZÁLEZ

La intervenció arqueològica que ha afectat la zona coneguda 
com a Vinya d’en Masses, dins el terme municipal de Manresa 
(el Bages), s’ha d’incloure dins les obres desenvolupades en 
el marc del “Projecte de Construcció i Condicionament de 
l’Eix Diagonal (Carreteres C-15 i C-37), concretament en 
l’anomenat Tram 4 (el sector comprès entre el PK 66 i el PK 
67), que transcorre pels termes de Sant Salvador de Guardiola 
i Manresa. Dita intervenció va suposar, en les seves primeres 
fases, la realització de diferents tasques de control i seguiment 
arqueològic sobre els moviments de terres efectuats per part de 
l’empresa DRAGADOS SA, encarregada de la construcció, 
amb l’objectiu de detectar la presència de restes o estructures 
arqueològiques que en podrien resultar afectades, i procedir a la 
seva excavació i documentació.

Els controls van començar el dia 5 de juliol de 2010 i 
es van perllongar fins el 16 de novembre del mateix any, 
prestant-ne una especial atenció a aquelles zones en les quals 
l’Estudi d’Impacte Arqueològic1 previ havia establert nivells 
de sensibilitat alts, fonamentalment per trobar-se properes 
a algun jaciment arqueològic o paleontològic conegut.  En el 
cas del tram 4, que és el que aquí ens ocupa, aquests nivells de 
sensibilitat es concentraven en les zones properes de l’antic camí 
ral de Cal Cuques, una possible via romana que fou utilitzada 
en època moderna com a camí ral i que menava de la zona de 
Manresa cap a Prats del Rei.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

La zona coneguda com a Vinya d’en Masses es troba situada 
a l’oest del terme municipal de Manresa, capital del Bages. La 
comarca del Bages, al centre geogràfic de Catalunya, té 1.295 
km2, 155.112 habitants i una densitat d’uns 120 habitants 
per km2, segons el cens de 2001. El territori forma part de la 
depressió Central Catalana, que es troba al sector oriental de la 
conca de l’Ebre, una regió natural d’alçades no gaire destacades 

1 BUSQUETS i COSTA, Cesc. (2007): “ Memòria de la prospecció superficial 
i estudi de l’impacte sobre el Patrimoni Cultural (Arqueològic, Paleontològic I 
Arquitectònic). Projecte Nova Carretera C-37. Igualada- Manresa. Tram: Sant 
Salvador De Guardiola- Enllaç amb C-25 “. Generalitat de Catalunya.

que es veu limitada pels Pirineus al nord, la cadena Costanera 
Catalana a l’est i la cadena Ibèrica a l’oest i al sud. La comarca està 
situada al bell mig de Catalunya, equidistant dels Pirineus, de la 
costa, de les comarques gironines i lleidatanes. La xarxa fluvial 
que travessa la comarca forma un eix arborescent format pels 
rius Llobregat i Cardener, a més de les rieres de la Gavarresa, de 
Calders i de Rajadell. Aquesta xarxa ha configurat l’aspecte físic 
del Bages però, també, l’humà perquè la població s’ha instal·lat 
a les fons de les valls i a les carenes existents entre els rius, així 
com als altiplans. Pel que fa a la Vinya d’en Masses, el territori 
es caracteritza per l’existència d’importants extensions agrícoles 
i algunes clapes de bosc dominades pel turó del Collbaix (543 
m) que s’alça entre les rieres de Rajadell i de Fonollosa.

Durant part del terciari, la conca del Bages es va omplir de 
sediments procedents dels relleus que la limitaven. Així doncs, 
a la comarca afloren sobretot roques sedimentàries d’aquell 
període: conglomerats, sorrenques (també anomenades 
gresos), lutites (margues, argil·lites i limolites), calcàries i, 
puntualment, evaporites (guix i sal gemma). La majoria de 
roques del Bages pertanyen a l’eocè superior o als inicis de 
l’oligocè, però, sobretot prop dels rius, també trobem sediments 
detrítics molt més moderns, d’edat quaternària, com els que 
donen lloc a les graveres. L’acció de l’erosió sobre aquests 
materials i la seva resistència al mateix procés produiran un o 
altre tipus de relleu marcant el paisatge; en el cas del Bages, 
se’ns presenta en tres formes diferenciades:

· El relleu montserratí. L’originalitat morfològica que 
presenta la muntanya de Montserrat serveix de prototip 
de l’anomenat relleu montserratí. Aquest relleu resulta de 
la interacció entre tres factors: el material (en aquest cas el 
conglomerat o pedra pinyolenca, caracteritzat per presentar 
còdols de diversa naturalesa i per ser, en conjunt, molt homogeni 
i força resistent a l’erosió), l’estructura (determinada per una 
xarxa de fractures o diàclasis verticals que s’intersequen, tot 
individualitzant formes columnars) i l’erosió ( que per efecte 
de l’aigua i del glaç ha anat modelant i arrodonint aquestes 
formes columnars). · Entre els conglomerats també hi ha 
algunes capes primes de roques més argiloses i fàcilment 
erosionables on creix la vegetació. Sovint, aquest nivells van 
relacionats amb la presència de balmes i coves.

· El relleu de les zones plegades. Ve condicionat pel 
plegament que presenten els estrats, trobant-ne els millors 
exemples al nord de la comarca, on es veuen afavorits per 
la presència d’evaporites subjacents (bàsicament sal gemma) 
fàcilment deformables; la Muntanya de Sal de Cardona n’és 
una bona mostra.

· El relleu tubular. Aquest relleu resulta de l’erosió de zones 
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poc deformades i es caracteritza pels vessants amb pendent 
pronunciat que culminen en superfícies poc inclinades. 
Es forma per l’alternança d’estrats tous als vessants (amb 
predomini de les lutites) i durs a les culminacions (amb 
conglomerats, gresos i, puntualment, calcàries). El millor 
exemple de relleu tabular és la zona sud-oest de la comarca, 
amb el Collbaix com a element destacat.

ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS
Si bé les primeres restes de presència humana prop de la 
Vinya d’en Masses es poden remuntar a un període ampli, 
que situarem entre el Neolític i l’edat del Bronze, entre el 
2500 i el 1200 aC als enterraments existents dins la Bauma 
mas Bosch de Rajadell, la primera manifestació important de 
poblament estable data ja d’època romana, essent el testimoni 
més destacable la vil·la de Sant Amanç, també a Rajadell, 
que deuria constituir un complex força gran i luxós. Altres 
restes de la mateixa cronologia les trobem als jaciments de 
Can Viladés I i II, i a la ja esmentada possible via romana que 
travessa la zona de Cal Cuques.

Can Viladés I i II
Situats altra vegada dins el terme de Rajadell, parlaríem 
en realitat de dos possibles jaciments no excavats fins el 
moment, en els quals s’hi va detectar una important presència 
de ceràmica comuna romana i sigil·lada en superfície, arrel 
d’unes prospeccions realitzades l’any 1995. No s’hi van 
detectar estructures vinculades a les restes ceràmiques, però 
no es agosarat pensar en provables establiments.

La via romana de Manresa a Prats del Rei
Com ja hem anat dient, estaríem parlant d’una possible via 
romana que fou utilitzada en època moderna com a camí ral 
entre aquestes dues poblacions, i es podria identificar amb l’eix 
del riu Llobregat de la mateixa Via Augusta. A la zona que 
aquí ens ocupa se’n conserven diferents trams amb diferents 
característiques que donen peu a considerar l’estructura com a 
romana en el seu origen:
· el tram de Monistrol de Rajadell, on es documenten roderes 
sobre la roca natural.
· El tram de les Casetes, on es conserven restes de murs 
laterals amb una base de pedra a la calçada.
 · El tram del Molí de Can Viladés, amb restes empedrat.
· El tram a l’entorn de la pista de terra que porta des de la 
Torre Llubià cap a Cal Cuques, destacant el que es localitza 
entre el camí d’entrada a Cal Cuques i el pont sobre la via del 
tren de la línia Barcelona-Lleida per conservar bona part de 
l’empedrat.
· El tram anomenat Cami Vell de Can Vidalés, també empedrat, 
actualment tallat per la carretera asfaltada.

De manera gairebé simultània a la intervenció de la Vinya 
d’en Masses, entre els dies 8 i 17 de juny de 2010, es va 
procedir a unificar quatre sondeigs, efectuats durant el mes de 
gener del mateix any, per tal de disposar d’una visió total de 
la via romana/camí ral. Per aquest motiu es van obrir un total 
de 5 sondeigs nous de dimensions diverses, segons l’orografia 
del terreny, amb uns resultats poc concloents pel que fa a 
l’establiment d’una cronologia segura.

La vil·la de Sant Amanç
Aquest complex arqueològic va sortir a la llum durant la 

realització del catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i 
paisatgístic de Rajadell. Tanmateix en aquell moment es va 
constatar el grau d’afectació que la construcció de la carretera 
N-141b havia causat al jaciment, al travessar-lo pel mig. 
Posteriorment, el projecte de construcció de l’Eix Transversal 
de Catalunya (C-25) va motivar una intervenció arqueològica 
amb caràcter d’urgència que es va duu a terme entre l’any 
1996 i l’any 1999, sota la direcció tècnica de A. Martín i J. 
Alemany.

El conjunt arqueològic es conforma de restes d’època 
ibèrica, una vil·la d’època romana i un assentament altmedieval. 
El que es conserva i es pot observar en l’actualitat correspon 
amb la planta de la vil·la del baix imperi. El jaciment està 
dividit en dues parts ja que la carretera C-25 el travessa d’est 
a oest, corresponent el sector nord amb la zona residencial 
o pars urbana, d’estructura allargada (on es localitzen les 
habitacions nobles i el conjunt de termes), i el sector sud a 
la pars rústica, en un terreny més planer i destinat a la zona 
industrial i de treball.

El cos principal de la zona residencial el formen tres 
estances, una de les quals conservava un mosaic policrom. 
L’original es troba al Museu Comarcal de Manresa, i a 
l’ajuntament de Rajadell se’n pot veure la reproducció d’una 
part.

En el jaciment s’han realitzat diferents intervencions 
arqueològiques entre el 1996 i el 2009.

· La intervenció que es dugué a terme l’any 1996 no va 
afectar la totalitat del jaciment. En quedaren exclosos una 
franja fora de l’àrea d’expropiació a l’extrem sud del jaciment 
i un sector al nord, on es localitzaren algunes estructures 
d’època iberoromana, i que no tenen relació estructural amb 
la resta de la vil·la.

A la pars urbana s’identificaren diverses fases cronològiques 
que van des d’època augustal fins a època baix imperial (segles 
I-IV). De l’ultima fase és de la que es conserven les habitacions 
nobles. En una d’elles es localitzà un mosaic policrom amb 
motius geomètrics i sense medalló central.

Cal destacar que a la part occidental del jaciment es 
conserva una retícula de fonaments d’època medieval que 
continuen cap al sud i no van ser totalment excavats.

· El 2005, l’arqueòloga Laura Suau va dur a terme una 
intervenció arqueològica de caire preventiu com a fase 
prèvia a la realització del projecte de desdoblament de l’Eix 
Transversal en el tram de Les Olugues-Manresa. A l’entorn 
de la vil·la, i al llarg dels trams afectats pel projecte, es van 
realitzar un total de 33 rases de sondatge de les quals només 
4 van proporcionar resultats positius. Es van documentar dos 
grans retalls interpretats com a abocadors de deixalles, un 
àmbit tancat per tres murs que podrien ser la fonamentació 
d’un edifici i dos retalls amb una funció inicial de sitja datades 
en època romana.

· Posteriorment, durant el mes de setembre de 2008, 
l’arqueòleg José Manuel Espejo va documentar 17 estructures, 
entre les quals destaquen dos dipòsits o lacus, tres murs d’una 
estança destinada a feines agrícoles i diversos retalls al terreny 
amb una funció originària de sitges per l’emmagatzematge.

· Durant l’any 2009, encara dins els projectes de 
desdoblament de l’Eix Transversal, i sota la direcció de Joan 
Piera, es va dur a terme un nova campanya d’excavacions, 
destacant-ne la localització de dues sitges datades de la 
primera edat del ferro.
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DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS
Amb tots aquests antecedents arqueològics sobre la taula, 
a principis d’Agost de 2010 s’inicien les tasques de control 
arqueològic que permeten documentar i delimitar fins a 39 
estructures, de les quals només 13 han donat un resultat 
positiu. Les restants són descartades (després de la seva 
excavació), ja que en la seva majoria eren desnivells del 
terreny obliterats, això sí, amb material arqueològic antic.

La majoria de les 13 estructures acceptades finalment 
com a antròpiques, presenten forma circular i es troben 
concentrades en un mateix sector que és intervingut entre 
els dies 16 d’agost i 20 de setembre. Procedirem, tot seguit, 
a la seva descripció:

· UE 2003. Es tracta d’una estructura de planta irregular 
i funció indeterminada, retallada en el terreny geològic 
amb una potència màxima de 20 cm respecte al nivell 
d’arrasament, que es troba a 296,15 m.s.n.m. Presenta un 
rebliment d’argila compacta de color marró clar, amb força 
material ceràmic, sobretot constructiu. La poca entitat 
del material documentat només ens permet situar aquesta 
estructura dins d’una cronologia romana.

· UE 2023. Es tracta d’una estructura de planta circular 
(sitja/cubeta) retallada en el terreny geològic, de 140 cm 
de diàmetre i una profunditat màxima de 30 cm respecte 
al nivell d’arrasament, que es troba a una cota de 296,35 
m.s.n.m. Presenta un rebliment d’argiles compactes de color 
marró vermellós amb una certa quantitat de fragments de 
ceràmics dels quals destaca el material constructiu. També 
s’hi ha documentat algun element metàl·lic. La presència 
d’una forma de sigil·lada africana D tipus Hayes 61A ens fa 
situar l’amortització d’aquesta sitja cap el s. IV dC.

· UE 2025. Es tracta d’una estructura de planta circular, 
possiblement la part final d’una sitja, retallada en el terreny 
geològic. Presenta un diàmetre màxim de 170 cm, una 
profunditat màxima de 34 cm respecte al nivell d’arrasament 
(a una cota de 295,93 m.s.n.m.), i un rebliment d’argila 
vermellosa compacta. La presència en el sediment d’abundant 
ceràmica ibèrica, entre la qual destaca un fragment de 
producció grisa de la costa catalana de la forma KY2, ens 
situaria l’amortització d’aquesta estructura cap el s. II aC.

· UE 2027. Es tracta d’una estructura de planta circular, 
en aquest cas una sitja retallada en el terreny geològic, 
d’uns 170 cm de diàmetre i profunditat màxima de 124 
cm respecte al nivell d’arrasament, situat a una cota de 
295,93 m.s.n.m. Presenta un rebliment d’argiles llimoses 
de color marró vermellós del qual s’ha recuperat una gran 
quantitat de material ibèric. Pel que fa a la seva cronologia, 
en situarem l’amortització cap s. II aC, davant la similitud de 
les tipologies amb les trobades a la UE 2025.

· UE 2029. Es tracta d’una estructura de planta circular, 
altra vegada una sitja retallada en el terreny geològic d’uns 
190 cm de diàmetre i profunditat màxima de 80 cm respecte 
al nivell d’arrasament, situat a una cota de 295,99 m.s.n.m. 
Presenta un rebliment d’argiles compactes de color marró 
vermellós del qual s’ha recuperat certa quantitat de material 
ibèric. Situarem també la seva l’amortització cap el s. II aC, 
davant la similitud de les tipologies amb les trobades a la UE 
2025 i 2027.

· UE 2043. Es tracta d’una sitja de planta circular, secció 
globular i fons pla, retallada en el terreny geològic, d’uns 200 
cm de diàmetre i una profunditat màxima de 190 cm respecte 

al nivell d’arrasament, situat a una cota de 295,30 m.s.n.m. 
Presenta un rebliment d’argila color marró vermellós amb 
presència de pedra, material ceràmic d’època ibèrica i una 
bona quantitat de fauna. Destaca també la documentació 
d’un ham per pescar. La presència d’una peça ibèrica que 
imita la forma Lamb. 23 del repertori de vernís negre, ens 
permet situar l’amortització de la sitja durant el s. II aC.

· UE 2053. Es tracta d’una estructura de planta rectangular 
retallada en el farciment d’un retall anterior d’uns 208 cm 
de llargada, 160 cm d’amplada i una profunditat màxima de 
50 cm respecte al nivell d’arrasament, situat a una cota de 
293,59 m.s.n.m. Presenta un rebliment característic format 
per material constructiu, bàsicament tègula i ímbrex, a més 
d’algun escadusser fragment ceràmic i restes de doli. El fet 
de conservar part de les parets amb restes d’incineració, així 
com la documentació d’escòria de bronze en el farciment, 
ens fa pensar en la seva utilització com a un forn de fossa 
de metalls molt rudimentari. La presència d’una imitació 
de la forma de morter Dramont D1 ens permet situar-ne 
l’amortització cap el s. III dC.

· UE 2055. Es tracta d’una estructura de planta entre 
circular i rectangular retallada en el terreny geològic d’uns 
240 cm de diàmetre i profunditat màxima de 70 cm respecte 
al nivell d’arrasament, situat a una cota de 293,90 m.s.n.m. 
Presenta un rebliment d’argiles vermelloses, molt similar 
al terreny geològic, caracteritzat per la presència de pedres, 
capes cendroses i restes de doli. Això darrer ens fa pensar en 
la seva funció com a encaix per situar una dolia, conservant-
se in situ la llosa sobre la qual es deuria assentar el recipient 
ceràmic. L’absència de material ceràmic, tret dels fragments 
de doli, ens fa difícil parlar d’una cronologia concreta per 
aquesta estructura tret de poder-la situar amb certesa en 
època romana.

· UE 2060. Es tracta d’una estructura constructiva de 
planta circular  d’uns 197 cm de diàmetre i profunditat 
màxima de 100 cm respecte al nivell d’arrasament, situat a 
una cota de 292,01 m.s.n.m. Correspon a una obra moderna 
que cal identificar amb un pou d’ensulfatar, emprat en les 
tasques de la vinya. Es troba realitzat amb pedra irregular 
lligada amb morter, tot cobert amb un revestiment de ciment 
fins al fons. En el seu farciment no s’hi ha trobat material de 
cap mena, però paraules dels veïns de la zona ens indiquen 
que fou utilitzat fins a períodes molt recents.

· UE 2062. Es tracta d’una estructura de planta 
rectangular retallada en el terreny geològic d’uns 230 cm 
de llargada, 200 cm d’amplada i una profunditat màxima 
de 70 cm respecte al nivell d’arrasament, situat a una cota 
de 293,59 m.s.n.m. Presenta un rebliment d’argila color 
marró verdós, molt afectat per les cendres procedents de la 
combustió del forn E 30, amb presència de ceràmica, restes 
de ferro i pedres. L’existència de quatre pedres disposades al 
fons formant un quadrat, segurament per falcar un recipient 
de grans dimensions, indiquen que ens trobem davant un 
encaix de doli. La documentació de ceràmica paleocristiana 
ataronjada, concretament una imitació de la forma africana 
Hayes 61, així com diverses formes de ceràmica reduïda a 
torn tipus Macias (1 i 7.4) ens establirien el s. V dC com la 
data d’amortització d’aquesta estructura.

· UE 2073. Es tracta d’una estructura de planta circular, 
possiblement una sitja, retallada en el terreny geològic d’uns 
110 cm de diàmetre i una profunditat màxima de 40 cm 
respecte al nivell d’arrasament, situat a una cota de 295,83 
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m.s.n.m. Presenta un rebliment d’argila color marró fosc i 
consistència tova. S’hi ha trobat molta pedra, i del material 
documentat en sobresurt el material constructiu i altres 
elements ceràmics que ens situen l’amortització en l’època 
romana. Destacarem la troballa d’un fragment de doli amb 
una inscripció on es pot llegir el nombre XXIII.

· UE 2075 i 2077. Es tracta de dues estructures de 
planta, amb tendències circulars respectivament, situades 
una al costat de l’altra, retallades en el terreny geològic. Tant 
l’estrat que les cobria com els seus farciments, presenten una 
gran material molt barrejat, que avarca des de ceràmica a 
mà ibèrica, fins a material romà tardà, la qual cosa bé podria 
indicar que realment es tracti de clots formats per l’erosió de 
l’aigua i farcits amb el material que arrossegava la mateixa. 
La seva profunditat no arriba als 50 cm, situant-se a unes 
cotes d’entre 295 m.s.n.m. i els 294,50 m.s.n.m.

En general, podem evidenciar que el 100% de les 
estructures documentades a la Vinya d’en Masses corresponen 
al testimoni d’una activitat agrària intensiva que necessitava 
de l’emmagatzematge de l’excedent resultant.

CONCLUSIONS
Reprenent el fil de l’apartat anterior, estem en condicions 
d’afirmar que les restes documentades a la Vinya d’en 
Masses evidencien un procés d’explotació agrícola en el 
territori durant un espai temporal molt ampli, doncs hem 
pogut documentar estructures destinades a l’emmagatzematge 
d’excedents agraris, bàsicament sitges i forats per encabir dolis.

època ibèrica (s. II aC)
A aquest període pertanyen quatre de les sitges documentades 
a la Vinya d’en Masses. L’amortització d’aquestes estructures, 
amb un gruix destacat de material ceràmic ibèric on sobresurt 
l’anomenada grisa de la costa catalana i alguna imitació local 
del repertori de vernís negre, ens situen l’amortització del 
complex en algun moment del s. II aC. Parlaríem dels darrers 
estadis de l’espai cronocultural conegut com a Ibèric Tardà, 
que es desenvolupa entre el III i II aC.

No existeix cap establiment humà del mateix període 
documentat a les rodalies amb el qual puguem relacionar 
aquestes estructures.

època romana altimperial (s. I-III dC)
La presència de  produccions ceràmiques del moment, 
representades per alguns fragments de ceràmica sigil·lada 
sudgàl·lica trobats en superfície, semblen indicar alguna 
mena de presència humana en el sector durant aquests tres 
segles dels inicis de la nostra era. Només una de les sitges 
documentades sembla haver-se amortitzat cap el s. III dC.

època romana baiximperial (s. IV-V dC)
La documentació de diferents produccions ceràmiques 
tardanes, ens permet situar cap els s. V dC la resta 
d’estructures documentades a la Vinya d’en Masses.  Així 
tornem a trobar elements relacionats amb l’explotació agrària 
de la zona, ja siguin sitges o encaixos per a doli. Cal destacar 
la presència d’un forn molt rudimentari destinat a la fosa de 
metall que es deuria deixar d’utilitzar cap el s. V dC segons 
sembla indicar la ceràmica relacionada.

època contemporània (s. XIX-XXI)
L’estructura més moderna de totes aquelles documentades a 

la Vinya d’en Masses és la E 33, un pou de planta rodona, 
bastit de pedra i arrebossat amb ciment, que feia servir el 
pagès de la zona per contenir els sulfats necessaris per la 
cura de les vinyes. Segons paraules dels ocupants dels masos 
propers, aquest element es deuria fer servir fins ben entrat el 
s. XX. Si bé també se’ns havia indicat que havia estat destruït 
per una bomba durant un dels bombardeigs de l’aviació 
franquista en el període de la Guerra Civil (1936-39), no 
s’ha trobat cap evidència que confirmi aquesta història.

Com apuntàvem a l’inici d’aquestes conclusions, no hem 
documentat cap tipus d’hàbitat al qual vincular les diferents 
estructures aparegudes, ja sigui alguna mena de petit 
establiment rural d’època ibèrica depenent d’un poblat més 
gran (situat potser a la falda del Collbaix), o bé un sistema 
d’explotació agrària tipus villa que puguem situar en època 
romana. La prospecció de l’àrea circumdant no ha donat 
cap mena de resultat positiu, i tampoc sembla que es pugui 
establir una relació directe amb la villa de Sant Amanç, a 
Rajadell, a una distància d’uns 11 km, que seria el jaciment 
d’aquest període més proper. Només l’existència encara avui 
dia del mas d’en Balcells, ens podria testimoniar una certa 
continuïtat en l’explotació del territori amb una antiguitat, 
d’almenys uns 23 segles; la construcció actual es data cap el 
1708 i la prospecció dels seus voltats, aprofitant l’avinentesa 
del llaurat dels camps, no ha permès documentar cap material 
que permeti confirmar aquesta hipòtesi.

FOTOGRAFIES:

Vista general de la Vinya d’en Masses

Procés d’excavació
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Procés d’excavació

UE 2043

UE 2027

UE 2043 excavada

UE 2027 excavada

Pou d’ensulfatar contemporani

UE 2062

Pou d’ensulfatar contemporani

Pou d’ensulfatar contemporani
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RECERCA SOBRE LA ANTROPITZACIÓ 
DELS PAISATGES SUPRAFORESTALS 
DEL MASSÍS DEL MONTSENY: LES 
INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES AL 
PLA DE LA CALMA I MATAGALLS

Arnau GARCIA

Grup d’Investigació en Arqueologia del Paisatge – Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica (GIAP-ICAC)

RESUM
Les intervencions arqueològiques al pla de La Calma i 
Matagalls formen part d’un estudi més ampli dedicat a 
estudiar les interaccions societat-medi en la dinàmica de 
formació dels paisatges culturals del massís del Montseny.

Les campanyes de prospecció (2010) i la realització 
d’alguns sondeigs de diagnosi en punts concrets (2011) 
han permès analitzar un registre arqueològic format per 
estructures de pedra seca de caràcter “atemporal” però que, 
a través de l’arqueologia, es poden caracteritzar a nivell 
tipològic i cronològic.

Tot i el limitat nombre d’estructures estudiades 
fins ara, ja s’ha pogut establir una primera visió sobre 
unes dinàmiques que abasten des de la prehistòria fins 
l’actualitat.

INTRODUCCIÓ
Una part significativa de la superfície de l’àrea mediterrània 
està ocupada per àrees muntanyoses, les quals conformen 
espais amb característiques geològiques i bio-climàtiques 
(sòls, règim pluvial, vegetació) diferenciades de les planes 
i costes del seu entorn. El massís del Montseny resulta 
un exemple paradigmàtic: les diferències en altitud, 
precipitacions, insolació o litologia han contribuït a que 
actualment en les seves vessants trobem una mostra diversa 
dels paisatges europeus (mediterranis, eurosiberians i 
boreoalpins). Aquest patrimoni ha estat reconegut per la 
UNESCO com a reserva de la biosfera.

L’activitat humana ha estat intensa en aquestes 
àrees, que han proporcionat recursos complementaris 
i diferenciats als de les zones més baixes. Així doncs, al 
Montseny s’ha documentat una gran varietat d’activitats 
econòmiques: mineria, diversos productes forestals (fusta, 
carbó, pega, etc.), neu i glaç, pastures, agricultura1. També

1 Al Montseny, diverses institucions s’han ocupat d’elaborar inventaris 
patrimonials dins el seu àmbit d’actuació. A través d’ells es poden seguir bona 
part de les activitats econòmiques que les societats humanes han realitzat 
en aquest espai geogràfic. Per a la realització d’aquest treball hem consultat 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya -IPEC- (Museu Etnològic 
del Montseny - La Gabella/ Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana), l’Inventari del Patrimoni Construït del Parc Natural 
del Montseny -IPCPNM- (Parc Natural del Montseny), el Mapa del Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona -MPCDB- (http://patrimonicultural.
diba.cat/) i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya -IPAC- (Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya).
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s’hi han instal·lat fortificacions i punts de vigilància i ha 
estat lloc de refugi en moments de conflictivitat social 
o política. Malgrat una recurrent imatge d’aïllament són 
espais plenament integrats en les estructures polítiques, 
socials i econòmiques de cada període històric.

Com tota l’àrea mediterrània, les zones de muntanya 
es poden llegir com a paisatges culturals, formats per 
les interaccions societat-medi al llarg del temps. A 
nivell Europeu, els darrers anys s’han desenvolupat 
diversos estudis1 en els quals, des d’una perspectiva 
interdisciplinària i diacrònica, s’investiguen aquestes 
interaccions per tal de conèixer els processos que han 
donat lloc al paisatge actual. Si bé destaquen els projectes 
desenvolupats en entorns d’alta muntanya (per damunt 
de 2.000 m d’altitud), també s’han desenvolupat estudis 
d’entorns de “mitjana” muntanya (de 1.000 a 2.000 m 
d’altitud), tant al Massís Central Francès (Servera et 
al., en premsa) com als Apenins italians (Barker et al., 
1995; Van Leusen et al., 2010), entre d’altres. Els resultats 
d’aquests projectes confirmen la importància de portar 
a terme recerca arqueològica en zones que, per falta 
d’espectacularitat de les restes, havien estat considerades 
com a marginals (tant en la recerca com en els models 
territorials de les societats del passat).

En el cas del Montseny, el rol de les interaccions 
socioambientals en la configuració de paisatges culturals 
ja ha estat destacada des de la geografia física i humana 
(Llobet, 1947; Panareda, 1973; Boada i Gordi, 1993; 
Boada 2002), que ha treballat bàsicament sobre alguns 
documents històrics d’època medieval i moderna. També, 
des de la història medieval, s’han fet aproximacions a la 
història del paisatge d’alguns sectors del massís (Oliver, 
2003; Pladevall, 1998). Tot i això, s’ha realitzat poca 
recerca específicament arqueològica -molt centrada en les 
parts més baixes del massís-, malgrat que els inventaris 
patrimonials que hem citat són un bon punt de partida. 
En aquest sentit, considerem que el coneixement de la 
història del paisatge del Montseny presenta encara 
mancances en dos aspectes bàsics: en primer lloc la manca 
de registres de tipus paleoambiental (Gordi et al., 1995; 
Rueda i Tura, 2002) i en segon lloc el caràcter indeterminat 
de la cronologia de les estructures antròpiques presents 
al paisatge. L’estudi que presentem aquí vol ser una 
aproximació a aquest segon aspecte.

ÀREA D’ESTUDI, PROBLEMÀTICA I OBJECTIUS
Les intervencions portades a terme al pla de La Calma i 
Matagalls formen part d’un estudi més ampli que comprèn 
tot el massís del Montseny2. Dins d’aquest àmbit geogràfic 
es va decidir realitzar treballs de caràcter més intensiu en 
algunes àrees concretes que poguessin ser representatives 
dels paisatges que trobem actualment en aquesta zona. En 
el cas que ens ocupa, es va escollir com a àrea d’estudi 
una amplia franja de les àrees més altes del sector nord-
occidental del massís, com a exemple de les dinàmiques 
dels sectors supraforestals d’aquest.

1 Una mostra significativa es troba en les diverses trobades del “Network 
of Landscape Archaeology of European Mountain areas (Tarragona, 2008; 
Tolosa de Llenguadoc, 2009; Borgorico, 2011)”.

2 Forma part d’un treball de tesi doctoral que es llegirà previsiblement a 
finals de 2013.

L’àrea inclou el territori situat entre el cim del Matagalls i el 
turó de Tagamanent. S’ha pres com a límit aproximat la cota 
1.000, comprenent dins del sector el terreny que queda per 
damunt d’aquesta cota, ja que és a partir d’aquest punt que es 
troben els prats i matollars supraforestals (Figura 1). El Pla de 
la Calma (1.350 m en el punt més alt) té la forma d’un planell 
allargassat de direcció sud, sud-oest. L’erosió fa que a les seves 
vessants trobem valls estretes separades per carenes planes. El 
Collformic (1.145 m) el separa del Matagalls (1.697 m al cim), 
que forma el bloc més septentrional del massís del Montseny. 
El coll de Sant Marçal enllaça aquest sector amb el conjunt del 
Turó de l’Home – Les Agudes.

Des de la perspectiva arqueològica, els sectors estudiats 
presenten unes problemàtiques que solen ser característiques 
dels entorns de muntanya i que es poden resumir, 
principalment, en l’absència d’indicadors cronològics en el 
registre superficial. El material ceràmic és escàs i pràcticament 
invisible a nivell superficial. Les restes d’estructures visibles 
solen ser construccions en pedra seca que no es poden situar 
en un context històric determinat3 i la forma de la qual sol 
quedar oculta per la vegetació. Així doncs, només a través 
de l’excavació i l’obtenció d’un context estratigràfic fiable 
que permeti contextualitzar el material ceràmic o orgànic 
(a través del qual obtenir datacions absolutes mitjançant 
C14 o altres tècniques) es pot obtenir una idea del context 
cronocultural en que es construïren i s’utilitzaren.
Considerant la situació prèvia, els objectius de la nostra 
recerca es basaven en els següents objectius específics: 

· Conèixer, de la forma més àmplia possible, les restes 
d’estructures antròpiques de l’àrea d’estudi, tant les 
documentades fins ara com d’altres inèdites. Analitzar les 
diverses tipologies del registre arqueològic superficial.

· Obtenir dades que permetin la millor caracterització 
topològica i sobretot cronològica dels diversos tipus 
d’estructures.

· Estudiar l’ocupació, al llarg del temps, de les àrees 
supraforestals del massís del Montseny a partir de les restes 
arqueològiques conservades en l’actualitat.

MATERIALS I MèTODES
Els treballs arqueològics en àrees de muntanya solen 
presentar condicionants específics que fan necessària certa 
adaptació de la metodologia a les característiques de l’àrea 
d’estudi. L’experiència del GIAP-ICAC en estudis als 
Pirineus (Orengo, 2010, p. 305-320) ha servit de base de la 
metodologia utilitzada en aquest treball.

El desenvolupament de l’estudi ha comportat diverses 
etapes (Figura 2). Els treballs previs de documentació i 
anàlisi del terreny es varen realitzar a partir dels inventaris 
patrimonials, la bibliografia, la cartografia i l’ortofotografia 
antiga i actual4. El resultat ha estat una base de dades 
geogràfica que permet representar cartogràficament, 
mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), les 
estructures de caràcter antròpic detectades a l’àrea d’estudi.
A partir d’aquí es va planificar i executar el treball de camp: 

3 Les podríem situar sota el paraigües del que a vegades s’ha anomenat 
paisatge “preindustrial” (Boada, 2002), que es refereix sobretot el paisatge 
immediatament anterior als canvis ocorreguts des de mitjans segle XX, però 
que respon a tecnologies i formes d’organització del treball amb un origen 
força anterior (modern, medieval o indeterminat).

4 Fonamentalment s’han utilitzat els recursos que proporciona l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat) i la seva cartoteca.
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es va dur a terme, en primer lloc, una campanya de prospecció 
arqueològica (2010) en el transcurs de la qual es va recórrer 
l’àrea d’estudi. Es comprovaren les dades fruit de l’estudi de 
laboratori previ i es documentaren nous elements visibles en 
superfície.

La segona fase dels treball de camp (2011) va consistir 
en la realització d’una sèrie de sondeigs de diagnosi en 
algunes estructures, seleccionades a partir del seu potencial 
arqueològic (principalment les que es trobaven més ben 
sedimentades), i que alhora eren representatives de la 
varietat tipològica documentada en prospecció. L’objectiu 
principal era poder adscriure cronologies a les estructures a 
partir d’estudiar-ne l’estratigrafia, els artefactes i els elements 
orgànics que contenien els sediments. Alhora, els sondeigs 
pretenien obtenir dades que permetessin, també, una millor 
caracterització tipològica i funcional de les estructures5.

RESULTATS
En la campanya de prospecció de 2010 es varen documentar 
113 restes d’estructures antròpiques inèdites (Figura 3) 
agrupades en 30 sectors6 d’interès arqueològic (Figura 1).

Els 6 sondeigs practicats en la segona fase de la recerca 
(Figura 4) han permès complementar el coneixement 
superficial d’algunes d’aquestes estructures7.

5 En aquest aspecte, el sondeig és sovint una eina limitada, ja que per 
conèixer completament l’estructura caldria excavar-la totalment en extensió. 
Aquest seria un nou pas en la recerca que, de moment, està -per temps i 
recursos necessaris- fora de l’abast d’aquest projecte.

6 L’espai aquí disponible no ens permet explicar cada un dels sectors en 
concret. En les memòries de la intervenció dipositades al Servei d’Arqueologia 
es descriu amb més detall cada un d’ells.

7 Anteriorment aquest sondeigs han estat publicats amb més detall (Garcia, 

DISCUSSIÓ
El registre arqueològic documentat al llarg dels treballs 
exposats està format, sobretot, per restes d’estructures en 
pedra seca visibles en superfície amb major o menor grau.

El grup més nombrós el formen petites acumulacions de 
blocs de pedra en forma de túmuls amb un diàmetre que 
pot anar d’1 a 5 metres. És un tipus de resta que, en aquesta 
zona, ha estat documentada anteriorment com a “Clapers” o 
“Clopers”, fruit d’apilaments per afavorir les pastures (Rueda 
i Tura 2002, p. 115); però també poden presentar aquesta 
forma algunes restes de barraques o de fites. Sovint apareixen 
en grup, esdevenint concentracions que entenem que podrien 
estar definint espais ramaders. Presenten moltes dificultats 
d’interpretació arqueològica: ja sigui a l’hora de confirmar el 
seu origen antròpic8 com en la definició del tipus d’estructura 
al qual podrien pertànyer. En molts casos, l’absència de 
sedimentació fa impossible un estudi més aprofundit de cara 
al futur. Els sondeigs han servit per constatar tant la seva 
problemàtica com l’interès que presenten com a elements 
arqueològics que poden oferir dades significatives sobre 
l’activitat humana en aquests sectors del massís. Al Prat Xic, 
el que es va definir a nivell superficial com a claper sembla, en 
realitat, una petita estructura d’hàbitat, ja que s’han detectat 
nivells d’ocupació amb restes d’un possible fogar i ceràmica 
adossades contra una línia de pedres que podria ser la resta 
d’un mur. Al Turó de la Torre, en canvi, les pedres es trobaven 
barrejades amb argila amb força quantitat de carbons, el que 
sembla confirmar la seva disposició d’origen antròpic. Es 

2013).

8 En el nostre cas només hem recollit aquelles acumulacions que presenten 
una disposició que molt difícilment podria ser causada per altres actors.

Figura 1: Situació de l’àrea d’estudi i dels sectors estudiats.
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situen sobre un sòl format per argila amb carbons, dins el 
qual es troba una pedra de grans dimensions que s’hauria 
aprofitat per apilar-hi les pedres damunt. Descartem, en 
principi, que pugui correspondre a una barraca9 i ens inclinem 
a interpretar l’estructura com un claper, potser resultat d’un 
artigatge de la zona per la presència d’abundants carbons 
barrejats amb els blocs10.

Un altre tipus d’estructura documentada són tancats 
formats per murs de pedra seca que delimiten un espai 
concret. Segurament es tractaria de corrals descoberts de 
no grans dimensions. L’activitat de tipus agropecuària es 
caracteritza, entre altres elements, per l’existència de zones 
ocupades per feixes de conreu.

S’han localitzat, també, diverses restes que es podrien 
definir com a cabanes ja a nivell superficial: en aquests casos 
són visibles les restes de les possibles bases dels murs. Es 
tractaria de construccions senzilles en pedra seca de forma 
més o menys ovalada.

Es troben igualment restes més complexes. Es tracta de 
construccions en pedra seca formades per murs d’amplada 
notable. Presenten unes dimensions superiors a les cabanes 
descrites anteriorment, amb la definició de diversos espais al 
seu interior. S’han documentat a La Bruguera -acompanyada 
en aquest cas d’un tancat circular-, a Can Figuera i en la 
vessant SE del Turó de la Torre. En cap d’aquests casos 
apareix material en superfície que ajudi a situar-les en un 
context cronològic concret.

Finalment, destacar la presència d’elements megalítics 
com la coneguda Estela de la Calma (Moya et al., 2010, p. 19-
20). Així mateix, a la part superior del Turó de la Torre hi ha 
dues grans lloses, envoltades d’una acumulació de blocs amb 
forma de túmul, que haurien estat igualment identificades 
com a monument megalític11.

Un altre tipus d’estructura present en les zones de prat 

9 Si fos així s’hauria trobat, almenys, una mínima fonamentació o algun indici 
d’un nivell d’ús o abandonament.

10 També hauria pogut ser utilitzat com a fita, ja que es troba en un punt on 
conflueixen límits de propietats, parròquies i termes municipals. En aquest 
sentit, cal recordar la presència al turó de lloses de grans dimensions, com 
les que podrien haver format part d’una cista o les que trobem just a sota del 
claper excavat.

11 Segons la notícia oral que ens donà el propietari del terreny hauria estat 
documentat com a restes d’una possible cista. De tota manera no apareix ni 
a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya ni a cap altre inventari. 
Només n’hem trobat una altra referència (Pladevall, 1998, p. 35): Segons el 
comentari d’un antic rector del Brull (Mn. Josep Coma), al Turó de la Torre 
hi havia un menhir que havia estat tombat per uns buscadors de tresors als 
quals una “bruixa o endevinadora” havia indicat que hi trobarien or enterrat. 
L’anècdota reflecteix les llegendes que solen envoltar aquests elements, però 
el cert és que presenta signes d’haver estat destruït i espoliat. 

i matoll, són les que s’haurien de vincular a l’acumulació i 
comerç de la neu i el gel. Es troben molt ben documentades 
(López 1992; Dantí et al. 2007) i representen una explotació 
específica que tingué un fort desenvolupament en època 
moderna (segles XVI-XVIII). Per altra banda, a les àrees 
més altes ocupades per bosc (principalment per fagedes) s’ha 
detectat la presència d’estructures relacionades directament 
amb l’explotació forestal, com són restes de places carboneres 
i de cabanes que hi podrien anar associades. En àrees on 
afloren parets rocoses es localitzen cavitats, algunes de les 
quals presenten possibles traces d’un ús antròpic.

Els sondeigs han permès estudiar dues estructures molt 
difícils de caracteritzar. Al Pla dels Trèmols/Les Pelunques 
s’ha pogut identificar una estructura de tipus turriforme 
abandonada en època moderna mentre que a la vora de 
l’Ermita de Sant Nicolau (Sant Nicolau II) s’ha localitzat 
un grup d’acumulacions de forma ovalada que, si bé presenta 
un estat de conservació força precari, tenen certa similitud 
amb agrupacions de barraques localitzades a la vall de Sant 
Marçal (Masnou i Clopés, 2013).

A nivell geogràfic es poden establir algunes diferències 
entre els dos principals sectors d’estudi. Així doncs, a la zona 
de La Calma trobem estructures que remeten a una ocupació 
més permanent: edificació de masies i corrals o feixes. Aquest 
tipus de registre és absent a l’àrea més alta del Matagalls. El 
fet que aquesta muntanya hagués estat un empriu, almenys 
des de l’edat mitjana (Pladevall, 2013), juntament amb una 
major altitud, podria haver condicionat les activitats dutes 
a terme a cada indret i, per tant, el registre arqueològic que 
aquestes haurien deixat. Per un altre costat, els elements 
megalítics es situen exclusivament al sector de La Calma.

Pel que fa a la dinàmica cronològica, les diverses 
estructures es poden distribuir en 3 fases generals. La més 
visible i nombrosa és la que correspondria al període que 
aniria des d’inicis de l’edat moderna a mitjans del segle XX. 
Es tracta, també, de la fase més coneguda històricament, 
precedent immediat del paisatge actual, i en que la ocupació 
i explotació humana de les zones més altes hauria estat 
particularment intensa (Llobet 1947). Aquest fet es reflecteix 
clarament en el registre arqueològic, de manera que la major 
part de les estructures documentades s’haurien de considerar 
d’aquesta fase. Ha resultat interessant la datació per C14 
dels nivells de reompliment d’una feixa abandona a la zona 
del Parany. Tot i que no permet datar la construcció de 
l’estructura, més enllà de la seva posterioritat al s. XVI, sí que 
la situa dins d’aquest context cronològic com a indici d’una 
explotació agropecuària d’aquests espais que anava més enllà 
de l’aprofitament de les pastures.

Figura 2: Esquema del desenvolupament dels treballs arqueològics i de la seva aplicació en un exemple concret.
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Figura 3: Número d’identificació i tipologia atribuïdes a les estructures inèdites documentades durant la campanya de prospecció de 2010 al 
pla de La Calma i Matagalls. 
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La fase medieval també està ben documentada històricament: 
des de poc després de la conquesta carolíngia, el Montseny 
apareix en la documentació escrita (Oliver, 2003; Pladevall, 
1998). A nivell arqueològic és més difícil d’identificar, 
sobretot fora de les grans masies i capelles més ben 
documentades en les fonts escrites. Tot i això, els treballs 
duts a terme han permès documentar una barraca datada al s. 
XIV en un dels sectors més alts de Matagalls, indicador d’una 
ocupació temporal enfocada a l’explotació de determinats 
recursos. També és possible que algunes de les estructures 
de caràcter més complex, com les localitzades a La Bruguera 
i Can Figuera, pertanyin a aquesta fase. En aquest cas, es 
tracta una hipòtesi fonamentada en elements de caràcter 
negatiu i que, en qualsevol cas, s’hauria de contrastar en un 
futur: l’absència d’elements constructius típics dels corrals 
i cases d’època moderna (teules, morter), així com de cap 
mena de ceràmica (habitual a l’entorn dels elements més 
moderns, així com dels jaciments prehistòrics o de l’Edat 
del Ferro) fa que pensem que potser es puguin situar en un 
moment indeterminat de l’edat mitjana. En aquest sentit, es 
documenta un mas anomenat “Bruguer”, que es considerava 
rònec cap a l’any 1330 (Oliver, 2003, p. 91), el qual potser 
podria tenir relació amb les restes de La Bruguera.

El període comprès dins de l’Edat del Ferro12 representa un 
buit en el registre arqueològic de l’àrea d’estudi, malgrat que 
la ocupació dels entorns del massís hauria estat intensa al llarg 
de les èpoques ibèrica, romana i la tardoantiguitat. Tenint en 
compte el limitat nombre de sondeigs realitzats és un fet 
difícil de valorar. Serà necessari desenvolupar més treballs 
per obtenir dades que permetin començar a caracteritzar 
aquests períodes als sectors més alts del Montseny.

Finalment, el període prehistòric representa la tercera fase 
en que es distribueixen les restes documentades. Actualment, 
les dades són molt escasses. Només coneixem dos possibles 
elements megalítics (Estela de La Calma i Turó de la 
Torre), sobre els quals no es disposa de contextualització 
arqueològica13, i les poques referències de troballes de sílex 
no han pogut ser confirmades en les prospeccions. Tot i 
tractar-se d’un nivell que forma part del substrat natural, 

12 En aquest context podríem considerar com a tal un període que 
cronològicament es podria situar a grosso modo entre el 800 ANE i el 800 
ANE.

13 Només es coneixen algunes restes de sílex recollides en els nivells 
superficials de l’entorn de l’indret on es trobava l’Estela de La Calma, 
localitzada entre el material de construcció d’una barraca moderna. Les 
restes del Turó de la Torre presenten indicis d’espoliació de la part interior, 
però no han estat mai objecte de cap intervenció arqueològica.

Figura 4: Perfils dels sondeigs arqueològics realitzats durant la campanya de 2011, identificació i datació dels nivells d’ocupació/enderroc de 
les estructures.
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interpretem la datació cap al segles IX-X ANE d’un nivell 
amb carbons abundants al Turó de la Torre com un indici de 
la antropització14 d’aquest espai durant la prehistòria.

VALORACIONS FINALS
Els resultats que hem presentat en aquest document s’han de 
considerar com una primera aproximació, molt preliminar, a 
una realitat complexa. En aquest sentit, la interpretació de 
la dinàmica del registre arqueològic que hem presentat està 
formada per hipòtesis de treball més que per conclusions 
definitives.

Els treballs desenvolupats ens han permès constatar, 
malgrat tot, l’interès d’aquest tipus d’estudis com a eina per a 
aprofundir en el coneixement dels diversos sectors del massís. 
A través d’aquests primers estudis s’ha pogut posar de relleu 
un registre arqueològic que, d’entrada, podria semblar poc 
agraït però que, tanmateix, és susceptible de proporcionar 
dades significatives sobre la presència humana en àrees de 
muntanya i que rarament es té en compte en altres tipus de 
treballs.

Finalment, agrair el suport logístic del Parc Natural del 
Montseny, el permís que ens concediren els propietaris dels 
llocs on es van realitzar els sondeigs i als estudiants de màster 
i grau que van col·laborar en les intervencions. Al Dr. Josep 
Maria Palet i al Dr. Héctor Orengo les seves idees i consells, 
que ens han estat de gran ajut durant el desenvolupament 
dels treballs. A la Dra. Itxaso Euba la seva col·laboració en 
els treballs de camp i en la identificació dels carbons per a les 
datacions per C14.
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EL SERRAT DEL 
CAMPANER 
(CARME, ANOIA)
Judit VICO CORTèS

El jaciment del Serrat del Campaner es troba dins el municipi 
de Carme, a la comarca de l’Anoia, concretament a uns 800 
metres al nord d’aquest municipi. Aquest indret està situat 
a la part baixa del vessant meridional de la serra de Collbàs. 
Actualment, és un espai amb algunes oliveres que, més aviat, 
sembla un lloc de parada de la gent que puja caminant pel camí 
proper en direcció al Santuari de Collbàs. Aquest indret està 
rodejat de petites clapes de bosc, perquè el terreny tampoc no 
permet grans concentracions de vegetació natural, doncs, hi ha 
molta roca i xaragalls, tot i que també hi ha a proximitat alguns 
camps de conreu.

Aquest jaciment, amb una forma més o menys 
rectangular, té unes mides d’aproximadament 33,77 metres 
de llarg (orientació sud-oest a nord-est) per uns 25,10 metres 
d’amplada (orientació sud-est a nord-oest). Es troba ubicat 
en un punt del terreny que ha estat anivellat. La intervenció 
també es va desenvolupar al voltant d’aquest indret on sí que hi 
havia un cert desnivell. La zona ocupada pel jaciment es situa 
al voltant dels 384 metres sobre el nivell del mar, tot i que en la 
zona no llunyana on també es va treballar (Àrees de Dispersió 
de Material) es va arribar a una cota al voltant dels 379 metres 
sobre el nivell del mar. Aquestes cotes estan obtingudes a través 
de la topografia via GPS que es va realitzar en el jaciment, ja 
que es tracta d’un lloc allunyat on no hi ha punts geodèsics 
pròxims. Les coordenades UTM (ETRS89) d’aquest indret 
correspondrien a: x = 384509,949; y = 4599639,028.

El promotor d’aquesta intervenció va ser l’Ajuntament de 
Carme, en una aposta per un desenvolupament econòmic al 
voltant del turisme de cap de setmana. L’execució de l’excavació 
es va realitzar a través de l’empresa Tríade Serveis Culturals, 
sota la direcció de l’arqueòloga Judit Vico Cortès i en les dates 
compreses entre el dia 28 de juny i el dia 14 de juliol de 2010.

L’Ajuntament de Carme està posant en marxa un 
ambiciós projecte que, entre altres, pretén crear un Centre 
d’Interpretació, habilitar circuits de senderisme i posar en 
valor el seu Patrimoni Cultural i Natural. Amb aquest objectiu 
s’està realitzant el mapa de Patrimoni Cultural i Natural del 
municipi, amb el suport de l’oficina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona.

La Ruta de l ’aigua i barraques de pedra seca, que és com 
s’anomenarà la ruta, serà l’eix vertebrador a través de la qual 
es pretén aconseguir la visita de turistes interessats en conèixer 
l’entorn natural i el ric patrimoni arquitectònic, etnològic i 
arqueològic del municipi. En aquest marc es vol aprofundir 
en el coneixement dels jaciments arqueològics emplaçats en el 
municipi, per tal de poder posar-los en valor.

El primer dels jaciments seleccionats en aquest programa 
va ser el Serrat del Campaner. Es va seleccionar aquest 
jaciment per diversos motius. El primer va ser el fet que 

s’apreciaven superficialment nombroses restes muraries que 
podrien correspondre tant a murs del jaciment com, en algun 
cas, a murs de pedra seca associats a antics camps de conreu. 
Per aquest motiu es va pensar que seria un dels jaciments 
en el qual, amb una inversió inicial no gaire elevada, podien 
aconseguir-se resultats científics importants. A més, segons la 
fitxa de l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 
corresponent a aquest jaciment, es tractava d’un dels més 
prospectats superficialment i més citats a la bibliografia. 
S’hi havien recuperat superficialment materials arqueològics 
datables en cronologies de Bronze final - 1a edat del ferro, de 
l’Ibèric final - Romà republicà, del context Romà altimperial 
i de l’Alta Edat mitjana, fet que indicava una interessant 
perdurabilitat de les ocupacions en aquest espai. Finalment, el 
fet que per damunt seu hi transcorri un camí pel que sovint hi 
circulen vianants, bicicletes i fins i tot motos, feia que poder 
estudiar aquests murs esdevingués una prioritat de cara a 
garantir-ne la seva protecció en cas de que fos necessari. En 
definitiva, semblava ser un dels jaciments en el qual, amb una 
inversió inicial no gaire elevada, podien aconseguir-se resultats 
científics importants.

D’altra banda, l’Ajuntament aprofità la presència de 
l’equip d’arqueòlegs treballant al municipi per endegar 
un casal d’estiu “arqueològic”. En aquest, els arqueòlegs 
combinaran les activitats pedagògiques i la col·laboració 
activa d’un grup reduït dels seus participants en l’excavació 
arqueològica, sempre sota la supervisió d’un arqueòleg. La 
col·laboració en els treballs de camp consistí en l’ajut en les 
tasques de desbrossat de les zones seleccionades del jaciment, 
en la col·laboració en la delimitació de murs o en l’excavació 
d’algun sondeig, així com en el rentat i siglat dels materials 
arqueològics que es van recuperar en l’excavació.

En el lloc del Serrat del Campaner, d’intervencions 
arqueològiques com a tals no se n’havien realitzat amb 
anterioritat, ara bé el fet de tractar-se d’un indret conegut 
des de fa molts anys va portar a que s’hi realitzessin diversos 
tipus d’actuacions no del tot regulades des del punt de vista de 
la llei de patrimoni actual, com per exemple, dècades enrere, 
la recollida de material per part de veïns i caminants que 
passejaven per aquest indret.

Per altra banda, és un jaciment que està recollit en la Carta 
Arqueològica de l’Anoia des de fa anys. En aquest document 
està registrat amb el número 7710 i amb les coordenades UTM 
X: 384571.00, Y: 4599825.00 i Z: 380 metres. Segons ens diu 
aquest document, es tracta d’un lloc de fàcil accés. Durant la 
realització d’aquest treball, es va constatar en aquest indret 
la presència de diversos materials com un paviment d’opus 
signinum trencat del que només se’n conserva un angle. També 
es detectà la presència superficial de restes de tapial a base 
d’un fang molt dur. A més d’aquests elements constructius, 
s’apreciaren fragments de tègula plana, ímbrex i doli. També 
pedres de molí barquiforme de granit, així com altres materials 
recollits en superfície i dipositats al Museu Comarcal de 
l’Anoia, entre els quals es poden mencionar: esclats de sílex; 
un taló pertanyent a una destral polida de basalt; fragments 
corresponents a un context de Bronze Final III; un fragment 
de gerra a torn de ceràmica ibèrica, amb decoració de faixes 
i ratlles de color roig-castany; fragments de ceràmica ibèrica 
feta a mà, entre aquests fragments el d’una possible tapadora 
troncocònica;  alguns fragments de ceràmica ibèrica a torn; 
fragments d’àmfores de la costa catalana de pastes bicolors; 
fragments de ceràmica d’ús comú a base de grans gerres 
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ovoides i àmfores de vores planes; fragments d’una vora 
plana tipus kalathos; un fragment de ceràmica ibèrica amb 
decoració estampillada (segle III aC); fragments d’àmfora 
Dressel I (primera meitat del segle I aC); fragments de 
ceràmica Campaniana tipus B, forma 1 de Lamboglia (segle 
I aC); fragments de ceràmica sigil·lada sud-gàl·lica (formes 
Drag.: 15/17, 29, 29/37 i 36, és a dir, pròpies del segle I 
dC); fragments de ceràmica sigil·lada hispànica forma 37; 
fragment de terra sigil·lada clara A decorat amb rodet (segle 
II dC); fragment de vora forma 5 de M. Vegas (finals segle 
I dC al III dC inclòs); fragment de plat forma 16 M. Vegas 
(de mitjans del segle I dC al segle III inclòs); fragment de 
vora forma 1 de M. Vegas; fragments de fons d’una peça de 
vidre d’època romana; i alguns fragments de ceràmica grisa 
alt-medieval.

S’ha cregut oportú mencionar alguns dels tipus de 
material descrits en el text de la fitxa del Serrat del Campaner 
de la Carta Arqueològica de l’Anoia perquè, en les diferents 
campanyes de “recollida” de material superficial, a l’hora 
de realitzar la intervenció arqueològica de 2010 no van 
aparèixer molts dels tipus de materials mencionats en aquest 
document o, si hi eren presents, les seves dimensions tan 
reduïdes no permetien una identificació clara dels materials.

En aquesta intervenció, l’activitat va consistir en 
l’excavació dels nou sondejos plantejats a la plataforma del 
Serrat del Campaner i en la prospecció de les vuit Àrees de 
Dispersió de Material al seu voltant.

Els treballs en aquest jaciment es van iniciar amb la 
recollida sistemàtica del material arqueològic que es trobava 
a nivell superficial. A continuació es va desbrossar la zona on 
s’havien de realitzar els sondejos i la consegüent delimitació 
d’aquests. La tasca següent va ser la de començar l’excavació 
dels sondejos.

Un cop es van donar per conclosos els sondejos, es va 
iniciar la tasca de prospecció a les Àrees de Dispersió de 
Material que es van anar delimitant a mesura que avançava 
la prospecció pels voltants de la plataforma del Serrat del 
Campaner.

Per finalitzar els treballs arqueològics es van protegir i 
reomplir els sondejos realitzats per tal d’evitar possibles 
caigudes i danys, ja que es tracta d’una zona bastant 
freqüentada per gent de totes les edats.

La idea inicial d’aquesta intervenció arqueològica era la 
de realitzar un tanteig al lloc del Serrat del Campaner per 
poder copsar amb quin tipus de jaciment estàvem tractant 
i, si era convenient en el futur, realitzar una intervenció 
arqueològica en extensió. Per aquest motiu es va plantejar 
una documentació a través de sondejos.

La intervenció arqueològica estava projectada en el lloc 
indicat a la Carta Arqueològica de l’Anoia. Tot i el pas del 
temps, es podien identificar els mateixos elements descrits 
en aquest document. Per aclarir les expectatives i confirmar 
l’existència de restes o no en l’indret assenyalat com a Serrat 
del Campaner, es van realitzar, inicialment, dos sondejos (el 
Sondeig 1 i el Sondeig 2).

El Sondeig 1 es va situar paral·lel i a tocar d’una de les 
estructures construïdes amb pedra per clarificar de quin tipus 
de mur es tractava. El Sondeig 2 es va situar, més o menys, al 
mig de la plataforma ocupada pel jaciment, per tal de poder 
comprovar la potència estratigràfica d’aquest. A mesura que 
s’anaven rebaixant els espais delimitats per als sondejos, es va 
poder observar que no apareixien més restes que fragments 

de ceràmica descontextualitzada. Amb aquesta perspectiva, 
es va optar per realitzar uns quants sondejos més.

Es van obrir el Sondeig 3 i el Sondeig 4 a mà, tal com 
s’havia fet amb el Sondeig 1 i el Sondeig 2. Observant els 
resultats que aportaven els dos darrers sondejos, on el terreny 
natural es trobava a molt escassa profunditat, es va optar 
per realitzar altres cinc sondejos, però aquest cop amb un 
màquina minicarregadora.

Aquests altres punts de recerca que es corresponien amb 
el Sondeig 5, el Sondeig 6, el Sondeig 7, el Sondeig 8 i el 
Sondeig 9, es van distribuir per diferents zones de tot el pla 
del Serrat del Campaner, on no hi havia arbres, però ens 
van aportar la mateixa informació que els quatre primers. 
En molts d’ells, el terreny natural aflorava al cap de pocs 
centímetres i en els casos que no era així, l’argila que hi havia 
aportava alguns fragments de ceràmica, la majoria dels quals 
eren petits i rodats.

A banda d’aquests sondejos, es va realitzar un altre tipus 
d’actuació en el terreny. Observant la gran dispersió de 
materials arqueològics que hi havia per tota la zona, es va 
fer una prospecció superficial pels voltants immediats del pla 
del Serrat del Campaner. Tot i que la prospecció, tant per 
motius de la orografia com de la vegetació no va poder ser 
exhaustiva, es van poder localitzar 8 Àrees de Dispersió de 
Material (ADM)1.

L’objectiu de realitzar aquest estudi de les ADM era, 
d’una banda, esbrinar quin era l’agent (antròpic i/o natural), 
que les havia generat; de l’altra, intentar arribar a localitzar 
el punt d’origen d’aquests desplaçaments per tal de poder 
saber on hi hauria hagut ocupació humana. Per aquest 
motiu es va recollir el material arqueològic que es trobava 
a nivell superficial, distingint‐lo segons l’Àrea de Dispersió 
on havia aparegut. Posteriorment, aquest va ser classificat 
per tal de conèixer la quantitat de materials recuperats, les 
seves dimensions, així com la seva atribució cronològica i 
funcional.

Les Àrees de Dispersió de Material (ADM) es 
localitzen, majoritàriament, al vessant est i sud‐est de 
l’elevació on s’emplaça el jaciment (ADM 1‐6) i, aquestes, 
a una cota inferior de la zona a la que s’han excavat els 
sondejos. També es van documentar altres dues agrupacions 
de materials a la part alta de la plataforma, concretament es 
tracta de l’ADM‐7, localitzada a prop del Sondeig 3 (nord 
de la plataforma), i l’ADM‐8, situada a les proximitats del 
Sondeig 5 (oest del la plataforma).

La quantitat total de materials recuperats en les ADM 
(1196 fragments), va resultar ser gairebé quatre vegades 
superior a la recuperada als sondeigs (316 fragments). La 
informació proporcionada per aquests, doncs, va resultar de 
gran interès, ja que tot i estar descontextualitzats, podien 
aportar dades del tipus d’ocupació que es dugué a terme al 
Serrat del Campaner, així com la seva cronologia.

Malgrat que la limitació que es va partir per la manca 
d’una prospecció intensiva, pels motius abans esmentats, 
impedia realitzar anàlisis de densitats i altres tipus d’anàlisis 
geoestadístics, de la distribució i classificació dels materials 
es desprenen una sèrie de dades interessants.

El primer que pot observar‐se en estudiar els materials 

1 L’estudi i resultat de les dades relacionades amb les Àrees de Dispersió de 
Material (ADM) estan realitzats per Xavier Esteve (Tríade Serveis Culturals) 
en base a l’inventari de material proporcionat per la direcció de l’excavació. 
(Vico, 2011, p. 53-58).
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inventariats és que, tot i que en la seva immensa majoria 
poden atribuir‐se a època iberoromana, no es detecten 
agrupacions que puguin denotar diferències espacials 
atenent a la cronologia dels materials. Val a dir que 
predomina la ceràmica comuna de tradició ibèrica, si bé 
aquesta apareix barrejada tant amb materials atribuïbles a 
abans de la nostra era (com la ceràmica campaniana) com a 
classificables ja dins del baix imperi romà (com la ceràmica 
de cuina africana).

Pel que fa a la seva classificació funcional, s’observa que 
existeix un predomini, tant a les ADM com als sondejos, 
de la ceràmica corresponent a vaixella de cuina i recipients 
d’emmagatzematge de dimensions reduïdes. Aquest fet, tot 
i la gran fragmentació i espoli patit, palesa que en aquest 
paratge s’hi residí durant un període relativament important 
de temps.

També es documentà la presència prou abundant 
de materials constructius (bàsicament tègula i ímbrex), 
però també d’algun fragment d’opus signinum, així com 
d’algun fragment de maó. Aquests materials d’origen 
romà presenten una gran perdurabilitat, des dels primers 
moments de l’ocupació romana fins al baix imperi romà, pel 
que no poden ser utilitzats tampoc per datar amb precisió 
les edificacions que existiren al Serrat del Campaner.

Sobre les activitats que es dugueren a terme en aquest 
assentament ens informen els grans recipients de transport 
(àmfores) i d’emmagatzematge (dolis), dels quals s’han 
recuperat nombrosos fragments al jaciment. Així doncs, 
sabem que la producció de productes agrícoles seria, en 
part, emmagatzemada en dolis i que, almenys en part, serien 
fruit d’intercanvi amb altres productes de procedència 
llunyana, mitjançant les àmfores (creades especialment per 
al transport per via marítima).

El fet que els materials recuperats en les diverses ADM 
hagin aparegut molt barrejats confirma que aquest jaciment 
ha patit grans efectes postdeposicionals que han alterat, de 
manera important, la seva preservació. Pel que fa als agents 
causants d’aquests efectes, sembla clar que els antròpics 
van tenir un paper molt important. D’aquesta manera, a 
l’habitual recuperació de materials constructius per a la seva 
reutilització en altres construccions, s’han unit els efectes 
de l’agricultura que, tant per les accions del llaurat com 
especialment per l’aterrassament practicat en aquesta zona, 
han alterat enormement el subsòl.

Pel que fa als agents naturals, la bioturbació causada per 
arrels i animals, així com els factors meteorològics (pluja, 
vent, etc.), han provocat també el desplaçament de materials 
pel vessant del jaciment.

En resum, l’estudi dels materials recuperats en les 
ADM, tot i que malauradament no permet aportar massa 
informació pel que fa a la distribució espacial de les 
estructures que haurien existit al Serrat del Campaner, sí 
permet proporcionar dades importants que ajuden a perfilar 
el tipus d’assentament que s’erigí en aquest paratge, així com 
al seu abast cronològic.

Després dels treballs realitzats, sembla entendre’s que, 
en aquest indret, es va situar un poblament, un petit lloc 
d’hàbitat segurament centrat en època ibèrica-romana. 
L’evolució de la història i de les diverses necessitats de les 
comunitats humanes distribuïdes per aquestes contrades 
al llarg dels segles, ha fet que no ens arribessin restes 
constructives conservades. Les necessitats de conreu, 

segurament, van ocasionar que aquest indret es veiés immers 
en un procés de terraplenament, a més de a una continuada 
acció de remoció de terres per a permetre una millor qualitat 
i rendiment en el conreu. Per aquests motius es trobaven 
restes de ceràmica per tota la superfície de la plataforma 
anomenada Serrat del Campaner, perquè aquesta acció 
de moviment de terres ha propiciat que els fragments de 
ceràmica que estaven en els nivells inferiors afloressin a la 
superfície.

Aquestes accions humanes, juntament amb les accions 
naturals de degradació com són la pluja i el vent, especialment, 
han permès també que aquests materials arqueològics es 
veiessin desplaçats des dels seus emplaçaments originals cap 
a altres punts de deposició secundària.

Certs llocs d’hàbitat en època iberoromana estan erigits 
sobre petits turons, en llocs ben comunicats. Normalment, 
un poblat important, en aquesta època, està situat en un 
lloc estratègic, en algun encreuament de camins i dalt d’un 
turó que domina la comarca de la que constitueix l’hàbitat 
principal. Al seu voltant, i a distància variable, són abundants 
els petits emplaçaments que controlaven una àrea reduïda. 
Un d’aquests petits punts d’hàbitat podria ser perfectament 
el que es trobaria situat al lloc que anomenem Serrat del 
Campaner, hàbitat que, amb el transcórrer dels segles, no 
ens ha deixat presència significativa de la seva existència en 
forma d’elements construïts. Malgrat això, la presència de 
petits fragments de ceràmica ens parla encara de que allà, un 
dia, hi va haver una petita comunitat establerta.

FIGURES

Plànol 1. Localització del jaciment

Plànol 2. Planta general del Serrat del Campaner
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A LA PLAÇA 
DE LA PIETAT, 2 (VIC, OSONA)
Antònia DÍAZ-CARVAJAL*, Dolors CODINA REINA*
*IN SITU, SCP

1. INTRODUCCIÓ
El projecte d’ampliació d’un pàrquing de propietat privada, 
situat al centre emmurallat de la ciutat de Vic (Osona), va 
comportar una intervenció arqueològica de control de les obres. 
El lloc, ubicat a la Plaça de la Pietat número 2, presentava una 
alta probabilitat de registrar restes antigues a causa, bàsicament, 
de la proximitat del temple romà. En efecte, a la ciutat de Vic, 
sobre una elevació natural situada a l’est del nucli històric, es 
va consolidar un assentament romà que, des del segle I aC, 
presentà una ocupació continuada i que s’afermà a inicis del 
segle II dC amb l’aixecament del temple. Alhora, les diverses 
intervencions realitzades prop de la zona han documentat 
materials i han permès la identificació d’estructures romanes 
primitives. A tall d’exemple destaquem, per ser confrontat amb 
la zona de la intervenció, el jaciment Casa Genís on s’excavaren 
espais d’hàbitat i murs romans (Ollich i Molas, 1992) o més 
recentment la intervenció arqueològica efectuada a la Casa 
Masferrer (Gómez i Gutiérrez, 2010), que ha posat en evidència 
la continuïtat d’ocupació romana a la zona.

2. TIPUS D’ACTUACIÓ I RESULTATS DE LA 
INTERVENCIÓ
El solar on s’havia de realitzar la intervenció era un espai 
rectangular que mesurava 17 m est-oest x 9 m nord-sud, 
delimitat a migdia per un mur que pertanyia al monestir de 
Santa Clara i a l’est i oest per altres murs de les finques veïnals. 
Un tapiat de totxana separava la part septentrional del sector a 
intervenir.

2.1. Sondeig 1
Es decidí realitzar una rasa orientada est-oest que travessés tot 
l’espai, sense que en cap moment s’arribés a sòl geològic. La 
finalitat inicial era la localització d’una possible continuïtat de les 
estructures romanes i medievals documentades a les intervencions 
realitzades als anys 80 a la finca veïna de Can Ginés.

A la zona central del sondeig es documentà una estructura 
muraria transversal a la rasa –UE 003-, que presentava un 
arrencament de volta a la part superior i un nínxol a la cara est. 
A la part superior observàvem, a més, una reparació posterior 
feta amb restes de rajola i pedres mitjanes. La continuació de 
la rasa ens va permetre trobar el corresponent mur oest –UE 
007-, que responia, per la banda externa, a un parament de blocs 
rectangulars de pedra sorrenca de 20 a 40 cm de llarg per uns 
15 cm d’alt. Ambdós murs estaven coberts amb un enlluït de 
morter de calç amb graveta, que a les cantonades tenia més d’1 
cm de gruix i conformaven un espai cobert amb volta de mig 
punt que actualment no es conserva. L’evidència la tenim en el 
que actualment és la paret mitgera, entre el solar intervingut i el 
convent de les clarisses, que aprofiten per a la seva fonamentació 
l’edificació antiga. Creiem que és en aquest moment de la 
construcció de la paret mitgera quan es tapia aquest arc.
La rasa mostrà una estratigrafia amb dos nivells ben diferenciats, 
el superior format per terres sorrenques i material de runa. 

S’interpreta com un farcit de terres aportades amb l’objectiu de 
terraplenar el terreny, amb més potència segons ens apropàvem 
a llevant. Per sota apareixien uns nivells de llims marrons força 
compactes. La presència de material ceràmic i carbons (restes 
antròpiques) ens descartà que es tractés del subsòl.

2.2. Delimitació de l’estructura 
La delimitació de l’estructura apareguda ens portà a la troballa 
d’altres restes muraries directament relacionades amb aquesta. 
En efecte, al nord, van aparèixer dos murs, localitzats a llevant 
i a ponent, -UE 037 i UE 009- que presentaven, per la seva 
cara interna, la mateixa factura i tipologia constructiva que els 
anteriors. El mur de llevant –UE 037-, estava imbricat amb el 
mur UE 003 i discorria cap a llevant. El mur oest –UE 009-, 
orientat nord-sud, no estava imbricat amb el mur UE 007, sinó 
que pel costat sud es recolzava en el lateral de ponent d’aquest. 
No obstant això, el revestiment interior de les parets, ben lliscat 
i sense trencaments, just en el punt a on fan cantonada, ens 
indica l’existència de com a mínim una fase en la qual varen ser 
contemporanis. Aquest mur UE 009 presentava per la banda 
externa un parament molt acurat fet de pedres regulars amb 
cantonades arrodonides lligades amb morter de calç. Tenia 
una porta d’entrada d’1 m de llum, amb brancals formats per 
grans peces lítiques sorrenques poligonals, ben devastades i amb 
cantonades erosionades. Aquesta entrada va ser posteriorment 
tapiada amb rierencs lligats amb morter, molt malmesa per la 
banda superior, molt ben conservada per la cara est.

A la banda oposada vàrem trobar el mur UE 010, orientat 
nord-sud. Estava revestit amb morter per les dues cares i travessat 
per una porta que no s’ha preservat; presentava, a més, un nínxol 
a la seva cara est. Aquest tram de paret estava imbricat, pel costat 
meridional, amb el mur UE 037. Els dos murs –UE 009 i UE 
010- formarien una estança d’uns 4 m d’amplada separada de 
l’espai cobert per la volta per un tapiat molt barroer de 30 cm de 
gruix fet a base de pedres informes, elements de runa i morter i 
que correspondria a una remodelació/amortització posterior a la 
construcció del conjunt monumental.

A més, la neteja de terres posà al descobert un altre element 
estructural que forma part del l’edificació: partint del retranqueig 
del mur UE 007, vam documentar un tram de mur direcció est-
oest, que conservava les dovelles més baixes d’un arrencament 
d’arc -UE 011- i que formaria part d’una nova estança localitzada 
a l’oest.

2.3. Sondeig 2
Atesa la importància de les restes aparegudes, es realitzà per 
mitjans manuals una cala d’orientació nord-sud de 1,50 m de 
llarg per 60 cm d’amplada, amb l’objectiu de localitzar nivells 
d’ocupació que ens permetessin datar l’estructura descoberta. 
L’excavació va documentar dos estrats ben diferenciats, un 
superior format per materials diversos de runa, amb fragments 
ceràmics d’adscripció moderna i contemporània; un segon estrat 
estava format per aportacions de llims, compacte, de color marró 
fosc. Els materials localitzats en aquest estrat van ser fragments 
d’àmfores indeterminades, restes de material constructiu divers 
(alguns corresponents a opus signinum) i un fragment de ceràmica 
d’una vora, classificada com a sigillatta clara-A, que ens recorda 
a la forma 14-B (segons Hayes 72) amb datació del segle II dC. 
Aquest estrat es lliurava a uns grans carreus de sorrenca i cobria 
part del carreu que feia la funció de marxapeus. A més, l’obertura 
de la cala va posar al descobert la totalitat de la cara est del brancal 
sud (amb tres foradius i una polleguera), part del marxapeus de 
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la porta i una canalització d’una fase posterior al moment romà. 
Tots dos murs –UE 07 i UE 09- s’assentaven sobre grans carreus 
sorrencs dels quals només es va descobrir una primera filera. Un 
cop arribat a una cota de - 3,78 m respecte el nostre punt 0, i per 
mesures de seguretat, es va decidir aturar els rebaixos.

3. CONCLUSIONS 
La intervenció arqueològica realitzada al solar de la Plaça 
de la Pietat núm. 2 de Vic ha posat al descobert les restes ben 
conservades d’una edificació de dimensions monumentals i 
estructura complexa. Des del punt de vista de la distribució 
espacial, aquestes restes semblen estar articulades entorn d’una 
gran estança central, a banda i banda de la qual es detectà 
l’existència d’altres espais. Creiem que l’edificació respondria 
a una estudiada planificació prèvia. Aquest fet, juntament amb 
l’acurada factura dels paraments dels murs, ens fa pensar que 
l’edifici tindria un caràcter rellevant. A hores d’ara, i vist que no 
s’ha pogut excavar en extensió l’estructura, no podem definir la 
funcionalitat  d’aquest edifici. No obstant això la presència de 
revestiment de morter hidràulic i de fragments d’opus signinums 
de molt bon acabat, localitzat en els diversos rebliments, ens 
suggereix que estaríem davant d’una estructura relacionada amb 
algun ús de l’aigua.

Els sondejos realitzats han documentat 2 potents nivells de 
rebliment, un estrat de runa de cronologia moderna, associat amb 
l’aterrasament del solar, un altre inferior, de terres compactes i 
llimoses, vinculat amb l’amortització de l’estructura complexa ja 
en època romana.

Atesa l’entitat de les restes localitzades en aqueta intervenció, 
creiem que és convenient, per la comprensió de la ciutat romana 
de Vic, la realització de l’excavació en extensió d’aquest solar.
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Fig.1: Vista aèria del nucli històric de Vic. El cercle vermell indica la 
situació del temple romà. En color verd se senyala el lloc de la inter-
venció arqueològica (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya)

Fig. 2: Vista de l’oest de l’edifici descobert 

Fig. 3: Vista del sondeig realitzat 

Fig. 4: Planta i secció
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CASA MASFERRER: APORTACIONS AL 
CONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ DE LA 
CIUTAT DE VIC (OSONA)

Anna GÓMEZ BACH1

RESUM
La intervenció arqueològica a la Casa Masferrer, a la plaça 
Dom Miquel de Clariana, núm. 5, de Vic es va endegar per 
iniciativa municipal en el marc de les obres d’adequació de 
la planta baixa d’aquesta casa, en l’espai on s’ubicava l’antiga 
Escola-Taller. Aquest edifici emblemàtic s’aixeca entre el 
Temple Romà o posterior conjunt del Palau dels Montcada 
i l’esmentada plaça. Els treballs arqueològics van tenir lloc 
entre el 15 de novembre i el 30 de desembre de 2010 i es va 
centrar en l’obertura i excavació de 3 sondeigs arqueològics.

La seqüència estratigràfica dels sondeigs practicats va 
posar de manifest una important ocupació a la zona des 
d’època romana (fi I-II dC) fins a l’actualitat. Així mateix, 
els treballs també van permetre localitzar un espai obert, 
d’importants dimensions, situat al costat del carrer del 
Pare Xifré i, per tant, davant del temple romà i el Palau 
dels Montcada. La concentració d’estructures de cronologia 
medieval localitzades a la cala 2 també va evidenciar la 
ocupació i successió en el patró d’hàbitat medieval en 
aquest indret fins l’època moderna, moment en què va tenir 
lloc l’actuació realitzada per Dom Miquel de Clariana al 
enderrocar una illa de cases per a la construcció del seu casal 
al 1609.

Els treballs a la Casa Masferrer van permetre recuperar 
restes associades a aquestes transformacions i també van 
posar en evidència el bon estat de preservació de restes 
arqueològiques en aquest punt. Aquest element permet 
constatar que, en aquells indrets on l’activitat antròpica 
ha estat menys agressiva (enfront d’espais com ara carrers, 
places i altres espais col·lectius), la presència i preservació de 
restes és important i significativa en aquesta part de la ciutat.

INTRODUCCIÓ
L’actual edifici que conforma la Casa Masferrer correspon 
a una construcció de finals del segle XIX i principis del 
XX d’estil modernista. A nivell constructiu presenta una 
planta de tipus trapezoïdal amb la presència d’una torre i un 
petit pati elevat. Actualment acull dependències de l’Àrea 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vic amb espais cedits a 
diverses associacions (l’Associació Astronòmica d’Osona o 
el Patronat d’Estudis Osonencs).

Com evidència la carta arqueològica, ja assenyalava el 
PRAV (Cruells, Molas, Ollich, 1985), el PAU (Pujades, 
Rocafiguera, Subiranas, 1992), i també contemplava el Pla 
especial de protecció i millora del centre històric de Vic 
(Surinyach, 1982) i més recentment el POUM de 2010, la 
casa Masferrer i el seu entorn formen una zona d’alt interès 
arqueològic atesa la presència de restes d’època romana i 
medieval de la ciutat. La seva localització prop del temple 
romà, la seva inclusió dins el recinte medieval i la seva 

1 S.A.P.P.O. Dept. de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona.

proximitat a un dels eixos viaris de la ciutat, pel seu costat 
est, posen de manifest la gran activitat antròpica de l’indret.

Cal assenyalar que les intervencions arqueològiques 
endegades des d’inicis dels anys 80 del segle XX, tant en el 
mateix temple romà (vegeu resultats Sanmartí, López, 1982; 
Molas, Ollich, 1985 a, b, i c; 1986, 1988, 1990; Caballé, 2008; 
AAVV, 2008) i Carrer del Pare Xifré (Molas Ollich, 1985a); 
com en la veïna Plaça de la Pietat (Caballé 1985; Mestres, 
Subiranas, 1991; Caballé, 1997) i Plaça Dom Miquel de 
Clariana (Cruells, Molas, Ollich, 1986; Subiranes, 1991) 
es van recuperar estratigrafies força completes de l’entorn. 
Així mateix, els treballs a l’interior de les cases senyorials del 
sector, com és el cas de la casa Clariana (Pujades, Tió, 1990), 
la casa Balmes, casa Genís i a la Taula (Molas, Ollich 1992) 
també van fer evident la preservació de restes arqueològiques 
amb una cronologia extensa d’època romana fins al món 
modern (Molas, Ollich, 1985b; Ollich, Caballé, 1990, 1991; 
Ollich, Rocafiguera 2002; AAVV, 2008).

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ I BREU 
DESCRIPCIÓ ESTRATIGRÀFICA
Els objectius previstos en la intervenció a la casa Masferrer 
es van centrar en recuperar la seqüència cronològica i 
arquitectònica del conjunt i en documentar el nivell de 
preservació de les restes. Aquests treballs es van centrar en 
l’obertura de 3 cales de 2 x 2 m. (Gómez, 2012). Com es pot 
observar en el plànol de localització la cala 1 es va obrir en 
l’habitació que dóna davant del Carrer Pare Xifré, a la zona 
d’accés del temple romà; la cala 2 es va obrir a l’habitació 
propera a la Plaça Dom Miquel de Clariana. Mentre que la 
cala 3 es va obrir davant de l’extrem meridional del Palau dels 
Montcada, també davant del Carrer Pare Xifré (Figura 1).

Figura 1. Plànol de situació de les cales dins la casa Masferrer (Escala 
1:100. Serveis tècnics. Ajuntament de Vic).

En un primer moment els treballs es van focalitzar en 
la cala 1, aquesta projectada en un quadre de 2 m2, i que 
fou posteriorment ampliada a 7 m de llargada per 2,60 m 
d’amplada. L’estratigrafia recuperada en aquest indret va 
permetre documentar diversos paviments interiors de la Casa 
Masferrer d’època contemporània i moderna. En destaca un 
paviment de grans lloses, rectangulars i ben desbastades que 
hauria funcionat amb un mur de reforç i un complex sistema 
de canalitzacions (Figura 2).

Per sota el paviment de lloses, i en l’espai no afectat 
per diversos rebliments amb abundant material modern i 
medieval, va apareix un segon paviment de pedres format 
per grans còdols de riu. Aquest es trobava en contacte amb 
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una estructura aixecada per una doble filada de carreus i que, 
a tall d’hipòtesi, sembla conformar part de la trama urbana 
alt medieval aixecada entorn el Palau dels Montcada.

Figura 2. Cala 1, vista des del sud, fase arquitectònica on s’evidencien 
les canalitzacions d’època moderna. 

Un cop exhaurit aquest nivell es va definir un nou estrat, 
format per un paviment de terra batuda força compactat amb 
restes de calç i fragments ceràmics. Aquest presentava una 
lleugera pendent d’oest vers l’est i estava parcialment alterat 
pels nivells corresponents a rebliments medievals formats 
per pedres, material constructiu principalment teula i alguns 
fragments de ceràmica grisa (Figura 3).

Figura 3. Cala 1, vista des del sud, amb el nivell de circulació de 
cronologia romana al fons (testimoni).

Aquest mateix paviment s’assentava sobre un rebliment de 
regularització de nou, amb abundant material constructiu 
(tègula, ímbrex), així com ceràmica TS. Itàlica, Hispànica i 
africana i diversos fragments amfòrics i restes de fauna. La 
preparació del paviment es trobava directament sobre el tapàs 
i aquest havia estat parcialment retallat presentant un suau 
pendent vers l’est.

L’obertura de la segona cala, la cala 2 (Figura 4), va posar 
de manifest el bon estat de preservació de les estructures 
arquitectòniques identificades. Aquí el paviment actual 
presentava un recreixement artificial d’uns 50 cm de potència, 
possiblement a causa de les diverses reformes efectuades durant 
l’adequació de l’Escola-Taller, o de molt poc abans. Sota aquest 
recreixement va aparèixer un paviment, parcialment preservat, 
i format per grans blocs de pedra lligats amb argamassa que 
podria correspondre a un anterior edifici que es bastí en aquest 
indret, possiblement a partir d’inicis del segle XVII.

Figura 4. Cala 2, vista des de l’oest amb les estructures colmatades 
a inici del segle XVII.

Un cop excavat aquest paviment va aparèixer un nivell, 
format per una terra sorrenca que reblia tres murs, bastits 
amb pedres, de petites dimensions, i, dos d’ells, lligats amb 
argamassa. Per la seva diversitat constructiva possiblement 
es tracta de murs, de cronologia diversa, que corresponen a 
parets d’habitatges o estances que s’haurien amortitzat com 
a molt tard, en la remodelació de Miquel de Clariana al 
1609, moment en que s’amortitzen definitivament aquestes 
estructures.

Dos d’aquests murs tenen una trinxera de fonamentació 
excavada al tapàs, on també es va documentar un retall 
reblert amb material romà. La presència residual de material 
romà i les importants remodelacions que tenen lloc al 
llarg de l’edat mitjana fan pensar que la zona presenta una 
important activitat constructiva al llarg d’aquest període, del 
que sembla que només en restarien les estructures negatives.

La darrera de les cales obertes, la cala 3 (Figura 5), es 
va obrir al costat del carrer Pare Xifré i davant del Palau 
dels Montcada. L’estratigrafia d’aquesta cala va evidenciar 
una escassa activitat constructiva en aquest punt. Les restes 
de la preparació d’un possible paviment de calç cobrien 
parcialment dues canalitzacions de base i coberta de rajol i 
paret de pedra retallades en un nivell de rebliment medieval. 
Aquest darrer es va dipositar sobre d’un nivell d’amortització 
i un nivell de circulació reblert amb material de cronologia 
romana. La seqüencia va quedar exhaurida amb un nivell de 
preparació que s’assentava sobre el tapàs. De nou, el material 
recuperat era principalment material constructiu, força mal 
preservat, a excepció de les restes de fauna.

Figura 5. Cala 3, vista des de l’oest, del nivell de circulació de 
cronologia romana, i de la seqüència estratigràfica.
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Evidències materials: principals restes recuperades
Per context estratigràfic el material recuperat a la casa Masferrer 
procedeix d’àrees obertes i nivells de rebliment o d’anivellament 
i d’amortització de deixalles. No s’ha pogut excavar cap nivell 
d’hàbitat associat a un espai pròpiament d’ús domèstic i, per 
tant, parlem en tot moment de material procedent de dipòsits 
secundaris.

Principalment cal assenyalar que les restes es troben en bon 
estat de preservació, sobretot les d’origen orgànic2. Si bé el nivell 
de fragmentació és molt alt en tots els suports i trobem peces 
amb desigual nivell d’erosió dins una mateixa categoria o grup.

La ceràmica és el material que presenta un major nombre 
d’efectius, seguida del material constructiu (Figura 6), i en 
menor mesura el vidre i els metalls. Així mateix la troballa de 
restes d’origen faunístic es completa amb restes de carbons i 
granes.

Figura 6. Materials lapidis procedents del nivell de rebliment de 
cronologia romana de la cala 3 (CM 10-3021-1 a 6). Ceràmica de 
cocció reductora procedent d’un nivell de la cala 2 (CM1 0-2022 núm. 
1, núm. 9 i núm.12).

És especialment significativa la fragmentació de la vaixella 
considerada domèstica i de prestigi. Malauradament, el seu estat 
de fragmentació no ha permès identificar formes i tipologies 
d’aquests recipients.

Són tres els fragments recuperats de ceràmica Campaniana 
d’aquesta cronologia, són peces molt fragmentades i erosionades. 
Destaca una Campaniana A Tardana i dos fragments de 
Campaniana B.

S’han recuperat diversos fragments de terra sigil·lada, 
principalment TS Itàlica, TS Hispànica i alguns fragments 
de TS Africana i ceràmica de cuina africana. Destaquen els 
fragments de TS Itàlica, amb un vernís intens marronós, de 
molt bona qualitat, i que es pot datar entorn del canvi d’era. El 
segon grup, més representat, està format per ceràmica africana 
A, que prové dels segles I i III dC, amb peces que semblen 
pertànyer a les produccions primerenques i d’altres a la més 
tardana. La forma Lamboglia 4/36B és la més representada. 
També apareixen alguns fragments que podrien correspondre a 
la producció africana D, tot i que són més residuals.

Només s’han trobat dos fragments associats a àmfores, dels 
quals destaca un fragment de pivot (que pel seu alt grau de 
fragmentació segurament fou reutilitzat com a eina o suport) i 
un fragment de vora de la forma Dressel 1. Tot aquest conjunt 
recolza la cronologia apuntada per la ceràmica sigil·lada, amb un 
origen altimperial, i perdurabilitat al llarg del segle II i III dC.

2  Estudis principalment realitzats per les restes de fauna (Tornero, 2012) i les 
restes antropològiques (Diaz, 2012).

El conjunt més abundant del jaciment està format 
bàsicament per ceràmiques comunes de pasta oxidant i acabat 
allisat o amb una lleugera engalba. El conjunt torna a estar 
molt fragmentat, destacant alguna nansa i alguns fragments 
de parets de bols. És significatiu, de nou, tot i el seu alt grau 
de fragmentació, un conjunt de peces de cuina de procedència 
nord-africana, que es caracteritzen per les seves vores fumades, 
la cronologia de les quals s’allarga entre el segle II i el segle V i 
que en un dels rebliments de la cala 1 apareixen amb ceràmica 
reductora i un fragment espatulat.

La ceràmica comuna reductora documentada està formada 
per olles globulars de base plana, fetes a mà o a torn lent. 
Es tracta de ceràmica de cuina, les formes i la factura de les 
quals perdura fins ben entrada l’alta edat mitjana. Per a les 
produccions de cronologia medieval, les formes són poc 
abundants i no és possible identificar altres produccions que 
no siguin olles o sitres.

Tot i el poc material recuperat de morfologia recuperable, 
un 9% són formes i els grups representats abracen fins l’,època 
moderna amb la presència de vaixella de luxe de reflex metàl•lic 
(1 fragment), Blava de Barcelona (2 fragments), i algun fragment 
informe de pisa blanca. Destaca la total absència de producció 
en manganès, o verd i manganès3, si bé predominen els vidriats 
de cronologia més recent, procedents dels estrats més superiors.

El nivell de circulació d’època romana, documentat tant a 
la cala 1 com a la cala 3, ha permès recuperar un important 
conjunt de material constructiu. L’abundant presència de restes 
de tègula i ímbrex, de fragments de paviment d’argila i d’alguns 
fragments d’estucs, així com les abundants plaques de material 
lapidi, tant per la quantitat com pel nivell de preservació, 
contrasta amb la resta del material recuperat.

Aquest conjunt lapidi està format per fragments de plaques, 
que molt probablement foren originalment emprades com a 
revestiment ornamental d’alguna estança que hauria hagut 
en algun indret proper a l’espai excavat. A més, la major part 
d’aquest material s’ha pogut identificar amb gran fiabilitat. Es 
tracta de marmora de procedència regional (marmor de Tarraco 
o pedra de Santa Tecla), tot i que també hi hauria algun element 
de material importat (marmor lunense) (Gómez, Gutiérrez, 
2010).

PROPOSTA DE PERIODITZACIÓ: LA CASA 
MASFERRER EN UN CONTEXT URBÀ

 
HORITZÓ A, t.a.q. I-II dC
L’horitzó anterior a l’època romana pràcticament no és existent 
a la Casa Masferrer. Tot i així, considerem que el terreny natural 
recuperat en les diverses cales i representat pel tapàs, pot 
preservar materials anteriors a la ocupació imperial.

La presència d’una sèrie de desnivells en el mateix tapàs, i 
sovint l’existència de retalls, semblen ser també fruit d’accions 
antròpiques anteriors. En aquest context destaquem la presència 
d’un fragment informe de ceràmica raspallada procedent de la 
cala 1 i que té un marc cronològic que pot recular a nivells de 
neolític antic postcardial.

D’altra banda, la presència de material molt rodat, de 
cronologia altimperial, també fa pensar en una ocupació 
antròpica pròxima a la zona intervinguda i que no ha estat 
possible identificar en la present excavació.

3 Sí que es va recuperar en una intervenció a la veïna la plaça Dom Miquel 
de Clariana, (Subiranas, 1991).
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HORITZÓ B, I-V dC 
Horitzó B: fase I
El material adscrit al moment romà apareix a les tres 
cales obertes de la Casa Masferrer, si bé la potència de la 
seva estratigrafia és molt desigual. Destaquen els nivells de 
rebliment, algun retall i la presència d’un possible nivell de 
circulació conservats a la cala 1 i 3. Considerem que aquest 
nivell, pròpiament de circulació i recuperat en les dues cales, 
és solidari ja que presenta una homogeneïtat compositiva 
molt gran i sembla formar part d’un mateix paviment.

El material procedent del rebliment correspon a material 
constructiu, lapidi i a restes d’estucs i argamassa. Aquest fet 
fa pensar que ens trobem molt a prop d’un possible edifici 
ja de factura romana que es trobaria en un indret pròxim. 
Si bé, també podrien ser fruit d’alguna reforma que hauria 
sofert l’entorn en el marc d’una operació constructiva de tipus 
col·lectiu i de gran afectació d’aquest espai.

Pel que fa a la cronologia, la presència d’un nombre 
important de fragments de terra sigil·lada itàlica permet situar 
els nivells romans en un moment incert a partir del segle I 
dC, si bé el material principal es pot situar cronològicament 
durant el segle II dC. La presència de sigil·lada africana de 
tipus A i africana de cuina permetria allargar la cronologia 
fins a mitjan segle III dC.

Horitzó B: fase II. Indeterminat Antiguitat Tardana
Moment només evidenciat per la presència a la cala 3 d’un 
estrat que cobreix el nivell de circulació romà i que és més 
tardà que la resta del conjunt, en el qual s’ha recuperat 
principalment ceràmica africana de cuina i més material 
constructiu.

HORITZÓ C, SEGLE VI-XV dC
Horitzó C. Fase I
Aquesta fase es documenta per la presència de fragments 
informes de ceràmica espatulada, aquesta apareix en contextos 
de rebliment de retalls a la cala 1 i la cala 3. Amb aquesta 
evidència tan feble creiem que no és possible ajustar-ne més 
la cronologia.

Horitzó C. Fase II. Contemporani al Palau dels Montcada
Moment associat a nivells exteriors, un mur i diversos 
nivells de rebliment. Destaquen les troballes a la cala 1 d’un 
paviment per grans còdols de riu, i parcialment preservat, que 
sembla respondre a un nivell de circulació de tipus exterior. 
Aquest es trobava en contacte amb una estructura formada 
per una doble filada de carreus que semblen conformar un 
mur, situat al límit oest de la cala 1, i que també havia estat 
fortament alterat per l’activitat antròpica de la zona. Tant 
aquest paviment com el mur han aportat abundant material 
d’època medieval, que abraçar cronologies de XII a XIII.

Aquesta cronologia és contemporània al moment l’ús 
del Castell dels Montcada. Si bé els estudis sobre el castell 
dels Montcada han estat principalment de tipus documental 
( Junyent, 1958-1960; Adell, 1986 entre d’altres), cal 
assenyalar que les troballes de restes medievals anteriors a 
aquesta cronologia són conegudes a la zona, principalment 
associada a espais de necròpolis de Sant Sadurní o als primers 
usos de la plaça de la Quintana (Garcia, 1964-1967; Junyent, 
1976;  Caballé, 1985; Ollich 1986).
Horitzó C. Fase III. Anterior a la reforma de Dom Miquel de 
Clariana del 1609

Les troballes principals d’aquest moment apareixen a la cala 
2, on és més evident documentar el procés d’amortització que 
sembla que té lloc l’any 1609. D’aquest moment sembla ser la 
construcció, ús i amortització dels murs d’aquesta cala.

Les estructures muraries conservades, concretament el mur 
situat a ponent de la cala 2, sembla que també foren bastides 
en un moment incert de segle XIII, pel material arqueològic 
i pels paral·lels amb les troballes arqueològiques de la mateixa 
Plaça Dom Miquel de Clariana (Cruells, Molas, Ollich, 1989). 
L’obertura de dues cales va permetre, l’any 1985, recuperar 
estructures de cronologia medieval i una seqüència estratigràfica 
que abraça del segle XI al XVIII. En la cala més pròxima a la 
Casa Masferrer es van recuperar les restes d’una illa de cases 
medievals, destruïdes en construir la zona el carrer de les Nueses, 
la orientació i factura de les quals es pot considerar solidaria de 
les dels murs recuperats a la cala 2 (Cruells, Molas, Ollich, 1989; 
Gómez 2012).

Més recentment, una altra intervenció al costat nord-est 
de la plaça, al davant de l’estàtua de “l’estudiant”, en el marc 
d’instal·lació d’una grua d’obra per Casa Clariana, va permetre 
documentar un mur de pedra, lligada en sec, i un retall a la roca, 
a mode d’encaix. Aquests elements semblen correspondre a les 
restes d’una construcció d’època baix-medieval (segles XIII-
XIV) si bé el material recuperat fou molt escàs i no es pogué 
precisar millor la cronologia (Subiranas 1991).

El material ceràmic que ens ha aportat una cronologia relativa 
més fiable procedeix del rebliment d’aquest espai, aportant una 
cronologia de segle XIII.4 I d’aquest moment també poden ser 
els nivells medievals procedents de la cala 3.

HORITZÓ D, INICI SEGLE XVII-XVIII dC
Horitzó D, Fase I. T.p.q. entorn 1609.
Els nivells adscrits al rebliment dels habitatges de la Plaça 
Dom Miquel de Clariana han estat localitzats a la cala 2. 
Concretament dels estrat de rebliment que cobreixen els murs, 
de cronologia diversa, que corresponen a parets d’habitatges 
o estances que s’haurien bastit durant l’edat mitjana. Aquesta 
amortització final podria haver tingut lloc en la remodelació 
de Miquel de Clariana al 1609, moment aproximat en el que 
s’haurien segellat definitivament aquestes estructures.

Com ja s’ha esmentat, aquesta reforma urbanística fou 
motivada per la construcció del casal de Miquel de Clariana, 
conegut com la Casa Clariana (Cunill 1921-1924; Junyent 
1958-1960, 1976; Adell 1986; Pujades, Tió 1990). La casa 
Clariana passà a ser la residència de la cort del veguer i, ben 
aviat, al voltant s’hi construïren diverses cases vinculades al 
nobles de la Plana com Puigsec, Bojons, Bru de Sala, Prat de 
Sant Julià i Parrella ( Junyent 1976). Tots aquest edificis han 
sofert diverses reformes de rehabilitació i restauració que han 
permès la recuperació d’estructures d’època baix medieval i fins 
al segle XVIII.

Horitzó D, Fase II. Obres associades a la construcció de 
canalitzacions
En un moment incert, que situem entre XVII i XVIII, té 
lloc, principalment a les cales 1 i 3, una important reforma 
urbanística que afecta a la gestió de les aigües. Es construeixen 

4 Volem agrair al Dr. Albert López la seva ajuda en la classificació del material 
i l’accés a les dades inèdites de la publicació LOPEZ MULLOR, Albert (en 
premsa). “La cerámica del mas Montgros, el Brull (Barcelona) siglos XI-XV”. 
Actes del congrés de Silves de la AIECM2. Portugal.
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5 clavegueres, de pedra i rajola, amb les seves corresponents 
refaccions. Les reformes continues d’aquestes instal·lacions ens 
fan pensar en un ús llarg i prolongat d’aquestes estructures.

En aquest context cal assenyalar que la presència de 
canalitzacions d’aquesta factura a la ciutat de Vic és ben 
coneguda, al Carrer dels Dolors, al mateix temple romà, en les 
diverses intervencions, i a la pròpia Plaça de la Pietat o Plaça 
Dom Miquel de Clariana, entre d’altres, s’han documentat 
aquest tipus d’estructures5, que han estat datades en aquest 
mateix horitzó.

Horitzó D, Fase III. Restes constructives d’espais d’hàbitat o 
de freqüentació
D’aquest moment sembla ser la construcció del paviment 
de grans lloses rectangulars i ben desbastades que haurien 
funcionat amb un mur de reforç a la cala 1. Pel poc nivell de 
desgast, creiem que es tractava d’un terra interior, de molt bona 
qualitat, fet amb pedra de Folgueroles6.

En la cala 2, aquesta fase està representada per un paviment, 
parcialment preservat, i format per grans blocs de pedra 
lligats amb argamassa. La pràctica inexistència de material 
arqueològic en aquest estrat, i en la seva preparació, fan difícil la 
seva adscripció cronològica, si bé tot fa pensar que es pot tractar 
d’un paviment interior d’un edifici que es bastí en aquest indret 
a partir del XVII7.

HORITZÓ E, XIX i XX
Horitzó E, Fase I. Mitjan s. XX. Botiga
A la cala 1 es documenten, d’aquest moment, una sèrie de 
paviments, dels quals destaca principalment un paviment 
de rajols de mitjans de segle XX. Aquest espai hauria tingut 
diverses estances. Per informacions orals, aquesta part de la 
planta baixa hauria funcionat com a botiga, concretament una 
carnisseria.

Horitzó E, Fase II. Escola-Taller, el 1989
L’any 1989 s’endegaren les obres d’adequació de la planta baixa 
de la casa Masferrer per albergar l’Escola Taller, aquesta en ús 
fins l’any 2010. El paviment de l’Escola Taller s’ha recuperat 
en totes les cales i, principalment a la cala 2, presentava la 
particularitat de tenir un recreixement artificial d’uns 50 cm 
de potència, possiblement a causa de les diverses reformes 
efectuades durant l’adequació de l’Escola-Taller, o de molt poc 
abans, però també per mantenir la cota de circulació.
Consideracions: Nous elements per a l ’estudi de la trama urbana a 
Vic.

L’estratigrafia arqueològica de les tres cales obertes a la 
casa Masferrer, malgrat la limitació d’espai i de l’extensió de 
les estructures recuperades, ha permès documentar una llarga 
seqüència cronològica que ha aportat noves dades per a l’estudi 
de la formació de la ciutat de Vic, en la zona situada davant del 
temple romà i Palau dels Montcada.

5 Si bé alguns autors, com E. Junyent, fan esment a grans obres 
d’infraestructures en cronologia d’època moderna, un estudi exhaustiu 
d’aquesta planificació de tipus urbanístic centrada en la gestió de les aigües 
utilitzant les fonts arqueològiques i les fonts documentals seria de gran interès.

6 Determinació realitzada per Anna Gutiérrez-ICAC, comunicació personal.

7 En el nivell d’amortització d’aquest paviment, cal assenyalar la troballa de la 
dovella d’una porta que havia estat dipositada en aquest indret i tot fa pensar 
que pot correspondre a un element arquitectònic del mateix edifici. Actuació 
que segurament es va fer al desmuntar l’antiga casa d’època moderna.

En primer lloc, cal assenyalar que aquests treballs han 
permès recuperar la topografia de la zona, ben identificada per 
la presència de la roca natural, i del mateix tapàs, posant sobre 
plànol la pendent est-oest del promontori on s’assenta el temple 
romà.

 La presència d’un espai obert situat davant del carrer del 
Pare Xifré, i per tant, davant del Temple Romà, format per un 
paviment ben compactat de terra batuda amb fragments de 
calç i ceràmica esmicolada, fa palès l’existència d’una cota de 
circulació de cronologia romana a la ciutat. I si bé aquesta no té 
perquè ser contemporània, el nivell d’ús del propi temple aporta 
informació entorn a l’accessibilitat i adequació d’aquest espai i, 
també, ens permet avançar una mica més en el coneixement de 
l’Auso romana (Gudiol, 1907; Molas, 1979, 1982; AAVV 2008).

Aquest espai, possiblement obert, s’hauria mantingut 
fins l’alta edat mitjana en la zona més pròxima al Palau dels 
Montcada. Els nivells de la cala 3 semblen indicar la presència 
d’una androna entorn el castell o palau, mentre que a la cala 1 la 
presència d’un paviment, possiblement exterior, d’un fragment 
d’un possible mur i d’una claveguera fan pensar en una certa 
adequació i manteniment d’aquest espai.

La concentració d’estructures de cronologia medieval 
procedeix principalment a la cala 2. Tot i que no ha permès 
excavar cap àmbit domèstic8, aquesta successió evidencia el 
patró d’assentament medieval en aquest indret fins a època 
moderna, moment de l’actuació d’inicis del XVII realitzada per 
Dom Miquel de Clariana. Algunes de les estructures muraries 
localitzades s’han pogut posar en relació (per orientació 
i, sobretot, per factura) amb les restes localitzades en la 
intervenció de 1985 (Cruells, Molas, Ollich, 1989) i, per tant, 
s’ha completat amb noves dades la trama urbana de la ciutat del 
segles XIII-XIV.

Finalment, la intensitat antròpica al llarg de l’època moderna 
s’ha fet palès en totes les cales obertes, indicant, en algun punt 
(cala 1 i 2), importants remocions dels nivells anteriors. Així 
doncs, els treballs arqueològics realitzats a la ciutat juntament 
amb la contrastació de les seqüències estratigràfiques s’evidencien 
com una eina útil i assequible per poder conèixer i comprendre, 
de forma global, el patró d’ocupació de la ciutat de Vic, alhora 
que permeten omplir, amb noves dades, els buits cronològics 
existents o només apuntats en les fonts documentals.
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CONSOLIDACIÓ DE VIA/CAMÍ DE 
CAL CUQUES (MANRESA, BAGES). 
INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DELS 
TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE L’EIX DIAGONAL, 
TRAM 4. 

Carles NAVARRO BARBERÁN
GAMARRA & GARCIA CONSERVACIÓ-
RESTAURACIÓ

Entre els anys 2006-2007, l’empresa ATICS SL, va efectuar 
un Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte Nova carretera 
C-37 Igualada - Manresa. Tram : Sant Salvador de Guardiola- 
enllaç amb C-251. Com a conseqüència d’aquest estudi 
d’Impacte Ambiental, es va detectar a l’àrea AP 6, les restes 
d’una possible via romana o antic camí ral (EV 1), a l’entorn 
de la pista de terra que porta des de la Torre Llubià cap a Cal 
Cuques. En aquest indret s’ha de construir el talús del viaducte 
que passa per sobre de la línia FFCC Barcelona-Lleida.

Les restes de l’estructura viaria (EV 1), es troben ,en una zona 
coneguda com el Bosc de Cal Cuques. Juntament amb el bosc, 
trobem un paisatge de grans blocs de pedra. Aquests conjunts 
d’enormes rocs conglomerats es coneixen en geologia amb el 
nom de “caos”. Paral·leles a aquesta pista, i per la seva banda nord, 
s’han documentat les restes de la estructura viaria (EV 1).

Les restes estructurals es troben situades dins les següents 
coordenades: X: 43987,25 m, Y: 4620,00 m. L’altitud sobre el 
nivell del mar és de 265-270 m.

L’empresa DRAGADOS SA va encarregar a l’empresa 
ATICS, SL els treballs de control i l’execució d’aquest 
seguiment arqueològic, que es van dur a terme en dues fases: la 
primera, entre els dies 4 i 15 de gener de 2010 i la segona entre 
el 8 i 17 de juny de 2010. Les dues actuacions es van realitzar 
sota la supervisió del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de 
la Generalitat de Catalunya.

CONTEXT HISTÒRIC I ANTECEDENTS
El seguiment de l’obra tenia l’objectiu de localitzar i 
documentar possibles restes patrimonials que poguessin 
veure’s afectades per l’actuació urbanística. En aquest sentit 
s’ha de tenir en compte, en primer lloc, la constància de la 
presència d’una via romana que unia les terres del sector de 
Manresa amb les de Calaf i Prats de Rei (antic municipi 
romà de Sigarra). El pas per aquest indret era, i és, el més 
adequat per desplaçar-se entre la comarca del Bages i la de 
l’Anoia: via romana, camí ral i eix transversal (C-25). De fet, 
l’existència d’una antiga via apareix documentada al segle X i 
més endavant, al segle XVI, també s’esmenta el camí ral en el 
mateix tram. En segon lloc, la presència la de la Vil·la Romana 
de Sant Amanç (Rajadell), pròxima a la zona del seguiment 
arqueològic. Entre 1996 i 1999 l’excavació de la vil·la romana 
es va dur a terme, sota la direcció tècnica de A. Martín i J. 

1 BUSQUETS, (2007).

Alemany (Arqueociència) 2. Posteriorment, en el jaciment 
s’han realitzat tres intervencions arqueològiques més. El 
2005, l’arqueòloga Laura Suau3; durant el mes de setembre de 
2008, l’arqueòleg José Espejo4 va documentar 17 estructures. 
Durant l’any 2009, i sota la direcció de Joan Piera5, es va dur a 
terme un campanya d’excavacions. Es van localitzar dos sitges 
datades de la primera edat del ferro.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’EV 1
Les restes localitzades durant l’estudi d’impacte corresponen 
als vestigis d’una possible via romana o antic camí ral. El tram 
millor conservat de la via romana-camí ral, i més fàcilment 
identificable, es localitza entre el camí d’entrada a Cal Cuques 
i el pont sobre la via del tren de la línia fèrria de Barcelona-
Lleida, amb una llargada de 150 metres. Les restes observades 
presenten diferents estats de conservació al llarg de la zona 
prospectada. El tram de via, objecte del seguiment arqueològic, 
té uns 60 metres de llarg, amb diferents graus d’afectació, per 
la construcció de la traça del tram 4 de l’Eix Diagonal.

Amb una cota compresa entre els 265-270 m.s.n.m, es 
documenta un mur fet amb pedres de mida mitjana, disposades 
en sec, que transcorre paral·lel a l’actual pista de terra i que 
marca el límit (sud) exterior de l’estructura viària. La calçada 
d’aquesta via queda delimitada per aquest mur i un altre situat 
entre 1,40 i 2,55 m al nord que té l’aspecte d’una paret de 
feixa. L’amplada de la via i/o camí és variable segons els trams.

En la primera intervenció es varen obrir quatre sondejos 
(S1, S2, S3, S4), mentre que en la segona fase es varen obrir un 
total de cinc sondejos nous (S5, S6, S6, S8, S9) de dimensions 
varies, segons l’orografia del terreny6; que ens van permetre 
tenir una visió global d’aquest tram de la via romana/camí ral.

Aquests nous sondejos van servir per donar uniformitat al 
tram de la via romana/camí ral. Cal remarcar que el sondeig 
5 (S5), va ser delimitat però no excavat, ja que es trobava fora 
de la zona d’expropiació i, per tant, no afectat per les obres del 
Eix Diagonal C-37.

Els sondejos es varen fer en els trams de la via on els dos 
panys de murs es trobaven més ben conservats i eren més 
visibles. Els sondejos es varen fer d’est a oest, és a dir, des 
del pont de la línia fèrria Barcelona-Lleida direcció vers Cal 
Cuques.

En concret, s’ha documentat i confirmat la continuació 
dels diferents trams excavats del mur nord (UE 102, 602, 
202, 702, 302, 802, 402 i 902), construïts en pedra seca de 
mida mitjana i gran, coronats, en alguns sectors, amb blocs 
de conglomerat. Unificant tots els trams, aquesta estructura 
ens dona una llargada de 60 metres de mur, sense interrupció. 
Un fet a destacar és que el mur té una amplada regular de 
0,60/0,70 cm i l’alçada conservada varia entre els 0,20 i 0,60 
cm. En general, l’estat de conservació és força bo. La filera 
superior està composta per grans pedres de conglomerat, les 
inferiors són de pedres mitjanes sorrenques. La part nord 
del sondeig 9,, la més allunyada del sondeig 4, es considera, 
tipològicament, un mur de feixa.

Pel que fa al mur sud (UE 103, 603, 203, 703 i 303 ) 

2 MARTIN, (2007).

3 SUAU, (2005).

4 ESPEJO, (2008).

5 PIERA,(2009).

6 Veure annex planimètric.
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només és evident en els cinc primers sondejos, mentre que 
en els sondejos 4, 8 i 9,  (S4, S8 i S9) no hi restes de mur, 
malgrat la troballa dispersa de certes pedres de conglomerat. 
Com en el mur nord, aquest també està construït de pedres 
seques de mida mitjana i gran per 0,60/0,80 cm de ample i 
es conserva una alçada de 0,70 cm i 1,10 metres. La filera 
superior són grans pedres de conglomerat, les inferiors són 
de pedres mitjanes. El seu estat de conservació és molt bo, 
malgrat la presència de pins, que amb les seves arrels afecten 
parcialment a aquesta estructura.

La secció interior de la calçada, delimitada pel mur nord i 
sud, té una amplada regular de 1,30/1,40 metres, mentre que 
en els sondejos 4, 8 i 9, (S4, S8 i S9), al no haver-hi restes 
de mur sud, no podem confirmar l’amplada d’aquesta secció, 
però tot fa creure que no deuria variar gaire del 1,40 metres 
d’amplada com la resta de l’estructura.

Un fet a destacar, una vegada unificats tots els sondejos, 
és la constatació de que la cara exterior del mur sud es recolza 
i s’emmotlla al perfil del nivell geològic. Mentre que el mur 
nord, normalment el nivell d’argiles taronges “tapaç” està 
rebaixat i retallat per fer encabir les pedres del mur.

Cal destacar l’aparició de restes de l’empedrat i/o enllosat 
de la via romana/camí ral, UE 106, 108, 206, 209, 306, 405 
i 606 7, en general en un estat de conservació deficient, si 
el comparem amb els empedrats originals de la mateixa via, 
localitzats a uns centenars de metres direcció a la Morera. 
Les restes localitzades són pedres planes de mida mitjana, 
que es recolzen sobre el  nivell geològic d’argiles exfoliades.

Destaquem que en els sondejos 7, 8 i 9 (S7, S8 i 
S9), el nivell de roca geològica fa la funció de enllosat. 
Concretament en el sondeig 7, en la seva part est, trobem 
que els desnivells i les fissures de la roca geològica estaven 
reomplerts de sediment relativament compactat, potser 
per encabir-hi pedres i, d’aquesta manera, anivellar la roca 
mare per la funció de paviment, com es va constatar en els 
sondejos 3 i 4 (S4 i S4).

En relació a la cultura material arqueològica, hem de 
constatar la troballa de fragments de ceràmica de diversa 
cronologia. En l’obertura del sondeig 6 (S6), i durant la 
neteja del mur nord (UE 602), van aparèixer dos fragments 
informes de ceràmica, de difícil adscripció cronològica; 
mentre que en la neteja del mur nord (UE 702), en el sondeig 
7 (S7), han aparegut 3 fragments de ceràmica de pisa blanca 
que corresponen a un plat. Es tracta de dos fragments de 
vora i un fragment de base.

VALORACIÓ FINAL INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA
El control arqueològic preventiu efectuat als terrenys 
afectats pel projecte de construcció i condicionament de l’Eix 
Diagonal, carretera C-25 i C-37, tram 4 - Estructura viaria 
1 (Manresa, Bages), va servir per confirmar l’existència de 
la via romana-camí ral, fàcilment identificable, i es localitza 
entre el camí d’entrada a Cal Cuques i el pont sobre la via 
del tren de la línia Barcelona-Lleida. Malgrat tenir diferents 
graus de conservació, segurament unia les terres del sector 
de Manresa amb les de Calaf i Prats de Rei (antic municipi 
romà de Sigarra).

En el tram objecte d’aquest seguiment arqueològic 
hem observat que els murs tenen un estat de conservació 

7 TP PT Vegeu, als Annexes “ Documentació planimètrica”.

bastant bo. Les restes de l’empedrat i/o enllosat localitzats 
també tenen un estat de conservació força irregular, però 
dolent si el comparem amb el tram localitzat en el Camí de 
la Morera, distant a uns centenars de metres, on les restes 
d’empedrat estan molt ben conservades, així com els murs 
que els limiten. 

Malgrat l’estat de conservació d’aquest tram de 60 metres 
de via romana/camí ral, estem davant del que en el seu dia va 
ser un dels camins més importants de la Catalunya Central. 
La importància del conjunt arqueològic de la Vil·la Romana 
de Sant Amanç (Rajadell), que està integrat per una vil·la 
d’època romana, un assentament alt-medieval i les restes 
d’època ibèrica, no s’entendria sense la presència d’aquesta 
via romana que unia les terres del sector de Manresa amb 
les de Calaf i Prats de Rei (antic municipi romà de Sigarra).

Posteriorment, i durant els segles XVI i XVII, aquests 
camins rals (les rutes concedides i afavorides pels reis), varen 
gaudir d’una gran importància ja que els masos i les viles 
per on passaven gaudien de certs privilegis i es beneficiaven 
de comunicacions millors i, per tant, del comerç que això 
comportava.

Però, a partir de la construcció, al segle XVIII, d’un nou 
camí, que unia Manresa amb la carretera Barcelona-Madrid 
per Can Maçana, i la inauguració del ferrocarril entre 
Terrassa i Manresa l’any 1850, van significar la fi del camí 
ral, que es convertí gradualment en un camí ramader.

Cal dir que la traça del la via romana i camí ral és, 
actualment, part de l’anella Verda de Manresa i forma 
part del Itinerari Natura i Modernisme de prop de 15 
quilòmetres, al entorn de la Riera de Rajadell.

Observant el nou projecte de construcció de l’Eix 
Diagonal, carretera C-25 i C-37, Tram 4 - Estructura 
viaria 1 (Manresa, Bages). Podem comprovar que dels nou 
sondejos efectuats (els quatre del mes de gener i els cinc 
efectuats en la campanya de juny), el número 8 i 9 eren els 
més afectats per la construcció de la base del viaducte i part 
del talús.

Per tant, davant d’aquesta afectació, es va demanar 
l’informe pertinent al Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
sol·licitant el cobriment definitiu amb geotèxtil de les parts 
no afectades directament per les obres (sondejos 5, 1, 6, 
2, 7 i 3), i un seguiment exhaustiu del desmuntatge de les 
seccions dels murs i de la traça de la via romana i camí ral 
afectats, i localitzats en els sondejos  8, 4 i 9.
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E.V.1, Diverses vistes de l’estructura viària.

Sondeig 6: Fragments de ceràmica romana ?

Sondeig 7: Fragments de ceràmica vidriada moderna



II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012                        / actes

/ 172

CONSOLIDACIÓ DE VIA/CAMÍ DE CAL CUQUES. 
MANRESA (BAGES)8

Introducció
L’empresa Gamarra & Garcia, conservació i restauració 
SL, ha dut a terme les tasques de consolidació d’un element 
arqueològic com és un tram de via romana ubicat al terme 
de  Rajadell (Bages).

La intervenció respon a la voluntat de realitzar els 
treballs de conservació-restauració necessaris, per garantir 
l’estabilitat d’aquest element i millorar la seva lectura.

Aspecte inicial de la via

La via s’ubica en un punt del traçat de l’eix transversal, sota 
un viaducte. A la vora d’aquestes restes és freqüent el pas 
de ciclistes i persones realitzant esport o caminant. Es fa 
indispensable, però, intervenir per evitar la degradació 
provinent d’agents climàtics o per acció antròpica.

Estat de conservació
La via la formen, per un costat, un parament de pedres més 
petites a la base i d’altres a la part superior, de major grandària.

Aspecte inicial

Les patologies que presenta es resumeixen en:
· Presència de vegetació als costats de l’estructura. L’aportació 

de l’aigua de pluja i l’acumulació d’humitat donen com a resultat 
el desenvolupament de les arrels d’arbres que afecten al murs.

· Aportació d’aigües d’escorrentia que venen de la canal que 
condueixen les aigües de pluja de l’eix. Al trobar-se en un nivell 
més alt, amb gran pendent, l’aigua arriba amb molta força i 
s’acumula a la via.

· Pèrdua d’estabilitat del parament que ha provocat caigudes i 
despreniments d’algunes pedres, a més de la més que probable 
acció antròpica.

DIRECCIó TèCNICA:  Agustín Gamarra Campuzano i Mª José Garcia Mulero
TèCNICS RESTAURADORS: Alfonsa Saavedra Rol (direcció en obra) i Mª 
del Carmen Ruiz Poveda.
Intervenció realitzada el mes de desembre de 2012.

Vegetació entre el parament

Escorrentia d’aigües pluvials

Pèrdua de pedres superiors

· Pèrdua de fonamentació del mur, a causa del despreniment 
de pedres, amb el conseqüent perill de caiguda i pèrdua.

Manca de fonamentació

· La irregularitat de la via fa que, en algun tram, aflori 
directament la roca mare. Tanmateix, es produeix l’acumulació 
d’aigua en el punt més baix del camí.

Aflorament de la roca mare
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Aflorament de la roca mare

· L’altre costat de la via aprofita el marge del camí i conserva 
poc parament de pedra.

Altre costat de la via

Criteris d’intervenció i metodologia
L’objectiu bàsic de les propostes és l’estabilitat i la millora 
estètica de l’element arqueològic. Amb aquesta finalitat la 
intervenció es basa en els següents criteris:

· Recuperació de l’element mitjançant la seva restauració 
i consolidació amb l’objectiu de recuperar la seva estabilitat 
i perdurabilitat. Les tècniques han de respectar i millorar la 
seva lectura.

· Utilització de materials compatibles als originals, 
amb morters de junts per consolidar el parament de pedra . 
L’objectiu és preservar l’aspecte original de l’element, alhora que 
es garanteix la compatibilitat amb la seva ubicació a l’exterior.

· Procurar l’evacuació d’aigües de pluja en el punt més baix 
de la via per evitar la seva acumulació.

· Millorar la lectura final, diferenciant els paraments de 
pedra del camí interior.

La metodologia per realitzar els treballs és la següent:
· Neteja dels paraments de pedra d’acumulació de terra i 

de restes vegetals.
· Consolidació de la pèrdua de volum i obertures amb 

morter.
· Construcció d’un sistema de drenatge.
· Aportació de graves al camí.
· Documentació fotogràfica.
· Informe dels treballs.

Descripció dels treballs  de conservació- restauració

Neteja
Els treballs s’inicien amb la neteja, per mitjans mecànics, de 
la superfície de la pedra, per tal de retirar les acumulacions de 
terra, arrels de plantes, etc., tant a la superfície del parament 
com entre les pedres.

Aquest treballs identifiquen els punts més febles pel que 
fa a la consolidació. Durant aquest procés, s’han d’aixecar 
algunes per tornar-les a fixar al parament amb morter.

Consolidació
La consolidació es porta a terme amb morter de calç 
hidràulica i sorra, utilitzada tant com morter, per fixar pedres 
al parament, com per realitzar junts molt enfonsats en alguns 
forats entre pedres i, sobretot, per obturar els buits a la part 
superior del mur, donant-li una certa pendent cap a l’exterior 
de la via, per evitar l’acumulació d’aigua.

Un cop sec, el morter s’entona cromàticament amb una 
barbotina d’argila per igualar el color amb el terreny natural. 
Aquesta barbotina està feta amb la mateixa terra dels 
voltants.

Procés de consolidació

Integració cromàtica amb barbotina

Drenatge
En el punt més baix de la via es decideix excavar un forat 
de 80 cm x 70 cm, amb una profunditat de 60 cm, per tal 
d’inserir uns tubs de drenatge. S’opta per aquesta opció, i no 
la d’extreure un tub a través del mur, per dues raons: evitar la 
visibilitat del tub per la cara exterior del mur i, d’altra banda, 
haver de desmuntar i tornar a muntar part del mur.

Tubs de drenatge – ompliment amb graves

Un cop fet el forat, realitzat sota la supervisió de l’arqueòleg, 
es cobreix amb geotèxtil que protegirà els tubs de la terra; a 
continuació tirem graves i tanquem el geotèxtil. Continuem 
omplint el forat amb graves i terra.
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Reompliment del drenatge

Finalment es cobreix amb el triturat de mida més petita.

Consolidació de la fonamentació
Amb l’objectiu de reforçar la base dels murs, de forma puntual, es 
realitza un  encofrat de morter de calç hidràulica, sorra i graves. 
Els talls de terra al descobert, en anar-se erosionant, deixen les 
filades del mur penjant i amb perill d’esfondrament. Per aquesta 
raó, ha calgut consolidar aquests talls de terra per evitar l’erosió 
d’aquests i fonamentar de forma segura l’estructura.

Així doncs, s’opta per fer un sistema d’encofrat de manera 
que es reforci la base. El sistema per al qual s’han  et aquests 
encofrats consisteix en rebaixar el nivell de terra sota el mur uns 
tres centímetres aproximadament. Seguidament, es fa una rasa 
a terra, paral·lela al mur, on s’inserirà el suport que contindrà 
el formigó. Per contenir el ,formigó s’utilitza  una planxa de 
Polyfoam de 4 cm de gruix, que ens donen prou resistència per 
suportar la pressió del material.

Preparat doncs l’encofrat, cal remullar l’interior d’aquest per 
tal d’aconseguir una millor adherència del formigó. El formigó 
ha estat fet en una proporció de 1:3 de calç hidràulica NHL, 
sorra i graves. Mentre es va omplint l’encofrat cal anar vibrant 
d’alguna manera el formigó per tal que arribi a tot arreu i no ens 
quedin forats ni bombolles. Després d’un període d’assecatge, 
es desencofra i se li dóna l’acabat desitjat de forma manual ja 
que, tot i que el morter està endurit, encara és mal·leable. Per 
últim es mulla i s’impregna d’una barbotina d’argila de la zona 
per tal que adquireixi el mateix to.

Assecatge i extracció de la contenció

Adequació del camí interior
Finalment, es va considerar convenient realitzar un tractament 
a l’interior de la via, és a dir, al camí, atès que el terreny era 
molt argilós i això podia produir acumulació de l’aigua de pluja i 
provocar que el terreny es tornés fangós. D’altra banda, el canvi 
de color respecte als murs completa la lectura d’aquestes restes. 
S’aporta una barreja de roca triturada i sorra.

Ompliment de la pèrdua de volum

Imatge inicial i final

Conclusions
· El procés de restauració ha assolit un doble objectiu:

- D’una banda recuperar i millorar l’estat de conservació 
de tota l’estructura, evitant la possible degradació en 
tractar-se d’un element ubicat a l’exterior.
- D’altra, restituir, en el possible, l’aspecte original.

· La restauració posa en valor el conjunt de l’estructura. La 
recuperació d’aquest antic element serveix per rememorar, 
puntualment, l’aspecte original d’una via romana.
· L’actuació es completa amb l’adequació del terra, gràcies a 
l’aportació de graves.
· Els materials utilitzats a la restauració són respectuosos 
amb els materials originals, i compleixen el criteri de 
reversibilitat.
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ARQUEOLOGIA DELS CENTRES 
PRODUCTORS DE MANUFACTURES AL 
COMTAT DE MANRESA (SEGLES X-XII): 
ELS JACIMENTS DE MONISTROL DE GAIÀ I 
CAL TICÓ. (GAIÀ-CASTELLNOU DE BAGES)
Gerard CANTONI GÓMEZ1, Cristian FOLCH 
IGLESIAS, Jordi GIBERT REBULL, Ramon MARTÍ 
CASTELLÓ

Grup OCORDE, Universitat Autònoma de Barcelona

INTRODUCCIÓ
Amb aquesta aportació pretenem exposar els avenços 
experimentats en els darrers anys des del grup de recerca Ocorde 
en terres de la Catalunya Central, tot donant continuïtat a unes 
primeres dades publicades en les anteriors jornades d’arqueologia 
(Folch et ali, 2012)2. Llavors fèiem conèixer els resultats acumulats 
en diversos projectes de prospecció i excavació desenvolupats 
al llarg d’una quinzena d’anys i que, a nivell geogràfic, se 
circumscrivien especialment a l’àrea del nord del Bages i el Baix 
Berguedà. Ara, però, la nostra intenció és centrar-nos en els dos 
jaciments on hem mantingut activitat durant els darrers temps, 
Monistrol de Gaià i Cal Ticó. La seva exposició i tractament 
conjunts es justifiquen, més enllà de la seva proximitat geogràfica, 
per la seva natura d’establiments caracteritzats principalment per 
l’existència d’una activitat específica de producció de manufactures 
que s’insereix en un context històric i cronològic prou precís, que 
es correspon amb els primers temps comtals (segles X-XII) i la 
imposició de senyories.

Així mateix, el seu estudi s’insereix, en el marc del projecte 
genèric, en la recerca a l’entorn dels models de poblament i 
d’ocupació i organització del territori, recerca que evidentment 
integra l’anàlisi de les diverses activitats productives i que es 
desenvolupa fonamentalment a partir de la pràctica arqueològica. 
Aquesta prioritat, no obstant, no exclou ni molt menys el recurs 
a una òptica combinada, on l’anàlisi crítica i mesurada de la 
documentació textual i del registre toponímic complementa i 
orienta els treballs arqueològics (Folch et al, 2010; Folch, Gibert, 
2011-a).

Per altra banda, ambdues iniciatives d’excavació, endegades 
conjuntament l’any 2008, es deriven de dos projectes de 
prospecció diferents. En el cas de Cal Ticó, i si bé es tractava 
d’un jaciment ja conegut i catalogat amb anterioritat, la seva 
consideració com a enclavament d’interès va tenir lloc l’any 2006 
en el marc d’un projecte de prospeccions a la vall del Cardener, 

1 Becari del programa ministerial Formación de Profesorado Universitario 
(FPU) adscrit al Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, 
Universitat Autònoma de Barcelona.

2 Ocupació, organització i defensa del territori medieval (2009 SGR-727), 
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Edifici B-Campus 
de la UAB, 08193, Bellaterra (Barcelona), www.ocorde.com/ramon.marti@
uab.cat. Els treballs realitzats s’han dut a terme sota l’empara d’un projecte 
ministerial (Organización fiscal y ocupación del territorio durante la Alta Edad 
Media, HAR2009-07874, 2009-2012) i amb el suport del Servei d’Arqueologia 
de la Generalitat de Catalunya. Aprofitem per agrair a les institucions 
corresponents el suport rebut, agraïment que volem fer extensiu a tots els 
propietaris dels terrenys on s’han conduït els diversos treballs i, evidentment, 
a tots els participants que hi han col·laborat.
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entre Cardona i Callús, quan la gran quantitat de fragments 
ceràmics observada en el lloc delatava ja quina podia haver estat 
la probable funció de l’emplaçament (Folch, Gibert, 2009). Pel 
que fa a Monistrol de Gaià, la seva localització va tenir lloc 
l’any 2002 a partir de treballs de prospecció desenvolupats, com 
veurem, en el marc d’un estudi específic a l’entorn del topònim 
monasteriolum>monistrol (Martí, Colomer, 2002). En tot cas, cal 
insistir en que, si bé iniciats ja fa uns anys, ambdós projectes es 
troben encara en curs i, per tant, els resultats que s’ofereixen a 
continuació representen tan sols una actualització de l’estat de la 
recerca i una valoració preliminar de conjunt, sotmesos per força 
a les noves dades que la continuïtat dels treballs haurà d’aportar 
en els propers anys.

LA FASE COMTAL DE LES FEIXES DE MONISTROL 
DE GAIÀ: UN ESTABLIMENT DEDICAT A LA 
PRODUCCIÓ I TREBALL DEL FERRO
A la base d’aquest projecte específic de recerca arqueològica es 
troba una hipòtesi inicial segons la qual el topònim en qüestió 
derivaria de l’existència de petits centres monàstics originats, 
previsiblement, en època visigoda i extingits amb anterioritat a 
l’època comtal. Pel que fa a la documentació, només hi romandria 
el topònim com a record de la institució original. Plantejada 
inicialment ja fa unes dècades (Benet, 1982), aquesta hipòtesi 
motivà la realització d’una campanya de prospeccions a l’entorn 
dels casos coneguts a la comarca del Bages per tal d’establir una 
primera verificació sobre el terreny, en relació a l’origen i les 
característiques d’aquests establiments (Martí, Colomer, 2011).3 
El cas documentat al terme de Gaià fou el que llavors oferí 
millors garanties d’estudi arqueològic: associat a l’església avui 
enrunada de Sant Pere de la Roca, antigament de Monistrol, 
aquí l’antic topònim dóna nom a una petita vall tributària 
per l’esquerra del Llobregat, a l’altura del nucli de Galera, on, 
a banda de la pròpia església, les prospeccions van permetre 
detectar la presència de material altmedieval en superfície, en 
unes feixes situades a poca distància de la primera. És aquí on, 
des de l’any 2008, conduïm un projecte d’excavacions que està 
traient a la llum un jaciment extens, i relativament complex, on 
s’identifiquen de moment dues grans fases d’ocupació (Folch et 
al, 2010, p. 133-134; Folch et al, 2011-a).

Una primera fase té lloc, de manera aproximada, entre els 
segles V-VIII, quan trobem dues petites habitacions contigües 
associades a algunes sitges. A pocs metres, trobem un recinte 
delimitat per un potent mur de blocs lligats amb fang, l’àrea total 
del qual ens és encara desconeguda per com es perd, en part, sota 
la feixa del camp superior, si bé es pot assegurar, de moment, una 
superfície mínima d’uns 400 m².

Abandonat aquest espai, en un moment encara no determinat, 
però amortitzat i reblert amb una capa de sediment de potència 
variable, és hem pogut documentar, sobre aquests nivells, una 
posterior ocupació d’època comtal amb uns trets molt específics 
i una evolució dinàmica que s’allarga des del segle X fins a inicis 
del segle XII, probablement. En un primer moment, l’espai 
s’estructura en base a dos àmbits contigus (21 i 23), comunicats 
per la part nord, on s’han localitzat les restes d’un baix forn 
encara en curs d’excavació. De moment s’ha pogut identificar 
la seva base, formada per una llosa voltada d’una rebava de terra 

3  Aquests treballs es van centrar en els quatre casos documentats al segle 
X o a principis del segle següent: Monistrol de Montserrat (Ordeig, 1999, doc. 
516, any 942), Monistrol de Calders (any 1017: Benet, 1982, p. 15; Vigué, 
1984, p. 37), Monistrolet de Rajadell (Ordeig, 1999, doc. 1247, any 978) i 
Monistrol de Gaià (Ordeig, 1999, doc. 1376, any 982).

cuita i associada a una cubeta reblerta amb sediments cendrosos 
i abundants carbons. Aquesta ocupació es constata arreu per la 
presència de sòls de circulació que contenen evidents restes de 
combustió, així com fragments d’escòries i rebutjos de fosa.4 

En paral·lel, a l’àmbit 23 es detecta una activitat 
complementària que, en aquest cas, se centraria, segons el 
registre observat, en la manipulació del metall pròpiament. 
Així, diverses cubetes de combustió excavades en el sòl revelen 
la realització d’operacions d’escalfament5, mentre que un gran 
bloc, aproximadament paral·lelepípede, podria haver constituït 
versemblantment el basament d’una enclusa. Com arreu, els 
nivells de circulació contenen abundants cendres, carbons i 
rebutjos de fosa, que cal relacionar tant amb els treballs de 
ferreria d’aquest àmbit com amb les activitats siderúrgiques 
derivades del proper forn de reducció. Aquests espais presenten 
un moment de reformes important en què s’aixeca un mur que 
divideix l’àmbit 21, creant una nova habitació més petita en la 
part nord (àmbit 22). Aquesta operació comporta l’amortització 
del baix forn i l’alçament de la cota de circulació en aquest 
nou àmbit, mentre que una llar de foc delimitada amb llosetes 
s’adossa al nou mur per la cara nord.

Posteriorment, en un moment que cal situar probablement 
avançat ja el segle XI, es constata l’abandonament d’aquests 
espais i encara el seu rebliment amb nivells aportats que delaten 
una nova ocupació que perdura, segons indiquen alguns dels 
materials ceràmics documentats, potser fins entrat ja el segle 
XII. Tot i això no ho podem caracteritzar adequadament atès 
el seu nivell d’afectació per part dels treballs agrícoles d’època 
moderna i contemporània6.

Finalment, cal relacionar amb aquesta ocupació una sèrie 
de retalls efectuats tant en els nivells de rebliment del recinte 
previ com fora del seu perímetre, de morfologia irregular i farcits 
habitualment amb nivells de blocs barrejats amb argila. La seva 
relació amb els àmbits descrits anteriorment es fa evident per 
la correspondència, tant a nivell de cotes com dels materials 
ceràmics continguts, al costat dels quals hi trobem també restes 
de rebutjos de fosa procedents de les estructures detectades en 
els àmbits propers.

En referència als materials ceràmics documentats, aquests 
no desdiuen el marc cronològic determinat per les datacions 
radiocarbòniques. Així, com s’observa en altres jaciments 
coetanis (Roig et al, 1997), aquí predominen les olles de 
ceràmica de pasta reduïda o neutra, de tons foscos i amb llavis 
majoritàriament arrodonits, acompanyades d’alguns exemples 
de gerres amb vessadors i algun cas puntual de sitra. En 
aquests darrers trobem alguns exemples amb pastes depurades 
i bescuitades, amb l’interior gris i les superfícies ataronjades, i 
encara algun fragment on s’observa un tractament espatulat de la 
superfície. Per altra banda, i com és d’esperar, l’excavació ha ofert 
un nombre important de fragments informes i alguns objectes 
de ferro, de moment en procés d’estudi i restauració.

4 De fet, la datació d’una mostra de carbons extreta del nivell de circulació 
de l’àmbit 21 aporta una cronologia centrada a l’entorn de l’any 1000 (BETA-
289561: edat radiocarbònica convencional 1040 ± 40 BP; Cal. AD (2 sigmes): 
900-920/950-1040; Cal. AD (1 sigma): 980-1020).

5 S’ha dut a terme una datació sobre el rebliment de carbons d’una d’aquestes 
estructures de combustió, que ofereix un arc cronològic congruent amb el de 
l’analítica anterior: UBAR-1204: edat radiocarbònica convencional 1065 ± 30 BP; 
Cal. AD (2 sigmes): 895-925/936-1022; Cal. AD (1 sigma): 903-915/969-1017.

6 Serien indicadors d’aquesta cronologia avançada alguns fragments 
d’olles de pasta reduïda amb vores exvasades i llavis gruixuts i bisellats, 
molt semblants a alguns exemples observats, per exemple, al jaciment de 
L’Esquerda de Roda de Ter (Ollich, 1983-1984).
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Aquesta ocupació d’època comtal del jaciment de les Feixes 
de Monistrol ens proporciona, doncs, un molt bon exemple 
d’establiment orientat de manera específica a la producció de 
ferro i a l’elaboració i manipulació d’objectes d’aquest material. 
En aquest mateix context cronològic, l’aparició d’aquest tipus de 
tallers que integraven activitats, tant d’obtenció del metall com 
purament de forja o ferreria, ha estat constatada a partir del segle 
XI en endavant en nuclis urbans o agregats com, per exemple, 
Peralada o L’Esquerda de Roda de Ter i en altres establiments 
de caràcter específic, com La Fabregada de Sant Esteve de la 
Sarga (Llinàs et al, 1998: 114-123; Ollich, Rocafiguera, 2006; 
Sancho, 1997). Per contra, l’existència de senzills tallers de 
ferreria integrats en el que podríem considerar assentaments 
rurals simples d’orientació agropecuària (masos, bàsicament) es 
detecta també arqueològicament en una cronologia pràcticament 
coincident amb la fase comtal de Les Feixes de Monistrol, com 
ho mostra el jaciment relativament proper del Collet de les 
Caixes, a Navàs (Folch, Gibert, 2011-b).

En qualsevol cas, cal inserir aquesta iniciativa productiva 
en el marc de les relacions socioeconòmiques que s’estableixen 
a partir de l’època comtal i, a la vegada, en el llarg i evolutiu 
procés transformador que s’esdevé durant l’Edat Mitjana. 
A la Catalunya Central, les fargues, així com les ferreries, no 
es mantindran alienes als marcs d’enquadrament i la lògica 
econòmica imposats des d’instàncies senyorials (Sancho, 2011; 
Farías, 2001). En aquest cas, cal identificar, segons el testimoni 
d’una butlla papal de l’any 951, el monestir de Ripoll com la 
institució a qui deu pertànyer aquesta explotació7.

CAL TICÓ: UN CENTRE PRODUCTOR DE 
CERÀMICA EN ÀMBIT RURAL
Fou en el context del projecte de prospeccions de l’any 2006, 
doncs, que es va dur a terme la revisió d’aquest jaciment, ja 
catalogat en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya 
i on es va poder observar una gran quantitat de ceràmica en 
superfície en la part superior i en un dels vessants d’una petita 
elevació (coordenades UTM: 399683/4634593, a 395 m.s.n.m.) 
envoltada per un pronunciat meandre de la riera d’Argençola, en 
el terme de Castellnou de Bages. L’estudi d’aquest jaciment, la 
cronologia del qual se situava llavors, de forma preliminar, vers 
els segles IX-XI a partir del material ceràmic recollit, revestia un 
major interès per tal com es podia posar en relació amb el veí 
lloc d’Argençola, documentat des de l’any 992 juntament amb la 
seva església de Santa Eulàlia (Ordeig, 1999, doc. 1635).

A partir de les tres campanyes efectuades durant els anys 
2008, 2009 i 2011 s’ha excavat una superfície d’uns 350 m² en 
la plataforma superior del turó, on es documenta un singular 
conjunt d’estructures que permet caracteritzar el jaciment com 
un centre productor de ceràmica d’època comtal, amb una 
cronologia compresa entre els segles X i XII (Folch, Gibert, 
2011-c)8. Si bé les condicions de conservació del jaciment no 

7 “Et in Minorisa quantum ibidem habent monasteriola cum sua pertinentia” 
(Ordeig, 1999, doc. 685).

8 Datació que obtenim mitjançant dues analítiques radiocarbòniques i que ens 
marquen els límits cronològics del jaciment. La primera, practicada sobre el 
primer nivell d’amortització de l’obrador, ens situa en ple segle X: BETA-277765: 
edat radiocarbònica convencional: 1090±40 BP; Cal. AD (2 sigmes, 95%): 880-
1020. Cal. AD (1 sigma): 900-1000. La segona, prové d’una mostra de carbons 
extreta del nivell d’amortització del forn-1, i ens marca el límit cronològic vers 
mitjan segle XII: BETA-333298: edat radiocarbònica convencional: 870±30 
BP; Cal. AD (2 sigmes): 1050-1090; 1120-1140; 1150-1220. Cal. AD (1 sigma, 
68%): 1160-1220. Cal fer notar l’heterogeneïtat de dates i la baixa probabilitat 
del primer sigma en la segona datació, qüestió que cal atribuir doblement al 
factor de calibratge i a la pròpia mostra, potser massa diversa, si bé recuperada 

són les millors, a causa de la forta erosió del pendent on es troba, 
fet que ha destruït completament qualsevol context que no 
constituís una estructura negativa o a redós d’una veta de roca, 
podem distingir algunes transformacions en les estructures que 
conformen el jaciment que segurament modificaren la fisonomia 
del jaciment durant la seva vida útil. Fins ara, les estructures 
més significatives són els dos forns de planta aproximadament 
circular construïts a partir de retalls en el subsòl, amb la part 
interior revestida amb pedres lligades amb fang. Les seves 
dimensions són més aviat reduïdes, amb un diàmetre interior 
aproximat d’un metre. Malgrat les seves deficients condicions 
de conservació, el forn 1 ens permet asseverar que es tracta de 
forns bicamerals de tiratge vertical, construïts amb una cambra 
de foc, a sota, amb materials més sòlids, i en la seva part superior, 
la cambra de cocció, possiblement bastida amb argila o tovots. 
De nou, malgrat les febles evidències, alguns fragments de 
graella recuperats del mateix forn ens permeten afirmar que, 
ambdues cambres, quedaven separades per aquesta, construïda 
amb fang, amb obertures per als gasos de mida variable i amb 
un gruix mínim de 12 cm. En tot cas, es tracta d’una tipologia 
de forns gens estranya per a cronologies dels segles X-XII, com 
testimonien el forn de Can Gambús 2 per al segle X (Artigues et 
al, 2007), i els de Casampons o Cabrera d’Anoia per a cronologies 
immediatament posteriors (Padilla, 1984; Travé, 2009). Cal 
fer esment, addicionalment, a un retall de planta poligonal i 
de poca profunditat que s’associa al funcionament del forn 2 
i que presenta diversos estrats de cendra i argila diferenciats, 
probablement vinculats a les successives neteges del forn.

Per altra banda, al llarg de la superfície excavada s’han 
documentat fins a vuit retalls de planta estreta i allargada i 
poca profunditat, practicats en els nivells d’argila que s’alternen 
de forma estratificada amb els nivells de roca, estructures que 
s’interpreten provisionalment com extraccions de la matèria 
primera necessària per al procés de producció de la ceràmica. 
De fet, una d’aquestes estructures (C-1) serà posteriorment 
amortitzada i modificada amb la finalitat de construir una 
cabana o cobert associat a diversos forats de pal i un fogar. 
Així mateix, i a tocar d’un dels forns, es troba una estructura 
de planta ovalada (O-1) excavada en el subsòl natural associada 
a tres petites cubetes i que presenta un clar nivell de circulació 
interior, vinculat a un bloc de dimensions considerables tallat 
amb l’objectiu de proporcionar una superfície plana i estable, un 
conjunt que es pot interpretar possiblement com un obrador o 
taller destinat a l’elaboració de les pastes i al modelat de les peces. 
Addicionalment, la presència d’un petit nivell de circulació 
adossat a la roca i d’un fragment de mur que amortitzen la 
zona ocupada pel forn 2 i el retall que se li associa podrien 
testimoniar l’existència d’alguna construcció destinada a tasques 
relacionades amb el taller, si bé amb les dades actuals resulta 
impossible afirmar amb seguretat a causa del nivell d’erosió 
que presenta aquesta zona del jaciment. No obstant això, cal 
esmentar la presència d’una sitja (E-6) excavada la campanya 
2011 que podria associar-se a la possible existència d’un espai 
de treball ubicat en aquesta zona, ja que no és estrany en aquest 
tipus de tallers la presència d’estructures com aquesta amb potser 
finalitats específiques lligades al manteniment de l’argila en 
condicions d’humitat idònies per al modelat (Travé, 2009).

Finalment, les estructures exhumades fins el 2011 es 
completen amb un retall en forma de “L” (E-10) de dimensions 

d’una única concentració de carbons. En tot cas i com expliquem més avall, 
és l’homogeneïtat del propi material arqueològic el que ens proposa un límit 
al segle XII, quelcom que, d’altra banda, no és aliè als resultats de la datació.
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considerables aprofitant la inclinació del turó i que, a manca 
d’exhaurir la seva estratigrafia, sembla que hauria estat aprofitat 
com a tester. Un espai on ja s’hi han recuperat fins a 3.126 
fragments ceràmics sense esgotar el seu primer estrat de rebliment.

Precisament, és l’ingent nombre de fragments d’atuells 
ceràmics el que caracteritza millor el jaciment. Efectivament, en 
les tres campanyes realitzades fins el 2011 s’han pogut recuperar 
fins a 20.473 fragments de ceràmica tot i que aproximadament 
la meitat es troben fora de context estratigràfic, atès que 
provenen dels nivells d’erosió que cobreixen el jaciment a causa 
de la construcció de terrasses de vinya i a la pròpia inclinació 
del vessant. Formalment, es tracta d’un registre que presenta 
una gran homogeneïtat pel que fa a la tipologia de les peces on, 
a part d’olles de llavi arrodonit, vora exvasada i cos globular i 
cossis de parets rectes o lleugerament corbes i vora reentrant, 
destaquen especialment tres tipologies bàsiques de gerres que 
dominen aproximadament el 70% de la producció del jaciment. 
Es tracta, en el primer dels casos, de gerres de grans dimensions, 
d’un sol vessador, sense nansa i amb parets amb gruixos 
superiors al centímetre. Els altres dos casos presenten un cos 
similar entre ells, caracteritzat per la seva tendència globular i 
una alçada mitja d’uns 15 cm. Ambdues formes presenten una 
vora afegida amb posterioritat i clarament diferenciada, fos 
d’un sol vessador en un cas, o de quatre en l’altre, formant les 
ja conegudes gerres tetralobulades. Per altra banda, i a falta de 
finalitzar els estudis ceràmics, cal destacar que vora el 90% de 
les peces del jaciment són modelades a torneta amb la inclusió 
de la vora amb posterioritat. Pel que fa a les coccions, també cal 
destacar que les peces cuites en ambients reductors arriben fins 
el 84% de la producció documentada, restant el següent 16% 
que interpretem com a defectes de cocció, quelcom de gens 
estrany en un taller d’aquestes característiques. En qualsevol 
cas, es tracta d’unes produccions ceràmiques ben conegudes 
en altres jaciments catalans datats dels segles X-XI, com per 
exemple Olèrdola (Roig, 2003-04), l’Església vella de Sant 
Menna (Roig et al, 1997) o la Plaça del Doctor Guardiet de 
Rubí (Sánchez, 2000).

CONCLUSIONS
És necessari concloure aquest text amb una petita reflexió que 
depassa l’àmbit de les estructures dels jaciments aquí exposats i 
que els posa en relació entre ells i amb un fenomen històric més 
extens: la creació de les senyories.

Efectivament, s’emplacen geogràficament en un comtat de 
nova creació al segle X (Gibert, 2011), cronologia coincident, 
per altra banda, amb la fundació d’ambdós tallers i el procés de 
concentració de la propietat i el domini de la terra que es venia 
efectuant als comtats catalans durant aquest període (Martí, 
1997). Aquest procés es farà palès en la formació de dominis 
de considerables dimensions en el mateix territori que engloba 
ambdós jaciments, com els dos grans alous comtals que l’any 992 
Ramon Borrell alienava i que ocupaven pràcticament els termes 
municipals actuals de Súria i Callús (Ordeig, 1999, doc. 1635). 
Creiem que els tallers excavats no són aliens a aquesta dinàmica, 
ans el contrari, ja que les seves característiques especialitzades i 
la seva creació ex novo en aquest moment responen clarament a 
iniciatives senyorials destinades a cobrir les pròpies necessitats 
dels seus dominis, per una banda, i molt probablement a generar 
els primers monopolis de mitjans de producció, per una altra.

Així, cal destacar el caràcter especialment complex d’una 
farga ubicada en un territori que no és aparentment ric en metalls, 
o el d’un taller de ceràmica que produeix majoritàriament 

unes tipologies ceràmiques, com les gerres tetralobulades, poc 
representades en contextos arqueològics estrictament camperols 
i, per contra, ben conegudes en centres de poder com castells, 
esglésies i ciutats, com Barcelona (Beltrán, 2006).

D’altra banda, els ben coneguts monopolis feudals o 
banalitats que es documenten especialment a partir de la segona 
meitat del segle XI i, sobretot, al segle XII, apareixen als textos 
com a resultats ja acabats d’un més que probable llarg procés 
social, que, per ara, tan sols sembla documentar-nos en els seus 
precedents l’arqueologia mitjançant la materialitat de jaciments 
com les Feixes de Monistrol, Cal Ticó o el també esmentat més 
amunt del Collet de les Caixes.

Concloent, serà l’arqueologia qui haurà d’aportar les dades 
més significatives i acurades mitjançant futurs treballs que, 
sumats als ara ressenyats, hauran de permetre entendre el procés 
de creació de les senyories i tot el seu esquema productiu basat 
en la complexa combinació de dominis directes, tinences i 
jurisdiccions en el seu procés de desenvolupament. Un procés en 
el que les innovacions en les formes productives i en les relacions 
que se’n deriven, com els tallers aquí exposats, de ben segur que 
hi jugaren un paper més decisiu del que fins ara hem conegut.
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Figura 1: Planta del jaciment de les Feixes de Monistrol (campanyes 2008-2011) amb indicació de les estructures documentades en relació a 
les dues fases genèriques detectades. No figuren les estructures localitzades en l’interior dels àmbits a l’espera del seu aixecament topogràfic. 
(Folch, C.; Gibert, J.; Gonzalo, X.)

Figura 2: Planta del jaciment de 
Cal Ticó (campanyes 2008-2011) 
amb indicació de les estructures 
documentades en relació al sector. 
(Cantoni, G.; Folch, C.; Gibert, J.; 
Gonzalo, X.)
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EL CASTELL DE CASTELLAR, UNA 
APROXIMACIÓ A LA SEVA EVOLUCIÓ 
CRONO-CONSTRUCTIVA. (AGUILAR DE 
SEGARRA, BAGES)

Cristina BELMONTE

INTRODUCCIÓ
Els coneixements sobre l’evolució crono-constructiva 
del Castell de Castellar responen bàsicament a dues 
intervencions arqueològiques realitzades els anys 2007 i 
2011. En elles es va procedir a l’estudi de paraments i a 
l’aixecament planimètric de l’edifici, a més de la realització 
de diversos sondeigs. És important destacar que, ambdues 
intervencions, van ser de caràcter parcial i que encara no 
s’ha esgotat totalment l’estratigrafia del recinte.

Aquestes actuacions van estar motivades pel projecte 
de rehabilitació i restauració de l’edifici, dissenyat per 
l’arquitecte Josep Maria Esquius, executat per Cots i Claret 
i promogut per l’Incasol (Institut Català del Sòl). La 
direcció arqueològica anà a càrrec d’Arqueociència Serveis 
Culturals.

SITUACIÓ 
El castell de Castellar es troba ubicat dins el terme municipal 
d’Aguilar de Segarra (El Bages), en el seu extrem sud oriental, 
a tocar quasi amb Rajadell. En concret s’alça dalt d’un turó, 
de 450 m d’alçada, que domina tres valls solcades per les tres 
rieres que conflueixen en aquest lloc, la de Maçana, la de 
Grevalosa i la d’Aguilar.

Des d’aquesta ubicació, un punt estratègic sobre el camí 
ral que anava a Lleida i, per tant, era pas obligat entre el 
Bages i la Segarra, estenia la seva àrea d’influència.

El castell forma un conjunt monumental amb l’església 
parroquial de Sant Miquel de Castellar, la rectoria i el 
molí. Les seves coordenades UTM són: X: 387757.8 m; Y: 
4620692.3 m; Z: 554.40 m (Imatge 1).

Imatge 1: Vistes des del castell direcció Manresa. L’antic camí ral, 
avui l’eix transversal.

BREU NOTÍCIA HISTÒRICA
El lloc de Castellar apareix documentat per primer cop l’any 
983, en l’acta de consagració del monestir de Sant Llorenç 
prop Bagà. No és fins quaranta anys després, l’any 1022, quan 
hi ha un document que parla explícitament de l’existència 
del castell. Aquest document correspon a un testament del 
seu senyor, Seguí, que deixa el castell al seu fill Company. 
Aquest document, a part del castell, esmenta l’existència de 
sis torres: les de Ceger (Seguer), Pujo Farner (Puigfarner), 
Sancta Maria (de les Coromines), Villalonga, la Guardia (la 
Guàrdia Pilosa) i Solanenles (Solanelles).

Situant aquestes torres i el castell en el mapa, s’observa 
que el municipi de Castellar, cap a l’any 1022, tenia forma 
de llança. La punta seria la Guàrdia Pilosa (a 15 km en 
línia recta del castell) i dirigida cap a la Segarra (terra amb 
conflicte amb els sarraïns en aquest període). Per tant, entre 
la Guàrdia Pilosa i Castellar s’escalonen en profunditat sis 
fortificacions secundaries (torres) amb l’objectiu de donar 
refugi i defensa als ciutadans del indret. Aquesta forma 
allargada del terme de Castellar, entre els castells de Calaf, 
Llavinera i Aguilar, per un costat, i Grevalosa i la Manresana 
per un altre, es similar a la que tenien els comptats d’Urgell, 
Cerdanya-Berga, Ausona-Manresa i Barcelona. Malgrat tot, 
d’aquest sistema defensiu de Castellar quasi no en queda res.

L’any 1078 fa testament Company, fill de Seguí, i és en 
aquest document on es cita, per primera vegada, l’església 
de Sant Miquel, ja que el mort hi fa una deixa. La següent 
notícia és de l’any 1123 on un fill de Company, Bereguer 
Sendred, no consta com a propietari del castell, sinó que 
ho és un altre germà seu. L’any 1259 apareix un Simó de 
Castellar, fill de Guillem de Castellar. La família Castellar 
desapareix definitivament per trobar com senyor del castell a 
Guillem de Castellví.

L’any 1281 el castell ja és en mans dels Grevalosa, 
ciutadans de Manresa, en concret d’Arnau de Grevalosa. 
El 15 de juny de 1400, el rei Martí l’Humà, restituí la 
jurisdicció de Castellar, fins aquell moment empenyorada 
pel rei Pere el Cerimoniós, prometent que no alinearia 
mai aquestes jurisdiccions sinó que serien governades pel 
veguer de Manresa. Tot i així, per aquestes dates, el castell 
continuava sent propietat dels Grevalosa, que en tindran el 
control fins el segle XVIII, quan passà a la família Amat, per 
enllaç matrimonial.

A partir d’aquest moment, el conjunt és transformà de 
forma considerable, esdevenint un mas, el qual continuà 
habitat fins els anys 40 del segle passat.

RESULTATS DE LES INTERVENCIONS: Evolució 
crono-constructiva
Fruit dels resultats obtinguts en les esmentades intervencions 
arqueològiques, es van establir tres grans horitzons 
cronològics, els quals expliquen l’evolució del conjunt. 
Aquests han estat determinats a partir de tres elements 
fonamentals: els materials arqueològics recuperats amb 
la realització del sondeigs i del seguiment de les traves i 
sabates, les diferents relacions físiques entre estructures i les 
dades documentals consultades. Tot i així, el coneixement 
que tenim sobre el recinte és molt escàs i fragmentat.

Horitzó I (Segles X-XIII): En aquesta fase incloem 
aquell conjunt d’estructures vinculades a la fundació del 
castell. La documentació esmenta que el lloc de Castellar 
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apareix citat per primer cop l’any 983, en l’acta de consagració 
del monestir de Sant Llorenç prop Bagà. No és fins quaranta 
anys després, l’any 1022, quan apareix un document que parla 
explícitament de l’existència del castell. Aquest document 
correspon a un testament del seu senyor, un tal Seguí. Així 
doncs, el castell fou fundat segurament al segle X, si teníem 
present els documents a dalt esmentats, dades que concorden 
perfectament amb d’altres castells termenats del Bages, que 
tindrien el seu origen en la reorganització territorial de 
Guifre I de Barcelona, entre el 880 i 890.

Aquesta ocupació entre els segles X-XI es confirmà, tot i 
que de manera molt susceptible, durant la campanya del 2007. 
En aquella ocasió es va recuperar un fragment de ceràmica 
espatulada de cocció oxidant, molt similar al localitzat en 
d’altres castells del Bages, sobretot en el cas de Castelltallat. 
Malauradament, la següent intervenció no va aportar més 
elements que ajudessin a confirmar aquest supòsit. D’altra 
banda, les reformes i transformacions profundes que patí 
l’edifici al llarg dels seus mil anys d’història, feia molt difícil 
rastrejar paraments clarament vinculats al castell fundacional. 
Tanmateix, a través dels diferents tipus de morter, el 
desgast dels carreus i la relació física entre estructures, hi 
ha dues parets, MR-2 i 9, o si més no, els seus trams baixos 
(aproximadament uns 2 m d’alçada), que podrien formar 
part dels primers moments d’ocupació del castell.

Aquests dos murs estan fets amb carreus de mida petita, 
molt desgastats i lligats amb molt poc morter, recolzant 
un sobre l’altre. A banda de la posició física, la presència 
de ceràmiques dels segles XII-XIV, en nivells que se’ls hi 
lliuraven, ajudaren a establir la seva datació. A més, segons 
la documentació, el conjunt va perdre la seva funcionalitat 
com element defensiu entorn del segle XIII. Per tant, la 
localització d’un seguit d’espitlleres que evidentment estaven 
associades a la defensa, indicaven que aquestes parets van ser 
bastides abans d’aquesta centúria (Imatge 2).

Imatge 2: Planta del conjunt d’estructures adscrites a l’horitzó I (ss. 
XI-XIII). 

Tot i la manca de dades concloents, creiem que es poden 
distingir dues fases diferenciades dins aquest horitzó 
cronològic.

Segle XI: En aquest moment situem la construcció del 
mur MR-9, tot i així, una cala realitzada a la sala 2 durant 
la campanya de 2011 va aportar noves dades. Es va posar 
de manifest que el mur MR-9 recolzava sobre una paret 
anterior, feta amb carreus de mida petita lligats amb morter. 
L’estructura de funcionalitat indeterminada portava una 
alineació diferent als murs MR-9 i 2, considerats els més 
antics del recinte. Tanmateix, el mal estat de conservació i 

la construcció d’un altre mur que l’arrasà parcialment han 
impedit definir-ne els usos i característiques. El que sí sembla 
evident, però, és que correspondria a les restes més antigues 
del castell localitzades fins el moment, datades entorn el 
segle XI-XII o ante quem a aquesta centúria, a partir de la 
seva posició física amb les altres parets.

És possible que, hipotèticament, en aquest moment, es 
construís la torre defensiva que actualment no es visible en 
les restes conservades. La presència d’aquest mur podria 
ser la primera evidència d’aquesta construcció, tant per les 
seves característiques morfològiques com per la posició física 
respecte les altres estructures del castell. Per tant, només amb 
l’excavació total de la sala, es podran aclarir aquesta i altres 
hipòtesis plantejades entorn l’edifici (Imatge 3).

Imatge 3: Detall del mur localitzat a la sala 2, possiblement el més 
antic del recinte.

Segles XII-XII: Recolzant sobre el mur MR-9, hi ha 
l’altre mur perimetral de l’edifici, el MR-2, que situem 
cronològicament una mica més tard entorn el segles XII-
XIII. La seva construcció estaria relacionada possiblement 
amb un creixement del edifici, en mans dels Srs. de Castellar, 
i els seus últims moments d’ús com estructura defensiva 
(Imatge 4).

Imatge 4: Vista des del sud del Castell abans de la seva rehabilitació.

Horitzó II (segles XIII-XVII): En aquest segon moment, el 
més ampli i subjectiu, hem inclòs tots aquells elements que 
clarament no formaven part del recinte inicial, ni tampoc 
de les reformes vinculades a la transformació del conjunt en 
masia. Dins aquest ampli període hem definit fins a tres fases 
diferenciades (Imatge 5).
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Imatge 5: Planta del conjunt d’estructures adscrites a l’horitzó II (ss. 
XIII-XVII).

Segles XIII-XV: La datació d’aquesta fase, a part de les 
característiques constructives d’algunes estructures, ha vingut 
determinada pels materials trobats durant l’excavació. Tot i 
ésser escassos, s’han recuperat diversos fragments de ceràmica 
reductora, amb datació entre els segles XIII-XV, evidenciant 
una ocupació en aquest moment. També s’han recuperat 
diversos fragments ceràmics típics del segle XV, com algunes 
blaves, vidrades en reflex i blau o els vidrats melats.

La intervenció arqueològica també ens ha permès 
documentar algunes estructures, anteriors a la masia. Amb els 
materials recuperats durant la seva excavació, s’ha constatat 
que tampoc eren del moment fundacional del recinte, sinó 
que s’haurien de vincular a la ocupació del indret al llarg del 
segles XIII-XV. Entre aquests elements destaquen tres forats 
de pal, documentats a la campanya del 2007, i les quatre 
sitges localitzades a la Sala 2 durant la intervenció de 2011 
(Imatge 6).

Imatge 6: Vista aèria de les quatre sitges localitzades a la campanya 
del 2011. 

Desprès de la fundació del castell, la primera fase d’activitat 
es detecta a partir del segle XIII. Tot i que no podem 
concretar el conjunt d’estructures bastides en aquest moment, 
cal pensar que el castell començà un procés de remodelació 
important, amb una fase crono-constructiva situada vers els 
segles XIII-XV i avalada pels materials i elements esmentats 
més amunt.

Segles XV-XVI: El procés de reformes iniciat al segle 
XIII, ja sota els senyors de Grevalosa, culminarà en un segon 
moment situat ja a la baixa edat mitjana. D’aquest moment 
podrien ser les arcades de les sales centrals, així com moltes de 

les obertures documentades, com algunes finestres decorades 
dels murs MR-8 i 11.

Segles XVI-XVII: En aquest moment té lloc la tercera 
fase de reformes d’aquest horitzó cronològic, les quals 
transformarien considerablement la fisonomia del conjunt, 
una imatge que s’ha conservat fins l’actualitat.

Horitzó III (segles XVIII-XIX): Aquest tercer i últim 
horitzó esta vinculat a les reformes sofertes pel conjunt amb 
la transformació del mateix amb masia, una vegada passa a 
mans de la família Amat. Aquest fet queda palès en dues 
llindes, una a un balcó, on es pot veure la data 1774, i l’altre a 
la boixa d’una tina on es llegeix 1777.

Durant aquest moment, es produeix també un reforç 
important dels murs existents a l’edifici. Això s’observa per 
la presència de parts dels murs tapades amb pedres lligades 
amb morter rosat o d’imbricació d’alguns murs recrescuts, 
amb altres ja existents. També s’obren o reformen moltes de 
les portes, finestres i balcons del conjunt, com ho demostren 
els carreus escairats que les delimiten, i les llindes esmentades 
anteriorment.

En tot el primer pis del castell es detecten nombroses 
reformes, com ho demostra la presència d’envans i l’enguixat 
d’algunes sales, així com la creació de dos armaris de paret. 
Cal pensar que també són d’aquest moment bona part del 
forjats i algunes escales que donaven accés al pis superior.

Pel que fa a les transformacions, també hem d’esmentar 
les vinculades a la producció agrícola. Aquesta s’evidencia 
amb la construcció de fins a 6 tines, algunes de les quals 
tapien parcialment unes arcades gòtiques de fases precedents. 
A banda de les tines també es documenten les restes d’un 
trull, un abeurador, un dipòsit, menjadores i un forn. Tots 
aquests elements evidencien l’ús de les diferents estances del 
recinte, que va ser abandonat vers els anys 40 del segle passat 
(Imatge 7).

Imatge 7: Planta del conjunt d’estructures adscrites a l’horitzó III (ss. 
XVIII-XIX).
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RESULTATS DE LA RECERCA 
ARQUEOLÒGICA AL CASTELL DE 
CENTELLES. CAMPANYES 2009-2010 I 
2011 (SANT MARTÍ DE CENTELLES)

Anna CHÁVEZ CALM i Isidre PASTOR i BATALLA

El programa de recerca arqueològica al castell de Centelles 
s’emmarca dins del projecte de recuperació i posada en valor 
d’aquest conjunt monumental que, des de l’any 2006, impulsa 
i promou l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles. Fins a 
la data, aquesta iniciativa ha comportat que s’hi hagin portat 
a terme diverses intervencions arqueològiques prèvies. En 
el present treball es presenten els resultat de les actuacions 
corresponents a les campanyes dels anys 2009 i 2010, que 
s’enarquen dins dels treballs de consolidació preventiva de 
les restes arquitectòniques del castell.1

La incidència i afectació que comportaven els treballs 
previstos en la proposta arquitectònica preventiva, requerien 
que cadascuna de les actuacions es supedités a una actuació 
arqueològica concreta. Per aquests motius es justifica la 
definició d’una proposta d’Intervenció Arqueològica que 
contemplés la realització d’un seguiment i un control dels 
treballs que s’havien de realitzar així com l’excavació dels 
sectors, susceptibles d’aportar informació que permetés 
documentar i estudiar les estructures conservades de les 
dependències castrals i, a la vegada, aportar dades per les 
següents fases de consolidació arquitectònica.

El conjunt d’aquestes actuacions arqueològiques s’han 
realitzat durant el mes de juliol dels anys 2009, 2010 i 
2011 en el marc d’uns Camps de treball, com a Pràctiques 
Universitàries, del programa lectiu del departament 
d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona i del Grau 
d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El castell de Centelles es troba en el municipi de Sant 
Martí de Centelles, comarca d’Osona, confrontat amb el 
Vallès Oriental. El terme d’aquest municipi va formar part 
de l’antic Comtat de Centelles fins l’any 1840, quan els 
quatre municipis i les diverses parròquies que formaven el 
comtat es separaren per formar municipis independents.

A la part alta del municipi, situada al Pla de la Garga, 
s’hi localitza la vella parròquia de Sant Martí de Centelles, 
que dóna nom al municipi, i en un promontori, just sobre 
d’aquesta hi ha el Castell de Sant Martí de Centelles, també 
conegut amb el nom de Castell de Centelles. 

El castell de Centelles presenta una distribució espacial 
que s’adapta a l’orografia del terreny, conformant una planta 
que recorda una figura geomètrica triangular. Aquest conjunt 
es caracteritza per la presència de dos recintes geogràficament 
delimitats formant dos nivells diferenciats en alçada.

Se sap que l’actual edifici del castell de Centelles fou 
completament renovat durant el segle XV. El vell castell 
de Sant Esteve, referenciat ja des del segle IX, guardava la 
mateixa disposició característica de dos recintes imposats 

1 Les Intervencions Arqueològiques s’han realitzat sota la direcció tècnica 
dels arqueòlegs Anna Chávez i Isidre Pastor i el documentalista Jaume Oliver. 
Els resultats  de les intervencions es recullen a (CHÁVEZ, PASTOR 2009).
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per la topografia de l’espai. El recinte inferior no era tan 
gran, com el recinte superior fins que al segle XV, com hem 
vist anteriorment, s’esmicola una part del recinte sobirà per 
ampliar el Jussà.

Les primeres intervencions al Castell de Centelles han 
estat plantejades amb l’objectiu d’avaluar les perspectives 
arqueològiques que aquest ofereix, amb la finalitat de 
disposar de dades que permetin conèixer l’entitat i abast de 
les restes patrimonials que se’n preserven. Atesos aquests 
plantejaments, s’han programat unes actuacións centrades 
en l’excavació de les dependències de l’anomenada “casa del 
noble”, identificades com a Àmbit 3, tot considerant que 
aquest és un dels indrets que oferia les millors garanties per 
poder assolir els horitzons dels plantejaments programats.

La zona intervinguda s’emplaça al sector occidental del 
recinte jussà, indret on s’hi delimita un gran espai central que 
es correspondria amb el que seria el pati d’armes. El conjunt 
d’estructures de l’àmbit identificat amb el núm. 3 conformen 
una construcció d’uns 46 m de llargada per uns 6 m d’amplada.

El mur de tancament meridional del cos que conformen 
aquestes dependències es correspon amb el pany de la 
muralla, que s’aixeca sobre el penya-segat i que dóna a la 
vessant oest, vers Can Corpus. El primer d’aquests espais ha 
estat identificat com a Sector 1, definit pel mur de tancament 
est i el mur al que s’obre la façana principal d’aquest conjunt. 
La divisòria entre aquests dos espais es fa a partir d’un mur 
de maçoneria força precari.

Figura 1.- Vista del sector 2 durant els treballs d’excavació que han 
realitzat els alumnes participants al camp de treball. (Fotografia A. 
Chávez – I. Pastor)

TREBALLS REALITZATS
Als Sectors 1 i 2, per sobre dels nivells d’enderroc dels murs de 
tancament caiguts, es disposa un nivell de deposició natural 
conformat per un estrat de terrens de matriu sorrenca força 
antropitzat. Es tracta d’un nivell en què es localitzen residus 
antròpics contemporanis. Aquest nivell cobria pràcticament 
tota la superfície d’aquest sector, arribant-s’hi a localitzar 
diversos nivells de foc associats amb bossades de brossa, amb 
gran quantitat de residus contemporanis recents.

Per sota d’aquest s’ha localitzat un estrat associat a les 
fases d’abandó del sector 1 i del sector 2. Aquests nivells 
cobrien totalment la superfície d’actuació i estava compost 
per terres de composició orgànica amb fragments de restes de 

materials constructius.
L’excavació d’aquest dos nivells d’enderroc ha permès 

recuperar la planta del conjunt de les estructures que 
conformaven el cos de les dependències d’aquesta part del 
castell. Així mateix, les tasques realitzades han posat al 
descobert la seva compartimentació interna, possibilitant la 
identificació de dos grans espais.

Per sota dels nivells d’enderroc ha estat possible 
documentar un nivell d’ús en cada un d’aquest dos espais. 
Al sector 1 aquest nivell de circulació es disposava per sota 
del marxapeu de la porta principal i de la portella de l’escaire 
oriental. Aquest nivell es corresponia amb un nivell de terra 
piconada de matriu sorrenca, que presentava algunes taques 
de calç i cendra. Amb tot, es tractava d’una superfície sense 
cap mena de paviment d’obra, restant tan sols treballats els 
marxapeus de cada una de les dues portes.

Pel que fa al sector 2 el nivell d’ús presentava un estat 
de conservació molt precari. S’ha de considerar que tant 
la incidència de l’enderroc de les estructures d’aquestes 
dependències com l’afectació dels blocs de margues 
esllavissades del promontori rocós que afectaren aquest espai 
van malmetre força el nivell de circulació original d’aquest 
sector. En qualsevol cas, ha estat possible identificar-ho en 
diversos punts, cosa que ha permès disposar de la seva cota 
original. Tal com al sector 1, aquest nivell es disposava a una 
cota inferior del marxapeu de la porta.

Els murs de tancament de cada un d’aquest dos sectors 
de l’àmbit 3 es fonamenten directament sobre el basament 
rocós. Així mateix, per tal de salvar el desnivell que aquestes 
margues presenten vers el nord, s’hi disposa un nivell de 
terraplenament, disposat amb la finalitat de regularitzar 
la superfície de cada una de les plantes baixes d’aquestes 
dependències.

Figura 2.- Planta general de les fases constructives dels àmbits 
documentats al sector 3. Dependències que es corresponen a 
l’anomenada “casa del noble”.(dibuix A. Chávez – I. Pastor)

L’actuació arqueològica que es va portar a terme al sector 2 de 
l’àmbit 3 s’ha realitzat en el transcurs de les dues campanyes 
d’excavació dels anys 2009 i 2010. A diferència del sector 1, 
les dependències d’aquest sector van quedar molt afectades 
pel propi esdevenir històric del castell. En aquest sentit, el 
conjunt dels murs que actualment es preserven no presenten 
el bon estat de conservació que es localitza en altres parts 
del recinte del castell. Així doncs, amb la finalitat de poder 
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esgotar l’estratigrafia d’aquest sector, es va plantejar una 
actuació integral que va comportar una excavació extensiva 
de tota la seva superfície.

Pel que fa als treballs que s’han realitzat al sector 3 
d’aquest àmbit 3, s’han limitat a la retirada del nivell de runa 
d’època contemporània de l’interior de la cisterna. Es tractava 
d’un nivell d’aportació antròpica compost per terres, pedres 
i, majoritàriament, brossa contemporània. Des de la seva 
amortització, vers finals del segle XIX, la cisterna s’havia fet 
servir d’escombrera del castell. Per sota d’aquest nivell es va 
identificar un estrat sense brossa d’època contemporània que 
cobria tot la base inferior de l’estructura neta.

Del conjunt d’objectes mobles que s’han localitzat durant 
el procés d’excavació, cal fer esment d’un gran nombre 
d’elements constructius, entre els quals hi ha una gran 
quantitat de teules i nombrosos carreus de pedra tallada 
de diverses dimensions. Amb tot, entre els elements més 
singulars, cal destacar la localització de diversos fragments 
de pedra tallada que presenten un treball decoratiu, així com 
un ampit de pedra tallada amb motius d’ornamentació floral.

A partir de les dades que han aportat els resultats del 
procés d’excavació dels àmbits afectats, i de l’estudi de les 
restes arquitectòniques preservades, s’han pogut establir tres 
fases constructives. L’anàlisi de cada una d’aquestes fases ha 
establert una seqüència constructiva que reflecteix l’evolució 
arquitectònica del conjunt de les estructures d’aquesta part 
del castell.

Fase I – segles XIII-XIV
Considerant aquests precedents, s’ha identificat un primer 
projecte arquitectònic que es correspondria amb la fase 
constructiva més antiga cronològicament. Les estructures 
d’aquest primer moment conformarien el mur de tancament 
del conjunt d’aquest àmbit 3. Aquest s’aprecia perfectament al 
sector 1, ja que és on aquesta estructura assoleix unes majors 
dimensions de la seva planta i on, també, l’aparell constructiu 
és més regular. D’altra banda, aquest mateix mur presenta una 
refecció que es correspon amb l’obra de la segona meitat del 
segle XV, definida amb motiu de la transformació d’allò que 
es coneix com a “castell reial” durant la guerra civil.

Tot i que s’està pendent de poder concloure els treballs 
d’excavació del nivell de terraplenament associat a aquest 
mur, el material moble documentat fins al moment, permet 
constatar que es tracta d’una obra amb datació entre els segles 
XIII i XIV.

Aquesta primera fase constructiva es fa extensiva a altres 
parts del conjunt de les estructures d’aquest àmbit 3, com són 
les que conformen el tram del mur de tancament nord de tot 
el conjunt i que abasta trams del sector 2 com del sector 1.

Així mateix, el fet que el registre documental estableixi 
que és a partir del segle XIII quan es comença a consolidar 
l’ocupació del recinte jussà, no es pot descartar que part 
d’aquest projecte s’iniciés durant la segona meitat del segle 
XIII. És pel còmput del conjunt d’aquests plantejaments que 
el marc constructiu al qual es refereix aquesta fase ha estat 
establert entre finals del segle XIII i primera meitat del segle 
XIV.

Fase II – segle XV
El conjunt dels àmbits excavats, és a dir, la major part de les 
estructures exhumades, es corresponen amb una segona Fase 
que presenta una factura molt uniforme. Aquestes estructures 

es corresponen amb el mur de tancament meridional de tot 
aquest àmbit i amb les compartimentacions interiors entre 
cada un dels sector.

L’obra constructiva d’aquesta fase es correspon, molt 
probablement, amb el programa constructiu realitzat entre els 
anys 1465 i 1466, amb la finalitat d’esdevenir “castell reial”. 
Aquesta es caracteritza per ser una obra molt uniforme i 
regular, definida per un aparell auster de línies senzilles.

Entre els elements singulars d’aquesta fase, cal destacar 
els pilars dels dos arcs, molt probablement apuntats, que es 
construeixen per cobrir l’espai d’aquest sector 2. També cal fer 
referència a la localització en el nivell d’ús d’aquesta fase d’un 
gran molí d’oli portable. Es tracta d’una estructura composta 
per dos blocs de pedra monolítica destinats al processament de 
les olives. Aquest és un bon exemplar d’aquest tipus d’atuell, a 
la vegada que permet esbrinar l’ús a que es destinaren aquestes 
dependències a partir de la segona meitat del segle XV.

Figura 3.- Vista de l’estructura del molí on es pot apreciar la seva 
disposició formal així com el seu dimensionat. (fotografia A. Chávez-I. 
Pastor)

Fase III – segles XVII-XVIII
Pel que fa a les estructures d’aquest àmbit 3, la seqüència 
constructiva que ha estat identificada ha comportat la 
identificació d’una darrera fase constructiva, molt posterior 
a les dues anteriors. Es tracta d’un seguit d’actuacions 
arquitectòniques puntuals, definides a partir d’un ús quotidià 
d’aquestes dependències, amb posterioritat al projecte 
constructiu del segle XV. La majoria de les estructures que 
es relacionen amb aquesta fase es corresponen a refeccions, 
consolidacions o paredats d’estructures de les fases 
precedents.

D’entre aquestes, la que té una major entitat es localitza 
al sector dos i es correspon amb la construcció d’un nou 
tram del mur de tancament d’aquest àmbit. El tipus de 
fàbrica és força senzill i es fet de maçoneria lligada amb 
morter de calç de baixa qualitat. Aquest tipus d’aparell 
ha estat emprat en d’altres parts d’aquesta estança que es 
defineix en el sector 2. Molt probablement, el conjunt 
d’aquesta estructura va quedar afectat per les esllavissades 
del basament rocós de la primera terrassa del promontori i va 
comportar l’esfondrament complert d’aquest sector. Davant 
de la dificultat que comportava la retirada dels grans blocs 
de margues, es va realitzar una tasca de condicionament 
de l’espai, especialment motivada per garantir un accés en 
condicions a la cisterna.
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Figura 4.-Detall de les dovelles de l’arc caigut amb l’estructura del molí 
mòbil al costat, disposades sobre l’estrat de circulació del sector 2 
l’àmbit 3: Al fons de la imatge un dels grans blocs que es van despendre 
de la part superior del promontori (fotografia A. Chávez-I. Pastor)

Es pot considerar, per tant, que les vicissituds històriques que va 
experimentar el conjunt del castell, a partir de començaments 
del segle XVI, són les que motivaren el conjunt d’aquestes 
refeccions estructurals en aquest àmbit. Aquestes obres, tot i que 
es fa difícil precisar una cronologia concreta, es correspondrien 
a un marc cronològic definit entre el segle XVII i XVIII.

CONSIDERACIONS FINALS
Tot i que els treballs al quals fa referència la present Intervenció 
Arqueològica van estar supeditats als sectors afectats pel projecte 
d’ordenament arquitectònic, els resultats obtinguts van aportar 
noves dades que permeten aprofundir en el coneixement sobre 
l’evolució arquitectònica del conjunt de l’àmbit 3.

El resultat dels treballs d’excavació han aportat dades que, 
conjuntament amb els treballs de recerca documental que s’estan 
portant a terme, han de permetre aprofundir en el coneixement 
de l’evolució constructiva de les edificacions que s’emplaçaven 
en aquest indret. Es tracta d’estructures que es corresponen a un 
mateix programa constructiu original, de mitjans del segle XV, 
i que fou realitzat amb motiu d’esdevenir el castell residencia 
reial.

L’excavació arqueològica dels sectors on s’ha actuat en 
aquestes primeres campanyes ha permès constatar una primera 
fase d’ocupació d’aquest espai, prèvia al programa constructiu 
cinccentista. Les estructures d’aquest moment es correspondrien 
amb la resta d’uns trams de mur d’alguna de les dependències 
que s’aixecaven en aquest indret i que quedaren incorporades a 
l’obra del ambiciós projecte arquitectònic del segle XV.

Els treballs realitzats han evidenciat que la part central 
d’aquest cos longitudinal va quedar afectada per l’esllavissament 
del basament rocós, que presideix el promontori sobre el 
que s’aixeca el castell. L’impacte que tingué el despreniment 
dels blocs de roca sobre les dependències d’aquest sector fou 
devastador, cosa que va comportar que quedés en desús l’àmbit 
central d’aquest edifici. Així mateix, a partir d’aquest moment 
es documenta una darrera fase de condicionament i refecció de 
les estructures d’aquest cos meridional, treballs que estigueren 
centrats, bàsicament, en la reconstrucció d’un tram de la 
muralla i la construcció de murs de compartimentació interna 
d’aquestes dependències.

Tot i la rellevància dels resultats que ha aportat aquesta 
actuació arqueològica es tracta, només, d’una primera fase 
informativa. L’excavació de tot el cos meridional d’aquest 
recinte inferior del castell, per tal de poder disposar de dades que 
permetin plantejar la seqüència de la seva evolució constructiva. 

Aquestes dades, conjuntament amb l’anàlisi i estudi del fons 
documental, esdevindran cabdals a l’hora d’aprofundir en el 
coneixement del esdevenir històric del castell com del conjunt 
de la baronia de Centelles.

Caldrà, doncs, esperar a futures intervencions arqueològiques 
que abastin, de forma extensiva, la resta dels sectors d’aquest 
àmbit 3 per tal de disposar de totes les dades arqueològiques que 
permetin aprofundir en el coneixement històric de l’evolució de 
les dependències d’aquesta part del castell.

Tal com s’ha esmentat anteriorment, la present Intervenció 
Arqueològica ha estat un dels primers referents científics de la 
recerca arqueològica sobre el monument. Els resultats obtinguts, 
que es recullen en la present memòria, plantegen encara 
molts interrogants sobre l’ocupació de l’indret així com de la 
pròpia evolució constructiva de l’estructures que conformen 
el recinte del castell i sobre la seva precisió cronològica. Cal, 
doncs, incentivar la investigació històrica d’aquest conjunt 
i, evidentment, poder prosseguir amb els treballs de recerca 
arqueològics.
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LES EXCAVACIONS AL CASTELL DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Jordi GUÀRDIA

Entre els anys 2010 i 2012 s’han efectuat tres intervencions 
arqueològiques al castell de Guardiola (Guardiola de 
Berguedà), actualment en curs d’excavació. La modalitat 
d’intervenció ha estat la de camps de treball, en el decurs 
dels quals els participants han conegut els principis de 
l’arqueologia. La motivació ha estat l’interès de les entitats 
organitzadores Torre de Guaita i Grup d’esplai Penyes Altes 
per recuperar un monument del municipi del qual mai se’n 
havia fet un estudi exhaustiu i que presenta un elevat interès 
històric i patrimonial.

SITUACIÓ
Els terrenys on s’ubiquen les restes del castell van ser 
comprats el 1965 per Endesa. L’acord signat entre aquesta 
companyia elèctrica i Torre de Guaita per recuperar el castell 
compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà i l’ajut de la Generalitat.

El castell de Guardiola es troba situat al cim (752 m) i 
als vessants del turó que hi ha al costat de l’aiguabarreig de 
la riera de Saldes amb el riu Llobregat, a uns dos quilòmetres 
del nucli de Guardiola en direcció a Berga. Als peus del turó 
hi ha el pont romànic conegut com el pont vell de Guardiola.

ANTECEDENTS HISTÒRICS
Segurament el castell de Guardiola nasqué al segle X com 
una petita torre pública de vigilància (guardiola) en un 
punt estratègic situat al camí de Cerdans que conduïa del 
Berguedà a la Cerdanya. En el transcurs de tres o quatre 
generacions, aquesta torre de guaita creixeria fins a convertir-
se en un castell, transformant-se en un centre per a la defensa 
i seguretat de la contrada on confluïen el pagus o comtat de 
Berga, el comtat de Cerdanya i una zona de frontera que 
calia repoblar. Des del castell es dominava l’entrada a l’alta 
conca del Llobregat, de les valls de l’Eina, del Bastareny, de 
Bagà i de Lillet.

La primera notícia documental del castell data de l’any 
939 i la trobem com una afrontació del monestir de Sant 
Sebastià del Sull (Saldes). Concretament, els habitants 
del monestir podien viatjar amb seguretat fins la rocha de 
Guardiola. L’acta de consagració de l’església del monestir de 
Sant Llorenç prop Bagà del 983 no fa esment del castell però 
sí d’una església dedicada a Sant Pelagi, Sant Esteve i Sant 
Joan, que podria ser la capella castral.

El castell va ser una construcció comtal que passà, per 
donació, a mans del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, que 
fins al segle XIV en va tenir els drets. En aquesta centúria, 
el castell de Guardiola va ser la causa que hi haguessin 
importants enfrontaments, quan la Cerdanya depenia dels 
reis de Mallorca; aquest degué ser un dels motius que 
feren que els reis catalano-aragonesos s’interessessin per 
l’adquisició d’una part dels drets que el monestir de Sant 
Llorenç prop Bagà tenia sobre el castell; a més, també hi 
havia en aquest interès el desig de la corona de dominar un 

punt estratègic en una comarca controlada per grans senyors, 
com els Pinós, els Peguera o els Mataplana.

Les negociacions entre el monestir i els delegats del 
rei van començar l’any 1316 i culminaren l’any 1327 amb 
el bescanvi entre el rei Alfons III i Sant Llorenç, pel qual 
el rei rebia la meitat del castell de Guardiola i del lloc de 
Llenes. La documentació diu que en el turó del castell hi 
havia diversos masos amb unes dotze famílies i, al seu peu, 
molins que prenien aigua del Llobregat.

L’any 1344, la milícia de Berga, en nom del rei, 
s’encarregava de la guarda del castell de Guardiola. L’any 
1363, trencant una de les clàusules del bescanvi del 1327, 
el rei va vendre a la Universitat de la vila de Berga els drets 
que hi tenia. Després de la permuta del 1327 tingueren lloc 
episodis violents entre els Pinós i el monestir de Sant Llorenç 
prop Bagà pel castell, ja que els primers no volien l’augment 
del poder reial en la seva àrea d’influència. L’any 1365 el 
monestir vengué als Pinós part dels drets que tenia sobre el 
castell de Guardiola; a partir d’aquest moment, eren senyors 
del castell, d’una banda el monestir i els Pinós i de l’altra, la 
vila de Berga, cosa que comportà freqüents enfrontaments.

Finalment, l’any 1544 s’arribà a un acord entre l’abat 
Joan de Pinós i el síndic de Berga, encara que la influència 
de Berga sobre el castell va augmentar. Als segles XVI i XVII 
la seva importància anà minvant, fins al punt que la tradició 
oral situa la data de la seva destrucció a mitjans del segle 
XVII per ordre del cardenal Richelieu (D. A., 1985).

DESCRIPCIÓ I RESULTATS DE LES 
INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES

TORRE 1

Torre 1. Detall d’un dels laterals de la porta
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A la cara nord i a prop del cim de turó, no gaire abrupte en 
aquest punt, hi ha una muralla defensada per dues torres 
circulars, la més ben conservada de les quals es troba al nord-
est (torre 1). El paredat està format per carreus escalabornats 
de forma quadrada o rectangular, lligats amb morter. Es tracta 
d’una estructura que encara presenta una alçada considerable, 
entorn dels 3 m a la part més alta. Destaca la presència d’un 
contrafort adossat per la cara externa de la torre.

En el decurs de l’excavació de l’interior de la torre 1 van 
aparèixer tres estrats superposats sobre la roca. Al nivell 
superior, format per enderroc, va aparèixer un ardit d’època de 
Lluís XIV, emès a Barcelona durant la Guerra dels Segadors, 
i, entre la ceràmica, diversos fragments informes de ceràmica 
grisa medieval i un perfil sencer de bol de ceràmica vidrada 
de reflexos metàl·lics. Tot i això, el major volum de fragments 
corresponia a la ceràmica vidrada blava moderna i a la ceràmica 
vidrada monocroma. Per sota de l’enderroc es van localitzar 
dos nivells de terra compacta. El fet de trobar en aquest darrer 
únicament ceràmica grisa medieval sembla indicar l’existència 
de les restes d’un nivell de circulació antic.

Paral·lelament es va poder definir l’espai de l’entrada, que 
era on s’havia acumulat la major part de l’enderroc. A banda i 
banda de la paret d’aquest accés es van identificar dos encaixos 
de forma rectangular, relacionats amb el tancament de la porta 
de fusta.

TORRE 2

Torre 2 una vegada consolidada, amb el seu nivell de circulació de 
morter

L’altra torre (torre 2), més petita, es trobava parcialment 
tapada, però s’endevinava la seva planta, també circular, doncs 
era visible part del seu alçat. En un primer moment es va 
delimitar en planta, documentant-se com un paredat d’1,15 m 
de gruix format per carreus escalabornats de forma quadrada 
o rectangular, lligats amb morter. També va aparèixer la porta, 
de 2 m d’ampla i orientada al sud-est. El diàmetre intern de 
l’estructura era de 2,50 m.

Després de la consolidació de la paret perimetral externa, 
s’inicià l’excavació del seu interior. A una fondària aproximada 
de 45 cm van aparèixer les restes d’un nivell de circulació, 
compost per una capa de lloses lligada amb morter de calç, i una 
obertura ovalada a la seva part central, reforçada lateralment 
amb blocs de pedra. Es tracta probablement de les restes de la 
primera ocupació de la torre, de manera que per sota del nivell 
de calç ens trobaríem la roca o un reompliment de pedres com 
a sistema d’anivellament.

MURALLA NORD
Adossada a les dues torres destaca la presència del tram de la 
muralla (UE 9) que presentava un millor estat de conservació 
(tram central de la muralla nord), encara que amb molts blocs de 
pedra desplaçats. Era cobert de vegetació, la qual cosa dificultava 
l’apreciació de les seves característiques. Una vegada delimitat, 
es va poder apreciar la seva trajectòria semi-circular. Pel que fa 
a l’aparell, els blocs col·locats a les cares interna i externa del 
mur eren els de dimensions més grans i els que presentaven 
una superfície més plana. L’espai que hi havia entre les pedres 
laterals es trobava reomplert amb pedres de mida força més 
petita. L’alçada provisional d’aquest tram de muralla és de 
més d’1 m. Pel que fa a l’amplada, s’arriba als 1,50 m, mentre 
la llargada és d’uns 20 m. Finalitzat el procés de delimitació, 
aquest mur va ser consolidat en planta i per la seva cara externa.

S’efectuà un sondeig en l’angle intern d’unió de la muralla 
amb la torre 1, on dins la darrera capa de terra excavada, que 
podria correspondre al mateix   nivell de circulació identificat a 
l’interior de la torre 1, es van recuperar fragments de ceràmica 
grisa medieval i també un croat amb la inscripció Iacobus Rex i 
l’efígie del monarca. Pel revers s’aprecia la inscripció Barcinona, 
fent referència al seu origen d’emissió. Correspon al regnat de 
Jaume II (1291-1327).

Posteriorment es va delimitar en planta i per la cara 
externa el tram de muralla existent entre la torre 2 i l’indret 
on finalitza la fonamentació d’aquesta (UE 12), a la part 
més occidental del turó (tram nord-oest de la muralla nord). 
Es comprovà com era similar al tram central, encara que 
la seva trajectòria era en aquest cas rectilínia. En aquesta 
zona van aparèixer dos murs paral·lels entre si i adossats 
perpendicularment a la muralla (ue 30 i 31).

El tram nord-est de la muralla nord (UE 22) presentava 
un molt mal estat de conservació, destacant l’absència de 
reompliment intern, a causa del seu reaprofitament per 
bastir o consolidar altres estructures. Finalitzat de forma 
provisional el procés de delimitació, es va poder comprovar 
com, de forma similar al tram nord-oest, adopta una 
trajectòria rectilínia. A 8,70 m de distància de la torre 1, va 
aparèixer un mur perpendicular a la muralla (UE 63), orientat 
vers l’interior del castell fins una longitud provisional d’1,50 
m, mentre que la seva amplada és d’1,10 m.

 A 17 m de la torre 1 s’identificà una porta d’accés oberta 
a la muralla (UE 64), d’una amplada de 1,80 m. Cal destacar 
la importància de conèixer l’emplaçament de l’entrada al 
castell per poder interpretar la via d’accés, i també la seva 
relació amb el primer recinte emmurallat, situat al vessant 
i referenciat per alguns autors de finals del segle passat 
(Bartrina, 1985; Bolós, 1985a), en un indret actualment 
cobert de bosc i on, si bé són apreciables algunes restes, la 
seva interpretació és encara dificultosa.

A l’altra banda de l’entrada va aparèixer un mur (UE 65) 
diferentment orientat i d’una altra tipologia, si el comparem 
amb el descobert abans de la porta: els laterals es troben ben 
definits, i els blocs de pedra són petits, regularitzats i lligats 
amb morter de calç.

En aquesta zona es van trobar dos fragments de vora 
d’olla globular i set fragments informes de ceràmica grisa 
medieval, un dels quals amb decoració incisa consistent 
en una línia horitzontal ondulada, i també ceràmica blava 
medieval, blava moderna i vidrada monocroma.

Destaca, en aquest mateix indret, la troballa d’una 
moneda de 20 mm de diàmetre, amb una corona a l’anvers 
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i una creu al revers, que recorda als mitjos grossos o mitges 
corones de Navarra en temps del rei Carles II, que eren de 
plata o de billó ric. El símbol que hi ha sota la corona sembla 
que fa referència a la moneda típica de la regió francesa de 
Tours, de la qual hi ha moltes variants entre els segles XIV 
i XV. L’estat de conservació de la peça denota una llarga 
circulació, i el desgast dificulta la lectura de les llegendes. 
En tot cas es tracta d’una peça de valor alt (tipus mig gros o 
mitja corona), de billó ric o plata.

TORRE DE L’HOMENATGE 

Torre de l’homenatge. Perspectiva general dels murs 2 i 14. Excavació 
en curs

A un nivell superior al de les dos torres i la muralla 
septentrionals, al cim del turó, hi ha la construcció principal, 
segurament la celoquiam superiorem (torre de l’homenatge) 
que apareix en un document de 1327. Aquest edifici, que 
sembla d’època romànica i cronològicament anterior a les 
torres circulars, fou bastit amb carreus escalabornats, encara 
que poc treballats. Té una planta quadrangular i el seu estat 
de conservació és deficient, i en un primer moment tan sols 
s’apreciava l’existència d’una cantonada.

En aquesta torre de l’homenatge es van fer dos sondejos, 
un a dins i l’altre a fora. Al sondeig extern es documentà 
un únic nivell d’enderroc i s’arribà a la cota de la roca 
natural, mentre a l’interior s’inicià l’excavació d’un potent 
nivell d’enderroc. Atès aquest resultat, s’inicià l’excavació en 
extensió de l’interior de la torre i dels seus murs perimetrals, 
arribant-se a delimitar les quatre parets del recinte. Al final 
de la primera intervenció vam comprovar que la planta de 
la torre era gairebé quadrada, amb unes mesures internes de 
4,68 per 4,80 m.

En la segona campanya es va realitzar un nou sondeig 
per la cara externa, on a 1,40 m per sota del nivell d’enderroc 
apareixia el substrat natural. De forma paral·lela, es continuà 
amb l’excavació de l’interior de la torre, on es va trobar un 
fragment de vora d’olla globular de ceràmica grisa medieval 
dins l’enderroc.

A la darrera intervenció, efectuada l’any 2012, s’arribà a 
efectuar un rebaix generalitzat d’entre 0,90 i 1 m, tant per 
l’interior com per l’exterior. Tot i la potència acumulada, 
es continuà registrant un únic estrat, dins del qual es van 
recuperar fragments de ceràmica grisa medieval, blava 
medieval, reflexos metàl·lics, blava moderna i vidrada 
monocroma.

Cal destacar, també, la recuperació dins d’aquest mateix 
enderroc d’una sivella de cinturó de bronze, trobada sencera, 
que respon a la morfologia d’un cap de sivella de placa amb 
passador. El cap té forma ovalada i l’agulla s’ha conservat. 
No presenta decoració. S’han documentat troballes de 
sivelles similars a Sabadell (Roig; Coll, 2003), a la domus 
d’Olivet (Pujades; Subiranas, 2003), a la necròpolis i l’ermita 
de Sant Pere Sacama (Sales, 2003) i al vilatge de Santa Creu 
de Llagunes (Roig, 2003), sempre dins contextos medievals 
datats als segles XII, XIII i XIV.

A l’ala sud-oest de la torre es va documentar un espai 
d’entrada i sortida del recinte (UE 52), en forma d’obertura 
de planta trapezial i una amplada de 1,50 m. Es tracta d’un 
accés posterior a l’original (que segons la norma habitual 
en aquestes estructures defensives, es trobava a l’altura del 
primer pis), però ubicat al mateix indret, a una cota inferior. 
La troballa de molts blocs i fragments de pedra tosca caiguts 
al voltant d’aquest indret fa pensar que serien les restes 
d’aquesta entrada originària. Flanquejant l’obertura del 
mur de l’entrada, es van excavar totalment dues espitlleres 
situades al mateix nivell, quasi simètriques i de forma gairebé 
quadrada (0,45 x 0,35 m). Una altra espitllera va aparèixer al 
mur del cantó nord-oest mentre la resta, distribuïdes per tot 
el perímetre de la torre a un nivell inferior, encara es troben 
parcialment cobertes de sediment.

En l’excavació feta fora de la torre es van delimitar 
parcialment dues estructures muraries relacionades 
perpendicular amb seu perímetre extern. Mentre la que 
es troba a l’ala sud-oest (UE 49) presenta les mateixes 
característiques constructives i podria ser coetània, o fins 
i tot anterior, la que se situa al nord-oest (UE 67), d’estil 
arquitectònic clarament diferenciat, es troba clarament 
adossada i va ser feta posteriorment.

ÀMBIT
Inicialment es va delimitar, de manera superficial, una 
estructura de planta quadrada (3,40 x 4,80 m) formada per 
quatre parets perimetrals de blocs de pedra treballada i 50 cm 
d’amplada, apareguda a l’extrem de llevant del jaciment, molt 
a prop de la muralla nord i de la torre de l’homenatge, però a 
un nivell inferior a aquesta. La característica més destacable 
d’aquest àmbit era l’aprofitament d’un gran aflorament de 
roca com a paret interna, i la presència de tres forats per 
bigues en aquesta paret, que haurien suportat un pis superior.

L’any posterior al seu descobriment, es va efectuar una 
excavació en extensió del seu espai intern, i també un rebaix 
generalitzat pel voltant de l’edifici, per tal de regularitzar 
el terreny. Al llarg d’aquest procés es va anar retirant un 
reompliment de terra i pedres, amb presència de material 
arqueològic, que s’entregava a les quatre parets del recinte, 
dins el qual es van recuperar fragments de ceràmica grisa 
medieval, blava moderna i vidrada monocroma, i també 567 
fragments de teula, per la qual cosa sembla que el sostre 
d’aquesta estructura estaria constituït per aquest material, al 
menys pel que fa a la darrera ocupació. Igualment, s’hi van 
localitzar restes de mamífers de talla gran, fet destacable que 
no ocorre en cap altra part del castell.

Paral·lelament es van registrar tot un seguit d’elements 
estructurals que caracteritzen l’interior del recinte, com eren 
les seves parets internes i algunes unitats estratigràfiques 
negatives d’importància. Pel que fa a les parets, eren bastides 
amb carreus escalabornats però pitjor treballats que els de 
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la torre de l’homenatge, i de mida més petita, amb formes 
quadrades i rectangulars. El lligam utilitzat és el morter de calç.

La descoberta més significativa va ser la dels marcs, 
amb blocs de pedra molt ben treballats i escairats, de dues 
entrades al recinte, amb una mateixa amplada d’1,70 m, 
ubicades exactament l’una enfront de l’altra (UE 54 i 57), 
de manera que permeten l’entrada i la sortida de l’habitacle 
seguint una mena de corredor. En un moment posterior a 
la seva primera utilització, la porta ubicada al mur nord-est 
va ser tapiada amb un parament irregular de blocs de pedra 
(UE 58), la qual cosa permet parlar d’un mínim de dues fases 
ocupacionals d’aquest espai, i d’un canvi funcional, palès en 
la necessitat de clausurar el recinte per un dels accessos. 
L’entrada tapiada es troba alineada amb la porta localitzada a 
la muralla, de manera que després de flanquejar-se el recinte 
emmurallat, s’accediria a l’interior de l’àmbit en el moment 
en què la porta encara no ha estat amortitzada.

A la part interna de l’àmbit, a prop de l’angle septentrional, 
es van identificar els vestigis d’una escala de quatre graons 
fets amb lloses. És una altra prova de l’existència d’un pis 
superior, juntament amb l’existència dels recolzaments per 
les bigues.

Per sota del primer estrat identificat va anar apareixent un 
nivell d’enderroc, actualment encara en procés de delimitació, 
caracteritzat per la presència de blocs de pedra, alguns de 
voluminosos, molt ben treballats, de forma quadrada o 
rectangular, que recorden els elements que formen part dels 
marcs de les dues portes. Aquest nivell, que s’entrega a les 
estructures perimetrals internes del recinte, s’hauria format 
en el primer moment d’esfondrament de l’edifici.

MURALLA SUD
L’any 2011 es va procedir a la delimitació en planta, i pel 
seu alçat extern, d’una nova muralla (muralla sud) descoberta 
al sud-oest de la torre de l’homenatge, però a una cota 
sensiblement inferior a la d’aquesta. Es troba a la part de dalt 
del vessant meridional del turó, en una ubicació òptima per 
la defensa. Es tracta d’una estructura de trajectòria rectilínia, 
de 17 m de llargada al seu tram principal (UE 44), que forma 
una cantonada al seu extrem meridional, des d’on parteix un 
altre tram que arriba fins un aflorament de roca (UE 45). 
És de destacar la considerable alçada conservada en alguns 
punts de l’alçat de la cara externa, fins arribar als 1,50 m. La 
seva tipologia constructiva és diferent de la de la muralla 
nord: l’amplada del mur és menor i els blocs de pedra que la 
formen, de dimensions més reduïdes, són més ben treballats 
i lligats entre sí amb morter. Per altra banda, tampoc hi ha 
reompliment intern. Destaca la presencia de dues finestres, o 
espitlleres, al parament.

 Al llarg de dues campanyes es va finalitzar un sondeig 
per la seva cara interna, arribant-se fins una fondària de 
1,65 m, quan el mur s’assenta sobre la roca. En aquest 
procés es va registrar una estratigrafia adossada a la muralla, 
composta per sis unitats, que incloïa un nivell d’enderroc 
i dos de reompliment amb cendres, amb presència d’una 
vora d’olla globular i diversos fragments de ceràmica grisa 
medieval, vidrada blava medieval i vidrada blava moderna. A 
un nivell inferior es va poder documentar un estrat de terra 
rubefactada de 0,40 m de potència i, per sota, un abocament 
de pedres que regularitzava el desnivell de la roca, sent més 
potent a la part del fonament de la muralla, que d’aquesta 
manera quedava també reforçat.

CONCLUSIONS PROVISIONALS
A l’alta edat mitjana, les terres de l’alt Berguedà, on es troba 
Guardiola, foren llocs de refugi, i és possible que durant 
aquests anys es bastissin nombroses fortificacions de fusta al 
llarg del curs del Llobregat, a prop de les vies de comunicació 
més importants i en llocs estratègics. Aquests castells, més 
que cases senyorials, eren fortaleses defensives i centres de 
vigilància sobre una contrada. Molts d’ells eren edificats sobre 
roques (castells roquers) i aprofitaven les condicions naturals 
del terreny (guàrdia o guardiola) (Bartrina, 1985).

A partir del segle X, aquests castells havien perdut la seva 
funció originària, doncs la frontera ja era lluny. A partir de 
l’any 1000, en el moment de la feudalització, els castells ja no 
es feren pensant únicament en la defensa del territori, sinó 
en l’interès de les famílies senyorials, com els casos de les 
fortaleses feudals de Fígols, Gòsol, Saldes, Bagà, Meranges o 
la Pobla de Lillet. Segons J. Bolós (Bolós, 1985a) en aquesta 
segona època més tardana un dels castells més interessants és, 
precisament, el de Guardiola de Berguedà, per la presència del 
seu doble recinte de muralles al vessant del turó, que protegia 
un grup de cases situades entremig, com ocorre a Gòsol.

Originàriament, tota la part alta del turó del castell 
de Guardiola, exemple d’indret fortificat sobre un terreny 
idoni per la defensa, estaria protegida per les torres i per 
una muralla perimetral, actualment absent als indrets on 
la roca abrupta hauria facilitat una menor necessitat de 
fonamentació de les estructures defensives.

La torre de l’homenatge podria ser cronològicament anterior 
a la resta d’estructures, atesa la seva situació preeminent, 
al cim del turó, com a successora d’una probable primera 
torre de guaita de fusta; mossèn Bartrina diu que la torre de 
pedra actualment en curs d’excavació és originària del segle 
X (Bartrina, 1985). A aquesta hipòtesi cal afegir la major 
antiguitat que, històricament, es dóna a les torres de planta 
quadrada o rectangular respecte a les circulars. En tot cas, la 
torre superior esdevé la construcció més sòlida del conjunt 
si la relacionem amb les torres circulars. Aquesta major 
solidesa li ve donada pel gruix superior de les parets, per la 
duresa del lligam, i per una millor qualitat i quantitat del 
morter emprat.

En l’àmbit del Berguedà, disposem de molts pocs 
paral·lels de torres de planta quadrada, o gairebé quadrada, 
conservats; tan sols hi ha els exemples de Blancafort (Cercs) 
i Viver (Viver i Serrateix).

El possible nivell de circulació localitzat a l’interior de la 
torre 1 i del sondeig fet entre aquesta estructura i la muralla, 
denota l’existència d’un estrat d’origen medieval associat a 
aquesta torre i a la muralla nord, que proporciona ceràmica 
grisa medieval. Segons la datació del croat recuperat el 2010, 
aquestes estructures defensives serien anteriors a finals del 
segle XIII o inicis del XIV, ja que el nivell de circulació 
on apareix la moneda és de formació posterior. En aquest 
cas, la moneda és l’únic element que permet una datació 
cronològica absoluta d’aquestes construccions del castell 
“ante quem”. Dit això, creiem però que les estructures són 
originàries dels segles XI o XII, moment en què el sistema 
feudal ja es troba plenament consolidat al Berguedà.

A part de l’excepció esmentada, la ceràmica grisa medieval 
apareix per tot el castell, sempre descontextualitzada, en 
estrats superficials o associada a ceràmiques vidrades de 
cronologia posterior, la qual cosa implica l’existència molt 
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limitada de nivells alt-medievals. La seva presència al castell 
de Guardiola té paral·lels amb d’altres jaciments de datació 
coneguda al Berguedà, com ara el Mas A de Vilosiu (Bolós, 
1985b), Sant Quirze de Pedret, Sant Llorenç prop Bagà 
(López; Caixal, 1995), Sant Quintí de Taravil (Guàrdia, 
2007) i Sant Pere de La Portella.

Mentre les restes de la muralla sud es troben en una 
cantonada de la part alta del turó de més fàcil defensa a causa 
de la paret rocallosa, la muralla nord exercia la funció d’un 
autèntic sistema defensiu que ocupava una àmplia franja 
de terreny en un indret de més difícil defensa, que a més 
formava una unitat amb les torres 1 i 2 i les dependències 
annexes per la seva cara interna.

Les fonts relacionades amb el castell de Guardiola mencionen 
la presència de l’església de Sant Esteve i de la presó, indret 
on anaven a parar els castigats per la justícia de l’abat de Sant 
Llorenç prop Bagà. La presó apareix en un document de l’any 
1295, on hi consta que el cavaller Ramon de Pinós devia un 
modi de blat al cavaller Guillem de Rocavert. Aquest va jurar 
que, si no li pagava, el faria tancar a la presó del castell de 
Guardiola (Serra i Vilaró, 1930-1950).

Aquestes notícies històriques fan suposar que les restes 
d’aquestes dependències poden trobar-se al subsòl del castell. 
En aquest sentit, la delimitació dels tres murs adossats a la 
cara interna muralla nord sembla suggerir una distribució 
radial de les estructures.

Els resultats encara parcials de l’excavació de l’àmbit que 
es troba a la part més oriental del turó fan pensar que sigui 
alguna altra estructura, possiblement la quadra: es tracta d’una 
estança ampla de dos pisos, a la qual s’accediria probablement 
des de dos nivells, tenint en compte la irregularitat de la 
paret de roca, amb doble entrada enfrontada per facilitar 
la circulació dels animals i orientada a la porta d’entrada i 
sortida del recinte del castell.

Pel que fa al funcionament intern i la distribució espacial 
del castell, la ubicació dels accessos a la muralla, a l’àmbit i 
a la torre de l’homenatge insinuen una mena de corredor o 
camí intern que vincularia aquestes tres estructures.

Pel que fa a les fases constructives o remodelacions del 
castell, les noticies històriques i documentals no acostumen 
a fer referències a les reformes arquitectòniques, tot i que es 
menciona l’obligació d’obra, pel la qual els súbdits estaven 
regularment obligats a la conservació del castell. En aquest 
sentit, hi ha dos llocs al castell on podem parlar d’una 
segona fase constructiva, que coincidiria amb un canvi de 
funcionament de l’estructura en qüestió.

Al recinte de l’àmbit es documenta el tapiat d’una de 
les dues entrades que existien originalment en el primer 
moment d’ús de l’estança, amb la intenció de clausurar 
l’edifici per aquesta banda. Si tenim en compte la validesa de 
la hipòtesi plantejada més amunt sobre la utilització d’aquest 
edifici com a quadra, el seu tancament parcial podria obeir 
a un canvi funcional a la segona fase, atesa la dificultat 
sobrevinguda de maniobra dels animals.

A la torre de l’homenatge, l’entrada original és substituïda 
per un nou accés a nivell inferior. També aquí, la paret 
adossada a la façana nord-oest de la torre podria trobar-se 
en relació amb aquesta segona fase d’ús.

Cap el seu final, el castell participarà en els fets polítics 
del segle XVII. Aquest funcionament tardà de la fortalesa 

queda palès amb les troballes de ceràmica blava medieval 
i de reflexos metàl·lics però, sobretot, de ceràmica blava 
moderna i vidrada monocroma, en el que podríem considerar 
una època d’intensa activitat al castell, poc abans de la seva 
destrucció.

Destaca la concentració de ceràmica dels segles XVI 
i XVII a la torre 1, la qual cosa indica l’ocupació tardana 
d’aquesta estructura i, per extensió, del conjunt del castell. 
Aquesta finalització de les activitats de la fortalesa de 
Guardiola en relació amb els conflictes succeïts en terres 
catalanes al segle XVII esdevé reforçada arqueològicament 
per la presència de l’ardit de Lluís XIV (emès l’any 1648 o 
1650) a la torre 1, al costat de la ceràmica esmentada, que 
testimonia la seva participació a la Guerra dels Segadors i la 
seva destrucció precisament abans de l’acabament d’aquest 
conflicte l’any 1652.
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A LA 
COBERTA I CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT ESTEVE DE BAGÀ (BERGUEDÀ)

Pere CASCANTE
 

Situació geogràfica: Mapa ICC, E: 15000. ETRS 89 UTM. 
X:406093’6; Y:4678418’2
Nom del Jaciment:  Església de Sant Esteve de Bagà
Comarca: Berguedà
Directors: Pere Cascante i Torrella
Promotors: Servei del Patrimoni Arquitectònic Local.

DESCRIPCIÓ
L’església de Sant Esteve de Bagà es situa a l’extrem 
sud oriental del nucli antic de la població, damunt d’un 
promontori rocallós, limitant a migdia amb el riu Bastereny, 
afluent del Llobregat; a llevant amb el torrent dels Banyadors 
o de Palller avui soterrat pel pas dels vehicles i a tramuntana 
i ponent amb la Plaça Serra i Vilaró i el carrer d’en Calic.

Per accedir-hi, cal entrar a la població pel Carrer del 
Raval, eix comercial de la vila que connecta la part nova amb 
l’antiga, travessar la Plaça Catalunya i arribar a la plaça Serra 
i Vilaró on s’alça l’església de Sant Esteve de la Vila de Bagà.

Vista general de la Vila de Bagà a principi de segle XX. Foto col·lecció 
particular

DESCRIPCIÓ

Església de Sant Esteve abans de començar les obres. Foto SPAL

Es tracta d’un edifici compost per una planta basilical, 
amb una nau central més alta que els cossos de les quatre 
capelles laterals que la flanquegen a cada banda, i disposades 
entre contraforts els quals no sobresurten de la línia de les 
façanes laterals del temple. Les capelles de la banda nord 
tenen cobertes independents de teula àrab, disposades entre 

les parts superiors dels contraforts que en sobresurten. 
Damunt de les capelles de migdia s’ha formalitzat una 
terrassa a quatre nivells. Cada nivell salvat per un graó que 
coincideix amb l’àmbit de cada capella i que té per ampit 
el del corredor porxo. L’absis orientat a llevant és de planta 
hexagonal a l’exterior i semicircular a l’interior. Aquest cos 
està bastit amb carreus de pedra picada i presenta una volta 
de forn que serveix de suport a una coberta de lloses de pedra 
encavalcades i disposades amb forma de ventall.

Aquesta coberta de lloses situada per sota del rosetó 
quadrifoliat obert al capcer de llevant del temple està 
protegida per una coberta metàl·lica que ha substituït 
una anterior coberta de teula i llates de fusta que ha estat 
eliminada en la restauració recent.

La façana principal presenta un campanar de torre 
al costat nord i està capçada per un pinyó on s’obre una 
finestra ogival de pedra amb traceria i tancada per un vitrall 
emplomat. Aquesta façana està presidida pel portal major i, a 
la part superior de l’extrem sud, s’obre una finestra rectangular 
amb llinda de fusta amb accés a la coberta.

A peu de carrer del mateix extrem encara s’identifiquen 
els carreus de pedra que formaven el brancal del portal de 
les muralles de la vila. Aquest portal era anomenat Portal 
del Molí, perquè estava situat a prop de l’edifici del molí 
construït al peu del riu Bastareny. Era l’accés al poble pel 
cantó sud-est des del camí ral que venia de Sant Llorenç 
prop Bagà travessant el riu pel pont de la Vila.

Església de Sant Esteve després d’acabar les obrs. Foto SPAL

El campanar s’aixeca damunt la capella de Santa Llúcia. Està 
format per tres cossos: el primer basamental, el segon per a 
les campanes presenta obertures arcades i, finalment, el tercer 
cos és coronat per un llanternó al capdamunt, que allotja en 
les seves quatre cares les esferes del rellotge. Aquest rellotge 
està coronat per una estructura de ferro, datada de 1420, i té 
com a funció aguantar el pes de la campana de les hores i la 
dels quarts.

Al cos de campanes n’hi ha tres, foses l’any 1952 per 
“FUNDICION SALVADOR MANCLUS C INDUSTRIA 27 
VALENCIA”.

L’edifici compta amb dues portalades monumentals, 
la principal a ponent i la secundària, que donava accés al 
cementiri, a nord. Totes dues tenen arquivoltes apuntades i 
decoració escultòrica en la línia d’imposta. El portal major, 
emmarcat per pinacles, presenta una iconografia figurativa 
de bustos femenins i masculins protegits per dosserets, sobre 
una decoració vegetal, que s’identifiquen amb la societat civil 
de l’època, tant la noblesa com la burgesia local. Un àngel 
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músic a cada extrem flanqueja la sèrie escultòrica de les 
impostes. El portal de tramuntana ha perdut la decoració 
però les escasses restes mostren fulles i flors, a més d’un 
cap masculí que sembla d’època de transició del romànic al 
gòtic i un cap indeterminat de temàtica fantàstica. La façana 
lateral de migdia té dos cossos adossats a la meitat llevantina: 
la capella fonda a l’extrem est i la sagristia a continuació. 
La primera té coberta de teula a dues aigües amb el carener 
perpendicular a la façana sud del temple i una alçada que 
gairebé arriba a nivell de l’ampit de la terrassa superior de 
l’edifici. La segona és molt més baixa i té coberta a una 
vessant en direcció nord sud. En aquesta façana de l’església 
s’obren tres finestres amb vitralls emplomats, corresponents 
a sengles capelles, la més occidental, de forma allargassada, a 
manera d’espitllera té una finestreta quadrada damunt, i les 
altres dues ogivals, sense traceria.

S’accedeix a l’interior després de travessar la porta de fusta 
del portal major, baixar tres graons i entrar per un cancell 
vidrat amb estructura d’alumini, que té una porta central 
i dues de laterals. La nau central està coberta amb volta 
apuntada i totes les capelles estan comunicades lateralment 
unes amb altres per un arc obert a cada contrafort. Totes 
es tanquen amb voltes de creueria, excepte la de Sant 
Bartomeu, situada a llevant, a la banda nord, que té la volta 
apuntada. Les capelles de la banda sud estan pavimentades 
amb llosa de formigó, excepte l’àmbit de la capella fonda, 
que té paviment hidràulic, i les de la banda oposada tenen 
rajols i cairons. (Les advocacions de les capelles i la situació 
d’obertures i vitralls estan indicades en el plànol annex de 
l’evolució constructiva i dels usos de l’edifici).

Entrant a mà esquerra, per la porta lateral oest del cancell, hi 
ha una escala de cargol metàl·lica col·locada en el gruix de la 
part interior del mur de la façana de ponent, que dóna accés a 
la terrassa de migdia de la coberta i a l’interior del campanar 
per mitjà d’altres escales. L’escala de cargol ascendeix fins a un 
replà que comunica amb una altra de pedra recta d’un tram, 
ubicada dins el gruix d’aquell mur, que arriba a una porta 
d’arc rodó. Aquesta dóna sortida i accés a una plataforma 
metàl·lica en voladís per damunt del cancell, que fa de replà 
a dues escales rectes sostingudes que formen una V: un braç 
d’escala comunica vers el nord amb el campanar i un braç cap 
al sud per accedir a la terrassa.

Vista general de l’interior de l’església. 
Portal de tramuntana, obra del mestre Pellicer de la Pobla de Lillet

Plànol de l’església de Sant Esteve de Bagà amb indicació dels noms de cada capella i la seva advocació. Plànol. R. Lacuesta, David Galí (SPAL)
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ELS TREBALLS REALITZATS
La informació obtinguda en els treballs de desmuntatge i 
restauració de la coberta i campanar de l’església de Sant 
Esteve ha pogut ser comparada amb la recerca històrica feta 
per David Galí i Raquel Lacuesta, historiadors del Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, 
obtenint un ampli i precís coneixement de l’evolució 
constructiva i cronològica d’aquest edifici medieval.

Horitzó A (1326-1336) Adquisició de les cases que van 
enderrocar-se per construir l’església i construcció de la 
meitat est de l’església fins a la seva consagració.

La vila de Bagà, que havia estat encerclada per muralles, es 
va formar durant el segle XIII, a redós del castell dels senyors 
de Pinós, l’actual Palau de Bagà, segons la carta de franquícies 
atorgada per Galceran de Pinós i la seva esposa Esclarmunda 
el 1234. En la segona dècada del segle XIV, va decidir-se la 
construcció d’un nou temple per a la nova vila, en substitució 
de l’antiga església romànica de la població, situada 
extramurs, al solà de Sant Sebastià, muntanya amunt. Així, 
el 7 de gener de 1325, els cònsols de Bagà, representants del 
poder civil de la població van pagar les obres de construcció 
del temple. L’any 1326 els cònsols Bernat Traper i Guillem 
Sala van comprar sis cases situades en un promontori a tocar 
de la confluència del torrent de Paller i del riu Bastareny, 
fora muralles, i pertanyents a un establiment anterior a la 
fundació de la vila, per a enderrocar-les i bastir-hi la nova 
església que es començaria per l’absis, i aniria avançant, en 
diferents fases constructives, cap a ponent, fins a tancar la 
façana principal i la crugia més occidental. L’any 1336, 1342 
i 1344 se’n van adquirir unes quantes més.

Els fonaments de l’absis van obrir-se l’any 1330. Fins 
l’any 1332 els piquers (picapedrers contractats) es dedicaren 
a extreure la pedra de les pedreres de Matallops i del torrent 
de Mullapà, o torrent del mig, situats a migdia i llevant de la 
població. Gràcies a un document de l’any 1344 sabem que els 
picapedrers Arnau i Guillem Pellicer eren germans. Sabem 
que, cap a aquelles dates, s’anaven transportant les pedres 
cap al “pati”, o solar, on s’aixecaria el temple i on hi havia un 
porxo. Les peces s’acabaven de picar al pati, o bé al porxo, per 
tal d’escairar-les i formalitzar-les com a “quantons”, cantons 
o carreus.

En aquell mateix any 1333 es documenta la “capela den 
bernat johan” ( segona capella construïda a la banda sud 
començant per l’absis). El nom de Bernat Joan procedeix 
d’un ric prohom de Bagà que, l’any 1313, era considerat com 
un dels representants de la vila davant dels Pinós1. La capella, 
patrocinada per aquell prohom i dedicada a Sant Pere, té una 
creu de Tolosa gravada a la clau de la volta que la cobreix. 
Al seu costat es va fer la capella del rector de Sant Esteve de 
Bagà, dedicada a santa Maria i amb el seu respectiu anagrama 
gravat a la clau de la volta . La capella més llevantina del 
costat septentrional, anomenada de Ramon Galceran, va ser 
dedicada a sant Joan.

Hi ha una capella esmentada en la documentació escrita 
com “den Ginebret”, que correspon a la del capellà, ja que, 
malgrat que en aquella època el curat titular de Bagà era 
Ramon de Sant Cerní, almenys des de l’any 1291 fins a l’any 
1335, va arrendar l’església a Arnau de Ginebret, rector de 

1 Serra Vilaró, 1930, I: 125, 127, 130, 402 i 486.

Sant Genís. A finals del mes de març, en bones noves, el 
fill de Ramon Galceran, Arnau Pellicer, Pere de Ginebret, 
Pere de Cerconeda i dues dones “paredam en los rerespatles 
de lesglea”, en el capcer de llevant del temple. Possiblement 
es referirà als coronaments dels capcers dels contraforts 
situats a banda de l’absis (UE 605 i UE 5010) construïts en 
pedra picada i acabats en pendent. A partir del 5 de juny, 
es va obrar l’arc de la capella d’en Galceran, amb la seva 
clau i el “dijous apres XVII dies del mes de noembre foren a la 
dita obra en pere riba e Nantonicacabarenlarch dels croers de 
la capela den Ramon gauceran”. En Riba era un picapedrer 
de Barcelona que els cònsols havien contractat la vigília de 
Tots Sants anterior per tal de substituir Guillem Pellicer, 
que se’n havia anat a la Pobla de Lillet. El dimecres 7 de 
desembre van contractar “en Robi piquer de berga”, que es 
va unir a la colla. Aleshores, també s’havia portat pedra 
del “grau de Palau”2, “esquerda”, o pedruscall, del torrent de 
Pujol, i pedra tosca del torrent dels Banyadors, o de Paller, 
l’última per als panys de plementeria de la volta de la 
capella d’en Galceran, que va ser acabada el dia 10 de maig 
de 13353; a finals de juny o a inicis de juliol següent es van 
anar a buscar lloses per cobrir-la. Es tractaria d’una coberta 
de lloses de pedra, disposades de forma plana i unides 
amb argamassa de calç (UE 604) entre els contraforts que 
separaven amb les capelles (UE 605 i 700).  El 17 de maig, 
també de l’any 1335, es va veure la necessitat de muntar un 
martinet, una màquina, o mena de grua, per alçar pesos, per 
a la construcció de la qual es va anar a Puigcerdà a prendre 
la idea de la que allí tenien.

Coberta de llloses medieval de les capelles de tramuntana, trobades 
durant el desmuntatge del porxo-corredor (esquerra). Coberta de 
lloses i mur tester medievals de les capelles de tramuntana (dreta).

La resta de l’any 1335, els esforços es van adreçar a avançar 
en l’obra de la capella del capellà, i també en la capçalera, 
anomenada “cap de lesglea”, documentada durant els treballs 
de desmuntatge com a UE 5033. La construcció d’aquella 
capella va portar als cònsols de Bagà més d’un maldecap, ja 
que el patrocinador no acabava de complir i això va obligar 
a avisar-lo perquè busqués un mestre per obrar en la seva 
capella; després, els picapedrers hi treballaren un dia, el 
dijous 18 de maig, i no costà res a la vila. Arran d’aquesta 
obra es va haver d’actuar i per compte dels cònsols van 
fer paredar a mestre Robi el respatller, o contrafort de la 
capela del capela”. Pel que fa a l’absis, entre l’estiu i inicis 
de la tardor es van preparar els cindris per a l’arc. Mentre, 
paredaren i “obraren en larch principal”, l’arc triomfal de la 
capçalera i el dia 9 de novembre “fo festa de la dedicatio de 
lesglea e posaven II o III pedres e cloiren la volta del cap e donels 
per beure.....XII d”.

2 La zona avui anomenada estret de Malgrau, al riu Gréixer, a nord-est de 
Bagà, on encara queden rastres d’haver-hi practicat una explotació de la 
pedra.

3 Ambdós torrents, també a nord-est de la població.
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A les darreries del mes de febrer de l’any 1336, es va fer 
provisió de les pedres del rosetó del capcer llevantí (UE 
5036), anomenat “la fenestra sobre larch principal”, o “la 
fenestra del cap de lesglea”, al torrent de Vilella (afluent de la 
riera de Saldes, a Gisclareny), que van ser muntades l’octubre 
següent. A finals del mateix any 1336 es va extreure pedra 
de les de Riugréixer, de Bastareny, del torrent de Pujol i de 
Matallops. En aquell darrer mes d’octubre, començaren l’arc 
de la capella de Bernat Joan, de la qual no se’n torna a tenir 
notícia fins al juliol de 1339.

Horitzó B (1336-1339). La capella de Sant Bartomeu
Pel juny de l’any 1336 s’estava paredant el respatller, 
documentant el seu coronament durant els treballs de 
desmuntatge com a UE 5033 de la quarta capella del 
temple, la “capela den companyó”, personatge del qual no 
s’esmenta el nom, i que era l’oposada a la de Bernat Joan. 
És l’única coberta amb volta apuntada i va ser dedicada a 
sant Bartomeu. Se sap que aquest sant n’era titular perquè 
l’any 1341, Pere Companyó era el prevere encarregat de la 
capella de Sant Bartomeu. Per a l’inici de la seva construcció, 
que suposem que seria l’any 13354, els cònsols de Bagà van 
haver d’anar a cercar el mestre Guillem a Berga. El 28 de 
març i el 21 de maig, arribaren dos mestres de Puigcerdà per 
picar cantons: en “bernat de casa de sent pere”, que va venir 
amb el nebot de la seva esposa. Guillem treballà en l’obra de 
l’església deu dies seguits, del 13 al 24 de juny, pels quals li 
pagaren 31 sous i 8 diners, a raó de 3 sous i 2 diners per dia. 
Els altres dos mestres hi obraren disset dies, del 11 al 24 de 
juny, i van cobrar 85 sous.

Pel que es coneix dels treballs fets l’any 1337, dels 
quals no se’n tenen tantes dades com d’altres anys ja que 
la documentació d’aquest període no s’ha conservat, el 
16 d’abril es va començar a enderrocar la casa comprada 
a en Pere d’en Font el 14 de juny de 1336 per ubicar-
hi el cementiri. En aquest sentit  el 19 de maig de 1335 
ja s’havia cavat i s’havien cercat pedres al pati de l’església, 
prop de l’alberg d’en Font. El dilluns anterior a la diada de 
Corpus, els cònsols senyalaren els “setis” (base sobre la qual 
es basteix l’edificació, columna o pilar, o solar per edificar-
hi) de l’església, el dimarts i dimecres següent van fer anar 
a buscar branques i joncs i encortinaren l’església per a la 
festa de Corpus5. Com que almenys ja tenien cobertes les 
dues primeres capelles llevantines, ja van poder obrar “la 
volta gran”, de la nau principal, treball que s’inicià el dia 19 
d’octubre de 1337. Aquesta volta ha estat documentada a la 
meitat de llevant com a UE 1002.

Aquell mateix any, es van proveir lloses de Riugréixer i, 
sobretot, del “losar” o “losa” de la serra de Sant Marc6 per a la 
coberta i el paviment del temple. La tasca d’extreure, “taylar”, 
o “trencar” la llosa, portar-la a l’obra, amb ase o somera, i 
picar-la, afaitar-la o escairar-la en l’obra mateixa es va allargar 
força temps, ja que, durant les feines de la seva col·locació 
al sòl i a les cobertes del temple, encara continuava. L’any 
1338 se seguia proveint llosa de Sant Marc i, durant l’hivern 

4 Les notícies que s’aporten a continuació han estat extretes del manual 
123 dels notarials de Bagà de l’ACA, que no està datat, però que podria 
adscriure’s a aquell any.

5 Serra Vilaró, 1950, III: 15.

6 A nord-oest de Bagà, a l’antic terme de Brocà, avui Guardiola de 
Berguedà.

i inici de la primavera de l’any següent, es va portar d’altres 
indrets, de la Font d’en Sabater (prop del Santuari de Paller), 
de la llosa anomenada “de la laurao den prat”, dels Codinals 
(a sud de Bagà i costa amunt del monestir de Sant Llorenç 
prop Bagà) i del torrent dels Banyadors, o de Paller. El 27 de 
desembre de 1338, dimarts posterior a la festa de sant Esteve 
“comenzaren de losarlesglea”, pavimentar o enllosar;  treball al 
qual sembla fer menció l’expressió de “persolar a sol de lesglea”, 
apuntada el dia 5 d’abril de 1339, però que també podria 
significar omplir fonaments. La tasca de “losar sobre lesglea”, 
a les cobertes va ser iniciada el divendres 20 de maig de 1339 
pels mestres Arnau Pellicer i Antoni. Quatre dies després 
tornaven a posar llosa a l’església, tasca que continuaren els 
dos dies següents.

Cal fer especial menció al fet que, durant els treballs 
d’excavació i desmuntatge de la coberta, s’han documentat 
aquestes lloses damunt de les capelles d’Arnau de Ginebret 
(UE 504), capella de Sant Joan o de Pinós (UE 604), capella 
de Bartomeu Campanyó (UE 704), la capella de Bernat Joan 
(UE 404) recolzades damunt la volta 406 , la vessant sud de 
la volta principal (UE 1001) i la capçalera de l’absis (UE 
1003).

En l’interval dels mesos d’abril i maig, es va dur a terme 
la feina de “tapiar”. Pel que es dedueix de la documentació, 
es tractava d’un mur de tàpia fet amb terra assaonada que 
van haver de protegir de la pluja. Aquesta tàpia podria 
interpretar-se com el tancament provisional de l’àmbit de 
l’església que s’havia d’obrir al culte el mes d’agost següent. 

El 15 d’abril de l’any 1339 s’havien comprat dos “lindars” 
i una biga per agulla, o pilar, que van ser guardats. Pocs dies 
després es va comprar fusta i, entre els dies 23 i 24 de maig, 
el mestre Antoni va encarregar-se de muntar les portes al 
portal, que tenien ferradures, claus i clau de pany. El 14 de 
juliol, gairebé en plens preparatius per a l’acte de l’obertura 
al culte (el dia anterior s’havia fet escombrar l’església), es va 
“arreglar o netejar lo pati davant la porta de l’esglea”, notícia 
que entenem acaba de refermar la hipòtesi que la porta 
tancava l’espai construït i acabat que havia d’obrir-se al culte.

El dia 30 de juny van començar a descindriar la volta i, 
cinc dies després, ja es volia començar a dir-hi missa Aquest 
mateix dia es cobria l’església amb taulons o “posts”. Serra 
Vilaró havia interpretat l’última notícia en el sentit que “la 
teulada, que diríem avui, era de fusta”7. El que creiem que va 
passar és que havia quedat alguna part per cobrir i es va tapar 
provisionalment amb fustes, ja que si no, no tindria sentit la 
notícia del dia 22 de novembre del mateix any, que indica 
que els mestres de l’obra van anar “a cobrir la dita esglea”; en 
un primer moment també s’havia plantejat la hipòtesi que es 
tractés d’un empostissat vertical, que convertiria en interior 
l’espai a inaugurar i el tancaria per ponent, per damunt del 
mur de tàpia i de la porta que hipotèticament hi hauria en 
aquella banda. El resultat va ser un església la qual tenia la 
meitat de llevant construïda amb dues capelles situades a 
banda i banda de la nau principal, capçada a llevant per un 
absis de planta poligonal i recoberta amb lloses situades a 
diferent nivell. Les cobertes de les capelles es van fer en una 
cota més baixa que els contraforts que la separaven, cosa que 
li va donar una fisonomia molt peculiar i, al mateix temps, 
problemes de filtracions i humitats. La coberta principal 

7 Serra Vilaró, 1950, III: 15.
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era a dues vessants i, tant aquesta com les cobertes de les 
capelles, van ser recobertes amb lloses de pedra. L’absis 
recobert també en llosa presentava una sèrie d’estructures 
o trencaaigües en els punt de nexe amb la coberta de les 
capelles, i també de la nau, per tal de poder expulsar les 
aigües pluvials cap a l’exterior.

Les obres preparatòries de l’acte d’inauguració
El 16 de juliol de l’any 1339, havent pagat la llicència al 
bisbe per poder enderrocar l’església vella i fer missa, es van 
emportar les trones de la vella capella cap al nou temple i es 
van fer trencar cantons a Vilella per als graons de l’altar i per 
el propi altar (pel qual també es portarien pedres de l’església 
vella). Aquestes  obres es van acabar a finals d’aquell mes. A 
més, entre el 26 i el 27 de juliol, es van comprar dos posts per 
a les finestres de l’absis i es van fer les portes i finestres de la 
trona. No sabem si aquesta trona era la de predicar, o si era 
una mena de cor, ja que s’esmenta que té finestres i, a més, 
consta que la del predicar s’estava fent el 14 d’agost següent. 
Tanmateix del 19 al 21 d’octubre es menciona que obraren 
“la troneta”. El diumenge 18 de juliol van traslladar la creu i 
les relíquies a la nova església i es va avisar als framenors de 
Puigcerdà que vinguessin. Malgrat tot es va haver d’esperar 
encara uns dies perquè Galceran de Pinós no era a Bagà.

El 20 de juliol “començarem desderrocar lesglea[vella] 
e lo cloquer de les esqueles” i “fem aportar les pedres de 
lesglea veyla a la nova a obs[per fer-ne ús] de cloquer a les 
esqueles e per obs del altar”. Al dia següent “començam de 
fer lo cloquer de les esqueles”, una espadanya situada “a cap 
de lesglea”, en la qual, el dia 28 de juliol, s’hi va subjectar una 
campana, amb una corda per fer-la sonar. Aquesta espadanya 
ha estat identificada durant els treballs de desmuntatge de la 
coberta amb una gran llosa de pedra que rematava la façana 
de llevant (UE 5033) i amb restes d’un dels pilars de l’arc de 
la campana (UE 5039 ).

Detall del mur tester de llevant amb restes del cloquer de les 
esquelles. Foto. P. Cascante 2010

El dissabte 31 de juliol va ser l’últim dia que es va treballar a 
l’obra abans de la inauguració, celebrada el dia 3 de d’agost, 
col·locant graons a l’altar, o presbiteri. Els dos dies següents 
es va preparar l’acte; en l’apunt de quantitats rebudes pels 
cònsols en aquell any consten referències a la fàbrica dels 
altars de Santa Maria, de la capella de Ramon Galceran i de 
bancs del temple, fets amb bigues tretes del pont del portal 
de la Pobla, a Bagà, que va ser desfet (d’aquesta mateixa 

fusta en van posar “en cuberta de lesglea”). El diumenge es 
va celebrar missa.

Horitzó C (agost de 1339-1446).El capcim dels contraforts, 
el cloquer dels senys i la capella de Sant Jaume
L’edifici es va obrir al culte el dia de la festivitat de la 
troballa del cos de sant Esteve del 1339, encara que no 
estava acabat del tot, ja que encara mancava cobrir i fer 
l’acabat de la part superior dels contraforts amb lloses. Pel 
que fa a aquests pilars, estan documentats a les (UE 605, 
700, 5006, 5008, 5010 i UE 5023), ja que la resta encara no 
s’havien bastit.  Serra Vilaró escriu: “que, suposo, serien les 
ares, que consistien en una gran llosa damunt d’un pilar”8, 
tot i que creiem que és una interpretació errònia, ja que en 
la documentació s’especifica que cal cobrir “sobre” un pilar 
d’una capella, o un pilar sobre una capella; com que el que 
resta avui en dia de la part superior dels contraforts és de 
mamposteria, tindria sentit posar-hi lloses damunt, amb 
funció impermeabilitzadora.

Contraforts de separació.

També consta que es treballà en cobrir el pilar de la capella 
d’en Companyó, sobre el pilar de la capella del capellà de 
Bagà, el pilar de la capella de Bernat Joan. L’únic pilar dels 
quatre que hi havia aixecats al temple, i que no està citat, 
és el de la capella de Ramon Galceran, per la qual cosa cal 
suposar que havia estat enllestit abans que els altres. El 
dimarts posterior a la festivitat de sant Llorenç  van portar 
les campanes i les piques baptismals de l’església vella a la 
nova. Tot seguit, van dedicar-se a obrar “lo cloquer dels seyns”, 
iniciat el dia 13 de setembre i enllestit del tot el 24 de 
desembre, quan es van fer cadenes per tocar les campanes; 
hi ha apunts de l’obra de fàbrica entre els dies 14 i 20 de 
setembre, i de la col·locació de les campanes, entre el 26 i 
30 d’octubre. Sempre es parla de senys, en plural, i encara 
que només s’especifiqui el “seyn menor”, cal suposar que es 
tractava d’una espadanya de dos ulls, de la qual no en queda 
rastre i que estaria situada al capdamunt del contrafort que 
aleshores tancava la construcció per ponent (UE 5023), situat 
entre la capella de Sant Bartomeu i la futurament construïda 
a continuació, la de Sant Jaume, atès que era l’indret més 
adient perquè se sentís des de tota la vila damunt de la porta 
d’entrada nord. D’altra banda, el dia 9 de novembre, ja van 
evidenciar-se alguns problemes d’estanquitat de la coberta 

8 Ibidem, 1950, III: 15.
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com ara filtracions d’aigua. Sembla que la reparació es va fer 
amb fusta.

Les següents capelles que es van començar a construir 
van ser les del capellà de Sant Sadurní de Maçaners, al 
costat sud i sota advocació del Corpus Christi, delimitada 
en el decurs de les obres pels contraforts (UE 5003 i 5006) 
i la de Sant Jaume, oposada a nord on actualment s’obre la 
porta nord. Està delimitada per les UE 5003 i l’àmbit que, 
posteriorment, es bastirà la base de la torre campanar. La 
primera va ser patrocinada per Guillem Descastell, rector 
d’aquella parròquia. En aquesta trobem representat un castell 
en la clau de la volta. Els cònsols de Bagà i Descastell van 
començar a negociar-ne l’obra, que no es va posar en marxa 
fins al cap d’un any, i que s’acabaria no gaire més tard de l’any 
1344. Pel que fa al seu finançament, bona part va ser sufragat 
pels cònsols. Aquella capella es va començar a construir 
l’octubre de 1339. El dia 11 d’octubre “comenzam de trencar 
pedres a obs de la capela des capellá de mazaners”, a continuació 
els mestres Arnau Pellicer i Robí van picar cantons i, després, 
pedres per a l’arc. El dia 30 hi va anar Guillem Serradera per 
fer la rasa dels fonaments, en la qual s’hi treballà els dies 6 
i 9 del mes següent. Durant els mesos de gener i febrer de 
1340, els tres mestres de l’obra, Arnau, Robí i Antoni, van 
picar les pedres de la finestra i trencaren pedres al torrent 
de Vilella per a l’arc. El mes d’abril es van muntar bastides i, 
seguidament, Arnau Pellicer i Antoni ja hi obraven. Al juny 
es comprava fusta per pujar els cindris de la volta i, el dia 18 
del mateix mes, es donà per acabada la volta de la capella, de 
la qual se n’ha pogut veure el seu extradós en el decurs dels 
treballs. El 8 d’octubre següent consta que treballaven a la 
capella del capellà de Maçaners. Per la Quaresma de l’any 
1342, s’havia fet llosa de l’església vella per a les obres del 
pont de la Pobla de Lillet i els cònsols van decidir que no 
hi fos portada, ja que es necessitava per a l’obra de l’església 
nova i la van fer guardar a la capella de Descastell. En la 
comptabilitat dels cònsols de Bagà de gairebé tot aquell any 
1342 no consten despeses per la construcció de la capella del 
capellà de Maçaners, tret de setze jornals que Arnau Pellicer 
va cobrar per treballar-hi després de Pasqua, i amb Pellicer i 
Antoni, no hi van tornar fins al dia 3 de desembre.

El dia anterior, el 2 de desembre de 1342, Clera havia anat 
a triar pedres tosques de l’església vella que es necessitaven 
per a la capella. _El mateix dimarts “dels IIII homes los II 
foren a lesgleaveyla per esderocar de les tosques los altres II 
ajudaren a descendriar e apuyar lo pertreyt sobre la capela” [dels 
quatre homes, dos van anar a l’església vella per desmuntar 
les tosques, els altres dos van ajudar a descindriar i a pujar 
el pertret (instruments i mitjans per fer una obra) sobre la 
capella]. Aquell dimarts, dimecres i dijous, van llogar l’ase de 
Nicolau de Nin per portar-les cap a la capella, el divendres 
dia 6, va ser festa de sant Nicolau, i no van treballar, i el 
dissabte ja “obraren sobre la dita capela”. Es tracta d’una sèrie 
de peces de cornisa, unes treballades a dent de serra i altres 
amb motlluratge i goteró incís (UE 201), que van sortir a la 
llum en el decurs dels treballs de desmuntatge. Actuaven de 
rebliment lleuger per regularitzar el pendent de la coberta 
de lloses d’aquella capella, com les tres olles de ceràmica 
grisa del taller de Casa En Ponç (Berga), de finals del segle 
xiii, que es van trobar en la capella contigua cap a est (UE 
406). El 31 d’agost de 1344 encara es van pagar setze diners 
a Bernat de Colorat per esmolar “les puntes dels piquers 
que picaven cantons e pedres per la capela del capela de 

mazaners” i l’última notícia data del 22 de desembre següent, 
l’endemà de la diada de sant Tomàs apòstol, quan es van anar 
a picar pedres a Matallops per a aquella obra.

Olles bicòniques de ceràmica gris  aparegudes damunt dels carcanyols 
de la capella de  Sant Pere (esquerra).  Elements decoratius en pedra 
tosca procedents de l’església vella de Bagà aprofitats per cobrir la 
volta de la nova església de Sant Esteve (dreta). 

De la capella de Sant Jaume se’n té la primera notícia el dia 
17 d’abril de 1340, quan els mestres Arnau, Antoni i Robí 
hi obraren. Va ser acabada dos dècades més tard per una 
aturada, o diferents i llargues interrupcions, en la construcció 
del temple a causa de l’epidèmia de la pesta negra i de les 
guerres dels Pinós amb altres senyors feudals de la rodalia. 
L’any 1363, primer es van comprar 800 teules per a la seva 
coberta, després dues dotzenes “de fuyla a obs de cloure la 
capela de sent jacme” i “CC teules del tauler qui falien[calien, o 
faltaven] a la cuberta de la dita capela”. També es va comprar 
un llistó i nou dotzenes i mitja de claus, amb dos de grans, 
per clavar la fulla. 

Pensem que restes d’aquestes cobertes es trobarien en 
els estrats 804 i 805. El primer d’ells corresponia amb el 
preparat per al pendent d’una coberta, possiblement de teula 
ceràmica, i el segon amb l’estrat d’amortització. El sol fet de 
presentar restes de carbons i cendres ens donava a entendre 
que podria haver-hi una possible teulada de teula ceràmica 
damunt de bigues de fusta.

Dibuixos de les tres olles bicòniques del taller de Casa en Ponç de 
Berga trobades a l’extradós de la capella de Sant Pere que es va 
acabar el any 1336.
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Horitzó D ( 1340- fi del segle XIV ). Dissorts i adversitats 
succeïdes des de 1340 fins al final del segle xiv. Ventades, 
pesta, bregues i defensa de la vila.
Tornant a l’any 1340, el 6 de febrer els mestres davallen 
l’esquella del cap de l’església, i la van posar més a baix, dins 
la mateixa espadanya. El primer dilluns de Quaresma de 
1342, es van haver de comprar tres dotzenes de fulla de post 
“per reparho que lo vent avia desffeyt en lesglea” i, a causa 
d’això, els cònsols  anunciaren que ningú extragués fusta de 
l’església una vegada el vent l’hagués enderrocada. Però el 20 
de novembre de 1347 “lo postat de la esgleacaech[cau] per 
vent que feu caureo” i es va haver d’arreplegar i desclavar la 
fusta per guardar-la en una casa fins que no s’adobés, cosa que 
succeí al cap d’una setmana. Aleshores es van adquirir dues 
bigues, quatre cordes d’espart, cinc claus nous grossos, tres 
dotzenes de fulla i morter de calç per prendre 112 teules; entre 
aquests materials també apareixen cantons, però no sabem si 
també van servir per al mateix objecte. Aquest empostissat 
deuria protegir amb caràcter provisional, i a manera de porxo, 
alguna part de l’edificació encara no coberta amb volta de 
pedra.

Aquell mateix any 1347 s’esdevingué una desgràcia pitjor 
per a la gent de la terra, les “mortaldats”, l’epidèmia de la pesta 
negra, a causa de la qual es van fer venir dos framenors de 
Berga per predicar, que van ser mantinguts a compte dels 
cònsols vuit dies. El mateix senyor de Bagà, Pere II Galceran 
de Pinós, va sucumbir a la malaltia i morí l’any següent.

Els assots bèl·lics a què va estar sotmesa la baronia durant 
el segon terç del Tres-cents van ser continus: l’any 1343 es 
guerrejava contra l’abat del monestir de Sant Llorenç prop 
Bagà i es participava a favor del rei Pere III de Catalunya el 
Cerimoniós, en el conflicte que l’enfrontava amb Jaume III 
de Mallorca; l’any 1344 hi havia brega contra el vescomte 
de Cardona; l’any 1356 s’ajudava Pere el Cerimoniós en la 
guerra que mantenia amb Pedro I el Cruel, rei de Castella; 
els anys 1357 i 1358 s’anava en contra del vescomte de 
Castellbò; entre 1367 i 1368 les companyies del rei Enrique 
II de Castella i Lleó van entrar a la Cerdanya i la vila de 
Bagà va haver d’estar amatent; entre 1374 i 1375 va entrar 
gent armada per la Cerdanya i arribaren al terme de Bagà per 
Paller, i les batusses van continuar fins a 1399; més tard, en 
acabar la Guerra Civil Catalana que enfrontà el rei Joan II i la 
Generalitat de Catalunya (1462-1472), els francesos cremaren 
el Raval de Bagà i, l’any 1480, es té notícia que feia temps que 
els portuguesos havien pres la vila i els cònsols havien hagut 
de pagar un rescat per alliberar-se’n9. A partir de finals de la 
dècada de 1350 les amenaces de conflicte bèl·lic van obligar 
els cònsols de Bagà a procurar el reforçament de muralles i 
portals i la construcció de noves torres de la vila, cosa que 
va implicar alguna intervenció prop del temple, al portal 
anomenat del molí (edificació situada a la riba del Bastareny), 
que quedaria annexat a l’extrem sud de la façana principal de 
l’església quan es va tancar el perímetre del temple, on encara 
en resta un brancal fet de carreus de pedra, un golfo de ferro 
a la zona de la part interior del portal i un repeu de pedra per 
facilitar l’accés a cavalleries i carros a l’exterior. L’any 1352, es 
van fer obres de manteniment, ja que es va adobar “la calçada 
devant la porta del moliu e sots pedraren la paret de la grau sots 
lesglea”. Entre 1357 i 1358 es van fer obres en aquell portal, 
a les parets, al seu terrat i en les portes, que van ser adobades.

9 Viladés, 1996: 27, 29, 30; Serra Vilaró, 1930, I: 259.

L’abril de 1369 es va actuar a “la torre”, segurament la 
de Palau. Per aquesta actuació els cònsols van fer una crida 
perquè, el dia 2 d’aquell mes,  “tot hom e tota fembra anás 
a la esgleyaveylla a pedres obs de la torre e costa II drs”. El 
fet de portar pedra de la vella capella per fer una torre no 
especificada en aquest apunt podria haver fet creure que es 
tractava de la torre-comunidor que es va conservar damunt 
de l’absis de la nova església fins a mitjan segle xx (UE 5032) 
i que seria bastida a l’època Moderna. Abans d’iniciar els 
treballs de desmuntatge i de seguiment de la coberta, hom 
creia  que aquesta torre seria la construïda damunt de l’absis 
interpretant que els passos construïts damunt de les capelles 
serien realitzats amb aquest fi i, també, per defensar la façana 
de migdia amb cadafals de fusta. La maqueta exposada a 
l’església, i elaborada per l’artista baganès Ignasi Camps i 
Roca, interpretava aquesta hipòtesi de fortificacions la qual, 
amb les presents obres, va quedar completament descartada 
atès que les dades arqueològiques apuntaven cap a una altra 
banda. D’altra banda, Serra Vilaró afirmava que “és de creure 
que es referirà, no al campanar, sinó a una torre de defensa de la 
vila10”: evidentment que no era el cloquer, ja que en aquest 
moment no estava ni començat. Més aviat havia de ser la 
torre de Palau, ja que el següent apunt a l’esmentat que fa 
referència a una torre data del 16 d’abril i hi consta que 
“costa una soga que Heymerich el batlle pres obs de la torra de 
palau.....II s VI d”. Possiblement, aquestes defenses eren una 
mesura provisional de protecció, fàcilment desmuntables i 
així havien de ser perquè només servien en l’acció de defensa 
d’un atac i havien de poder-se fer davallar en cas de calar-
s’hi foc.

Secció d’una de les cales practicades a la coberta de l’església

L’any 1374 els esforços en protegir les defenses de la vila es 
van centrar en reforçar els portals del Molí, d’Oliver Saig i 
de Santa Maria (a l’extrem est de Palau, prop de la capella 
del castell, sota aquesta advocació) i els “corredors dels murs” 
amb fusta. També es van centrar en muntar cadafals. La 
missió d’aquest cadafals devia ser protegir l’accés a la porta 
del molí, segurament situat on avui s’aixeca la rectoria, el 
punt feble i atacable del grau, o penya-segat, on s’estava 
aixecant el temple. En la part alta de la façana sud de l’església 
s’observen rastres d’una sèrie de forats en línia horitzontal, 
de 35 x 40 cm i separats un de l’altre uns 35 cm, documentats 
a la cala núm. 4 amb la UE 405 i que no semblen relacionar-
se amb aquell cadafals tal com s’ha representat en la maqueta 

10 Serra Vilaró, 1950, III: 18.
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esmentada, sinó que es troben just per damunt de la línia del 
ràfec de les cobertes de les capelles laterals i, a més, formen 
part dels ampits dels porxos formalitzats damunt les capelles 
meridionals al segle XVII.

Fins a la darreria del segle XIV, es van succeir altres 
intervencions per procurar la defensa de la vila. L’any 1388, 
es van portar les bombardes del castell cap a l’església i, dos 
anys després, s’adobaren les portes. L’any 1396 es van fer 
les ferradures del portal del Molí i “Item donam anperich 
ça ylla per una dotzena de costers [tauló de l’extrem d’un 
tronc on resta la part circular] obs dels mantelets [parapet 
de fusta col·locat al capdamunt d’un mur de muralla o torre] 
de la seglea.....III s”. Es van comprar sagetes i bombardes 
a Barcelona, “I noguer a fer lo banch de les bombardes” i 
“dona an Ramonet ferrer per les clavilles que feu al banch de les 
bombardes e pilotes de ferr e clavadura que feu al portal del muli 
e als cadafalchs”.

Algunes intervencions a la coberta del temple i els portals 
de l’església.
Amb la represa de  les obres de construcció de l’església, l’any 
1342 es compra les cases de Jaume Nin i d’en Font, situades 
possiblement al solar del “pati “ de davant l’església, per a ser 
enderrocades i prosseguir amb les obres.11

El 22 de desembre de l’any 1344, els cònsols de Bagà van 
creure convenient “que aguessem I teuler que fees teules a la vila 
de baga” i, per això, van avisar-ne un a la masia de Mascaró, 
prop del monestir de Sant Pere de la Portella (la Quar), que 
va arribar-se fins a Bagà per concordar avinença. Després li 
van enviar el contracte a Berga i també li van trametre “III 
saques de terra a berga per esprovar si aquella terra siria bona 
per teules la qual terra costa de portar en tro [fins] a berga II 
s la qual terra porta I ase den berenguerbirtram e I mul den 
Guillem companyo e costa de cavar en oliver que la cava  VI d [i 
la feina de cavar, realitzada per en Oliver, costa 6 diners].....
II s e mig”. La fabricació de teula hauria començat entorn del 
dissabte següent a la festivitat de sant Mateu de 1345, que 
cau en 21 de setembre, quan s’havia pagat per portar terra 
amb un ase per fer-les i, l’any 1347 ja s’havia llogat una era 
a Bagà per al teuler.

El 12 de maig de 1349  “fo a la obra en pereaguyllo per ffer 
les portes de la sagristia al dit for [preu]. Item hi fou lo teuler 
per recorrer lo taulat e perven ne [en va proveir] teules que foren 
perades [posades] XVI diners munta per tot.....V s meig[mig] 
II d”. En aquesta sagristia s’estava treballant des de l’any 
anterior, quan se li va “donar porta”. El mesos anteriors, al 
voltant dels mesos de març i abril, el teuler, Ramon Saig, 
i la seva filla ja van haver d’acudir a l’obra i, l’any 1354, es 
va haver d’“adobar lo teulat de lesglea que stava a gran peril”, 
per a la qual cosa es van necessitar bigues, quadrades12 i 400 
teules. Segons explica Serra Vilaró, el 28 de març de 1356 
“els cònsols reberen manament del comissari [delegat del 
bisbe], sots pena de vet, que haguessin cobertes les capelles 

11 Aquestes edificacions ens permeten interpretar que el solar en el qual 
s’erigí l’església de Sant esteve estava edificat per un barri de cases d’època 
“romànica” que van ser enderrocades a mesura que s’anava avançant amb 
aquestes obres. Testimonis d’aquestes restes podrien ser les restes de 
fonaments de murs conservats a la base dels murs que tanquen per llevant 
les capelles de Pinós i d’Arnau de Ginebret, situades a banda i banda de 
l’absis.

12 Bigues quadrades d’un sostre o teulada, o bé cabirons per enllatar.

quinze dies sobre Pasqua. Els cònsols enviaren missatge 
als prohoms de Puigcerdà, demanant-los com usaven del 
cobriment de llurs capelles, i, més tard, el comissari els 
allongà el manament, per tal com no trobaven teula amb què 
les cobrissin13”. L’any 1360, es va tornar a intervenir en “lo 
taulat de lesglea”, també anomenat “lossat”, ja que el teuler 
hi va anar a “cobrir la cresta [carener]”, i es van comprar set 
dotzenes de “claus que meteren a les posts que meteren sobre 
les capelles”. També va adobar la coberta, per a la qual cosa 
es van comprar 410 teules i 5 fulles per cobrir la paret de 
les esquelles i algunes lloses. Possiblement correspondria 
amb els recobriments de les capelles laterals construïdes a 
la tercera crugia.

Pel que fa als dos portals de l’església, se’n tenen les 
següents notícies. L’any 1349, els cònsols van pagar 20 sous 
a Guillem Pellicer, “qui feya los cantons a obs del portal de 
lesglea”. Dos anys després, Bernat de Sant Esteve i la seva 
esposa Elisenda van donar a la fàbrica de l’església, “specialiter 
operi incepto in portalidicteecclesie” [especialment, a l’obra 
començada en el portal] tota una sèrie de béns. Tot i això, 
l’obra degué patir problemes financers  ja que, el 6 de juliol de 
1355, els cònsols es van veure obligats a convocar el consell 
general de la vila “per ço com los maestres qui faeye lo portal 
de la esgleya sen volien anar”. Finalment, l’any 1363, es va 
cobrir un portal amb 46 fulles, una post, cinc “gelnes”, o 
bigues, i 400 teules (del portal són especificades 400 i, en 
general, es parla de 400 més, sense dir a què són destinades, 
a més de les 1.000 per cobrir la capella de Sant Jaume) i per 
fer l’obra del portal de l’església es va haver de “tornar” [girar, 
o arreglar] l’altar de Sant Jaume. És difícil discernir a quin 
dels dos portals es refereix cadascuna d’aquestes dades, en 
principi, sembla que el portal secundari, a nord, és de 1349 
i el major de 1363. Així, en l’última data el perímetre del 
temple va quedar tancat, tot i que mancava cobrir dos trams 
de la nau i les dues capelles dels peus. Sembla que en aquest 
moment es va desplaçar el portal del molí, fins aleshores 
segurament ubicat a tocar de l’actual edifici de la rectoria 
(on probablement s’aixecava una bestorre) i donava pas al 
carrer del Mur per l’actual escala, fins a l’extrem sud del mur 
de la façana principal del temple, on encara estan inscrits 
els carreus de pedra que formaven el brancal del portal, que 
devia ser enderrocat en època moderna.

El tercer tram de la nau central i les capelles col·laterals.
El dia 4 d’octubre de 1371, es va formalitzar un contracte a 
preufet per obrar a l’església entre Pere Galceran de Pinós, 
els cònsols i la Universitat de Bagà, i el mestre Bartomeu de 
Serredenya, habitant de la vila de Berga:

Segons el contracte, l’obra havia d’estar acabada en un 
any a partir de la propera festa de Tots Sants. Serredenya 
cobraria 140 lliures, amb un primer pagament de 20 florins 
d’or14, quan comencés a treballar-hi, i la resta “quan la obra 
aura perffeta e acabada e apeyrelada de cobrir a lossa o a teula”15. 
Pel que fa a aquestes obres, podem interpretar que farien 
al·lusió a un canvi produït en el recobriment de la coberta 

13 Serra Vilaró, 1950, III: 22 (extret del volum 99, foli 10, que en l’actualitat 
està desaparegut).

14 L’equivalència d’un florí en sous oscil·lava entre 11 i 17 unitats de l’última 
moneda (20 sous feien una lliura).

15 ACA, fons notarial de Bagà, volum 46, foli 121.
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amb teula ceràmica, començada a fabricar als entorns de la 
vila de Bagà cap a l’any 1344 per normativa dels cònsols. 
Aquest fet ens podria explicar la nul·la troballa de lloses 
damunt la tercera crugia de la volta principal i, en el seu lloc, 
les empremtes de morter per encaixar-hi teula ceràmica (UE 
1125). Però l’obra ja s’estava preparant dos mesos abans de 
la signatura del contracte, ja que, a inicis del mes d’agost de 
1371, Serradenya va cobrar els mesos següents les pagues 
d’agost, setembre i octubre de 1372, de 20 florins cadascuna.

El 29 d’octubre d’aquell mateix 1372 es van comprar 44 
fulles, tres dotzenes i mitja de claus per a la volta, i també seu 
per untar les corrioles. Finalment,  entre el 19 de novembre, 
i els cinc dies següents, es va “cobrir lo canto de la capella de 
corporechristi”.

Detall d’una teula de ceràmica procedent de la coberta medieval del 
segle XIV que cobria la meitat de ponent de l’església.

Restes de la coberta de la capella més propera al campanar

Horitzó E ( 1370-1371). Les capelles de Sant Julià i de 
Santa Llúcia
Entre 1390 i 1391, els cònsols van encarregar algunes obres al 
“maestrecastella”. El primer any va esmerçar dinou jornals en 
arreglar “les portes de la esgleya”, on es van col·locar set fusts 
per barrar-les, mitja dotzena de fulla per a les juntures, relles 
i claus; l’any següent també arreglaria les portes dels portals 
de la vila. El 20 de setembre de 1390 li van fer “recorrer e 
remendar una partida de la esgleya e les capelles”, per la qual 
cosa es van comprar 200 teules. Pel gener següent li van fer 
“remandar lo teulat de la capella de san jolia”, en realitat, més 
aviat seria el de la capella de sant Jaume, ja que aquell encara 
no estava bastit en aquell moment, a no ser que es tractés 
d’arreglar una coberta provisional, que protegia l’àmbit de 
la capella abans de fer-hi la volta. L’any 1393, consta que es 
van comprar dues dotzenes de cabirons per a les capelles que 
s’havien de cobrir.

Entre 1396 i 1400 es documenten despeses efectuades 
pels cònsols per obrar “la quapelaquys fa nova”, la també 
anomenada “quapela nova de sent gulya [julià]”, situada a 
la cantonada sud-oest del temple; l’advocació de sant Julià 
provenia de l’església vella, que havia tingut tres altars, 
dedicats a sant Esteve, a santa Maria i a aquest sant16. En 

16 Serra Vilaró, 1950, III: 21.

la primera data els cònsols van pagar 30 lliures i 12 sous als 
mestres Vilar i Peyrot per aquella obra i, en la segona, es van 
fer dos pagaments a Peyrot, del salari, o preu que se li havia 
promès, 11 sous i 15 florins menys 12 diners. En els llibres de 
Consolia dels anys 1399 i 1400, consta la contribució d’Oliver 
Saig a l’obra de la capella de sant Julià, a la qual va prometre 
aportar-hi 50 lliures; en aquells anys els cònsols en van rebre 
dos pagaments a compte, un de 13 lliures i 16 sous i l’altre 
de 7 lliures i 10 sous. Les últimes despeses d’aquella obra 
sufragades pels cònsols daten del 15 de setembre de 1400, 
quan es van comprar 400 teules a Jaume de Murcurols, que 
costaren dues lliures (l’apunt ho referencia per a la capella que 
es feia nova), i es van pagar cinc sous a en Pere Guillem i a en 
Guàrdia “quy les aportaren a lesglea”; aquell mateix dia, es van 
pagar tres sous a Murcurols “quy adoba lo taulat de la quapela 
de sent pere e de sent jacme e de sent bartomeu”. 

La clau de volta de la capella de Sant Julià porta gravat 
un “mont floré”. S’ha apuntat molt sobre la procedència 
d’aquest símbol heràldic el qual, a priori, ens fa pensar en la 
col·laboració de la vila de Puigcerdà. En la documentació no 
apareix cap contribució econòmica de Puigcerdà a les obres 
d’aquell àmbit del temple, sinó que va ser Oliver Saig qui hi va 
fer una aportació important de lliures. Sabent qui va ser aquell 
personatge, descobrirem perquè es va fer gravar un mont 
floré en aquella clau de volta. Saig va actuar com a clavari, 
o tresorer, de Pere Galceran de Pinós entre 1374 i 1383 i, 
entre 1350 i 1383, també apareix documentat com a rector de 
l’esglesiola de Sant Martí del Puig (Gisclareny)17, el puig que 
representa el mont floré de la clau de volta. La volta d’aquesta 
capella es podria correspondre amb la UE 03 documentada en 
la primera cala que es va fer.

L’última capella de l’església a acabar-se va ser l’anomenada 
“capela den coch”, dedicada a santa Llúcia i situada a l’angle 
nord-oest del temple, damunt la qual s’erigiria el campanar 
delimitat per les UE 5020, 5024, 5025 i 5026. Sobre aquesta 
capella en tenim unes primeres notícies el 13 de gener de 
1411, quan Bartomeu Coch, mercader de Bagà, va fer un 
pacte amb els cònsols de la vila, Antoni Coch i Bartomeu 
Codines. A canvi de donar 50 lliures a la Universitat 
de Bagà, el Comú o Ajuntament, per ajudar a l’obra del 
temple li “concederemuslicentiam et auctoritatem ut in quadam 
capella in dicto opperevidelicetiuxteportaleipsiusecclesiequodexit 
versus domumrectorieeiusdem per 
ipsamuniversitatemconstruendampossitis vos et 
vestrisconstruerealtaresivealtaria in honorem beatelucievirginis 
et per in eadem capella possitisimprimifaceresignumvestrum” 
[Concedirem llicència i autoritat perquè, en aquella capella, en 
la susdita obra, certament, al costat del portal d’aquella església 
per on se surt a la casa de la rectoria (el portal major), la qual 
s’està construint per compte d’aquella Universitat, pugueu, vós 
i els vostres, construir un altar, o altars, en honor a santa Llúcia 
verge i, en aquella capella, pugueu fer gravar el vostre signe]. 
Aquesta capella era confrontada per una part amb la capella 
de Sant Jaume i, per l’altra, amb la porta susdita. 

Així es va fer, ja que, en la clau de la volta de creueria 
que tanca l’espai es pot llegir “coch” entre dues estrelles, una 
damunt i l’altra sota. Els últims apunts referents a l’obra de 
la capella daten de l’any 1416, quan es van comprar alguns 
cabirons i es van pagar  tres lliures i deu sous “los quals despes 
[s’ha gastat] a cobrir la “capela den coch”. Ja hem apuntat que 

17 Serra Vilaró, 1930, I: 197, 350; ibidem, 1950, III: 253, 296.
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testimonis d’aquestes obres serien la construcció del paviment 
(UE 903) així com les parets del cos inferior del campanar (UE 
5020, 5024, 5025 i 5026). Testimonis dels mateixos podrien 
correspondre amb les referències de l’any 1420 exposades 
en el testament del mercader baganès Arnau Dspuig en que 
deixa deu lliures pels costos de pujar una campana al campanar 
que s’estava fent sobre la capella la “ascenderecimbala in 
campanalifiendosupracapellamnovitercontructam in dicta 
ecclesia de bagano”. Possiblement el cos inferior estaria 
construït i es començaven a fer els pilars de les campanes i 
mecanismes del rellotge.
L’any 1358, el mestre Pere Isern, de Lleida, va prometre als 
cònsols fer un seny i una esquella de bon so per a l’església. 
L’any 1394 el mestre Joan Torrent va pujar un seny de les 
hores i un rellotge, es va fer la seva “cambra ho casa” i es van 
comprar tres quarteres de guix (210 quilos) per “al cluqer de la 
escela de la sera [el cloquer de l’esquella de la serra, o carener] 
de la esglesa”; del 1420 data la campana de les hores que 
avui es troba penjada de l’estructura metàl·lica que corona el 
campanar, on hi ha la següent inscripció. “MATEM SATAM 
SPONTANEAM FAVOREM DEU ANNO DOMINI 
MCCCCXX” [Mati el diable per protecció voluntària de Déu, 
any del Senyor de 1420]; l’any 1435, Vicenç Olivella, senyer, 
o campaner, de Barcelona, va ser contractat pels cònsols per 
fer una nova campana d’hores i també per Bartomeu sa Ylla, 
rector de Gavarrós, per una esquella “que toch quant nostro 
senyor se levara[llevarà]”, i, el 1436, els cònsols contractaren 
“michaelpetrocivismaioricarumorolatger[ciutadà de Mallorca, 
rellotger] ara habitador de cardona” per fer un nou “orolotge 
bo e bell”. 

Horitzó F ( 1435- 1480) L’acabament del cos de l’església. El 
tancament de la nau central, el capcer de la façana principal 
i el cor.
La crugia més occidental de la nau central del temple i 
delimitada per les UE 1113, el contrafort 1111 i la base del 
campanar, juntament amb el capcer de la façana principal va 
acabar-se de tancar a partir del 1435. El dia 3 de novembre 
d’aquell any, els cònsols de la vila Arnau Romeu i Pere Savila, 
els consellers Guillem Pinosa, Antoni Desquer, Antoni Puyol 
i Joan Perer, i Bernat Coll, Ramon Sicart, Salvador Aymarich 
i altres persones de la vila van contractar als picapedrers 
Fontanet del Oro i Arnau de Monell. L’objecte de l’avinença 
era acabar d’”obrar e cloure totalment tota la volta de la dita 
sglésiapugant ensems la peretdemunt lo portal de la dita 
sglésiaab lo rere spaller de la dita volta segons la obra de la 
dita volta ja començada”. El contracte també incloïa obrar 
“una finestra faedora damunt lo dit portal [...] que per los dits 
honorables consols los es stada donada la finestra trassada en 
tal manera que per aquella finestra puxaaver claror sofficient 
en la truna de la dita sglesia e en laltar major”. Es tracta de 
la finestra d’esquema rectangular vertical i amb arc apuntat 
calat que presideix el centre de la façana i que havia de donar 
llum, tant a la trona, o cor, que encara no estava construïda, 
com al presbiteri. En aquell moment es van deixar obertes 
dues portetes enlairades, una a cada extrem de llevant de 
les bandes sud i nord de l’arrencament de la volta, que quan 
estiguessin comunicades amb el cor, haurien de donar accés, 
respectivament, a les cobertes del temple i a l’interior del cos 
baix de la torre campanar. A més, també es va deixar preparada 
l’escala feta en el gruix del mur de la façana principal, en un 
nivell elevat, per pujar al cor des de la planta baixa del temple, 

segurament per una escala de cargol. La porteta sud donaria 
damunt la capella de Sant Julià, des d’on es podria accedir a la 
resta de cobertes de l’edifici i també tenir un punt d’observació 
per damunt del veí portal de muralla del Molí, per guaitar 
qui pogués venir travessant el pont de la Vila, damunt del 
Bastareny, i entrar al recinte emmurallat per aquell portal. 
En el decurs de les obres del primer sondeig es va trobar una 
àrea enllosada (UE 02) davant la porta, a manera de pas, que 
estava al descobert i que almenys abastaria el perímetre de 
llevant de la coberta, segurament per facilitar les dues funcions 
d’accessibilitat de l’indret.

 Els treballs en la crugia més ponentina del temple encara no 
s’havien acabat del tot, ja que mancava aixecar el cor, que va ser 
bastit l’any 1446. Pel mes de setembre d’aquell any, els cònsols 
baganesos van acordar enviar Marc Boser “que anasalla seu per 
aver a  [tractar sobre] larchdella trona ab los viquaris [canonges] 
durgel per so quom hi anava pena de vet [excomunió]”.

L’obra va ser encarregada als mestres Blasco, Vallebrera i al 
seu fill18. Per obrar el cor s’empraren: 36 posts; 6 “posts grosas”; 
5 “quaraga de bastarda” (post que té un costat arrodonit, per ser 
la de l’extrem del tronc); “I somada de bastarda”;19 “I bastarda”; 
“VI astants” i altres dos; 50 “dozenas de claus mayals “ [de 
cabota grossa]; “XXII dozenas de tarsolles” [tipus de clau?]; “III 
dozenas de marquonins” [tipus de clau?]; 20 claus; 23 sesters i 
mig de guix (uns 3.400 quilos); arena; una gaveta per amassar 
el guix de l’escala de cargol, i dos dogals per pujar els cantons 
de l’arc. Ja s’ha explicat com era l’accés al cor, però no com 
des d’allà després es connectava amb les portetes enlairades, 
la sud, que donava a cobertes, i la nord, al campanar. Fins a la 
dècada de 1960, quan el cor va ser desmuntat, es conservava 
una escala de cargol d’obra al seu extrem sud, de la qual encara 
es conserva algun graó guardat en un racó de la capella de 
Santa Llúcia, i que devia ser l’original. A la banda oposada, per 
accedir al campanar, n’hi deuria haver una de similar. El cor 
també tenia un pas de comunicació amb el pis de la capella de 
Sant Jaume que havia d’allotjar l’orgue per la seva banda nord-
est, un orgue que es degué col·locar immediatament i del qual 
es té la primera notícia entre 1483 i 1484, quan calia adobar-lo.

Detall de la coberta de lloses medieval que es conservava sota els 
rebliments que cobrien l’absis per habilitar-lo a reliquiari o comunidor

18 El 20 d’agost d’aquell any, en Vallebrera va cobrar disset sous i sis diners 
per haver fet “lo respalles del arch de lasgleya”.

19 Una somada és una càrrega d’un animal de bast equivalent a tres 
quintars, o 125 quilos.
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LA MURALLA DE SANT PERE DE 
CASSERRES. NETEJA FORESTAL I 
SONDEJOS ARQUEOLÒGICS. (MASIES DE 
RODA, OSONA)

Anna CHÁVEZ CALM i Isidre PASTOR i BATALLA

El present treball es refereix a les actuacions arqueològiques 
de Control i seguiment que s’han portat a terme, de forma 
subsidiària, i desenvolupa les tasques de desbrossament 
i neteja forestal del conjunt de les restes de l’anomenada 
Muralla de Sant Pere de Casserres. Tanmateix, es recullen 
els resultats de l’excavació dels tres sondejos informatius que 
s’han realitzat amb la finalitat de disposar de dades sobre la 
potència arqueològica de l’entorn del conjunt monumental.

L’actuació que es presenta es contempla en el marc d’una 
Intervenció Arqueològica Preventiva definida en funció de 
l’interès arqueològic i de l’alt valor històric i patrimonial de 
l’element, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Aquesta 
Intervenció s’ha executat en el marc d’un Pla d’Ocupació 
promogut i impulsat des del Consell Comarcal d’Osona, 
orientat a la recuperació d’espais i entorns patrimonials. La 
“Proposta d’Actuació Arqueològica” ha estat definida en 
funció de diverses tasques que han estat subsidiàries de les 
fases en que s’articula el programa dels treballs de la proposta 
de recuperació forestal.

Les actuacions s’han portat a terme en dos fases 
complementaries, la primera al mes d’abril de l’any 2010, 
centrada en la desforestació general, i la segona al mes de 
novembre del mateix any, moment en què es porta a terme la 
neteja, l’excavació dels sondejos i la realització de l’aixecament 
topogràfic. Aquestes intervencions arqueològiques han estat 
realitzades sota la direcció tècnica dels arqueòlegs Isidre 
Pastor i Batalla i Anna Chávez Calm, respectivament.1

Cada una d’aquestes actuacions ha estat definida en 
funció de la proposta d’actuació presentada i tenen la 
finalitat de poder disposar d’una primera aproximació a 
l’abast patrimonial que deté l’element, així com la de copsar 
les seves expectatives arqueològiques. Així doncs, la principal 
finalitat de les actuacions que aquí es presenten és, en darrera 
instància, disposar de les dades que han de possibilitar la 
projecció de les noves actuacions que han de permetre la seva 
recuperació i posada en valor, treballs que han de comportar 
la realització d’una excavació arqueològica del conjunt 
d’aquesta estructura defensiva. Aquesta tasca, a la vegada, 
ha de permetre aprofundir en el coneixement de l’evolució 
històrico-arquitectònica de l’element.

EL MONUMENT
L’element que és objecte d’estudi es localitza al municipi 
de les Masies de Roda, comarca d’Osona, i es troba situat 
concretament a l’anomenat Puig dels Moros, dos kilòmetres 
abans d’arribar el monestir de Sant Pere de Casserres.

1 El resultats d’aquestes actuacions es recullen a la Memòria de la Intervenció 
Arqueològica corresponent CHÁVEZ, A., PASTOR, I (2012).

Figura 1.- Vista d’un dels panys de l’obra de la Muralla que presenta 
un dels millors estats de conservació i que permet apreciar les 
diferents fases constructives de la seva obra. Aquest punt es localitza 
en el sector on la muralla ha de superar un fort desnivell, i que es 
correspon amb el tram 1. (fotografia A. Chavez-I. Pastor)

El conjunt de l’estructura de la Muralla de Casserres 
es correspon amb un mur longitudinal que, adequant-
se al perfil que ofereix l’orografia del promontori rocós, 
tanca transversalment d’est a oest el Serrat dels Moros. 
Aquesta muralla presenta una longitud de més de 231 m i 
assoleix una amplada mitja d’1 m. La seva fàbrica està feta, 
essencialment, per aparell de pedra desbastada local, lligada 
amb un morter de calç de certa qualitat que esdevé un 
parament regular a les cares exteriors de l’obra. L’estructura 
es fonamenta directament sobre el basament rocós, el qual 
presenta un sanejament antròpic que permetia disposar d’un 
condicionament que en facilités l’obra de fàbrica.

Pel que fa al tram que es correspon amb el pany localitzat 
a la zona superior del promontori, identificat com a tram 2, 
es posa de manifest com la part inferior de l’estructura de la 
muralla fa de mur de contenció, adossant-se sobre el pendent 
de la roca, el qual fou prèviament sanejat. És en aquesta part 
superior on més desapareguda està la fàbrica de la muralla, 
especialment pel que fa a la part exempta del cos superior de 
la mateixa. Si bé, és en aquesta zona on es posa de manifest 
l’abast i l’entitat del conjunt d’aquesta obra defensiva.

En el seu extrem meridional, l’obra de la muralla 
presenta les restes d’un cos edificat que es correspondria 
amb un portal fortificat. Es tractaria del punt que donaria 
accés al recinte que confina la muralla, just en el punt per 
on transcorre el traçat del camí original, ocupat actualment 
pel vial asfaltat que porta al monestir de Casserres. Es 
tracta d’una estructura de planta rectangular d’uns 8 m de 
llargada per 4 m d’amplada, que està feta per aparell de pedra 
desbastada i lligada amb morter de calç en els paraments 
exteriors. El massissat interior està fet de pedruscall lligat 
amb morter de calç. Aquesta cos resta afectat per l’actual 
vial i caldrà esperar a que es porti a terme una intervenció 
arqueològica integral per tal de poder disposar de dades 
que permetin aprofundir en el coneixement de l’obra i la 
cronologia d’aquesta estructura. Amb tot, a tenor del que 
hores d’ara es pot apreciar, cal pensar que es tractaria d’una 
obra de certa entitat monumental.

Una vegada salvat el fort desnivell que ofereix l’orografia 
de la vessant occidental de Serrat dels Moros, la muralla 
assoleix una cota elevada i transcorre guardant una certa 
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horitzontalitat amb la vessant meridional del promontori. 
Tot aquest pany ha estat identificat com a tram 2 i es 
caracteritza per presentar una certa regularitat constructiva 
del seu aparell, tot i que no sembla que es preservi amb la 
mateixa entitat que s’assoleix en el tram anterior.

El conjunt de l’obra de la muralla presenta una 
continuïtat fins arribar al seu extrem oriental, indret que es 
correspon amb el punt més elevat (585 m). En aquesta part 
s’hi localitza el cos d’una estructura de planta rectangular 
que es correspondria amb una torre de guaita. Es tracta d’una 
estructura d’uns 6 m de costat que es fonamenta directament 
sobre el basament rocós. L’aparell emprat té una factura 
més acurada en el tallat de la pedra i en la seva disposició 
més regular respecte als trams de la muralla. També està 
lligat amb morter de calç, quedant reomplert amb massissat 
de pedruscall i morter de calç els interiors. A l’espera de 
realitzar-se l’excavació arqueològica d’aquesta estructura, tot 
sembla indicar que quedaria oberta per la seva cara interior 
(nord).

A l’espera d’una actuació integral de neteja i documentació 
de l’element, i desprès de les tasques de desbrossament que 
s’hi han realitzat, el seu estat actual ja permet apreciar 
diverses actuacions constructives. Aquestes diferències 
podrien correspondre tant a reparacions com a diverses 
fases constructives. Amb tot, els resultats de les properes 
intervencions arqueològiques permetran dilucidar si es 
tracta, en terme generals, d’una obra homogènia pròpia d’un 
projecte arquitectònic ben projectat i executat coetàniament.

Tal com ja s’ha esmentat amb anterioritat, aquesta 
intervenció obeeix a una finalitat informativa relacionada 
amb els valors patrimonials del conjunt del monument. 
Per assolir aquesta finalitat es van concatenar dues fases 
d’actuació: una actuació de caràcter general, centrada en 
la massa boscosa de l’entorn de la muralla, i una segona 
actuació informativa sobre l’abast i entitat de l’estructura de 
la muralla.

Figura 2.- Vista d’un dels panys de l’obra de la Muralla que presenta 
un dels millors estats de conservació i que permet apreciar les 
diferents fases constructives de la seva obra. Aquest punt es localitza 
en el sector on la muralla ha de superar un fort desnivell, i que es 
correspon amb el tram 1. (fotografia A. Chavez-I. Pastor)

FASE I
A causa de l’estat actual que presentava la massa boscosa que 
ocupa la superfície de l’indret, on s’emplacen les restes de 
la muralla, la primera actuació que es va realitzar va ser la 
neteja forestal d’aquesta zona, tant amb la finalitat d’aplicar 

el tractament d’esponjament de l’arbrat com per poder deixar 
al descobert les restes de l’estructura de la muralla que encara 
es preserven.

Els treballs forestals del Pla d’Ocupació van ser realitzats 
pel personal especialitzat, d’acord amb les directrius tècniques 
d’un enginyer forestal i amb el que estableix el marc normatiu 
vigent al respecte. Així mateix, l’actuació es va executar amb 
el corresponent control i seguiment arqueològic.

La tala i desbrossament de la vegetació han possibilitat 
que tots els trams de la muralla quedessin al descobert, 
podent-ne identificar tot el conjunt de l’estructura d’aquesta 
instal·lació defensiva. Així mateix, els treballs forestals 
també van comportar que s’habilités un vial transitable als 
dos costats de l’estructura de la muralla, camins que haurien 
de possibilitar l’execució de la segona Fase d’actuació, a la 
vegada que esdevenien un recorregut paral·lel a la muralla 
que permet apreciar la seva entitat i singularitat.

Al mateix temps, la tala d’arbrat ha comportat poder 
apreciar la topografia que presenta la part superior del turó, 
on culmina el tram superior de la muralla. Això ha permès 
recuperar el paleo-relleu que presentava l’indret en el 
moment que estava en ús el conjunt defensiu objecte d’estudi.

Les tasques forestals que es van realitzar també van 
possibilitar la retirada de la llenya i el sotabosc generats 
durant el procés de neteja forestal, així com del primer 
desbrossament de l’entorn més proper a la muralla.

FASE II
Una vegada finalitzats els treballs de la primera fase 
d’intervenció general, l’àmbit d’actuació presentava les 
condicions òptimes per endegar les tasques que s’havien 
programat per a la Fase II. De forma genèrica, aquesta segona 
fase ha estat definida com una Intervenció Informativa, 
entenent que, a diferència de la primera fase, que no va 
comportar cap incidència ni afectació sobre el monument, en 
aquesta segona es realitzaven tasques centrades estrictament 
sobre l’element catalogat. En aquest sentit, i una vegada 
disposat els accessos pertinents, es va poder procedir a 
les tasques de desbrossament i neteja. Aquesta actuació 
ha estat concebuda com una aproximació a l’estructura de 
la muralla, per tal de poder disposar d’informació i dades 
sobre aquesta estructura, com són per exemple les que fan 
referència a deixar visibles totes les parts de l’estructura 
que es localitzen per sobre de l’actual rasant del terreny, 
amb la finalitat de recuperar les visuals sobre les parts de 
l’estructura recuperades. Aquests treballs han de facilitar les 
tasques d’una primera topografia base de l’element així com 
la realització de sondejos informatius per poder avaluar la 
seqüència estratigràfica associada a l’element.

La realització d’aquestes actuacions s’ha concatenat de 
forma programada per tal de facilitar la seva execució. És en 
aquest sentit que l’execució de cada una d’aquestes tasques 
possibilitava el plantejament i la realització de la següent. 
D’aquesta manera, podem considerar, tal com ja s’ha apuntat, 
que els resultats obtinguts en aquesta segona fase aporten un 
conjunt de dades informatives sobre el conjunt de la muralla.

En primer lloc cal remarcar que els treballs de 
desforestació han estat essencials per tal de recuperar la 
visual sobre la muralla i el seu entorn proper. Aquestes 
tasques no tan sols han de ser valorades des d’un punt de 
vista cultural, si no que també són profitoses per al correcte 
equilibri forestal del bosc.
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Ha estat gràcies als treballs de neteja forestal i desforestació 
que s’han pogut realitzar les tasques d’una primera topografia 
base de tot el conjunt de la muralla, així com de l’orografia 
de detall del Serrat del Moros. Aquests treballs topogràfics 
han de considerar-se com una tasca de cabdal importància, 
tant pel que fa als estudis de recerca arqueològica com 
per totes aquelles propostes de catalogació i inventari del 
bé patrimonial. També han estat tasques bàsiques per a la 
pròpia salvaguarda dels valors patrimonials de la Muralla de 
Casserres.

D’altra banda, entre les intervencions considerades en 
aquesta segona fase d’actuació, s’ha portat a terme l’excavació 
de dos sondejos informatius per tal de valorar les expectatives 
arqueològiques de l’element i del seu entorn immediat.

SONDEIG NÚM. 1
Aquesta actuació s’ha centrat en l’excavació d’un sondeig d’1 
m d’amplada a cada costat del mur, en un tram d’uns 1,50 m 
d’aquesta estructura. Els treballs d’excavació han comportat la 
retirada de la capa vegetal que s’estenia per tota la superfície 
de l’àmbit d’actuació, assolint una potència d’uns 30 cm. 
Es tracta d’un nivell de terra de composició molt orgànica. 
Aquest nivell s’entregava directament a l’estructura del mur 
per les dues cares de l’estructura. Per sota d’aquest nivell, s’ha 
posat al descobert un nivell d’enderroc compost per restes 
de l’obra de fàbrica del mur i terres amb molta presència 
de calç. La retirada d’aquest estrat va deixar al descobert el 
sanejament del basament antròpic sobre el qual es fonamenta 
l’obra de la muralla.

Figura 3.- Imatge dels treballs d’excavació del sondeig del tram I on es 
pot apreciar la seqüència estratigràfica del nivells excavats així com 
la potència que assoleix l’estructura del cos de la muralla. (fotografia 
A. Chavez-I. Pastor)

SONDEIG NÚM. 2
Igual que en el primer sondeig, els treballs plantejats en 
aquesta excavació informativa han comportat l’excavació 
d’una superfície d’una amplada d’1 m, a costat i costat d’un 
tram d’uns 1,50 m de l’estructura del mur. En aquest punt, a 
la part exterior de la muralla, vers la seva cara sud, s’ha portat 
a terme la retirada d’un estrat de deposició natural d’uns 20 
cm de potència, compost per terra de matriu sorrenca molt 
orgànica. Aquest estrat cobria un nivell d’enderroc compost 
per terres i restes de material constructiu de la muralla, el 
qual es disposava per sobre del basament de la roca sobre la 
que es fonamentava directament l’estructura de la muralla.

A l’altre costat del mur, que es correspondria amb la cara 

interior de la muralla, els treballs d’excavació han permès 
localitzar el nivell de terra superficial que cobreix el pla 
d’aquesta zona del promontori. Per sota d’aquest primer nivell 
s’ha documentat un estrat de terra de matriu argilosa amb 
algunes restes amb algunes taques de carbons i restes de calç 
que presentaven una certa regularització de caràcter antròpic. 
Aquest nivell cobria un estrat d’una potència considerable 
compost per terres i pedruscall a modus de terraplenament, 
el qual s’entregava directament a l’estructura de la muralla. 
Tenint en compte aquesta actuació, considerada com una 
actuació puntual i concreta, s’ha treballat amb la finalitat de 
no posar en precari l’estructura del mur i, per tant, no es va 
estimar oportú la retirada de tot el nivell de terraplenament.

CONSIDERACIONS FINALS
El fet que els treballs de neteja del sotabosc es fessin extensius 
a tota la superfície del bosc que ocupa el turo de la Serra dels 
Moros, ha possibilitat avaluar les perspectives que ofereix 
l’entorn próxim al conjunt del recinte de les muralles. Tot i 
tractar-se d’una tasca de neteja forestal, aquesta retirada de la 
massa boscosa ha facilitat la localització de qualsevol estructura 
exempta que es situés per sobre de la rasant del terreny, treballs 
que, en cap cas, han comportat cap tipus de remoció de terres 
ni afectació directa del subsòl.

En aquest sentit, tan sols en un punt concret s’han localitzat 
restes d’estructures. Aquestes es localitzen a uns 50 m de la cara 
exterior de la muralla, just per sobre de l’actual carretera de 
Casserres. Tot i que els treballs en aquests sector, inicialment 
sols, han comportat el desbrossament i la neteja de la superfície 
on afloraven les restes, els resultats d’aquesta actuació han 
posat de manifest l’entitat i l’abast de les estructures que s’hi 
preserven. Així mateix, tenint en compte aquesta rellevància, 
s’ha considerat pertinent no actuar en aquesta fase, a l’espera 
de poder realitzar una excavació extensiva. Aquesta intervenció 
hauria de possibilitar la definició del tipus d’estructures que es 
troben, així com del seu marc cronològic. Així, aquestes dades 
seran cabdals per determinar si guarden algun tipus de relació 
directa o indirecta amb el conjunt de la muralla.

Figura 4.- Detall del parament d’un tram del cos superior de la muralla 
una vegada finalitzades les tasques de desbrossament i neteja forestal. 
(fotografia A. Chavez-I. Pastor)

A causa de l’abast i de l’entitat que oferien el conjunt de les 
restes documentades, i tenint en compte que l’objectiu i la 
finalitat d’aquesta primera intervenció arqueològica era de 
caràcter informatiu, s’ha estimat posposar, per a una altra fase, 
l’execució de qualsevol excavació extensiva.
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A l’hora de presentar els resultats de la present Memòria 
d’Intervenció Arqueològica al conjunt de les Muralles de 
Sant Pere de Casserres, s’ha de manifestar que s’han assolit 
els objectius inicialment previstos.

Tal com esmentat, les intervencions que s’han realitzat 
tenien un caràcter eminentment informatiu. Així doncs, 
en aquest sentit, les actuacions que s’han portat a terme 
han permès disposar d’un conjunt de noves dades que han 
possibilitat assentar les bases per endegar el processos de 
recerca arqueològica que han de permetre aprofundir en el 
coneixement de l’evolució històrico-arquitectònica d’aquest 
element defensiu, a la vegada que han de permetre concretar 
el seu marc cronològic.

El primer treball que cal destacar és la neteja forestal i la 
desforestació acurades i sistemàtiques que s’han realitzat a 
l’entorn pròxim del conjunt defensiu de les muralles. Aquestes 
tasques han estat essencials, i de cabdal importància, per 
poder realitzar tota la resta d’intervencions informatives 
que s’han previst realitzar. Només amb l’execució d’aquestes 
tasques, realitzades sota el perceptiu control arqueològic, 
s’ha pogut portar a terme una actuació informativa eficient.

Més enllà de la pròpia neteja forestal, tasca que ha deixat 
al descobert tot el conjunt de la muralla i, per tant, ha permès 
recuperar la visual de l’element i la seva posada en valor, 
aquesta intervenció ha permès realitzar una topografia base 
del conjunt. Aquest fet és transcendental per la recuperació 
de l’element així com pel seu estudi, fonamental per tal de 
poder plantejar qualsevol nova actuació sobre l’element.

Així mateix, els treballs realitzats han contemplat 
l’excavació de dos sondejos informatius, els resultats dels 
quals han permès considerar les perspectives arqueològiques 
del conjunt i concretar una seqüència estratigràfica associada 
a l’estructura de la muralla.

S’ha de considerar, per tant, que a partir de les dades 
obtingudes en el marc de les intervencions arqueològiques 
que aquí es presenten, es disposa d’aquella informació que es 
requereix per projectar les intervencions futures que han de 
permetre una recuperació integral del conjunt de la muralla 
així com del programa de recerca arqueològica que ha de 
possibilitar avançar en el seu coneixement i estudi.
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LA CAPELLA DE SANT QUINTÍ. CARDONA, 
BAGES. CAMP DE TREBALL DE L’ESTIU DE 
2010

Andreu GALERA PEDROSA
Ainhoa PANCORBO PICÓ1

L’excavació realitzada l’estiu de 2010 a la capella de Sant 
Quintí responia a la voluntat de l’Ajuntament d’implicar al 
jovent de Cardona en el coneixement del seu patrimoni i en 
les celebracions que es preparaven en relació amb la Guerra 
del Francès, introduint-lo de manera amena al coneixement 
de la història. D’altra banda, en el vessant més científic, 
l’objectiu del “camp de treball”, adreçat a alumnes d’ESO 
de les escoles cardonines, era determinar la ubicació de la 
capella, esmentada per primera vegada en la documentació 
escrita l’any 1223 i enderrocada entre 1767 i 1768, i 
determinar què en podia quedar, al mateix temps que els 
joves de Cardona aprenien a entendre i valorar el patrimoni 
arqueològic. Només es va fer una campanya de 10 dies de 
treball, per la qual cosa els resultats que presentem avui són 
encara força incipients.

DESCRIPCIÓ
Tot i que se’n desconeixia la ubicació, el topònim de la carena 
on ens trobem, la carena de Sant Quintí, i l’existència encara 
d’un oratori amb advocació al mateix sant indicaven per on 
s’havia de començar a cercar. Després d’un desbrossament 
inicial d’una franja de prop de 5 m d’ampla per uns 50 de 
llarg, des del camí ral fins al capdamunt de la carena, es va 
poder observar en aquest darrer indret un mur de prop de 7 
m de llarg, orientat est-oest, amb una clara continuïtat pels 
dos extrems.

Uns pocs metres més avall es troben les restes de la 
casa, completament emmascarades per arbustos i bardisses 
entre les quals només se’n observa una cantonada a punt 
d’ensulsiar-se. Una mica més al sud es troba el marge de 
pedra seca que delimita el camí ral de Cardona a Cervera per 
Calaf, que discorria en sentit est-oest pel costat de migdia 
de la carena. Avui només se’n pot recórrer un tram, ja que 
es perd a banda i banda. En el tram que se situa a l’altura 
de la capella actualment es troba, a tramuntana, la Pedra del 
Francès i, a migdia, l’oratori de Sant Quintí.

L’anomenada Pedra del Francès és un monòlit de pedra 
amb forma de làpida rectangular acabada amb un quart de 
cercle obrat i col·locat l’octubre de 1910, amb motiu de la 
celebració del centenari de la batalla, junt a l’antic camí reial 
de Cardona a Cervera, anomenat també de Sant Quintí, pocs 
metres a llevant de l’oratori i a l’altra banda del camí. Recolza 
directament sobre la roca natural. Presenta una inscripció 
emmarcada dividida en tres parts, incisa i en català, que va 
ser restaurada de cara a la celebració del segon centenari 
i que diu com segueix: EN AQUESTS PLANS/ DEL 
DEVANT FOU DE/RROTAT L’EXERCIT/FRANCÈS 
EL/3R DIUMENGE/ OCTUBRE DE 1810/ EL POBLE 
ATRIBUI/ LA VICTÒRIA ALS/SEUS PATRONS S./

1 Director de l’Arxiu Històric i arqueòloga municipal de Cardona.

CELDONI I S. HER/ MENTER./ PER A RECORT 
PER/ PETUU’S POSÀ AQUES/ TA LÀPIDA’L TERS/ 
DIUMENGE OCTUBRE/ DE 1910.

Per davant de la Pedra del Francès es troba l’oratori de 
Sant Quintí, un pilar quadrangular, de prop de 2,5 m x 60 
cm x 60 cm del qual no se’n té cap notícia documental. Està 
compost per vuit filades visibles de grans carreus de pedra ben 
picada lligats amb morter de calç i rematat per un bloc tallat 
a quatre aigües. Presenta, a la cara principal i a l’altura de la 
setena filada, una fornícula que devia acollir una imatge de 
culte. Aquesta es deuria trobar rere una reixa de tres barrots 
de secció quadrangular, d’acord amb els orificis que es poden 
observar a les parts superior i inferior de la fornícula.

L’oratori forma part, juntament amb els oratoris de la 
Ribera (al barri Tresserres de Cardona) i de Santovà (barri 
de Segalers), del conjunt de tres oratoris recollits pel Catàleg 
de Béns Protegits del Terme de Cardona.

Es tracta d’una tipologia habitual en els oratoris a peu de 
camins, de l’anomenat tipus pedró, habitual en contextos del 
segle XVII, amb continuïtat en les dues centúries següents. 
És el cas, per posar un exemple proper, de l’oratori de  
Maria, a Coaner, que tot i semblar una mica més modern, 
és tipològicament molt semblant, també amb el coronament 
monolític, però de forma més complexa. Sabem, d’aquest 
darrer, que es va construir a instàncies  del rector Salvador 
Antoni Joan, arran d’una visita pastoral feta el 5 de febrer de 
1645 (Fàbregas, 2005, p. 8).

LES FONTS ESCRITES
En el context de la Guerra del Francès, durant la tercera 
setmana d’octubre del 1810 i uns dos anys després de la batalla 
del Bruc i de l’aturada que va suposar en l’avenç francès per 
la Catalunya central des del Barcelonès, el general Jacques-
Étienne Macdonald, mariscal de l’Imperi, albirava Cardona.

Aquí, en el seu castell, s’havien refugiat les tropes del general 
Campoverde, replegades des de la Segarra a través de Sanaüja 
i del Santuari de Nostra Senyora del Miracle, davant d’un 
enemic força superior. La divisió de Luis González de Aguilar, 
marquès de Campoverde, no superava els 3.000 infants amb 
només 200 homes a cavall, mentre que els francesos aplegaven 
uns 8.000 infants i uns 800 homes a cavall.

El dijous 19 d’octubre, les tropes de Macdonald entraven 
i ocupaven Solsona des del camí de Torà. El dissabte dia 20, 
saquejaven la ciutat episcopal i el terror s’estenia per tota la 
comarca del Cardener. L’endemà, dia 21, finalment, prenien 
direcció a Cardona.

Guanyar la seva fortalesa era clau per fer-se amb les 
rendes del seu salí, alhora que per dominar les principals vies 
de comunicació que creuaven el centre de Catalunya a través 
de la conca del Cardener, des de l’Alt Urgell i la Cerdanya. 
Tanmateix, i com ja s’havia demostrat cent anys abans en el 
fallit setge del 1711 per part de l’exèrcit de les dues corones 
de Felip V i Lluís XIV, aquesta no era una empresa fàcil. Per 
això mateix, l’atac es va fer mitjançant dues columnes, en una 
estratègia que obeïa a una maniobra de distracció: la primera, 
amb uns 3.000 homes, havia de seguir el camí ral que venia 
des de Clariana, per tal d’atreure l’atenció de les tropes de 
Campoverde; mentre que una segona, amb uns 5.000 homes i 
molta cavalleria, atacaria per sorpresa pel camí del Miracle que 
des de Bergús arribava fins a Cardona al seu pas per l’antiga 
capella de Sant Quintí i planures de Planès.
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S’esqueia, tot just, el tercer diumenge del mes d’octubre. 
Com era la tradició, els vilatans de Cardona celebraven l’ofici 
commemoratiu al trasllat dels seus Sants Patrons, els Sants 
Màrtirs Celdoni i Ermenter, en el temple parroquial de la vila.

En albirar-se la columna francesa pel camí de Clariana, 
repicaren les campanes a Generala. Campoverde va destinar 
el gruix de les seves forces a cobrir l’avenç d’aquesta columna, 
mentre que deixà els paisans de les guerrilles a la rereguarda. 
A les 11 de la matinada, la segona columna amb el gruix 
de les forces franceses atacava per Planès i, en poca estona, 
arribaren fins a la Coma d’en Badia (actual Torre del Badia), 
el collet del Tarrelló i la vinya del Ventoldrà. 

En posar-se el sol, els morts de Campoverde no superaven 
els 12, mentre que els francesos havien perdut a 400 homes 
«y tans ferits que portaren a Solsona, pues se trobaren molts 
de culgats en las obagas de Sant Quintí y alguns fochs a hont 
se coneixia haber cremat morts. Però no se pogué saber de 
fixo perquè tots los retiraban, deixant en totas las viñas grans 
clots de sanchab que se inferia la mortaldat o a lo menos los 
molt ferits. Durà lo foch fort des de las onse del matí fins al 
vespre». Així ho anotava el secretari arxiver de la comunitat 
de preveres de l’església parroquial de Sant Miquel. Per tot 
seguit afegir: «Lo dia fou molt calorós per lo que los soldats 
se abrasaban de sed, junt ab lo gran treballar, per tant las 
valerosas donas de la vila a forsia anaban ab cantas de aigua 
vi y ayguardent a portar-los als soldats, fins a las mateixas 
filas dels soldats moltas de ellas, de modo que fou ferida una 
al bras. Los paisans feyen lo mateix y a més cuidaban de 
retirar los ferits y conduir-los al sant hospital, de modo que 
los soldats no tenian altra cosa que fer sino fer foch y avansar 
y que deihen estos, y en especial lo general, que en ninguna 
part abian estat tan bé assistits, y dit general digué que no 
habia vist valor igual de donas».2

ANTECEDENTS, OBJECTIU I MèTODE
Aquest punt de la carena de Sant Quintí és estratègicament 
molt interessant, ja que es domina, al nord, la vall de Bergús 
i, al sud, la de Planès. L’indret té, a més, comunicació visual 
amb gran part de les masies de les valls esmentades i també 
amb els turons que delimiten la de Coma pel nord i amb les 
torres que l’haurien controlada, com la de Palà Vell.3

Es plantejava doncs desbrossar i netejar la zona on 
s’insinuaven els murs que podien correspondre a la capella 
i excavar la capa superficial per delimitar-los i documentar-
los. D’aquesta manera, es podria confirmar o descartar la 
presència de la capella de Sant Quintí al cim de la carena 
i, en cas de confirmar-se’n la ubicació, fer-hi una primer 
tempteig arqueològic per conèixer l’abast de les estructures. 
Aquest objectiu va ser assolit amb escreix, podent resseguir 
en gran part la planta de la capella.

La intervenció va formar part d’un seguit d’activitats 
promogudes per l’Ajuntament de Cardona a fi de celebrar el 
segon centenari de la batalla de Sant Quintí, entre les quals 
cal destacar:

La prospecció de les Feixes de cal Parenostre. Atès que 
es disposava d’un bon relat dels fets succeïts en el decurs 
de la batalla, i que fonts orals ens havien explicat que en 

2 Arxiu Parroquial de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona, Fons Sant 
Miquel, Llibre d’Acords i Memòries, p. 156-157.

3 Aquesta torre i les estructures associades van ser objecte d’intervenció 
arqueològica programada durant els estius de 1996 i 1997, sota la 
coordinació del doctor J.I. Padilla.

llaurar els camps coneguts com les Feixes de cal Parenostre 
s’havien anat recollint ossos que semblaven humans, des de 
l’Ajuntament de Cardona es va decidir efectuar, a manera de 
comprovació, una prospecció amb detector de metalls, de la 
zona esmentada, en uns camps a migdia de la carena i de la 
carretera que creua la vall.

Aquesta feina va ser encarregada a l’empresa 
CatPatrimoni (Rodríguez Ximenos, 2010) que, en el decurs 
de la prospecció, va recuperar diversos materials, com ara 
fragments de ceràmica (teula romana i ceràmica oxidada 
ibèrica), material numismàtic d’època moderna, altres 
objectes metàl·lics (claus, una argolla de ferro, ploms...). Cal 
destacar, però, la troballa d’una bala de plom deformada per 
l’impacte que es trobava situada al costat de restes òssies 
humanes disposades en connexió anatòmica, concretament 
al costat d’un fèmur. Aquestes restes podrien correspondre a 
una de les fosses de soldats de les quals parlen els documents. 
Atesa la complexitat que hauria suposat dur a terme 
l’excavació, i el pressupost, ben minso, de què es disposava, es 
va optar per deixar les restes in situ.

Estudi de la planimetria relacionada amb la Guerra del 
Francès. Atesa la riquesa de plànols existents d’aquella 
època, l’Ajuntament de Cardona es va posar en contacte 
amb diversos professionals per tal de dur a terme una recerca 
d’arxiu i localitzar tots aquells plànols relacionats, d’alguna 
manera, amb els fets esdevinguts el mes d’octubre de 1810 a 
Cardona. Aquesta tasca va veure finalment la llum, en format 
llibre, aquell mateix any de la mà de Meritxell Gisbert i 
Traveria, llicenciada en geografia, que va dur a terme un 
acurat treball de cerca i catalogació de plànols del castell 
(Gisbert, 2010).

LOCALITZACIÓ I EXCAVACIÓ DE LA CAPELLA 
DE SANT QUINTÍ. TREBALLS REALITZATS I 
CONCLUSIONS
Finalment, es tractava de la millor ocasió per poder localitzar 
la capella de Sant Quintí, esmentada en les fonts escrites. 
Com veurem a continuació, aquesta tasca va ser assolida amb 
resultats força interessants.

Tot i que el temps va ser força limitat, i que aquest va ser 
esmerçat de forma prioritària en el vessant didàctic del camp 
de treball, l’extracció de la capa superficial ens va permetre 
resseguir els límits de la capella i algunes estructures 
interiors, així com trobar-ne l’accés original i alguna reforma 
posterior. L’obertura de dos sondeigs ens va proporcionar 
la potència i seqüència estratigràfica a l’interior de l’edifici: 
sota la capa d’abandonament definitiu de l’indret, es trobava 
l’enderroc de l’edifici, que havia caigut directament sobre 
les restes, molt malmeses, del que hauria estat el paviment 
original del temple. Per sota, únicament es trobava una capa 
que regularitzava les diàclasis de la roca natural.

Tot i que el material trobat va ser molt escàs, la simplicitat 
de la seqüència estratigràfica i les notícies històriques de 
què disposàvem van permetre fer una primera hipòtesi 
cronològica de l’evolució de l’edifici, esquematitzada en tres 
fases o horitzons cronològics:

HORITZÓ A. T.A.q. 1223. LA CONSTRUCCIÓ DE 
LA CAPELLA DE SANT QUINTÍ
A aquest horitzó cal adscriure els murs que delimiten la 
capella, d’una única nau capçada per un absis probablement 
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semicircular, a jutjar pels pocs carreus que en quedaven sobre 
la roca natural i entre la capa vegetal que en aquest indret 
no es va acabar d’extreure per motius de temps. Ens trobem 
davant d’un edifici amb nau de planta trapezoïdal, de 15, 5 
m de llarg a l’exterior i 13,4 m a l’interior, sense comptar 
la capçalera. Orientat de nord-est a sud-oest, feia  4,5 m 
d’ampla pel costat oest i 7,5 m per l’est, i els murs tenien 
entre 80 i 90 cm de gruix, fets amb carreuons de mida mitjana 
i petita lligats amb calç molt pobre, de vegades només fang.

També cal adscriure a aquell moment la porta que es va 
localitzar al mur de migdia de la capella, d’1,6 m d’ampla, així 
com el nivell de regularització de la roca natural i l’enllosat 
de grans peces de pedra identificat en els dos sondeigs, amb 
cotes més baixes a ponent que a llevant i molt malmès. 
Tanmateix, només va ser excavat en els dos sondeigs, que 
no passaven d’1,5 m de costat. En un d’ells, disposats sobre 
l’enllosat, es van recuperar quatre fragments de ceràmica 
grisa medieval que es corresponen amb aquest període.

La data establerta per aquest horitzó cronològic 
correspon, com s’ha vist, a la primera notícia que les fonts 
escrites ens proporcionen sobre l’edifici, de l’any 1223, 
quan se’n fa esment de la capella de Sant Quintí en relació 
amb el mas del Mujal (lligam que es mantindrà al llarg del 
temps, com tot seguit veurem) (Serra, 1962). Assenyalar, així 
mateix, que en els llegats pietosos establerts en els testaments  
ordenats a Cardona a la segona meitat del XIV, sovintegen 
les referències a la capella (Casas, 1978).

HORITZÓ B. SEGLE XVII
A aquest horitzó corresponen dos murs que distribueixen 
l’interior de l’espai del temple. El primer s’adossa als murs 
nord i sud i divideix la nau transversalment en dos àmbits, 
com si cadascun dels dos espais resultants s’hagués volgut 
destinar a usos diferents. Fa 4 m de llarg i té un gruix de 70 cm. 
L’altre mur és perpendicular al primer, pel costat de llevant, 
i subdivideix la meitat est de la capella en dos nous espais. 
Se’n va poder resseguir en un tram de 5 m i fa 60 cm de gruix. 
S’adossava al mur anterior i, amb orientació sud-oest nord-
est, es perdia davant de l’absis on es trobava una agrupació 
de carreus de grans dimensions que hi recolzava i que no es 
va poder interpretar atès que els treballs arqueològics encara 
eren massa incipients. Probablement aquests dos murs van 
servir per distribuir l’espai en les seves darreres fases d’ús, 
quan ja no s’hi oficiava i, potser, la construcció era aprofitada 
com a mas o habitacle secundari de la construcció que es 
trobava uns metres més cap al sud. Era palès, doncs, tant per 
les relacions físiques com per les característiques dels murs 
descrits, més estrets, que corresponien a una fase posterior a 
la de la construcció de l’església.

També es va observar una refacció a la porta del temple, 
que va ser empetitida per mitjà de la construcció d’un muret 
perpendicular a l’obertura original, a manera de passadís. El 
mur feia  2,3 m de llarg per una amplada de prop de 50 cm 
i es va bastir deixant espai als dos costats. A llevant, la nova 
porta feia 1,15 m de llum, espai que era ocupat, en tota la 
llargada del mur, per dos graons que salvaven el desnivell 
que hi havia entre l’interior i l’exterior del temple. A ponent 
restava un espai de prop de 40 cm, la funció del qual, ara 
per ara i mentre no es duguin a terme noves intervencions 
arqueològiques, es desconeix.

Sabem que, entre 1571 i 1606, els titulars del mas Mujal 
disposen de diversos llegats en els seus testaments per la 

celebració de misses (Serra, 1962) i que, l’any 1620, la capella, 
en una fitació, encara es coneixia com a tal (Galera, 1997), 
tot i que no sabem si es trobava en ús o en quin estat estava.

Tenint en comte que entre 1767 i 1768 es sol·licita 
permís per enderrocar-la, ha de ser en algun moment del 
segle XVII que l’edifici sigui objecte de reformes per a un 
canvi d’ús. Caldrà, però, dur a terme noves intervencions 
arqueològiques per corroborar les dades exposades.

HORITZÓ C. T.p.q. 1767. L’ENDERROC DE LA 
CAPELLA DE SANT QUINTÍ
Sabem que, l’any 1767, el propietari de la casa i mas del Mujal 
obtenia el permís Diocesà per a procedir a l’enderroc de la 
capella i fer-ne una de nova vora casa seva, sota l’advocació 
de la Mare de Déu de la Mercè (beneïda el maig de 1768). 
L’argument era que, així, s’evitaven les profanacions i els 
insults que l’antiga capella patia pels vianants que anaven 
i venien pal camí ral (Serra, 1962; Planes, 1985). Hem 
d’entendre que va ser aleshores que la pedra de part de 
l’enderroc va ser aprofitada pel propietari del Mujal per 
construir una caseta o masoveria. Així, quan l’any 1772 es 
van revisar les fites que demarcaven la rodalia o terme estret 
del veïnat, o terme ample, se’ns diu que el termenat passava 
“abans d ’arribar a Sant Quintí, que de present s’ha fet una 
casa”.4 I, a la confessió feta l’any 1791 pel mateix propietari 
arran el capbreu general ordenat pel duc de Cardona, se’ns 
diu que el mas Mujal tenia dins la seva heretat fins a quatre 
casetes ocupades en règim de masoveria, una de les quals 
havia de ser la de Sant Quintí.5 L’ocupació d’aquesta caseta 
es va mantenir fins la primera meitat del segle XIX, moment 
a partir del qual resta abandonada en unes circumstàncies 
que no poden deixar de relacionar amb els efectes de les 
dues primeres carlinades. Les seves restes encara es poden 
observar per sobre del camí ral.

Ben probablement l’edifici ja no es deuria trobar en massa 
bones condicions, i encara menys, si tenim en compte els 
esdeveniments succeïts en el decurs de la guerra de Successió 
(1702-1714) i més especialment en el decurs del setge de 
1711.

Gairebé 100 anys més tard, durant la Guerra del Francès 
i, concretament, l’octubre de 1810, sabem del cert, per les 
fonts escrites que hem esmentat més amunt, que els homes 
del general McDonald es dirigien, passant per l’obaga de 
Sant Quintí, al castell. En aquest indret va tenir lloc la 
batalla de Sant Quintí i així ho testimonien les 14 bales de 
plom que s’hi van trobar.

4 AHC, XXVI.4 (caixa 3).

5 ACA, Notarial Cardona, Ca-0318, 74 v-76 v.
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FIGURES

1. Gravat de l’època que recrea l’enfrontament viscut el diumenge 
21 d’octubre de 1810 a Planès i a la capella de Sant Quintí entre les 
tropes franceses i els sometents locals, amb el reforç de les tropes 
de l’exèrcit del mariscal Campoverde. (F. Padró, 1862; F. Campaña 
editor).

2. Restes de la capella des de llevant, en el moment en què, gràcies a 
un primer desbrossament, començaven a despuntar.

3. La mateixa vista un cop finalitzada la intervenció arqueològica.

4. Detall de la porta d’accés al temple, corresponent a la seva reforma, 
quan s’estreteix.

5. Planta de la capella de Sant Quintí, amb indicació de les unitats 
estratigràfiques identificades i dels sondeigs oberts.
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PRIMERS RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA REALITZADA A CAL ROS – 
ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ (2011) 
(CARME, ANOIA)
Oscar VARAS RANZ

(TRÍADE Serveis Culturals, SCP)

Nom del Jaciment: Cal Ros – antiga església de Sant Martí.
Municipi: Carme.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 385070; Y: 4599118; altitud: 
319,38 m.
Direcció: Oscar Varas Ranz (TRÍADE Serveis Culturals, 
SCP).
Promotor: Ajuntament de Carme.
Any intervenció: 2011.

SITUACIÓ
Carme és un municipi que s’emplaça al sud de la comarca 
de l’Anoia, a tocar amb la comarca de l’Alt Penedès. La 
orografia del municipi ve marcada per la Riera de Carme, on 
es troba a la seva part mitjana. Aquest curs fluvial neix a la 
zona de Miralles i desaigua a l’Anoia, a l’alçada de la Pobla 
de Claramunt. A banda i banda de l’estreta vall que marca el 
riu hi ha la Serra de Collbàs (al nord) i la Serra d’Orpinell 
(al sud). La intervenció arqueològica s’ha realitzat en una 
zona situada a uns 170 m al nord-oest del nucli de Carme, 
a l’altra banda de la Riera de Carme, en una zona plana de 
ribera, a la vessant meridional de la Serreta. En aquest indret 
es localitza Cal Ros, un antic mas a l’actualitat utilitzat com 
a magatzem de maquinària.

Figura 1. Plànol de situació de Cal Ros.

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ
L’Ajuntament de Carme, en una aposta per un 
desenvolupament econòmic al voltant del turisme, està posant 
en marxa un ambiciós projecte que, entre altres, pretén crear 
un Centre d’Interpretació, habilitar circuits de senderisme i 
posar en valor el seu Patrimoni Cultural i Natural.

En aquest context d’actuació, l’Ajuntament de Carme 
inicià l’any 2010 un projecte plurianual, l’objectiu del qual és la 

realització de sondejos arqueològics en alguns dels jaciments 
més destacats del municipi. Aquests sondejos arqueològics 
permetran aprofundir en el coneixement dels jaciments, tant 
a nivell tipològic com cronològic, fet que serà difós, entre 
d’altres vies de divulgació, en plafons informatius a peu de 
jaciments i/o en textos en els tríptics de la Ruta. Alhora, 
aquests sondeigs permetran avaluar la possibilitat de realitzar, 
en el futur, excavacions en extensió en algun d’aquests 
jaciments. En cas de que els resultats així ho recomanessin, 
s’estudiaria la possibilitat de museïtzar algun d’ells.

El primer dels jaciments seleccionat en aquest programa fou 
el Serrat del Campaner, on es va realitzar una única intervenció 
l’any 2010. Cal ressenyar que, aquestes intervencions, es fan 
durant dos setmanes als mesos de juny i juliol i que, al mateix 
temps, s’aprofita la presència dels arqueòlegs al poble per 
endegar un arqueocasal amb el jovent del poble, que col·labora 
en diferents feines del procés d’excavació.

Figura 2. Vista general de Cal Ros des del nord. Es pot observar al 
fons el nucli de Carme.

ANTECEDENTS
Recentment, Natalia Salazar i Jordina Sales han realitzat 
el mapa de Patrimoni Cultural i Natural del municipi amb 
el suport de l’oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona. En aquest mapa, Cal Ros va ser recollit com 
a jaciment arqueològic i es va ubicar al celler d’aquesta 
masia l’antiga església de Sant Martí. Ja amb anterioritat 
s’havia recollit informació d’aquesta església a la Catalunya 
Romànica situant-la a Cal Ros. Toponímicament la gent del 
poble coneix aquest indret com Sant Martí de Terraroja.

CONTEXT HISTÒRIC
El lloc de Carme es documenta, per primer cop, l’any 1005, 
durant el qual la vescomtessa Geriberga dóna a Sant Cugat 
del Vallès diversos alous situats en el terme del castell de 
Claramunt, un dels quals es trobava en el lloc anomenat 
Carme (Chazmo). L’església es documenta l’any 1122. L’any 
1179, uns testimonis qualificats, sobre l’altar quod est infra 
ecclesiam de Chazma, juren expressar fidelment la darrera 
voluntat que Albert de Queralt els havia expressat de viva 
veu mentre moria ferit d’una llançada. Igualment, l’any 1205, 
Ramon de Guàrdia, en el seu testament, deixa deu sous a 
Sant Martí de Carme (Sancto Martino de Kazma).

Inicialment fou una església sufragània de la parròquia 
de Claramunt, sens dubte molt abans que consti així 
documentalment l’any 1366. Inserida dins de la parròquia de 
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Claramunt, sempre formà part del bisbat de Barcelona i, en ser 
aplicada l’estructura deganal, del deganat de Piera.

L’església estigué en funcionament fins que, al segle XVIII, 
es decidí el seu trasllat. Després de treballar-hi des de l’any 
1730, l’any 1748 fou beneït el nou temple, bé que no fou 
definitivament enllestit fins l’any 1803. Aquest se situava en 
un lloc molt més cèntric respecte les recents zones d’expansió 
del poble. Això suposà l’abandonament de l’antic temple 
romànic. L’any 1778, el bisbe de Barcelona n’autoritzà la venda 
del terreny, la qual cosa accelerà la desaparició del vell temple.

Figura 3. Planta de les diferents zones i sondejos on s’ha intervingut. 

RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ REALITZADA 
L’ANY 2011
L’any 2011 es va actuar en quatre zones, per començar a 
entreveure el potencial del jaciment.

La Zona 1 es situa a ponent de l’edifici, on s’observa una 
portalada adovellada rectangular i on, als anys 60, el Senyor 
Miquel Catassús (propietari de la finca), després d’unes fortes 
pluges, afirmava haver vist els fonaments d’una estructura 
semicircular a peu del camí. En aquesta zona es volia veure la 
potència dels nivells arqueològics, els nivells relacionats amb la 
porta, que es pensava que podria formar part de l’església i, si es 
trobava, l’absis que el propietari havia observat als anys 60. Per 
intentar esbrinar aquests dubtes es va realitzar un sondeig de 7 m 
de llargada per 1,5 m d’amplada. Aquest ocupava tot l’espai del 
que es pensava era l’església per la seva banda de ponent. Com 
feia pensar la porta, hi havia un potent nivell d’anivellament 
(UE 1001), sobretot a la part sud del sondeig. En canvi, a la part 
nord, sortia un nivell d’argiles on es va veure que es retallava la 
construcció d’un mur. Segons informació aportada per un veí, 
originalment el camí tenia una forta pendent i es va reomplir 
amb terra perquè quedés més plana la pujada.

Figura 4. Vista de detall del sondeig realitzat a la Zona 1.

A la part nord apareixien les restes d’un mur que es ficava sota 
la paret del mas. El sistema constructiu era molt diferent, amb 
un morter de calç blanc que contrastava amb el de la paret 
de la masia, amb un color rosat. En canvi, era molt semblant 
a la paret nord de la part interior de l’edifici. Així doncs, es 
va determinar que es tractava de la continuació del mur amb 
pilars de l’església, que continua sota el camí. A la zona central 
del sondeig, a l’alçada de la porta adovellada, s’ha observat 
la presència d’un marxapeus format per diverses pedres de 
mida gran i mitjana. Aquest coincideix de cota amb la part 
més baixa de la porta (segles XIX – XX). A la zona sud del 
sondeig es va realitzar una petita cala per veure l’estratigrafia 
que hi havia sota aquests nivells contemporanis. Aquest nivell 
va aportar materials del segle XVII (pisa decorada amb reflex 
metàl·lics) i alguns fragments d’ossos humans.

Figura 5. Vista de detall del sondeig realitzat a la Zona 2.

A la Zona 2, situada al sud de l’actual mas, es parlava de la 
possibilitat de que hi hagués part de l’antic cementiri, ja que es 
tenia coneixement oral de la troballa d’ossos humans al realitzar 
algun moviment de terres. Amb l’objectiu de confirmar la 
presència de la necròpolis, es va realitzar un sondeig a la banda 
est de la zona,  amb 3 m de longitud per 1,7 m d’amplada.

Amb una retroexcavadora es va rebaixar el nivell 
superficial, un nivell heterogeni, de color negre, molt flonjo, 
propi d’una zona que antigament s’havia utilitzat com 
a cultiu, amb una profunditat mitjana de 30 cm. A partir 
d’aquest nivell es va excavar a mà, observant la presència 
d’un nivell de matriu sorrenca on es retallaven 3 estructures 
negatives amb ossos humans.

Fossa 1: A la part est i central del sondeig, va aparèixer 
un retall amb forma irregular i allargada, amb una orientació 
nord-est / sud-oest, amb 40 cm d’amplada i més de 2,1 m 
de longitud. Al seu rebliment van aparèixer un gran nombre 
d’ossos humans sense connexió aparent i sense materials que 
permetin datar l’estructura.
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Fossa 2: A tocar del límit nord del sondeig es va 
observar un altre retall similar a l’anterior, amb una amplada 
documentada de 40 cm i una longitud de 1,1 m. En aquest 
cas la major part del farciment eren ossos humans, molts 
d’ells llargs, tots ells amb orientació est/oest, però sense 
connexió anatòmica.

Tomba 1: A la banda sud-est del sondeig es va 
documentar una tomba de fossa simple amb orientació est/
oest, amb el cap a l’oest. Es tractava d’un individu infantil 
en connexió anatòmica col·locat en posició de decúbit supí. 
Les restes restaven molt afectades pel treball agrícola, només 
observant-se part del crani, la mandíbula, diverses costelles i 
vertebres, així com un os llarg del braç esquerre i un os llarg 
de la cama esquerra.

Figura 6. Planta del sondeig realitzat a la Zona 2.

Sota aquestes estructures es va identificar un mur de 30 cm 
d’amplada i 90 cm de longitud, que continua sota el tall est 
del sondeig. En un principi, es va plantejar el dubte de si es 
tractava d’una coberta d’una tomba, però aquesta opció es va 
descartar al haver una estratigrafia diferent a banda i banda 
del mur. Aquests nivells no s’han excavat però, al fer la neteja, 
es va documentar la presència de ceràmica reduïda.

La Zona 3 resta delimitada per l’edifici del mas, encara 
en bon estat de conservació. Una primera observació del mur 
nord, on es conserven dos pilastres, ens va fer pensar que 
aquest formaria part de l’antiga església. En canvi, el mur sud 
d’aquesta nau, que s’havia pensat que podria formar part també 
de l’església, no conserva cap pilastra i en canvi sí conserva tres 
arcs rebaixats, amb una tècnica constructiva diferent al mur 
nord. Possiblement forma part ja de la construcció del mas, 
que va utilitzar aquest espai com a celler. A nivell del subsòl, al 
observar el terra que hi havia, es va poder constatar que l’antic 
paviment de maó pla havia estat espoliat d’antic, excepte a la 
zona més propera a les pilastres.

En aquesta ocasió es van realitzar dos sondejos. El primer 
d’ells es va realitzar a la zona central, entre els dos pilars. Es 
va treballar directament a mà, traient un nivell superficial 
format per l’ús com a magatzem dels últims anys, observant 
que a sota hi havia un nivell d’argiles verdes. Sota aquest 
nivell, sense materials arqueològics, es va documentar un 
nivell (UE 3003) de color marró fosc amb gran quantitat 
de pedra mitjana que omplia un gran retall. En aquesta 
campanya es va començar a excavar però no s’ha arribat a 
veure el seu final ni a completar la seva planta. No s’han 
documentat materials arqueològics, excepte algun fragment 
de ceràmica reduïda medieval i un òbol de billó de Jaume I 
datat l’any 1258. El segon sondeig a la zona 3 s’ha realitzat 
entre l’entrada actual i la primera pilastra. En aquesta ocasió, 
ja només amb la neteja inicial, es va poder observar la 

presència d’estructures. En concret hem pogut identificar el 
que podria ser l’absis rectangular de l’antiga església i part 
d’un paviment de morter adossat a aquest absis.

Figura 7. Vista de detall del sondeig realitzat a la Zona 3.

A la zona 4, situada en un pati a llevant de l’edifici del mas, 
es tenia l’objectiu d’intentar localitzar l’absis de l’església. 
Ja que era una zona en constant utilització per part dels 
propietaris dels terrenys, les intervencions a realitzar devien 
fer-se amb rapidesa. Es va començar per fer un petit sondeig 
d’1,1 m per 70 cm a l’altura del mur amb pilars. Així doncs, 
atesos els resultats negatius en la localització de l’absis en el 
primer sondeig, es va optar per realitzar un nou sondeig amb 
una retro-excavadora mixta que s’inicià al davant de l’entrada 
a l’edifici. A la part superficial del sondeig es va observar 
la mateixa estratigrafia però, quan es va aprofundir, es van 
detectar enterraments en connexió, un fins i tot amb cobertes 
de lloses. Davant l’impossibilitat de poder dedicar el temps 
necessari a aquests enterraments, es va decidir tapar de nou 
el tram obert i esperar millor ocasió per excavar a la zona. 
Tot i així, els sondejos van permetre veure que la necròpolis 
també s’estén en aquest sector.

CONCLUSIONS
Com a conclusió volem ressaltar el gran potencial arqueològic 
d’aquest nou jaciment. En cap dels sondejos s’ha arribat als 
nivells naturals, i la cronologia documentada va des del segle 
XI-XIII fins a l’actualitat.

En aquesta primera intervenció, realitzada l’any 2011, 
s’han individualitzat les restes d’un dels murs de l’església 
original, que s’estén més enllà de l’edifici actual del mas 
(Segle XVIII - XIX), per la part oest, i que es troba també 
sota el camí utilitzat encara ara.

D’una altra banda, s’han observat restes d’una necròpolis 
als sondejos realitzats a les zones 2, 4 i probablement a la 
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zona 3, amb fosses amb enterraments sense connexió, tombes 
de fossa simple individual i tombes amb coberta de llosa.

Finalment un altre element destacat ha estat l’aparició 
d’un mur a la zona 2 amb una cronologia anterior al segle 
XIII, i anterior a la necròpolis. Aquest mur podria formar 
part d’una zona d’hàbitat que es podria relacionar amb la 
zona on va néixer el poble de Carme o amb un assentament 
fins i tot anterior.
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LES PRIMERES FASES MEDIEVALS DE 
L’ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANT PERE 
DE LA PORTELLA (LA QUAR, BERGUEDÀ)
Roser ARCOS i Jordi GUÀRDIA

(Arqueociència Serveis Culturals SL)

L’any 2011 es va efectuar una intervenció arqueològica 
preventiva consistent en l’excavació en extensió de l’interior 
de l’església del monestir de Sant Pere de la Portella (La Quar, 
Berguedà). En va ser el promotor el Bisbat de Solsona.

SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ
El monestir de Sant Pere de la Portella es troba enmig d’una 
zona boscosa, a prop de les poblacions de Gironella i Berga, a 
la part alta de la riera de La Portella. S’ubica damunt la carena 
que mena fins al penya-segat de La Quar, a 802 m d’altura. Els 
edificis que formen el monestir són l’església, el palau abacial i 
les dependències monacals que inclouen el claustre.

L’església és un edifici d’una sola nau i dimensions 
considerables, amb un absis semi-circular desplegat a llevant. 

Al costat del mur septentrional de la llarga i àmplia 
nau (34,5 x 11,8 m) hi ha un campanar en forma de torre. 
Interiorment, l’edifici ha estat remodelat a partir dels segles 
XVI i XVII, sobretot amb l’afegit de capelles laterals a la nau, 
encara que s’aprecia l’estructura original, amb volta de canó de 
mig punt a la nau i de quart d’esfera a l’absis. La porta d’accés, 
oberta a la façana de ponent, consisteix en dos arcs de mig 
punt fets amb dovelles.

Externament, l’únic ornament és una cornisa a la part 
superior del mur de migjorn. L’element més vistós el constitueix 
l’absis, que mostra una decoració llombarda, però de factura 
pròpia ja del segle XII. En el seu moment J. Bolós afirmà que 
el temple podria ser una refecció portada a terme al segle XII, 
substituint un anterior edifici del segle XI (Bolós, 1985a).

ANTECEDENTS HISTÒRICS. EL PLA DIRECTOR
Entorn de l’any 1003, el monestir depenia del bisbat d’Urgell i 
es trobava dins el comtat de Berga. Ja a partir de l’any 1001, se 
succeïren les donacions al monestir per part de Guifré, veguer de 
Frontanyà - La Portella, i de la seva mare Doda, considerats els 
fundadors de Sant Pere. El monestir rebé també més donacions 
a la Cerdanya, al Vallespir i a la riera de Merlès, relacionades 
amb una etapa de transició entre la “fundació” oficial del 
monestir i l’existència “física” d’aquest. El 21 de setembre de 
1035 s’esdevingué la consagració de l’església de Sant Pere del 
monestir de la Portella, feta pel bisbe Ermengol d’Urgell.

A causa del document de consagració, el monestir es veié 
beneficiat per més donacions al llarg dels segles XI i XII. 
L’any 1069, Guifré, senyor de la Portella, li lliurà l’església de 
Santa Maria de la Quar. També obtingué propietats prop de 
Cosp, a Gardilans, Planoles, Bruguera, Ventolà, Vilallobent, 
Sant Martí de Merlès, Sant Feliu de Relat, Callús, Voltregà 
(Osona), Puigdemàger (Anoia), i el 1285 el delme que rebien 
els senyors de la Portella a Olvan (Bolós, 1985a).

Sant Pere de la Portella presentà, a partir de finals del segle 
XIII, els primers símptomes de decadència, aguditzats a partir 
de 1348, quan les epidèmies de pesta afectaren la comunitat. 



217 / 

actes /                             II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012

Malgrat això, l’any 1356, l’abat Berenguer de Vall va refer el 
monestir amb sis monjos i recuperà part del patrimoni.

Recentment el Servei del Patrimoni Arquitectònic de 
la Generalitat de Catalunya endegà obres al monestir. L’any 
2000 es va aprovar el Pla Director del Monestir de Sant Pere 
de la Portella, sota la direcció de l’arquitecte Francesc Xavier 
Asarta, que contemplava la seva restauració i preveia diferents 
intervencions arqueològiques en determinades zones del conjunt 
(Asarta, 2005) per esbrinar el màxim de dades arquitectòniques 
que facilitessin la restauració. Seguint les mesures del Pla 
Director, l’any 2006 es va realitzar una actuació arqueològica al 
claustre i les dependències annexes. Gran part de les estructures 
descobertes eren de l’últim moment d’ocupació del lloc, en 
època moderna i contemporània (Casas, 2006).

Segons el procés de restauració, i amb motiu del canvi de 
pavimentació del terra de l’interior de l’església, l’any 2011 
es va portar a terme una excavació  arqueològica al subsòl i, 
en extensió, al presbiteri i a la nau, per tal de verificar o no la 
conservació de les restes d’una possible església anterior que, 
gràcies a la documentació antiga, sabíem que podia existir 
a partir de l’any 1035. L’arquitectura visible abans de l’actual 
intervenció no aportava cap tipus d’evidència en aquest sentit, 
doncs no es coneixien estructures anteriors al segle XII.

EXCAVACIÓ DEL PRESBITERI
L’objectiu de l’excavació del presbiteri era assolir el substrat 
natural mitjançant la documentació i l’esgotament dels nivells 
arqueològics. En aquest espai, la troballa decisiva va ser la 
localització de la rasa de fonamentació de l’absis del segle XI, 
molt a prop i amb la mateixa orientació que la del XII, i la 
constatació que, aquestes restes, lligaven amb d’altres estructures 
aparegudes en l’excavació de la nau i que formaven part de la 
mateixa església anterior del segle XI.

El darrer nivell de circulació del presbiteri estava format per 
cairons quadrangulars i lloses de tombes reutilitzades en alguns 
casos mentre, en d’altres, era la pròpia tomba in situ. Després de 
l’excavació i retirada de diverses estructures, estrats i nivells de 
circulació d’època moderna (amb aparició de ceràmica vidrada 
blava medieval, reflexos metàl·lics i tres monedes del segle 
XVI, que testimonien l’inici de les reformes arquitectòniques 
que culminaran a partir de finals del segle XVII), es va limitar 
l’excavació, fent-se només dues rases de sondeig.

La primera rasa (sondeig 1), de 4 m de longitud per 1,5 
d’amplada, es va fer al centre del presbiteri, seguint la orientació 
est-oest. Al seu interior es va identificar una successió de quatre 
capes de terra superposades, d’escassa potència arqueològica, 
que es lliuraven a la paret de l’absis i que, en el seu moment, 
es van crear per anivellar el terreny. Dins d’algunes d’aquestes 
unitats, de coloració marró i textura compacta, es va recuperar 
ceràmica grisa medieval i teules.

A la base de l’absis, el darrer d’aquests nivells se superposava 
a un petit rebliment que omplia un retall de forma semi-circular 
de 0,20 d’amplada, efectuat al terreny natural, i que coincidia 
amb l’actual perímetre absidal, per la qual cosa va ser interpretat 
com part de la rasa de fonamentació de l’absis de l’església del 
segle XII. A partir d’aquest moment es va decidir ampliar 
lateralment el sondeig en els dos sentits.

A un nivell inferior, una altra rasa de fonamentació encara 
més antiga, i també de forma semi-circular (UE 47) de gairebé 
3 m d’amplada, tallava el substrat geològic (UE 49) format 
per un conglomerat de còdols i graves. Entre aquesta rasa 
cronològicament anterior i l’absis del segle XII hi havia una 

distancia de 1,20 m, per la qual cosa les dues rases tampoc 
coincidien en planta.

A l’altre extrem del sondeig 1 es van documentar les restes 
d’un paviment de lloses (UE 81) i de dos forats de pal de planta 
circular i secció còncava (UE15 i 36), assentats sobre el substrat 
que seccionava la rasa de fonamentació més antiga.

A l’interior de la rasa semi-circular s’apreciaven, al fons, les 
restes d’una estructura de fonamentació en forma de paret feta 
de blocs de pedra de mida mitjana, algunes d’elles mitjanament 
treballades i lligades amb morter de calç (UE 63). Aquesta 
estructura, que adoptava la mateixa forma semi-circular de la 
rasa de fonamentació dins la qual es trobava, només s’havia 
conservat de manera parcial a la meitat nord del sondeig fins 
uns 2,5 m d’altura.

Per sobre de l’estructura de fonamentació s’havien 
documentat tres estrats superposats entre sí, abocats amb la 
intenció d’omplir la part inferior de la rasa, amortitzant així les 
restes de la paret de fonamentació, amb presència entre la terra 
de grans blocs irregulars de pedres i còdols. També en aquests 
nivells es van recuperar fragments de ceràmica grisa medieval 
i teules.

Després de l’estudi de les relacions físiques entre les restes de 
la paret de fonamentació més antiga, apareguda al costat de l’absis 
de l’actual edifici, es va interpretar que aquelles corresponien a 
l’església del segle XI, cronològicament anterior a les estructures 
del XII fins ara conservades.

A la segona rasa (sondeig 2), feta amb la mateixa amplada 
que l’anterior però orientada de nord a sud, i després d’enretirar-
se diverses estructures i nivells de cronologia moderna, es van 
documentar les restes d’un retall indeterminat (UE 77) i d’un 
mur (UE 99) orientat d’est a oest, amb dues cares vistes, i 
assentat a nivell de fonamentació sobre el terreny natural, d’una 
amplada de 1,60 m, i amb un paredat format per blocs de pedra 
irregulars i d’altres escairats, lligats amb morter de calç. Aquesta 
estructura conservava una alçada de 0,25 m. El mur estava tallat 
de forma transversal per una canalització de factura posterior.

Tot i no poder-se documentar l’estructura 99 en tota la seva 
extensió, es va apreciar visualment com suposava la continuïtat 
física d’un mur (UE 64), localitzat als treballs d’excavació 
que s’estaven efectuant de manera simultània a la nau, i que 
presentava la mateixa orientació. De la mateixa manera, el mur 
99, descrivint una corba, connectava amb el fonament de l’absis 
del segle XI (UE 63) descobert a l’interior del sondeig 1. A 
mode de comprovació, aquest mur es va delimitar un tram més 
en direcció a l’absis, confirmant-se aquesta hipòtesi.

EXCAVACIÓ DE LA NAU
El darrer nivell de circulació de la nau estava format per cairons 
quadrangulars, sense cobrir totalment el sòl d’algunes de les 
capelles, on eren visibles les restes de paret romànica escapçada. 
En alguns sectors, els cairons havien estat substituïts per lloses, 
una de les quals formava part de la coberta d’una tomba, i una 
altra d’un vas sepulcral.

A la nau, només es preveia efectuar rebaixos fins la cota 
d’afectació necessària per fer el nou paviment, que era de 0,40 
m. Tot i això, i atès al seu interès arqueològic, es van excavar 
totes les estructures d’època medieval que van anar apareixent. 
Per sota del darrer nivell de circulació, es va documentar la 
presència de diversos enterraments efectuats en època moderna 
i excavats al subsòl geològic d’argiles a la banda nord de la nau, 
en un conglomerat de còdols a la part sud, i també retallant un 
nivell format en època medieval. Aquestes tombes, que només 
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van ser delimitades, havien afectat la totalitat de les estructures 
de cronologia medieval, deixant-les escapçades.

Al mateix temps, es va documentar una altra sèrie d’elements 
també moderns. Es tractava d’un conjunt de cinc forats de pal de 
planta circular, arrodonida o quadrada i dimensions diverses, les 
restes d’un petit tram de paret i diversos trams de pavimentació 
feta amb morter de calç. Pel que fa a les estructures medievals 
que van anar apareixent es trobaven totes a la meitat meridional 
de la nau.

ESTRUCTURES DEL SEGLE XII
Al retirar-se el paviment en el punt on s’entregava a les façanes 
meridional i occidental de la nau, es va poder observar una 
banqueta de fonamentació. Per sobre de la banqueta es distingia, 
al mur occidental, les restes d’una línia de calç adossada a les 
parets, testimoni de l’existència d’un antic paviment. Per sota 
del nivell que hauria ocupat aquesta superfície, els carreus dels 
murs deixaven de ser llisos. Al llarg de la seva trajectòria, aquesta 
banqueta tenia una rasa de fonamentació d’escassa potència, 
excavada al terreny natural.

A la capella més pròxima al presbiteri es va comprovar com, 
en aquest espai, havia existit una porta, actualment tapiada, entre 
la nau i el claustre, originària d’època medieval. D’aquest accés, 
de 1,30 m d’ample, encara es conservaven tres lloses a mode de 
marxapeu, al mateix nivell del mur de l’església del segle XII, 
del qual es va detectar part del seu fonament en aquest punt i la 
corresponent rasa de fonamentació. La banqueta identificada en 
altres indrets no va ser documentada en aquest lloc.

A prop destacaven els vestigis de dues estructures a nivell de 
fonamentació, de planta quadrangular (0,65 x 0,78 m) i semi-
circular, respectivament, amb 0,60 m de potència cadascuna, 
adossades a la paret de l’edifici. El seu paredat era fet amb blocs 
de pedres escairats i lligats amb morter de calç, i presentaven 
dues petites banquetes de fonamentació. Semblava tractar-se 
d’uns reforços del mur meridional de l’església del segle XII.

ESTRUCTURES DEL SEGLE XI
De les descobertes corresponents a aquest període, la primera 
i principal efectuada al subsòl va ser la d’un tram seccionat del 
mur de tancament del costat meridional de l’església prèvia a 
l’actual (UE 64). A partir d’aquí es van anar succeint diverses 
troballes d’estructures associades, estructuralment o no, amb 
aquest mur principal però, en tot cas, corresponents a un mateix 
horitzó cronològic.

Les restes del mur 64, localitzat molt a prop de la paret 
meridional de l’església, es trobaven en el seu nivell de 
fonamentació i presentaven una orientació est-oest. Aquesta 
paret tenia unes dimensions de 0,85 m d’amplada per 9,70 m 
de llargada conservada, amb més de 0,50 m de potència, i estava 
fet amb blocs de pedra escairats i lligats amb morter de calç. 
A l’interior del sondeig 2, realitzat al presbiteri, s’identificà la 
continuïtat d’aquest mur en sentit est (UE 99), per reprendre, 
a continuació, la seva trajectòria fins enllaçar amb el fonament 
de l’absis del segle XI. Per aquest motiu, la datació del mur 64 
també era la d’una estructura perimetral lateral corresponent al 
temple primitiu.

El mur 64 es caracteritzava per tenir una rasa de fonamentació 
(UE 116) de 0,20 m d’amplada, de la que es conservaven 10 
m de llargada, efectuada al subsòl de graves, i d’altres elements 
adossats: un contrafort intern (UE 104), arrasat a la mateixa cota 
que el mur, i l’arrencament d’una altra paret (UE 110). Aquesta, 
adossada a la seva cara externa en direcció al claustre, tenia 

una petita banqueta de fonamentació (UE 180), identificada 
a l’assolir l’excavació el substrat natural en aquesta zona (més 
de 0,70 m de potència conservada). Aquest petit tram de mur 
quedava seccionat per la paret perimetral sud de l’església del 
segle XII.

Al retirar-se els nivells de terra que es trobaven adossats 
a la cara externa del mur 64, es van poder apreciar uns grans 
blocs de pedra lligats amb morter i col·locats a la seva base 
com a suport del seu assentament (UE 124). L’estratigrafia 
documentada al cantó extern del mur 64 era el resultat de les 
obres de fonamentació efectuades al segle XII, molt a prop del 
perímetre de l’església anterior.

Per la cara interna del mur 64 s’adossaven les restes d’un nivell 
caracteritzat per terra fosca i textura compacta, amb presència de 
còdols, retallat per les inhumacions modernes, i que amortitzava 
la fonamentació antiga. Al seu interior es va recuperar gran 
quantitat de fragments de ceràmica grisa medieval. Aquesta 
associació de material arqueològic definitori amb l’estructura 64 
també es donava per la banda externa d’aquest mur, fins arribar 
al mur meridional de l’edifici del segle XII.

Al centre de la nau es va localitzar un altre tram de mur a 
nivell de fonamentació (UE 134) de 0,85 m d’ample, orientat 
de nord a sud i assentat sobre el substrat natural de graves. Per 
la seva trajectòria, s’hauria perllongat fins l’extrem de ponent del 
mur 64, formant una de les cantonades perimetrals de l’edifici 
del segle XI. El seu paredat era fet amb blocs de pedra escairats 
i lligats amb morter.

Molt a prop de l’extrem occidental del mur 64, i presentant 
la seva mateixa orientació, però dins d’un espai que ja no 
correspondria a l’edifici del segle XI, es van documentar dos trams 
d’un mateix mur escapçat (UE 113). Novament, l’estructura es 
trobava a nivell de fonamentació i assentada sobre el terreny 
natural. Els blocs que la constituïen eren de mida mitjana i petita 
i es trobaven lligats amb morter de calç formant un cos de 0,50 
m d’amplada.

A l’extrem de ponent de la nau, a prop del mur meridional 
de l’església romànica i de la porta d’accés a l’edifici, s’identificà 
un tram de mur (UE 133), amb una orientació nord-sud i unes 
dimensions de 1,30 m d’amplada per 5 m de longitud. Era fet 
mitjançant blocs mitjans de pedres lleugerament treballats i 
pedregam al farciment intern. Només es conservava una sola 
filada, fonamentada en el subsòl geològic. Tanmateix, encara 
s’apreciaven les restes de la seva estreta rasa de fonamentació 
(UE 102). El mur era seccionat per l’extrem sud a causa de la 
construcció de la paret meridional de l’església del segle XII 
mentre que, per l’altra banda, es trobava completament arrasat 
ja que la cota del nivell natural era més elevada. La situació 
d’aquest mur respecte a les estructures perimetrals documentades 
de l’església del segle XI no permetien la seva inclusió dins el 
recinte d’aquest primer edifici.

En aquesta zona es van localitzar també les escasses restes 
d’un paviment (UE 135) format per lloses petites disposades 
directament sobre el substrat geològic.

Gairebé a tocar del mur 133, i a la cantonada sud-oest de 
la nau, es va identificar una tomba de lloses sense coberta (UE 
65), orientada d’est a oest. La part de la capçalera havia estat 
seccionada al construir-se la façana de l’església del segle XII. 
Es trobava assentada sobre el nivell geològic i, al seu interior, 
no va aparèixer cap resta humana en connexió, amb l’excepció 
de dues falanges. Per la seva ubicació podia haver format part 
del cementiri que hipotèticament podria haver existit entorn 
de l’església del segle XI.
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CONCLUSIONS
Els resultats d’aquesta intervenció arqueològica han permès, 
confrontant-los amb la documentació existent, establir una 
evolució cronològica de les fases arquitectòniques de l’església, 
que no es desdiu gaire de les dades contingudes al Pla Director. 
Del que sabem més és de la Fase inicial, de la qual no es 
tenia constància física, i de la seva relació amb l’actual edifici, 
originari del segle XII.

Les nombroses troballes de ceràmica grisa medieval 
evidencien la ocupació de l’església de Sant Pere de la Portella, 
des del període posterior a la seva consagració (1035) fins 
el moment d’abandó de l’església del segle XI per bastir-ne 
una de nova. Aquesta ceràmica, que apareix als nivells que 
amortitzen la fonamentació del primitiu absis i la del mur 
perimetral meridional original, pertany tipològicament als 
segles XII-XIII.

Si tenim en compte que el primer absis s’amortitzaria poc 
abans de la construcció posterior del segle XII (per anivellar 
l’espai intern del temple), la ceràmica recuperada a la zona 
del primer fonament de l’absis cal ubicar-la, de manera més 
concreta, entre els anys 1100 i 1200. La ceràmica grisa medieval 
recuperada a la nau respon a la mateixa tipologia i, tot i trobar-
se dins una estratigrafia de formació més lenta, també esdevé 
relacionada amb la construcció efectuada al segle XII.

Altres jaciments de datació coneguda del Berguedà 
presenten el mateix tipus de materials, com ara el Mas A de 
Vilosiu (Bolós, 1985b), Sant Quirze de Pedret i Sant Llorenç 
prop Bagà (López; Caixal, 1995) i Sant Quintí de Taravil 
(Guàrdia, 2007).

A l’església de Sant Pere de La Portella van aparèixer 31 
vores, 5 fons i 358 fragments informes, un dels quals amb 
decoració incisa. La forma predominant són les olles amb vora 
exvasada i llavi arrodonit, cos globular o lleugerament carenat i 
fons pla o convex. Apareixen, però, tres vores amb bec pinçat a 
la boca (vessador), que pertanyen a gerres.

- Fase I (segle XI) 
La documentació conservada esmenta que la consagració 
de l’església es va fer l’any 1035; tot i així, i fins la present 
intervenció, no es tenien evidències arqueològiques d’aquest 
primer edifici. Tanmateix, ara tenim les dades suficients per 
afirmar que s’han localitzat part de les restes d’aquest temple 
original als sondejos efectuats al presbiteri i en l’excavació de 
la nau. La troballa, a l’interior del sondeig 1, de les restes de 
la fonamentació de l’absis de planta semi-circular, UE 63, 
que havia estat quasi totalment espoliat des del moment de 
la seva amortització fins la construcció de la nova església, va 
possibilitar la documentació d’aquesta Fase arqueològicament 
inèdita. La presència de ceràmica grisa de la tipologia habitual 
al segle XII als estrats d’amortització del fonament no feia més 
que venir a reforçar aquesta hipòtesi.

Segons els resultats del sondeig 2 i l’excavació de la nau, 
la relació establerta entre els murs representats per les UE 
63, 64, 99 i 134 dóna com a resultat la trajectòria, a nivell de 
fonamentació, de les parets perimetrals de l’església del segle 
XI. Altres elements ubicats a la mateixa cota (paviment 81, 
forats de pal 15 i 36), poden ser considerats restes coetànies a 
les estructures esmentades.

Totes les estructures de la Fase I documentades a la nau 
es fonamentaven al substrat natural i s’hi adossaven diverses 
unitats estratigràfiques, formades posteriorment amb aportació 
de material ceràmic propi del segle XII. S’ha de fer constatar la 

desaparició del nivell de circulació existent entre el moment de 
la fundació i la construcció de la nova església del segle XII, la 
qual cosa hauria implicat també la no conservació de possibles 
estrats que poguessin aportar materials de cronologia anterior 
al segle XII.

La conservació preferent d’aquests elements de la Fase I a 
la part meridional de l’església, on s’havia concentrat la major 
part del sediment arqueològic, obeeix al desnivell que presenta 
el subsòl geològic: a la banda nord el substrat de graves aflora 
a una cota superior, per la qual cosa la fonamentació existent 
havia desaparegut.

En aquesta Fase inicial, com a la següent, l’església era d’una 
sola nau, sense transsepte, amb absis semi-circular orientat a 
llevant. A la Catalunya Central la nau única en una església 
d’aquestes dimensions no es dóna gaire, sent els exemples més 
propers els de Sant Esteve d’Olius (Solsonès) i Sant Pere de 
Roda (Osona).

La troballa de l’arrencament del petit tram de paret (UE 
110) adossat al mur perimetral 64 per la seva cara externa, i en 
direcció al claustre, podria significar la confirmació que, segons 
la documentació, a aquesta Fase I corresponen dues de les naus 
del claustre encara existents.

Altres estructures documentades a la nau no formarien part 
de l’estructura de l’església del segle XI, sinó que es trobarien 
extramurs. Les atribuïm cronològicament a aquest període al 
trobar-se tallades pels murs del segle XII. Són les restes de 
les UE 113, 133 i 135, que podrien haver constituït un àmbit 
adossat a la façana de ponent. Concretament, l’UE 133, pel 
seu gruix volum d’amplada, podia haver format part d’un atri 
o d’una altra estructura similar. Els exemples d’atri d’època 
romànica són poc freqüents, destacant les restes de l’església del 
monestir del Sant Sepulcre de Palera (Garrotxa). Sempre dins 
aquesta hipòtesi, les restes de l’UE 135 podrien haver format 
part del paviment de l’atri.

La localització d’una tomba amb caixa de lloses (UE 65), 
igualment fora del perímetre que correspondria al temple del 
segle XI, podria suposar l’existència d’una necròpolis d’aquesta 
Fase, dins el terme de la sagrera.

- Fase II (segle XII)
Correspon a la construcció de l’actual església, quedant les 
restes de la Fase I incloses a nivell de fonamentació dins el 
perímetre del nou edifici.

Són del moment previ a la Fase II els estrats abocats amb la 
intenció d’omplir la rasa de fonamentació de l’absis feta al segle 
XI, amb posterioritat al seu espoli, per anivellar el terreny que 
havia de servir de base a la nova església.

En l’excavació feta al sondeig 1 es va localitzar la rasa de 
fonamentació corresponent al nou absis del segle XII, que 
aprofitava el retall efectuat al natural a la Fase anterior, mentre 
que l’assentament més potent s’efectuaria ara per la part externa 
del temple, atès que la planta dels dos edificis no coincideix. Al 
llarg de l’excavació de la nau es van detectar, al mur meridional, 
alguns elements que asseguren el perímetre intern de l’actual 
església, com ara la banqueta de fonamentació, dos reforços 
laterals i les restes d’una rasa de fonamentació.

Justament en l’estratigrafia acumulada entre els murs 64 i 
118 es va poder documentar el pas de la Fase I a la Fase II: a 
la fonamentació del mur 64 s’adossen dos estrats formats quan 
el primer edifici ja era en desús. Posteriorment, aquests dos 
nivells seran seccionats per la rasa que facilitarà l’assentament 
del mur del segle XII.
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La localització d’un accés amb el claustre, documentat al 
mur meridional de l’església, és una dada que confirma la 
relació entre ambdós edificis, que perdura de la construcció 
del segle XII.
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L’OCUPACIÓ MEDIEVAL DE LES GUIXERES 
DE SÚRIA: L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DEL 
PUIG, LA DOMUS DE TORRE I EL PUIG DE 
SANT PERE. ÚLTIMS RESULTATS
Cristina BELMONTE

INTRODUCCIÓ
Les intervencions arqueològiques efectuades fins ara a les 
Guixeres de Súria s’emmarquen dins un projecte ampli que 
pretén la rehabilitació de la zona com a conjunt arqueològic. 
Aquesta tasca s’està duent a terme des de l’any 2004, mitjançant 
un camp de treball, promogut per l’Ajuntament de Súria, en 
campanyes de 10 dies hàbils, per part bàsicament d’estudiants 
de l’IES Mig Món, la col·laboració de l’estudiós local Albert 
Fàbrega, així com altres voluntaris de la vila.

Les actuacions a l’església de Sant Pere del Puig es van 
iniciar l’any 2007, sota la direcció d’Assumpta Serra, l’any 2009 
Ainhoa Pancorbo agafà el relleu i des de 2010 fins a l’actualitat 
les intervencions s’efectuen sota la direcció de Cristina 
Belmonte. En aquestes ultimes campanyes (2010-2012) les 
tasques s’han centrat en l’entorn immediat de l’església i en 
delimitar i constatar l’entitat de les restes conservades al Puig 
de Sant Pere. Són precisament els resultats d’aquestes darreres 
intervencions els que exposem en el present article.

Tot i així, aquests plantejaments i hipòtesis són preliminars, 
ja que el jaciment continua en procés d’excavació i, any rere any, 
es va augmentant, modificant i acotant el coneixement sobre el 
conjunt.

SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’INDRET
El jaciment es troba en una plana al sud-est del nucli de Súria, 
a la zona coneguda com les Guixeres, a causa de l’existència 
de nombrosos forns de guix. S’hi arriba abans d’entrar al nucli 
des de Manresa, prenent, a mà dreta la carretera BP-4313 cap 
a Balsareny fins arribar al barri dels Joncarets. Seguint per la 
mateixa carretera, es gira de nou cap a la dreta per l’últim carrer 
del barri, al final de les cases, agafant el camí de les Guixeres. 
Al final d’aquest camí, s’enfila una pista de terra a mà esquerra, 
que cal seguir fins que es bifurca, agafant el trencall de l’esquerra 
de nou. A pocs metres, i degudament indicades, es troben les 
restes del jaciment del Puig de Sant Pere, que inclou les restes 
de l’església, d’una torre de guaita, situada al capdamunt del turó 
que es troba al nord oest del temple, amb la qual té comunicació 
visual, i també el mas de la Vilella Vella, al nord est.

Les coordenades UTM del jaciment són. X: 398087 m; Y: 
46328501 m i Z: 325 m.s.n (Imatge 1).

BREU MARC HISTÒRIC
El primer esment del Puig de Sant Pere del qual es disposa és 
del 24 de novembre de 1033, quan Guillem de Montcada i el 
seu germà, ardiaca de Barcelona, donen al seu germà Bernat de 
Montcada un alou que tenen a Súria. “...per aquelles esglésies 
que són anomenades en honor a Santa Maria i de Sant Pere i 
aquelles cases que són al seu voltant, i aquella torre amb aquelles 
cases que són al Puig de Sant Pere...”1.

1 El document original s’ha perdut. L’actual és una còpia de c. 1217 al f. 138 
del Liber dotationum antiquarum, del’AEV, on el copista situa erròniament 

Imatge 1: Vistes de l’església des del Puig de Sant Pere 

A partir d’aquell primer document, i centrant-nos en 
l’església de Sant Pere, es van succeint altres esments al 
temple, com ara l’any 1195 en què Pere de Reguant deixà 
en el seu testament una sisena d’ordi a l’obra de Sant Pere 
del Puig, o la deixa de sis diners al mateix temple, efectuada 
l’any 1205 per Guillema de Torroella.

Pel que fa a la Torre, hi ha un document prou interessant 
del 19 de maig de 1302, on queda clar que es va ampliar per 
convertir-se en una residència noble, la domus de Torre, 
habitatge d’una de les nissagues de castlans de Súria. Aquell 
dia, Bartomeu de Torre, establia a Arnau Fàbrega, de Súria, 
i a la seva muller Raimunda, la seva casa anomenada de 
Torre. Afrontava amb el mas del Soler, el mas dels Maians, 
el mas Cal sa Reig, el mas Puig, el mas Solanes, el mas 
Fàbrega i el mas de les Comes. Quedaven exclosos de 
l’establiment la domus dita Sala i una cambra, que estaven 
situades dins la domus de Torre.

En un altre document, Bartomeu de Torre prometia 
a Arnau de Fàbrega que no vendria la Sala i la cambra que 
s’havia reservat a la domus de Torre i, a canvi, Arnau de Fàbrega 
deixaria que Bartomeu de Torre i els seus hi visquessin en pau 
sempre que volguessin.

Per últim, en un document del 18 d’agost de 1319, s’esmenta 
com Bartomeu de Torre va vendre al bescompte de Cardona, 
Ramon Folc, la masia de la Torre amb la seva fortalesa.

Ja no és fins al segle XV que es torna a tenir notícia de 
l’Església, ara com a Sant Pere de les Cases.

L’any 1624 apareix l’últim document que parla de la 
domus de Torre, correspon al 27 de desembre, on un text 
esmenta “...el casal dirruït al cim del Puig de Sant Pere...”.

De l’església, tot i que de forma esporàdica es cerquen 
encara documents, l’any 1626 i també l’any 1652 apareix 
esmentada com a capella en la descripció dels termes 
d’altres terres. Sant Pere de Súria com a tal, i ja sense 
aportar més dades sobre les característiques de l’edifici, 
apareix esmentada també els anys 1731 i 1879.

RESULTATS I PRIMERES INTERPRETACIONS
A partir dels documents històrics coneguts, esmentats 
més amunt, juntament amb altres evidències, s’inicien les 
actuacions a les Guixeres, amb l’objectiu de localitzar les 
restes conservades i, alhora, explicar la creació d’un nucli 

l’alou a Boadella (Callús). És el doc. 918 (p. 244) del Diplomatari de lacatedral 
de Vic (fascicle segon) de Ramon Ordeig. (FÀBREGA 2010: 3).
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d’hàbitat com el del Puig de Sant Pere i posar-lo en relació 
amb l’activitat productora del guix que hi hagué a l’indret 
des del segle XI fins al segle XX.

Els resultats obtinguts en les últimes intervencions, 
centrats en l’església i la torre, han posat al descobert un bon 
nombre d’estructures, en força bon estat de conservació, les 
quals permeten interpretar i començar a entendre l’evolució 
històrica d’aquest indret. En resum, tot sembla indicar que 
ens trobem amb un hàbitat nombrós i organitzat (església, 
torre, cases...) segurament el més important del municipi 
durant l’Alta Edat mitjana. Més endavant, entorn els segles 
XII-XIII, el lloc s’abandonà progressivament i la població 
s’assentà definitivament al voltant del castell.

L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DEL PUIG
L’edifici actualment conservat correspon a una construcció 
de 11,50 m de llarg per uns 5,40 m d’amplada, amb capçalera 
quadrada. A ell s’hi adossa un possible cos d’entrada, d’uns 4 
m de llarg per uns 5,50 m d’amplada, que estén les dimensions 
finals del temple fins els 15,50 m. A més a més, a l’entorn 
immediat, també s’hi han detectat diverses estructures, 
algunes d’elles en procés de documentació, que ens han 
permet establir fins a sis fases d’ocupació diferenciades.

Fase I (ante quem segle XI): Tot i que encara són escasses les 
dades que tenim sobre aquestes estructures, la intervenció 
de l’any 2012 va treure a la llum un conjunt de restes, a 
l’exterior del temple i tallades pel mateix extrem (nord oest 
i sud), que confirmarien l’existència d’estructures abans de la 
construcció de l’edifici actualment conservat.

En concret, estem parlant d’un seguit de parets que estan 
delimitant diverses estances. Totes aquestes estructures, 
ubicades a l’exterior de l’edifici, tenen una orientació nord-
sud, i transcorren paral·leles les unes a les altres.

Per tant, sembla confirmar-se, per primer cop, que 
tindríem estructures possiblement anteriors al segle XI, que 
vindrien a confirmar una ocupació preromànica del indret 
(Imatge 2).

Imatge 2: Conjunt d’estructures documentades a l’oest del temple, 
tallades pel mateix. 

Fase II (segle XI): En aquest moment situem la construcció 
de l’edifici conservat, de 11,50 m de llarg per uns 5,40 m 
d’amplada, amb capçalera quadrada. Fou aixecat sobre 
un nivell de terres poc ferm, que cobria parcialment les 
estructures de la fase precedent i que, de forma clara, 
condicionà la seva construcció i estabilitat. Durant la 

campanya de 2010, la realització de diversos sondeigs a 
l’interior i exterior del temple va permetre documentar aquest 
estrat, dipositat amb una marcada pendent en sentit est-oest. 
Aquest fet condicionà estructuralment l’edifici, provocant 
que les parets necessitessin més alçada i, possiblement, 
més amplada a mesura que es perllongaven en sentit oest. 
Precisament per aquest desnivell, i amb l’objectiu de salvar-
lo, es podria explicar la presència del possible cos d’entrada, 
construït en un moment lleugerament posterior encara per 
precisar (Imatge 3).

Imatge 3: Planta de l’església de Sant Pere als segles XI-XII 

D’altra banda, cal assenyalar que, finalment, s’ha localitzat 
la necròpoli associada al temple, en procés d’estudi, ja que 
correspon als resultats obtinguts durant la recent campanya 
del 2013.

Tot i que cada vegada tenim més informació, i que sembla 
prou clara la cronologia del temple, encara hi ha una sèrie de 
qüestions per resoldre al voltant del mateix.

Per exemple, centrant-nos en els paraments de l’església, 
s’observen diferents tècniques constructives, i evidents 
reformes en els murs, això unit a les dades recuperades 
durant la campanya de 2012, ens genera unes incògnites 
interessants a resoldre’s en les properes actuacions. S’aixecà 
una primera església amb cases al seu voltant abans del segle 
XI? Són la capçalera quadrada i les estructures recentment 
localitzades evidències d’aquest moment? Es van transformar 
i amortitzar parcialment al llarg del segles XI per aixecar les 
construccions actualment visibles?

Fase III (XII-XIV): És indubtable que, al llarg d’aquestes 
centúries, l’edifici estava en ús, tal com evidencien alguns 
documents dels segles XII i XIII. Per exemple, un de l’any 
1195 en què Pere de Reguant deixà en el seu testament 
una sisena d’ordi a l’obra de Sant Pere del Puig, o la deixa 
de sis diners al mateix temple, efectuada l’any 1205 per 
Guillema de Torroella. Malauradament, i fins el moment, 
el registre arqueològic no permet aportar noves dades a la 
documentació coneguda del temple al llarg d’aquest intents 
i llarg període històric.

Fase IV (XV-XVI): A banda dels documents anteriors, ja no 
és fins el segle XV que es torna a tenir notícia de l’edifici, ara 
com a Sant Pere de les Cases. Sembla que, al llarg de la baixa 
edat mitjana, l’església de Sant Pere del Puig, va patir una 
sèrie de reformes que la van transformar considerablement, 
cosa que podria explicar l’absència de nivells o estructures 
adscrits als segles anteriors. És precisament aquesta fase la 
més coneguda arqueològicament parlant.

Els nivells excavats a l’extrem oest de l’edifici ens han 
permès recuperar un bon nombre de materials adscrits 
a l’època baix medieval. En concret, ceràmica de cocció 
reductora, ceràmiques vidrades melades en verd i marró 
així com diversos fragments de ceràmica blava catalana 
d’aquest horitzó cronològic. Aquest nivells estaven 
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amortitzant diverses estructures de les fases precedents, 
indicant que l’edifici va patir una important transformació 
en aquesta època.

La reforma més important té a veure amb la reducció, 
de manera considerable, de les dimensions de l’espai útil 
de l’edifici. De moment desconeixem quines podrien ser 
les causes que van provocar aquestes modificacions però 
sembla versemblant pensar que podrien tenir a veure amb 
deficiències estructurals del temple. Potser, la degradació de 
l’edifici obligà a reforçar-lo i a reduir les seves dimensions per 
evitar el seu enderroc. De fet, la presència d’un contrafort, a 
l’extrem nord de l’edifici, sembla corroborar aquesta hipòtesi. 
A més, també s’ha de tenir present, tal com ja hem dit en 
línies anteriors, que l’edifici fou aixecat sobre un sòl poc 
ferm, dipositat sobre un petit turonet. Aquest presentava uns 
marcats desnivells al nord i est, i una pronunciada pendent en 
sentit est oest, element que també condicionà clarament la 
seva construcció. A tot això hem de sumar el terratrèmol que 
va afectar Catalunya el 1448, el qual va arribar a la magnitud 
8 en l’escala de Richter, i que també es va fer notar a Súria.

El que sí s’ha pogut confirmar és que, al llarg del segle 
XV, el possible cos d’entrada i part de la nau del temple van 
quedar en desús. En aquet espai, ara a l’exterior de l’edifici, 
s’han documentat diversos nivells de circulació, datats 
entre els segles XV-XVI, que apareixien amortitzant dites 
estructures.

Per tant, durant aquest horitzó cronològic, l’edifici 
pateix una gran transformació, a causa de la qual el temple 
redueix en més de 6 m la seva longitud original, passant a 
tenir 8,75 m de llarg per uns 5,40 m d’amplada. Les reduïdes 
dimensions del nou edifici resultant, ara una petita capella, 
segueixen mantenint les mesures del presbiteri original, però 
la nau s’escurça fins 3,50 m de llarg.

Ara, aquest espai, se separarà del presbiteri, a banda 
del graó preexistent, per la construcció de dos pilars. 
És possible que aquestes reformes provoquessin també 
transformacions en la coberta i, per donar-li mes solidesa, 
es decideix construir aquestes dues petites pilastres. A banda 
d’aquestes estructures, es construeixen uns petites banquetes 
a la nau, i una altra a tocar de la testera, les quals a més 
de l’ús pròpiament dit, no descartem que també tinguessin 
alguna funció de reforç de les parets perimetrals de l’edifici. 
En aquest moment, també té lloc una nova pavimentació 
de l’interior del temple mitjançant un enllosat de pedres 
disposades planes. Amb aquesta nova pavimentació, sembla 
que es van arrasar les restes dels nivell de circulació més 
antics, tal com s’ha pogut desprendre de la realització d’una 
cala a l’interior del temple. Finalment, l’ultima transformació 
consistí en aplicar un arrebossat de guix a tot l’edifici, el qual 
s’estenia, fins i tot, per sobre d’alguns punts de l’enllosat.

L’últim element a destacar és la base de pedra que 
sustentava l’altar, la qual es trobava caiguda però in situ. 
Aquest gran bloc, lleugerament treballat i de planta 
trapezoïdal, presentava una petita concavitat a la part 
superior, potser per a contenir les relíquies. Desconeixem, 
però, si aquest element era una nova adquisició o era el 
mateix ja existent en la consagració de l’església primigènia. 
En resum, al llarg de la baixa edat mitjana l’antiga església 
es transformà en un edifici de petites dimensions, destinat 
segurament a una població també més reduïda, que continuà 
en ús al llarg de tot el segle XVI, fins al seu abandó al llarg 
de la centúria següent (Imatges 4 i 5).

Imatge 4: Planta de l’església als segles XV-XVI 

Imatge 5: L’interior de l’església, estat actual. S’observen les 
estructures adscrites als segles XV-XVI.

Fase V (Segle XVII): Després d’aquesta gran reforma, 
sembla que el temple entra en decadència i s’abandona. La 
seva menció a la documentació es quasi inexistent. Durant 
els anys 1626 i 1652 apareix esmentat com a capella en la 
descripció dels termes d’altres terres. Sant Pere de Súria, com 
a tal, i ja sense aportar més dades sobre les característiques de 
l’edifici, apareix esmentada també l’any 1731 i 1879.

Durant les darreres campanyes s’han excavats els nivells 
d’enderroc i d’amortització del conjunt, en els quals s’ha 
pogut recuperar un bon nombre de materials ceràmics. 
Aquests estaven formats, bàsicament, per ceràmiques de cuita 
reductora d’època moderna, així com ceràmiques vidrades en 
marró i verd i diversos fragments de ceràmica blava catalana. 
Entre aquestes peces destaquen diversos trossos d’un plat 
amb decoració de la ditada, que permeten confirmar que 
l’abandó del conjunt es va produir vers el segle XVII.

Fase VI (Segles XIX-XX): L’última activitat documentada a 
l’indret correspon ja a l’època contemporània, i està directament 
associada a l’explotació agrícola de la zona. Arqueològicament 
només hem pogut constatar l’existència d’una feixa per 
separar camps de conreu a l’extrem oest de l’edifici. Amb la 
seva construcció es va rebaixar considerablement el terreny en 
aquest punt, arrasant parcialment aquesta part de l’edifici.

Finalment, les últimes referències corresponen a la 
memòria oral de la gent gran de la vila, que parlava de 
l’existència de les ruïnes d’una antiga capella de la qual, les 
mines de potassa de Súria, s’havien endut la pedra cap als 
anys 50, per fer formigó per als nous pous que llavors s’estaven 
obrint a Cabanasses.
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LA DOMUS DE TORRE I EL PUIG DE SANT PERE:
Les campanyes a la domus de Torre s’iniciaren l’any 2011 i 
han estat molt profitoses, pel que fa al coneixement aportat de 
les restes conservades al Puig de Sant Pere. Al llarg d’aquests 
dos anys, hem pogut confirmar l’existència d’un gran edifici, 
de planta quadrangular d’uns 10 x 10 m d’amplada, construït 
de manera esglaonada, tant per donar solidesa a l’estructura 
com per guanyar alçada al petit turó on s’ubica l’edifici.

La tècnica constructiva consistí en aixecar l’edifici 
principal, una torre quadrangular, delimitada per quatre 
parets d’1 m d’amplada que definien un espai interior d’uns 
20 m2. Al voltant d’aquest edifici, i adossades als murs, es 
construïren dues anelles més que envoltaven la torre, donant-
li solidesa i amplada. Per tant, fins ara s’han documentat fins 
a tres línies de paret, unes al costat de les altres, delimitant un 
perímetre quadrat i esglaonat, aixecat sobre una plataforma 
de pedres, d’uns 100 m2 de superfície total.

Tanmateix, ens troben molt als inicis de l’excavació, de 
moment només s’han extret els nivells d’enderroc i l’objectiu 
principal en les properes campanyes és delimitar, en la seva 
totalitat, la planta principal de l’edifici (Imatges 6 i 7).

Imatge 6: Vista de part de les estructures documentades a la Torre 
del Puig. 

Imatge 7: Planta general d’estructures de la Torre del Puig. Campanya 
2012.

A banda de la torre, també s’ha detectat l’existència d’edificis 
annexes a aquest cos principal, que han estat interpretats com 
a cases o estances. Aquests edificis de planta quadrangular 
tenen una superfície aproximada de 6 m2 i, com a mínim, 
se’n intueixen fins a sis, disposats al voltant de la torre en un 
primer cordó edificat. Ja en una segona línia, s’identifica una 
nova bateria de cases adossades a les anteriors.

Fins ara, només una d’aquestes construccions s’ha 
delimitat en tota la seva extensió i s’han extret els primers 
nivells d’enderroc, cosa que ha deixat a la vista alguns murs 
de més d’1 m d’alçada.

A grans trets, i tenint present que només s’han excavat 
parcialment alguns punts i s’han extret nivells d’enderroc, 
hem documentat hores d’ara quatre fases d’ocupació 
diferenciades. La campanya de l’any 2013, els resultats de 
la qual encara estan en procés d’estudi, ha confirmat aquesta 
primera hipòtesi.

Fase I (segle XI): El mateix document que ens parla de 
l’església de Sant Pere, de l’any 1033, ens informa també 
de l’existència d’una torre al cim del Puig de Sant Pere. En 
aquest cas, el document sí deixa clar que al voltant de la torre 
hi ha cases, cosa que s’ha confirmat a les intervencions dels 
anys 2011 i 2012.

Igual que a l’església, tot sembla indicar la presència 
de construccions anteriors al segle XI i més tenint present 
que, el document que esmentem, és de la primera meitat 
d’aquesta centúria. Encara és molt aviat per afirmar-ho però 
els resultats de la campanya de 2013 semblen intuir que, per 
sota l’estructura visible actualment, es conservarien les restes 
d’una torre primigènia, de planta circular.

Fase II (segle XII-XIV): Arqueològicament parlant encara 
no hem trobat evidencies d’aquest període però novament, 
i gràcies a la documentació escrita , és molt probable que 
aquestes dues centúries són el moment de màxim esplendor 
de l’edifici. De ben segur que, durant els anys successius, es 
podrà fer l’evolució crono-constructiva de l’edifici.

Recordem que en un document del 19 de maig de 1302, 
queda clar que aquest edifici es va ampliar per convertir-se 
en una residència noble, la domus de Torre, habitatge d’una 
de les nissagues de castlans de Súria. Aquell dia, Bartomeu 
de Torre, establia a Arnau Fàbrega, de Súria, i a la seva muller 
Raimunda, la seva casa anomenada de Torre. 

Fase III (segle XV): A aquest horitzó cronològic podríem 
vincular les restes localitzades al capdamunt de la torre. 
Es tracta de dues parets, en molt mal estat de conservació, 
aixecades amb una tècnica constructiva molt diferent a la 
resta del edifici.

Aquestes parets, fetes amb pedres sense escairar i lligades 
amb fang, i que semblen delimitar un petit espai quadrat, van 
ser construïdes sobre els nivells d’amortització de la torre. 
Aquest fet evidencia que la domus de torre, i les estructures 
del Puig, ja estaven derruïdes en el moment de la construcció.

Amb aquesta dada, ens sembla versemblant pensar que 
les restes podrien estar vinculades als enfrontaments que van 
tenir lloc amb motiu de la guerra civil catalana (1462-1472). 
En aquest conflicte, mentre que gairebé tot el territori es va 
posicionar de part de Joan II (el cap de les seves tropes era 
el comte de Cardona), Pere Ramon Satorra, el castlà de la 
torre del puig de Sant Pere, es va significar com a defensor 
del poder polític de les institucions catalanes (la Diputació 
del General i el Consell de Cent). També el castell de Callús, 
del bàndol de les institucions, va “patir un setge important”.

Malgrat que aquest és “un període poc conegut”, i que 
tan sols plantegem una hipòtesi, pensem que la troballa de 
l’estructura refeta al capdamunt de la torre podria ser l’indret 
on es va refugiar el noble surienc que va lluitar contra Joan 
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II, i més tenint present que la història de la torre del puig de 
Sant Pere no va gaire més enllà, perquè en la documentació 
apareix com a casal derruït el 1624.

Una altre dada que ajudaria a confirmar aquesta hipòtesi, 
i que també va afectar de manera directa les restes de l’església 
de Sant Pere, és el terratrèmol que afecta a Catalunya 
el 1448, el qual va arribar a la magnitud 8 en l’escala de 
Richter. Aquest sisme podria haver afectat també, i de forma 
considerable, la torre,provocant fins i tot el seu enderroc.

Així doncs, durant la guerra civil catalana, aquest edifici ja 
estava molt malmès i, segurament, en desús i en Pere Ramon 
Satorra podria haver aprofitat les restes del seu edifici per 
aixecar un petit refugi provisional.

Fase IV (Segles XVI-XVII): L’any 1624 apareix l’últim 
document que parla de la domus de Torre, corresponent al 
27 de desembre, on un text esmenta “...el casal dirruït al cim 
del Puig de Sant Pere...”. Per tant, és evident que, a inicis del 
segle XVII, les estructures localitzades al Puig de Sant Pere, ja 
estaven abandonades. L’excavació dels nivells d’amortització 
de l’edifici, tot i que el material ceràmic recuperat en ells 
ha estat escàs, ha estat suficient per corroborar aquestes 
cronologies.
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NOVES APORTACIONS A LA HISTÒRIA 
DEL BISAURA: INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES AL CASTELL I 
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE BESORA 
(SANTA MARIA DE BESORA, OSONA) I AL 
CASTELL DE MILANY (VIDRÀ, OSONA)

Francesc BUSQUETS (Arqueòleg, ATICS SL)

Marta FÀBREGAS i ESPADALER (Arqueòloga, ATICS SL)

EL CASTELL DE BESORA I ESGLÉSIA DE 
SANTA MARIA (SANTA MARIA DE BESORA, 
OSONA). UN PROJECTE DE RECERCA 
PLURIDISCIPLINARI. ANY 2010. ARQUEOLOGIA 
I PALEOANTROPOLOGIA.
El castell de Besora i l’església de Santa Maria es troben al 
nord-oest del terme municipal de Santa Maria de Besora, al 
Bisaura, a cavall entre Osona i el Ripollès. Es situa al cim 
planer del turó, al qual ha donat nom, d’una àrea aproximada 
de mitja hectàrea que s’alça a 1.092 metres sobre el nivell del 
mar, i que està envoltat de cinglera en tota la seva vessant 
est i sud.

S’hi arriba a peu, per un camí costerut i sinuós que 
s’inicia al pla de Teia, a 860 metres d’altitud, al peu de la 
carretera BV-5227, que uneix Vidrà, Santa Maria de Besora 
i Sant Quirze de Besora, i que puja per una pista fins prop 
del mas el Pla; continua per un sender fent ziga-zaga per la 
vessant obaga del turó del castell. L’església de Santa Maria 
ocupa l’extrem de llevant de la plataforma i té l’absis a frec 
de cinglera.

El castell surt repetidament en la documentació a partir 
de l’any 885, en el document d’oblació de la petita Emma, 
filla de Guifré el Pelós i primera abadessa de Sant Joan de 
les Abadesses. El domini superior del castell, terme i dret 
d’exercici de la jurisdicció, restaren en poder de la casa comtal 
de Barcelona. L’any 1018 la comtessa Ermessenda el va 
infeudar o cedir, per un pacte entre comtes, al comte Bernat 
I, dit Tallaferro, de Besalú, no obstant això, el seu domini 
superior continuà en poder de la casa comtal de Barcelona, 
presidida entre 1018 i el 1043 per l’esmentada comtessa 
Ermessenda de Carcassona, vídua del comte Ramon Borrell 
de Barcelona. Aquesta gran comtessa fou tutora del seu fill 
Berenguer Ramon I, i després del seu nét Ramon Berenguer 
I, ajudada en el govern per Gombau de Besora, senyor 
d’aquest castell, una espècie de primer ministre o home de 
confiança seu. Segurament això explica que, al final de la seva 
vida, la vella comtessa es retirés a viure en una casa pròxima a 
l’església de Sant Quirze de Besora, on morí el dia 1 de març 
de l’any 1058. Va ser enterrada a la catedral de Girona.

Fou en època del noble castlà Gombau de Besora 
(aprox. 992- aprox. 1050), fill d’Ermemir de Besora, que el 
castell tingué el seu màxim esplendor. El domini del castell 
englobava els territoris de Santa Maria de Besora, Sant 
Quirze de Besora, l’actual Montesquiu, que en aquella època 
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encara no existia, i, durant un temps, també Saderra i Torelló. 
Però, els dominis de Gombau s’estenien molt més enllà, per 
tota Catalunya. En Gombau de Besora va ser senyor dels 
castells d’Eramprunyà al Baix Llobregat, de Cubelles i Pacs al 
Penedès, de Montbui, Montornès al Vallès, i d’altres territoris.

A partir de la mort de la comtessa Ermessenda i de 
Gombau, el Castell de Besora entra en el seu declivi. Passa a 
mans de la filla de Gombau, Guisla, la qual s’enfronta amb el 
comte de Barcelona i, aquest, li pren tots els seus dominis, inclòs 
el castell de Besora que es confia a la família Montcada. L’any 
1309, quan s’extingeix la línia dels Montcada, el castell torna a 
estar en mans dels Besora els quals, fins aquell moment, havien 
viscut al castell però no amb domini directe sinó sota les ordres 
dels Montcada. Els Besora, ja senyors del castell, traslladen l’any 
1337 la seva residència al castell de Montesquiu.

La mateixa família va posseir el castell fins a inicis del 
segle XIX.

El castell es va anar deteriorant amb el pas dels segles 
i de les guerres, i ha arribat als nostres dies en un estat de 
conservació  molt precari.

L’església de Santa Maria va ser destruïda, en part, l’any 
1838, durant la Guerra Carlina (1833-1840) per evitar que 
servís d’amagatall dels carlins.

Així, el Castell de Besora és un important element 
patrimonial que està declarat com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional en la categoria de Monument Històric, mentre que 
l’església, tot i no tenir una catalogació específica, també és 
un element patrimonial a tenir en compte.

Des de l’any 2005, l’Ajuntament de Santa Maria de 
Besora, juntament amb l’Associació dels Amics del Bisaura 
(entitat sense ànim de lucre que treballa per la divulgació i 
conservació del patrimoni del Bisaura), intenta promoure el 
Projecte per a l’ Estudi, Restauració, Consolidació, Adequació 
i Difusió del Castell de Besora i l’Església de Santa Maria 
(Santa Maria de Besora, Osona). Va ser dintre d’aquest 
Projecte que, entre els dies 8 i 26 de setembre de 2010, es va 
dur a terme una intervenció arqueològica preventiva, la qual 
va estar coordinada per l’empresa ATICS SL, sota la direcció 
arqueològica de Cesc Busquets i Marta Fàbregas.

Els treballs arqueològics realitzats al castell de Besora 
durant la campanya de 2010 es van centrar en la zona de 
necròpolis del castell, situada a la banda meridional de l’absis 
i al campanar de l’església.

Els treballs van consistir en l’ampliació del sondeig 4, 
que s’havia començat a excavar durant les campanyes dels 
anys 2005 i 2009.

Figura1. Vista general de l’església de Santa Maria de Besora; a la 
dreta el Sondeig 4.

La campanya realitzada l’any 2010 va coincidir amb el 
“VI curs de paleopatologia: tafonomia i pseudopatologia” 
organitzat per l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) 
i coordinat per Assumpció Malgosa i Albert Isidro.

El curs constava d’una part teòrica i d’una part pràctica, 
realitzada en la necròpolis del castell de Besora.

Figura 2. Diversos moments del desenvolupament del “VI curs de 
paleopatologia: tafonomia i pseudopatologia”.

Aquesta zona correspon a la zona de sagrera, al voltant de 
l’església, al cantó de la torre, on ha estat possible recuperar les 
restes òssies d’un mínim de 27 individus, 15 adults i 12 subadults. 
De totes maneres, en aquest conjunt s’han de distingir dos 
grups ben diferenciats: aquells determinats a partir de restes en 
desconnexió, i dels quals només s’han pogut establir un nombre 
mínim d’individus, i ,d’altra banda, aquells trobats en connexió 
anatòmica, i que han permès fer un estudi de l’individu.

Al nivell superficial, a l’UE 4001, es van recuperar 855 peces 
esquelètiques i 93 peces dentals corresponents a un mínim de 
15 individus, dels quals 8 serien individus adults i 7 individus 
subadults. Globalment, el 55,5% dels individus són adults i el 
44,5 subadults.

Sota el nivell UE 4001, es van recuperar les restes d’individus 
en posició, als quals se’ls va assignar un núm. d’individu. En 
total, corresponen a 12 individus que, una vegada estudiats, 
s’ha pogut determinar que pertanyen a 7 individus adults i a 
5 subadults. Entre els adults, s’han determinat 5 individus 
masculins, dels quals 4 són adults joves i un és un adult senil, i 
2 femenins, un de madur i l’altre amb una edat indeterminada. 
Pel que fa als subadults, 3 dels individus corresponen al període 
perinatal i altres dos a individus infantils: un individu d’uns 7 
anys, de sexe indeterminat, i una noia d’uns 14 anys d’edat.
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Figura 3. Individus 60 i 66; detall de la bala de plom i la fractura per 
arma de foc a la zona lateral esquerra del coll.

Així. a mode de resum, tenim els següents individus 
individualitzats i estudiats:

CB’10 59 -  masculí, de 25 anys.
CB’10 60 -  masculí, de 20-25 anys.
CB’10 61 -  indeterminat, perinatal.
CB’10 62 -  masculí, de 25-35 anys.
CB’10 63 -  masculí, de 60 anys.
CB ’10 64 - femení, adult.
CB’10 65 – femení, de 14 anys.
CB’10 66 - masculí, de 25-35 anys.
CB’10 68 – indeterminat, de 7 anys.
CB’10 69 – femení, de 35-45 anys.
CB’10 70 - indeterminat, perinatal.
CB’10 72 - indeterminat, perinatal.

Si analitzem totes les dades que ens aporta l’estudi d’aquest 
individus arribem a una sèrie de conclusions, bastant interessants:

· dels 5 individus masculins estudiats, 4 (individus 59, 60, 62 
i 66) tenen entre 20 i 35 anys; l’altre (individu 63) és un adult 
senil de més de 60 anys.
 · Els 4 adults joves estan, tots ells, enterrats a la zona 
meridional, enfront de la torre-campanar de l’església, tres 
d’ells amb el ritual d’una fossa simple. De l’altre (individu 59), 
només fou possible documentar-ne el crani, desconeixent el 
seu ritual d’enterrament.

· Alguns dels individus estudiats presenten lesions 
traumàtiques: un presenta unes lesions per arma de foc a la 
zona lateral esquerra del coll (individu 60) i, un altre, una 
ferida possiblement peri mortem a la zona parietal del crani 
(individu 59). Aquest fet, juntament amb l’anàlisi de la seva 
edat, fan pensar que es tracta de soldats o combatents . [...]
· Els individus 60, 62 i 66 conservaven part dels seus 
guarniments personals: sivella pantalons, botons casaca, 
medalla.

Per tant, totes aquestes observacions, i l’estudi dels resultats 
de les anteriors campanyes d’excavació en aquesta part de la 
necròpolis, ens porten a concloure que, molt probablement, 
almenys els 4 enterraments masculins documentats a redós 
de l’església, a tocar de les parets del campanar i de l’absis 
per la banda meridional (Sondeig 4), s’haurien d’identificar 
segurament com a pertanyents a alguna de les partides 
de carlins que, durant la Primera Guerra Carlina (1833-
1840), anaven i venien, usant contínuament, però de forma 
intermitent, el castell com a refugi.

Per altra banda, la troballa d’un individu adult senil 
(individu 63), 2 individus femenins - un de madur i l’altre amb 
una edat indeterminada-, (individus  69 i 64) i 5 individus 
subadults - 3 perinatals, una noia d’uns 14 anys d’edat, un 
altre d’uns 7 anys de sexe indeterminat -, (individus 61, 70, 
72, 65 i 68), juntament amb la recuperació d’abillaments 
que portaven aquestes inhumacions (denes rosari, cadeneta 
rosari...), ens porta a concloure que estem davant el cementiri-
necròpolis parroquial de Santa Maria de Besora.

L’església del castell serví de parròquia de Santa Maria de 
Besora fins que, l’any 1759 se’n inaugurà una de nova al peu 
del turó del castell, al Pla de Teia. 

Pel que fa a l’església, malgrat ja no ser parròquia, continuà 
habilitada fins a la Primera Guerra Carlina quan, el cap d’una 
columna liberal va donar ordres, el dia 25 d’abril de 1838, de 
destruir i incendiar l’església, per evitar la contínua utilització 
del castell com a refugi de les partides carlines.

Així, podríem establir que aquest grup d’individus i 
inhumacions tenen un ante quem de l’any 1759, moment 
fins el qual es té constància que l’espai al voltant de l’església 
de Santa Maria del Castell (Sagrera) serví com a cementiri 
parroquial dels bisaurencs.

Figura 4. Planta general dels treballs realitzats l’any 2010 en la 
necròpolis de la sagrera de Santa Maria de Besora.

Capítol a part mereixen les consideracions i conclusions al 
voltant de les troballes realitzades en el Sondeig 5.
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Els treballs portats a terme en aquest any 2010, es limitaren 
a netejar i re-excavar uns nivells arqueològics ja localitzats en 
els anys 2005-2007.

Es tractava d’acabar de documentar les troballes adscrites 
al període ibèric (segles III- I aC), sobretot un mur direcció 
N-S, i els nivells que s’hi associaven a banda i banda.

Figura 5. Vista del sondeig 5.

Durant les tasques de continuar amb l’excavació d’aquests 
nivells, que es lliuraven al mur (UE 5002), pel costat oest 
s’ha acabat d’excavar el nivell UE 5003 i pel costat est s’han 
evidenciat noves troballes.

Així, (una vegada exhaurit el nivell UE 5004), ha estat 
possible documentar un possible nivell d’ús (UE 5006), 
que funcionaria amb el mur. Associat a aquest nivell es 
documentà un fogar, o llar de foc, i, entre aquesta estructura 
de combustió i el mur, s’exhumaren les restes òssies d’un 
inhumat perinatal, d’unes 38-40 setmanes de gestació (amb 
algunes parts en connexió anatòmica), enterrat utilitzant 
com a llit mortuori les diàclasis de la roca natural.

Així, podem concloure que, en el Castell de Besora, s’ha 
localitzat, almenys fins al moment, una estructura d’hàbitat 
formada per una paret que separa dos àmbits, l’occidental i 
l’oriental. En l’àmbit est s’ha identificat el seu nivell d’ús, al 
qual s’ha localitzat associada una estructura de combustió 
del tipus fogar o llar de foc. Entre la paret, límit occidental 
de l’àmbit, i aquesta estructura de combustió, s’ha trobat, en 
posició primària, un enterrament d’un perinatal (segurament 
cobert pel nivell d’ús de l’habitació).

La datació que ens donen tots aquest nivells i estructures 
excavades fins al moment ens porten a un horitzó cronològic 
d’ús entorn els segles III- II aC i d’abandó o amortització 
entre el mateix segle III i I aC.

Figura 6. Perinatal UE 5008

La troballa de nens perinatals a diferents àrees d’habitació de 
cases del període ibèric ha estat bastant incessant des de la 
segona meitat del segle passat fins a l’actualitat.

En general, aquestes troballes segueixen un mateix patró 
espacial i, els espais escollits per realitzar inhumacions d’un sol 
individu, són àmbits de marcat caire domèstic i normalment 
es realitzen a redós d’alguna de les parets de l’habitació i sota 
el sòl d’ús.

Seguint a Subirà-Molist (2008: 380-382), les inhumacions 
perinatals fora de les necròpolis han estat tractades sota 
tres perspectives: la mort de l’individu per causes naturals, 
l’infanticidi (control de la població) i la mort per sacrifici. A 
més de les consideracions de tipus ritual, alguns autors s’han 
plantejat la funció social d’aquests enterraments (posició social 
dins la comunitat), així com la funció demogràfica (regular 
el creixement poblacional del poblat) i, també, la possibilitat 
de l’ocultació dels fetus o dels nounats (consideració de mal 
auguri per part de la resta de la societat).

Així, a partir de la contrastació arqueològica d’enterraments 
d’infants dins els recintes on s’hi viu, i no en les necròpolis, 
s’han realitzat diverses interpretacions que es podrien resumir 
en dues corrents: d’una banda considerar l’enterrament com 
un fet social (la no consideració de l’infant o nounat com 
a membre de ple dret de la seva població, sense dret a ser 
enterrat en la necròpolis o espai sagrat de la comunitat), o 
bé, d’altra banda, considerar els enterraments com a un ritus 
propiciatori (Sacrifici? Només els primogènits?) per la nova 
llar.

Per tant, i ja per concloure, al Castell de Besora s’ha 
començat a documentar un hàbitat d’època ibèrica, del 
qual encara en desconeixem pràcticament totes les seves 
característiques. Ara bé, a partir de les troballes realitzades 
fins al moment, sembla que estaríem davant d’almenys un 
espai destinat a habitatge, amb indicadors de formar part 
d’una comunitat ben organitzada.

Cal recordar que es tractaria, doncs, d’un jaciment ibèric 
que, dins de l’anomenada Ausa, podria tancar el seu límit 
d’influència per la part septentrional. A més, ens trobem en 
una zona on es desconeix bastant l’ocupació en aquesta època 
i, per tant, qualsevol testimoni esdevé de gran importància pel 
coneixement històric.

A més, la seva composició orogràfica respon als 
elements claus d’ocupació en època ibèrica. A més del turó 
objecte d’aquesta memòria, cal esmentar l’existència d’un 
altre turó, veí i de menys altura, que rep el nom de Pla del 
Revell. És un fet conegut i usual que, en època ibèrica, es 
buscaven emplaçaments amb dos turons, en un dels quals hi 
hauria la zona d’habitatges i de defensa i, en l’altre, l a zona 
d’emmagatzematge i de necròpolis. Així, hipotèticament, 
podem pensar que el Pla del Revell podria estar ocupat en 
època ibèrica tot i que, a hores d’ara, no hi ha cap notícia de 
troballes casuals.

EL CASTELL DE MILANY (VIDRÀ, OSONA). UN 
PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ. ANY 2011.
El castell de Milany, al nord del terme municiapl de Vidrà, es 
troba al cim d’un turó, de forma allargada i d’uns 1.300 m2, 
a la carena de la serra del mateix nom, que separa la vall de 
Vallfogona de les valls de Llaés i de Vidrà. S’alça a 1.529,30 
metres sobre el nivell del mar (ICC), i les coordenades 
(UTM 31N/ED50) són X: 441417.89 / Y: 4668605.28. Està 
inclòs dins el PEIN (Pla Especial d’Interès Natural).
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Figura 7. Vista general del turó del Castell de Milany.

S’hi arriba per un camí que surt a mà esquerra del carrer 
d’entrada del poble de Vallfogona del Ripollès, transitable amb 
cotxe fins ben bé sota del castell. Per arribar al cim del turó hi 
ha un camí curt, però de gran desnivell, estret i molt costerut, 
que en alguns punts es troba gaire impracticable, a causa de 
l’existència de grans pedres de conglomerat que en dificulten 
el pas.

El Castell de Milany és un element patrimonial, un castell 
roquer, que està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
en la categoria de Monument Històric (RI -51-6149).

La intervenció realitzada l’any 2011 era subsidiària del 
Projecte de Consolidació del Castell de Milany, redactat pel Servei 
de Monuments de la Diputació de Girona. D’aquest document 
es desprèn que el projecte consisteix en la consolidació 
d’urgència de l’agulla central, de la torre de l’homenatge del 
castell de Milany.

Aquestes obres preveien, únicament, la consolidació de la 
paret oest de la torre i és on, arqueològicament, s’ha actuat. S’ha 
realitzat una rasa al llarg de tota la paret, per tal d’extreure’n 
el màxim d’informació. Malgrat que únicament s’han efectuat 
rebaixos a la cara externa de la paret, i a més de poques 
dimensions (ras de menys d’un metre d’amplada i d’entre 50 i 
90 cm de profunditat), podem dir que les dades obtingudes han 
estat prou interessants.

S’ha pogut documentar la llargària real de la paret (que fins 
ara es desconeixia) i així coneixem l’amplada real de la torre, 
que és de 6,80 metres. Si tenim en compte que l’amplada de 
les parets és gairebé de metre i mig, ens queda un espai útil de 
torre d’entre tres i quatre metres, mesura, d’altra banda, molt 
comuna en construccions d’aquest tipus. També s’ha comprovat 
l’existència d’una banqueta de fonamentació, que semblaria que 
és irregular, adaptant-se al propi desnivell de la roca natural. 
Pel material arqueològic detectat (que ha estat molt escadusser: 
una moneda del segle XV i un fragment de ceràmica grollera 
reduïda) únicament podem afirmar que els nivells més superiors 
semblen no haver estat afectats a partir de l’època moderna, tal i 
com ja afirmen les fonts escrites i bibliogràfiques.

Figura 8. Planta general de les restes que actualment es veuen en el 
Castell de Milany.
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Excavacions arqueològiques a 
la Domus del Pi, Vilanova de Sau. 
Campanya 2010

Carme SUBIRANAS i  Riker YLL

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
Les restes arqueològiques de la Domus del Pi se situen dins el 
terme de Vilanova de Sau, al cim d’un turó, al peu del cingles 
de Tavertet, al nord de l’antiga església de Sant Romà de Sau, 
inundada per les aigües del pantà l’any 1962. El lloc és una 
zona forestal, ocupada per boscos d’alzina, i on s’accedeix a 
partir de la carretera que va des de l’Hostal la Riba fins al 
Club Nàutic de Sau i seguint per un camí forestal que en 
puja fins a la Domus.

El lloc té les següents coordenades UTM: E (x) - 
449966m N (y) - 4647707m. Es troba a una altitud de 505 
m.s.n.m.

Nom del jaciment: Domus del Pi.
Municipi: Vilanova de Sau.
Comarca: Osona.
Directora: Carme Subiranas Fàbregas.
Promotor: Associació de Turisme de Vilanova de Sau.

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ
Les intervencions arqueològiques realitzades fins al 
moment al jaciment medieval de la Domus del Pi s’integren 
dins el Projecte d’estudi, recuperació i difusió de les restes 
arqueològiques de la Vall de Sau, impulsat per l’Associació 
de Turisme de Vilanova de Sau, l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona, el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i l’Institut de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social (IPHES).

El projecte preveu l’excavació arqueològica integral 
d’aquestes restes medievals, la restauració arquitectònica i la 
posada en valor de les restes per tal d’integrar-les dins els 
circuits turístics i de difusió cultural de l’Espai Natural de 
les Guilleries-Collsacabra.

Per aquest motiu, l’any 2006 s’iniciaren els primers treballs 
arqueològics al jaciment, amb la realització d’una campanya 
de neteja i primers sondejos que prosseguiren, l’any 2009, 
amb una actuació més selectiva, excavant i documentant, 
de forma parcial, algunes de les restes conservades existents 
a diverses zones del jaciment. Aquestes campanyes foren 
dirigides per l’arqueòleg Jordi Amorós1.

La campanya, duta a terme entre el mesos de juliol 
i agost de 2010, esdevingué doncs una continuació dels 
treballs realitzats l’any anterior, i que responia als objectius 
del projecte global esmentat, continuant l’excavació i 
documentació arqueològica en espais puntuals de la domus.

En aquest cas, d’acord amb els objectius del projecte 
arqueològic específics referent a la campanya de 2010 i 
tenint present el pressupost existent i el termini d’excavació 

1 Amorós, J.; Yll, r. (2011): “Les intervencions arqueològiques a la Domus 
del Pi (Vilanova de Sau, Osona). Actes del IV Congrés d’arqueologia medieval 
i moderna a Catalunya. Vol. II. ACRAM. Ajuntament de Tarragona. Tarragona, 
p. 817-822.

(de 10 dies hàbils), els treballs arqueològics se centraren en 
la neteja exterior del perímetre de la muralla i l’excavació 
parcial de dos dels àmbits existents a la zona 2, corresponent 
a l’anomenat pati davanter.

Els objectius de la present campanya foren, per una 
banda la millor definició i delimitació perimetral del recinte, 
amb l’actuació sobre la cara exterior del mur de muralla, i 
d’altra banda, el rebaix de part del nivell d’enderroc de dos 
dels àmbits situats al costat sud-est del pati davanter, amb la 
intenció d’identificar l’entitat, potència i característiques del 
nivell d’enderroc existent a les estances interiors del jaciment.

CONTEXT HISTÒRIC
El casal o domus del Pi, anomenat antigament de Cascabous, 
es trobava dins l’antic terme del castell de Cornil i, quan 
aquest desaparegué, es trobava en el de Sau o Vall de 
Sau, al lloc anomenat Pi. El casal fou residència de la 
família de cavallers anomenada Sau. És dubtosa, però, la 
correspondència real entre els dos casals, existint el dubte 
de si la domus de Cascabous era la mateixa domus del Pi o 
un altre edifici de la seva proximitat, ara del tot desconegut.

El lloc del Pi apareix esmentat en un document del 
castell de Cornil de l’any 917, quan un tal Guidiscle vengué 
a Odevacre i a la seva muller Sarruïlda terres i boscos situats 
en el terme del castell de Cornil, a la vall de Sau, al lloc 
anomenat Pi (ubi dicitur Pinos).

La primera notícia de la domus es produeix l’any 1181, 
quan Guerau de Sau, d’acord amb la seva mare Ermessenda i 
la seva germana Ramona, va posar sota la protecció de l’orde 
de l’hospital tot el seu estatge de Sau, on habitaven, així com 
els béns que posseïen a les parròquies de Sant Romà de Sau i 
de Sant Pere de Roda. Però, els Sau, eren feudataris d’aquesta 
domus pels castlans del castell de Cabrera. Així, Berenguer de 
Cabrera, en el seu testament de 1247 llegà al seu fill Arnau 
la domus de Cascabous, situada a Sau, juntament amb els 
castells de Voltregà i Cabrera, i tot el que tenia a Sau per 
herència de la seva mare, Beatriu de Castelló. L’any 1275, 
Arnau de Sau arrendà, per un bienni, a Guerau de Sau els 
fruits de la domus de Cascabous. El dit Arnau, l’any 1286, en 
el seu testament, traspassà al seu fill, també anomenat Arnau, 
els seus drets sobre la domus de Cascabous i sobre la roca de 
Sau o de Bollo.

L’edifici de la domus fou destruït l’any 1276 per les tropes 
del Bisbe de Vic i les de Gislabert de Centelles, procurador 
de Gató de Montcada, que el 10 de novembre s’apoderaren 
de la fortalesa de Cascabous i la destruïren.

El domini superior dels Cabrera-castlans i dels seus 
delegats, els Sau, prosseguí en la domus de Cascabous. L’any 
1334, la domus de Cascabous ja havia canviat el seu nom pel 
de la domus del Pi, ja que en aquest mateix any, Asbert de 
Sau i la senyora Elisenda de Sau, muller de Bernat de Sau, 
i tots els parroquians de Sau, es congregaren al costat de la 
domus de la senyora Elisenda, anomenada domus del Pi, a fi 
de defensar els seus drets sobre l’església de Sant Romà de 
Sau. El casal del Pi seguí vinculat a la família Sau al segle 
XIV, mentre que la família Cabrera-castlans desapareix com 
a senyors superiors, per vendre els seus drets al vescomte 
Bernat II de Cabrera. Un fill seu, Bernat III, comte d’Osona, 
declarà l’any 1356 que Marc de Sau era senyor de la casa del 
Pi de Sau.

A principis del segle XV, la família Sau es va refondre 
amb la Vilafreser. L’any 1435 el donzell Bernat Guillem de 
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Vilafreser era senyor de la domus de Vilafreser i de la domus 
del Pi a la parròquia de Sant Romà de Sau. Al cap de poc, 
l’any 1443, el domini de la domus del Pi es trobava en mans 
de Marc de Vilanova, senyor de Savassona. La domus quedà 
vinculada, des d’aleshores, a la baronia de Savassona. Així, 
passà per herència  a la família Vila l’any 1514. Mentre que, 
l’any 1572, el domini superior Luís Enríquez III, duc de 
Medina i de Rioseco, hereu i successor dels Cabrera, el va 
vendre al seu parent Francesc de Montcada i de Cabrera, 
comte d’Aitona, a través del qual passà posteriorment als 
ducs de Medinacelli.

DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
Abans d’iniciar les primeres campanyes d’excavació arqueològica, 
l’any 2006, les restes visibles de la fortificació medieval de la 
Domus del Pi estaven constituïdes per l’edifici principal del 
conjunt, situat a l’extrem de tramuntana, consistent en un 
edifici de planta rectangular, definint una superfície interior de 
7,5 x 3,3 m. La coberta és de volta de canó, on encara es pot 
identificar l’empremta d’una escala, oberta al gruix del mur de 
ponent, la presència de la qual indicaria la possible existència 
d’una planta superior o d’un terrat.

Imatge 1. Restes de l’edifici principal de la domus l’any 2010. Façana sud.

Al mur de migdia, s’hi conserva l’esvoranc de l’antiga porta 
que donava a un pati, l’estat de conservació d’aquesta porta 
indica clarament l’espoli dels elements que l’havien definit 
antigament (muntants i dovelles). Als testers de la volta, a 
llevant i a ponent, s’obren dues finestres de doble esqueixada.

Imatge 2. Finestra de llevant, de doble esqueixada

Pels costats nord, est i oest, els murs de la domus recolzen 
directament sobre la roca, constituint un important desnivell 
que en facilitava la protecció i la defensa. La forma constructiva 
d’aquest edifici és a base de carreuons de pedra rogenca, 
ben escairats i molt erosionats pel pas del temps, disposats 
generalment en filades regulars i horitzontals i lligats amb 
morter de calç. En els costats sud i nord, el parament exterior 
del mur presenta importants esvorancs que posen al descobert 
l’ànima interior del mur i que, a manca d’un estudi específic, 
podrien relacionar-se amb accions d’espoli o amb afectacions 
històriques vinculades a l’atac amb armes d’efecte explosiu.

La porta de migdia comunica amb el pati o espai central, 
de forma rectangular, a l’entorn del qual s’identifiquen diverses 
estances, totes elles delimitades per un mur a manera de 
muralla que, al seu temps, per la cara exterior, està protegit per 
un fossat que envolta el recinte. Aquest element defensiu és 
actualment poc visible a causa de l’encara presència del bosc.

Imatge 3. Espai central o pati, situat a migdia de l’edifici principal.

Les restes d’aquest antic casal fortificat foren objecte 
d’aixecaments planimètrics a principis del segle XX per part 
de l’arquitecte J.M. Pericas. Es pot observar l’estat de les 
restes en aquell moment, molt similar a l’estat de les que es 
conservaven abans de les actuacions arqueològiques actuals.

RESULTATS
La campanya d’excavacions realitzada entre finals de juliol i 
principis d’agost a la Domus del Pi permeté avançar lleugerament 
en el coneixement de l’organització interior del recinte i en la 
línia exterior d’algunes parts del traçat de la muralla. Els treballs 
realitzats implicaren actuacions a les zones 2 i 3, sense intervenir 
en l’espai identificat com a zona 1.

Imatge 4. Planta del jaciment amb indicació de les zones d’actuació.
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Pel que fa a la meitat sud del recinte central (Zona 2) es 
constata l’existència d’un potent nivell d’enderroc, del qual 
s’ha pogut rebaixar una mitjana de 70 cm, sense documentar, 
en cap cas, la cota on se situarien els nivells de circulació.

A la zona excavada, ubicada a l’extrem sud-est, s’identificà 
l’existència de tres estances diferenciades (Àmbits 1, 2 i 3), 
definides per sengles murs de divisió interna. En cadascun 
d’aquest àmbits s’hi obria una porta que permetia la 
comunicació amb l’àmbit immediatament annex, definint un 
organitzat circuit de circulació.

Imatge 5. Vista general de les tres estances identificades.

Es constatava, també, la possible existència de fases 
constructives que, per ara, no poden interpretar-se 
cronològicament, a manca d’una seqüència estratigràfica 
que vagi més enllà del nivell d’enderroc, i un nivell unitari 
en totes i cadascuna de les estances. En aquest sentit, el 
mur de divisió entre l’Àmbit 1 i 2 semblava correspondre 
a la subdivisió d’un espai originàriament unitari, ja que la 
seva fàbrica i les seves característiques eren notablement 
diferenciades de la resta de murs, suposadament originals.

Per altra banda, el traçat de la muralla que envoltava tot el 
recinte central feia, també, les funcions de mur de tancament 
est i sud de l’estança identificada com a Àmbit 2 i també 
el límit sud de l’Àmbit 3. En aquests trams de muralla s’hi 
documentava l’existència de finestres en forma d’espitllera 
que ratificarien el caràcter defensiu d’aquest mur i que per la 
seva tipologia, i per paral·lels existents, podrien relacionar-se 
amb una cronologia constructiva del segle XIII. Tot i això, 
caldrà prosseguir amb els treballs de recerca arqueològica per 
tal de ratificar aquesta hipotètica cronologia.

Imatge 6. Detall de les espitlleres documentades al mur muralla sud, 
en el seu tram relacionat amb l’Àmbit 2.

El tram de muralla sud, en el punt on constitueix el 
tancament de l’Àmbit 3, conservava les restes d’una porta, 
clarament associada al moment constructiu d’aquest tram 
de muralla. L’esmentada porta s’hauria situat en un punt 
central del mur sud, donant accés a l’interior del recinte 
des del costat de migdia, un punt d’especial interès defensiu 
atesa la seva complicada topografia, amb un fort desnivell, 
i l’existència d’un fossat perimetral a l’entorn de la muralla. 
Posteriorment, tal com s’observa en el parament interior del 
mur, la citada porta fou tapiada a base de la col·locació d’un 
parament de pedres en la seva obertura. Aquest fet evidencia 
l’existència de transformacions o fases constructives que són, 
per ara, impossibles de situar cronològicament atès que els 
rebaixos han afectat un únic i uniforme nivell d’enderroc.

Imatge 7. Detall de la línia de la porta oberta a la muralla sud i del 
tapiat posterior.

Pel que fa al perímetre exterior d’aquesta muralla, la neteja 
de part del seu traçat ha posat de manifest la total desaparició 
d’alguna de la seves parts, concretament de l’angle sud-oest, 
on el mur de la muralla es troba parcialment descarnat amb 
la desaparició total de l’angle exterior.

Imatge 8. Vista general del punt on se situava l’angle sud-est, amb la 
línia exterior desapareguda.

Finalment, cal fer esment de l’escassetat de material 
arqueològic aparegut durant aquesta campanya. En el cas de 
la zona 2, correspon en tots els casos a materials relacionats 
amb un únic estrat, el nivell d’enderroc documentat a tots 
els àmbits, i que correspon a fragments ceràmics del tipus 
gris i vidrada monocroma que podria indicar una cronologia 
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d’enderroc dels segles XIV-XV. El material ceràmic exhumat 
durant la neteja realitzada arran del perímetre exterior de 
la muralla (Zona 3) és, també, escàs i en aquest cas molt 
poc representatiu, ja que s’hi barregen materials ceràmics 
del tipus vidrat monocrom modern amb restes de materials 
molt recents: llaunes i algun plàstic. Aquest reduït conjunt 
de materials arqueològics no esdevé representatiu per tal 
de situar cronològicament cap dels espais excavats o dels 
elements constructius identificats.
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INTRODUCCIÓ
El conjunt rupestre conegut com Els gravats de Rocaguinarda 
es troba en un fris de roca del paratge conegut com el Cingle 
dels Tres Còdols, al municipi d’Oristà (Osona). La zona de 
gravats se situa en un pany de paret que té unes dimensions 
de poc més d’11 metres de llargada i una alçada d’uns 50 cm.

La intervenció que presentem aquí va ser encarregada 
l’any 2010 a l’Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona, a petició de l’ajuntament d’Oristà. L’objectiu 
de la intervenció era el d’analitzar els gravats i, en el cas de 
que es poguessin atribuir a Perot de Rocaguinarda, proposar 
una forma d’adequació de l’espai que facilités la seva visita.

LA INTERPRETACIÓ POPULAR
El conjunt de gravats rupestres del Cingle dels Tres Còdols 
es troba situat molt prop del mas Rocaguinarda, on va 
néixer el cabdill nyerro i bandoler Perot de Rocaguinarda. 
Probablement per causa d’aquesta proximitat, es diu 
popularment que el lloc on es troben els gravats va ser 
refugi de Rocaguinarda i, fins i tot, que existeix un passadís 
que uneix la casa amb el cingle dels gravats, que servia a 
Rocaguinarda per escapolir-se en cas de ser perseguit.

Popularment s’ha dit que una part d’aquests gravats varen 
ser realitzats per Rocaguinarda i els seus homes en ocasió 
de trobar-se amagats en aquest indret. Aquesta tradició ha 
estat també recollida i acceptada en algunes publicacions de 
caràcter científic.

La interpretació que Soler i Terol (1909) recull i difon 
en el seu llibre sobre Rocaguinarda va en aquesta mateixa 
direcció: “Diuen a Oristà qu’En Peròt Roca Guinarda va 
escriure «moltes lletres» en unes roques del Cingle dels tres 
còdols. En ma anada a Oristà, cercant datos per a completar 
aquest llibre tothom me dèya lo metex: «Aneu a veure les 
lletres del cingle dels tres còdols!». Vatj anarhi acompanyat 
de mon amic En Joanet, fill d’En Francisco Vilasèca, 
d’Oristà. No vàrem trobar les lletres ni les roques. Al endemà 
hi tornàrem ab l’actual amo del mas de la Roca Guinarda 
en Ramon Sala y Vilasendra. La roca que buscàvem era al 
cap de munt del cingle, a quatre passes de la casa. Es una 
roca enfonzada en la vessant del cingle; te sèt metres de 
llargària y es de molta alçada. Hi ha un caminèt que hi porta; 
al seu devant un petit replà, ab l’abim als peus. Los marges 
de l’altra banda son mès baxos y’s veuen llunyanes terres. 
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La roca es plena d’inscripcions y de dibuxos. Alguns, pocs, 
son borrats pel temps. Altres se llegèxen clarament perquè la 
pedra es forta y està protegida per un altre de sobre, que surt 
mès. Aquestes roques son tallades verticalment formant un 
gran mur natural. En ell aparèx escrit ab un punxó: «Perot 
Roca Ginarda, capità, bandoler, bandoler, bandoler». Una 
vegada diu: «Perot R» […] L’autor d’aquèsta inscripció va 
cansarse al arribar a la «R» y plegà. Mès qui es l’autor? Son 
coneguts; son dos. Ells metexos s’encarregaren de posar 
son nòm en la monumental «làpida commemorativa». Axis 
podem anomenarla. En un reco s’ hi llegèx: Joseph Peroio; 
mes avall: Moliner; y després la data: Fecit any 1614, Jesús, 
Maria, any 1614.

En Moliner y altres antics companys d’En Roca 
Guinarda, van anar a Oristà avans de fer un de sos últims 
viatjes a Fransa; s’estigueren un dia escrivint en aquella roca. 
Hi han una pila de creus que recorden les nombroses morts 
fetes en temps d’ En Roca Guinarda. 

 […] També hi han cases de totes mides y formes. Ab 
alguna d’elles, l’autor va volguèr representar a Casamiquèla. 
Les altres tenen son model en les pagesies y castells aont era 
recullit En Roca Guinarda. Una llarga inscripció no’s pòt 
llegir; es esborrada.

Pera completar la làpida hi han dues dates, de trobada 
significació: 1582, 1614. En 1582 havia nascut En Roca 
Guinarda; en 1614 acabaren de desaparèxer la majoria de sos 
antics soldats. Alguns van anarsen a la frontera de Fransa, 
y desde allí conspiraven, còm a Catalunya. En l’any 1616 
se feu una llista de tots los bandolers coneguts que seguien 
aquèst procediment. En ella hi figuraven amics y enemics d’ 
En Roca Guinarda. S’ anomenen: En Josep Moliner, lo Baí 
o de les Llosses, los germans Rourell de Ardola, etz.; Lluís 
Coxart, Jerònim Capdevila y altres” (Soler, 1909, p. 380-382).

Per tant, l’atribució als gravats que es fa popularment 
i la que va fer Soler i Terol coincideixen en l’atribució de 
l’autoria dels gravats a Rocaguinarda i a un dels seus homes 
i situen la seva realització entre final del segle XVI i principi 
del XVII.

 
ELS ESTUDIS SOBRE EL CONJUNT RUPESTRE 
DE ROCAGUINARDA
Els gravats de Rocaguinarda han estat esmentats en diverses 
publicacions. D’entre aquestes, en voldríem destacar tres: 
una primera publicada per Lluís M. Soler, una altra de Jordi 
Barris i una tercera d’Àngels Casanovas.

Lluís M. Soler i Terol va publicar, l’any 1909, la biografia 
sobre Perot de Rocaguinarda, titulada Perot Rocaguinarda. 
Història d ’aquest bandoler, a la que ja ens hem referit. L’altra 
referència als gravats, tot i que breu, és la de Jordi Barri, 
de l’any 1982, en el butlletí Excursionisme, de la Unió 
Excursionista de Catalunya. L’article més complert sobre 
aquest conjunt ha estat publicat per Àngels Casanovas, l’any 
1989, a la revista Empúries, i posteriorment, aquesta mateixa 
autora, juntament amb Jordi Rovira, els ha tractat en un altre 
treball (Casanovas i Rovira, 2003b).

LA INTERVENCIÓ DE 2010
La intervenció realitzada per l’ICRPC va consistir en el 
desenvolupament d’un treball d’anàlisi dels gravats en 
el mateix jaciment, amb l’objectiu de conèixer l’estat de 
conservació i les característiques generals dels gravats i 
realitzar una documentació fotogràfica exhaustiva i detallada 

dels mateixos. Posteriorment, a partir de la documentació 
fotogràfica, s’ha realitzat un dibuix del conjunt del plafó i s’ha 
inventariat cada una de les figures que hi apareixen. També 
s’ha documentat, a partir de l’observació directa dels gravats, 
les possibles superposicions de figures. A partir d’aquí s’ha 
desenvolupat l’anàlisi dels gravats, la seva interpretació i la 
seva contextualització en el NE de la península Ibèrica.

El fris de Rocaguinarda constitueix una de les 
agrupacions importants de gravats rupestres a Catalunya. 
En el procés d’estudi s’hi ha comptabilitzat un total de 340 
figures, d’unes dimensions reduïdes que no superen els 20 
x 20 cm. L’observació del fris permet afirmar la probable 
desaparició d’algunes figures, la desaparició parcial d’altres, 
el resseguiment d’algunes d’elles, la modificació d’altres i, en 
alguns casos, la superposició de figures.

L’estudi dels gravats de Rocaguinarda planteja, de forma 
general, els mateixos problemes que presenten la majoria dels 
estudis dels gravats rupestres en jaciments a l’aire lliure, i que 
es concreten en les dificultats de la seva interpretació i la seva 
datació (Casanovas i Rovira, 2003a, 2003b). La comparació 
tipològica de les figures amb les d’altres jaciments pot ser un 
ajut, però no és suficient per establir datacions i permetre’n 
la seva interpretació, per causa, principalment, de la repetició 
d’algunes figures i la seva possible presència perllongada en 
el temps. S’hi han observat, també, algunes superposicions 
de figures, però aquestes tampoc ajuden a determinar la 
cronologia relativa d’algunes d’elles atès que no es pot 
establir el període transcorregut entre el moment de gravar 
una i l’altra i, a més, algunes figures han estat resseguides 
amb posterioritat, la qual cosa dificulta interpretar les 
superposicions. Tampoc és possible establir agrupacions 
tipològiques de les figures de Rocaguinarda i atribuir una 
correspondència cronològica.

LES FIGURES GRAVADES
La representació de figures cruciformes és la més habitual en 
el conjunt rupestre de Rocaguinarda. S’han compatibilitzat 
108 creus de tipus diferents (principalment llatines simples i, 
també, en menor proporció, gregues, amb peanya, de calvari, 
botonades i emmarcades). Les creus es presenten en diverses 
mides i amb gruixos i profunditats d’incisió diferents.

De creus llatines als gravats de Rocaguinarda se’n 
documenten un total de 62. Es presenten repartides per tot 
el fris de roca on es localitzen els gravats. Algunes estan 
clarament aïllades, d’altres formen un conjunt de tres creus, 
constituint una representació de les creus del calvari, i 
algunes altres es presenten com una successió amb diverses 
representacions, tot i que és difícil determinar si aquesta 
darrera possibilitat respon a un mateix moment o es tracta 
d’elements gravats en moments diferents. D’entre les creus 
llatines n’hi ha algunes que tenen tres peus (7), d’altres són 
botonades (5) i d’altres encerclades (7).

Algunes altres creus poden ser considerades com a 
gregues (4). A més, també es documenta un total de 19 creus 
amb peanya, de les quals 12 tenen la base triangular i es 
poden considerar com a creus de calvari, 5 la tenen circular i 
2 rectangular o quadrada.

Finalment s’hi troben altres creus que es presenten 
emmarcades en un rectangle (9).

A més de les creus, que com dèiem són les figures 
més representades en els gravats de Rocaguinarda, s’hi 
documenten altres figures. Algunes es poden interpretar 
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com estructures arquitectòniques o construccions; d’entre 
aquestes en destaca un conjunt format per un pont, una 
estructura arquitectònica i una possible torre.

Entre les figures documentades la representació de figures 
humanes és molt minoritària (5) en relació a la resta d’altres 
tipologies. N’hi ha tres que serien figures esquemàtiques. 
Una d’elles sembla representar un ésser humà esquematitzat, 
on es pot identificar el cap, amb els dos ulls i la boca, una 
part del cos i els dos braços alçats, tot plegat emmarcat en 
un rectangle posat de forma vertical. En una segona possible 
figura humana esquematitzada es pot identificar el cap, el cos, 
les cames i una part del braç dret. Una tercera sembla també 
representar una figura humana. A més d’aquestes tres, hi ha 
la representació d’un cap de Crist i una altra identificable 
clarament com una figura del Quixot.

En unes proporcions reduïdes, s’hi documenten també 
altres motius gravats, com ratlles de comptes (9), figures 
circulars amb radis (5), figures reticulars (8), arboriformes 
(4), crismons (3), figures en forma de puntes de fletxa (2), 
figures en forma de phy (1) i espirals (1). Finalment, es pot 
fer referència a figures indeterminades (67), que poden ser 
parts de figures perdudes, i les ratlles, de diferents llargades, 
gravades de forma aïllada en el conjunt del fris.

En el plafó amb gravats s’hi troben també diferents 
lletres i diverses frases i noms i alguna data. N’hi ha que són 
actualment il·legibles i algunes ja ho eren durant la visita que 
hi va realitzar Soler i Terol (1909, p. 381).

Es possible llegir algunes inscripcions gravades en la seva 
totalitat, d’altres es poden llegir parcialment a causa d’estar 
alterades per l’erosió. Algunes de les inscripcions denoten una 
grau considerable d’habilitat per part de l’autor, amb lletres 
ben executades, si tenim en consideració la dificultat de 
gravar sobre una roca. Si bé algunes de les paraules presenten 
una cal·ligrafia que es podria interpretar com antiga, a 
partir d’una anàlisi cal·ligràfica no és possible proposar una 
cronologia per al moment de gravar aquestes paraules, i no és 
impossible que fossin imitacions de cal·ligrafies de moments 
anteriors a la seva gravació.

Entre les paraules que hi ha gravades, s’hi troba “Perot”, 
“Perot Rocaginar”, “cap”, “bandoler”, “Joseph = Peiroto / 
Moliner Fecit any 1614”, “Jesus Maria 14 de agost 15[82]”, 
““inmortalizado  por el Quijote”, “Yo Felix [...] vine a buscar 
esta roca a donde el famoso Rocaguinarda había topado con 
Don Quijote un dia de 1614. Año 1941”.

Finalment, queda fer referència a algunes inscripcions 
gravades que són clarament contemporànies; entre aquestes 
hi trobem per exemple alguns noms de persones (“Marta”, 
“Pere” o “Ramon” o “Duna / Mia”).

CONCLUSIONS
Tal com han afirmat diversos autors, resulta difícil establir 
criteris que permetin diferenciar, de forma clara, gravats 
rupestres de l’edat del bronze, de gravats fets durant 
l’edat mitjana o en èpoques posteriors. En aquest marc, 
l’atribució cronològica dels gravats d’Oristà presenta les 
mateixes dificultats que altres conjunts similars existents a 
Catalunya i a la península Ibèrica. Les úniques afirmacions 
cronològiques que podem fer amb seguretat són l’existència, 
en els primers anys del segle XX, de les figures que esmenta 
Soler i Terol i l’existència, en la dècada dels anys 80 del segle 
XX, de les figures que representa Casanovas en els seus calcs; 
es tracta, però, evidentment, de constatacions recents que de 

cap manera resolen el problema de la datació o les datacions 
del conjunt.

A pesar d’aquestes dificultats, i de la impossibilitat 
d’establir comparacions tipològiques amb altres gravats que 
permetin una aproximació cronològica, a partir de l’anàlisi 
realitzada proposem que es poden establir dos grans grups 
cronològics pel que fa a la realització dels gravats.

Un primer grup tindria una cronologia molt àmplia, 
que aniria des de l’edat mitjana fins el segle XIX, i es 
correspondria amb la gravació de moltes de les figures del 
fris. No podem concretar si es correspon amb un moment 
cronològicament molt ampli o bé els gravats es feren en 
un període de temps curt; de totes maneres, l’existència 
de figures molt erosionades recolzaria la interpretació de 
moments diferents pel que fa a la realització dels gravats. 
A aquest moment atribuiríem els diferents tipus de creus 
i altres figures com ratlles de comptes, figures circulars, 
figures reticulars, arboriformes, crismons, figures en forma 
de puntes de fletxa, figures en forma de phy o espirals. Es 
tracta de figures àmpliament representades, tant a Catalunya 
com a d’altres territoris de la península; les creus de calvari, 
per exemple, és un motiu que es troba sovint representat en 
algunes llindes en cases del poble d’Oristà, i també en altres 
poblacions de l’entorn, datades dels segles XVIII i XIX.

Pensem que la segona agrupació de gravats se situaria 
entre finals del segle XIX i mitjans del segle XX. Hi 
inclouríem els textos amb referències a Perot Rocaguinarda, 
i a algun dels seus companys, els gravats amb les xifres 
1582 (any del naixement de Perot de Rocaguinarda) i 1614 
(l’any en que Cervantes situa la trobada del Quixot amb 
Rocaguinarda), les figures d’alguns edificis, la representació 
del Quixot i, potser també, la cara de Crist. Soler i Terol no 
esmenta, en la seva publicació de 1909, la figura del Quixot; 
pensem que ho hauria fet en el cas de que aquest gravat hi 
hagués sigut en el moment en que ell va visitar els gravats, 
per la qual cosa proposem que aquesta figura s’hauria fet 
posteriorment, igual que el text datat de 1941 i el Crist, en 
un segon moment pel que fa a aquesta segona agrupació i 
que se situaria a mitjans del segle XX. El primer moment 
correspondria a final de segle XIX.

A final del segle XIX es va produir a Catalunya una 
recuperació de les figures dels bandolers, entre les quals la de 
Perot Rocaguinarda, i una atracció romàntica cap a aquestes 
figures aventureres que s’idealitzaren. En aquest marc 
pensem que cal situar les inscripcions sobre Rocaguinarda i 
algunes figures del fris que aquí analitzem.

A aquest fet s’hi pot afegir que, en aquests mateixos anys, 
es produeix en determinats cercles, un interès per la literatura 
de Cervantes. En aquest marc, l’any 1905 es varen celebrar 
nombrosos actes, també a Catalunya, en commemoració 
del tercer centenari de l’edició del Quixot. Per exemple, a 
Barcelona, l’Ateneu Barcelonès va programar una sèrie 
de conferències, la Il·lustració Catalana hi va dedicar un 
número extraordinari, l’Associació de Mestres Públics de la 
Província de Barcelona va convocar un Certamen Literari 
o la Universitat de Barcelona va celebrar les Festes del III 
Centenari del Quixot, en les quals es va convocar un certamen 
literari promogut pels alumnes de les diferents facultats. En 
aquest concurs, Soler i Terol (1909), tal com diu en el pròleg 
del seu llibre, hi va presentar un treball que tenia com a base 
un conjunt de dades que li havia proporcionat el seu pare. 
A La Vanguardia del dia 5 de maig de 1905, es pot trobar la 
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referència a aquest treball, que es va presentar amb el títol 
“Estudio crítico documentado sobre la personalidad de Roque 
Guinard...”,i sota el lema “No es mi desgracia haber caído 
en tu poder ¡Oh valeroso Roque...”. Recordem que Roque 
Guinart apareix en dos dels capítols de la segona part del 
Quixot, arrel de la visita d’aquest cavaller a Barcelona.

Per tant, pensem que no es pot atribuir l’autoria d’aquesta 
segona agrupació de gravats a Perot Rocaguinarda, o a algun 
personatge relacionat i contemporani d’aquest bandoler, sinó 
que s’ha de relacionar amb la recuperació de la figura del 
bandoler que es va produir a Catalunya a partir de final del 
segle XIX i al fet que la casa natal de Rocaguinarda es troba 
en les proximitats dels gravats.

A banda d’aquests dos grups, en podem encara determinar 
un tercer, sense un interès específic per a aquest treball, 
format pels gravats que s’haurien fet a la segona meitat del 
segle XX i fins l’actualitat, i que comprendria, bàsicament, 
els gravats d’alguns noms propis (“Marta”, “Pere” o “Ramon” 
o “Duna / Mia”).

BIBLIOGRAFIA

BARRIS, Jordi. “La Roca del Bandoler (Oristá-Osona)”. 
Excursionisme. Butlletí de la Unió Excursionista de Catalunya, 
89: 5-6 (1982).

CASANOVAS, Àngels. “La Roca Guinarda o els escrits del 
bandoler”. Empúries,  48-50/1: 188-201 (1989).

CASANOVAS, ÀNGELS I ROVIRA, JORDI.  “Els graff iti 
i els gravats postmedievals de Catalunya”. A: GONZÁLEZ, Joan 
Ramon (coord.) (2003a). Actes del I Congrés Internacional 
de Gravats Rupestres i Murals. Homenatge a Lluís Díez-
Coronel: Lleida, Institut d ’Estudis Ilerdencs, p. 789-831.

CASANOVAS, Àngels i ROVIRA, Jordi. “Status quaestionis 
de les representacions gravades medievals a Catalunya. Una 
visió de conjunt”. A: GONZÁLEZ, Joan Ramon (coord.) 
(2003b). Actes del I Congrés Internacional de Gravats Rupestres 
i Murals. Homenatge a Lluís Díez-Coronel. Lleida: Institut 
d’Estudis Ilerdencs, p. 637-683.

SOLER. Lluís Maria (1909). Perot Roca Guinarda. Història 
d ’aquest bandoler. Manresa: Impremta de Sant Josep.

FIGURES

Figura 1. Vista general de la roca amb els gravats de Rocaguinarda.

Figura 2. Dibuix d’una part del fris amb els gravats rupestres de 
Rocaguinarda (Dibuix Carles Algar).

Figura 3. Dibuix d’una part del fris amb els gravats rupestres de 
Rocaguinarda (Dibuix Carles Algar).

Figura 4. Dibuix d’una part del fris amb els gravats rupestres de 
Rocaguinarda (Dibuix Carles Algar).

Figura 5. Dibuix d’una part del fris amb els gravats rupestres de 
Rocaguinarda  (Dibuix Carles Algar).
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ESTUDI D’UN EDIFICI BAIX MEDIEVAL 
DE LA CIUTAT DE CARDONA. CARRER DE 
GRAELLS, 60-62
Òscar DE CASTRO LÓPEZ

INTRODUCCIÓ
El projecte constructiu d’una nova finca plurifamiliar entre 
mitgeres al carrer de Graells, números 60 i 62 de la Cardona, 
va comportar una intervenció arqueològica desenvolupada 
intermitentment entre els mesos de juliol de 2011 i febrer de 
2012.

Ambdues finques afectades es troben a tocar del portal de 
Graells, l’únic portal major conservat dels set que varen existir, 
d’estil gòtic militar. El portal dóna nom al barri, conegut com a 
raval de Graells, localitzat a llevant del municipi, dins el nucli 
antic de la vila (Figures 1 i 2).

FIGURA 1. Situació de la intervenció. Mapa topogràfic 1:10.000. Font: 
Institut Cartogràfic de Catalunya

FIGURA 2. Situació de la intervenció. Ortofoto 1:2.00. Font: Institut 
Cartogràfic de Catalunya

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El carrer de Graells neix entre els anys 1250 i 1350, dins el procés 
de creixement i expansió del nucli original de Cardona, que fins 
llavors era confinat a la part superior del turó, entre els carrers 
Escassany i Fira i les places del Mercat i de Santa Eulàlia.

Aquest carrers van ser un dels darrers en definir-se del 
conjunt medieval, a l’entorn del camí Ral que comunicava el 
Castell i la Vila amb les poblacions veïnes, segons consta en 
varis documents datats al segle XII.

Poc a poc, l’indret va esdevenir un raval on s’hi establiren 
tallers pertanyents a les grans famílies vilatanes que residien 
a la part alta de la vila. Aquests tallers eren bàsicament 
adoberies. Segons la informació documental s’han localitzat 
un total de vuit.

La propietat alodial de les cases i horts d’aquest raval era 
de l’abadia i capítol de canonges de Sant Vicens, qui cedia 
el domini emfitèutic mitjançant el pagament d’un cens anual 
en diners o espècie (Galera, 2008a).

Serà entre els anys 1380 i 1420 quan el raval de Graells 
restarà integrat dins el nou perímetre emmurallat de la vila, 
amb la construcció de la muralla i el portal, i quan el carrer 
adoptà el nom actual. Amb data de 1421 els cònsols de la vila 
venien a Bernard de Rialp la torre dreta del portal, fet que 
recolza la hipòtesi del tancament del clos emmurallat a partir 
d’aquesta data. Posteriorment, ja al segle XVI els propietaris 
de la torre, la família Fontcalda, obtingueren permís de les 
autoritats locals per construir un edifici enfront la torre i 
comunicar ambdós espais en una única vivenda, donant peu 
a l’estructura actual de l’habitatge 62 (Galera, 2008b).

FASE I. ENDERROC I DOCUMENTACIÓ 
D’ELEMENTS SINGULARS
Amb aquestes dades, l’Ajuntament de Cardona, per mitjà de 
l’oficina del Nucli Antic, condicionà l’execució del projecte a 
una intervenció arqueològica preventiva desenvolupada en 
dos fases: control de l’enderroc i documentació dels elements 
arquitectònics singulars; i realització de sondejos informatius a 
fi i efecte de confirmar les informacions documentals existents.

Les tasques de control de l’enderroc es centraren en la 
salvaguarda de l’arc diafragmàtic de la finca 62, del qual ja 
es tenia coneixement. Es tracta d’un arc format per disset 
carreus pel costat de carrer i 14 carreus per la banda de la 
torre. En aquesta banda recolza sobre un llenç de mur format 
per sis filades de carreus que s’adossen a la paret posterior 
de la finca. L’amplada de l’arc és de 0,17 m amb una alçada 
màxima de 2,95 m i una llum de 4,01 m (Figura 3).

En la finca adjacent, enrunada d’antic, es va localitzar 
un altre arc diafragmàtic del qual no es tenia coneixement. 
Aquest es trobava trencat d’antic per la meitat que recolza 
sobre la mitgera de la finca 58. La meitat conservada està 
feta amb quinze carreus escairats que recolzen sobre un llenç 
de mur format per cinc filades de carreus que s’adossen a 
la paret mitgera de les finques 60 i 62. En algun moment 
aquest arc fou tapiat amb un parament a base de pedres 
irregulars, lligades amb morter, sense que s’apreciés cap 
filada regular, obrint-se una obertura a mode de porta. 
Posteriorment, aquesta porta fou de nou tapiada amb un 
parament de similars característiques. D’aquest moment 
seria la menjadora localitzada a la banda de carrer, que 
reaprofita una base de premsa de grans dimensions. L’arc en 
origen hauria de tenir unes similars característiques al de la 
finca 62 (Figura 4).
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FIGURA 3. Detall de l’arc diafragmàtic de la finca número 62 

FIGURA 4. Detall de l’arc de la finca número 60 i estructures 
associades

La documentació del mur de façana posterior venia a 
confirmar la diacronia entre ambdues finques. Així, la paret 
posterior de la finca 60, pel tipus de parament i el morter 
utilitzat, semblaria una mica més antiga que la veïna finca 
62, on s’observa una major regularitat entre filades i un millor 
estat de conservació del morter aglutinant. Tota la finca 60 es 
troba més elevada que la seva veïna (45 cm aproximadament). 
Associat al tapiat de l’arc, fou localitzat un dipòsit de vi, 
de cronologia contemporània, atès que estava revestit amb 
rajoles vidriades i a que, segons un informador local, encara 
estava en ús a mitjans del segle passat. En la part posterior de 
l’arc es va localitzar un tub que comunicava amb el dipòsit. A 
la base del nivell de circulació de l’interior de l’habitació fou 
localitzat un retall que podria haver contingut el recipient 
per recollir el most.

FASE II. SONDEJOS INFORMATIUS
Es portaren a terme cinc sondejos que abastien els diferents 
àmbits de les dues finques, tres a la finca 60 i dos a la finca 
62.

Dels dos efectuats a la finca 62, el primer es va dur a 
terme al voltant de l’arc. Aquest va poder documentar, sota 
varis nivells d’anivellament, un paviment de lloses planes 
que considerem coetànies a l’arc. La presència d’un fragment 
de plat de reflex metàl·lic permet datar l’arc i el paviment 
entorn al segle XVII.

El segon sondeig a la finca 62 es va realitzar al pati de la 

finca amb l’objectiu de localitzar la muralla enderrocada de la 
vila, que fou localitzada. És de les mateixes característiques 
que els llenços de mur conservats en altres indrets del clos 
emmurallat.

Adossat a la muralla per la part interna va aparèixer 
un estrat d’argila amb abundant material, que podria 
correspondre o bé al moment de construcció de la finca 62, 
al moment d’aterrament de la muralla o a la seva construcció. 
Una escudella d’orelletes decorada en reflex metàl·lic 
localitzada en el seu rebliment permet oferir una cronologia 
del segle XVI, tot i que altres fragments recuperats allarguen 
l’amortització de l’estrat cap al segle XVII. Aquest element 
fa pensar que es tracta del moment de construcció de la finca.

Dels sondejos de la finca 60, el primer fou efectuat a 
tocar de la mitgera amb la veïna finca 58. La cala va permetre 
identificar l’arrencament de l’arc. Es tracta de cinc filades 
de carreus que s’endinsen dins el nivell geològic sense que 
haguem pogut localitzar la seva base.

Perpendicular a aquest arc, i paral·lel a la mitgera, es va 
identificar un mur fet a base de pedres lligades amb morter 
que podrien formar part de la banqueta de fonamentació de 
la mitgera de la finca.

Al davant de l’arc apareixia un tapiat fet a base de pedres 
i blocs, de similars característiques al localitzat en les tasques 
de documentació de la fase 1 i que, possiblement, correspon 
a la mateixa entitat. Els materials ceràmics recuperats en el 
rebliment donen un horitzó cronològic entorn als segles XV 
– XVI (blava de Barcelona, pisa decorada amb reflex metàl·lic 
i comuna oxidada), fet que reforça la major antiguitat 
d’aquesta construcció vers la veïna finca 62 (Figura 5).

FIGURA 5. Detall de la muralla en la cala efectuada al pati de la finca 
número 62

El segon sondeig, a tocar de la façana posterior, no va 
donar cap element significatiu llevat de la constatació de 
l’aparició del nivell geològic a pocs centímetres del nivell de 
circulació de la finca.

El darrer sondeig es va realitzar en el pati de la finca 60, 
que corresponia a l’antic intervalum de la muralla medieval. 
En aquesta zona es va identificar un nombre considerable 
d’estructures modernes i contemporànies. Així, vam 
identificar un gran cup (probablement de vi) i una claveguera 
amb solera de pedres i morter de calç coberta amb lloses 
planes. De nou, els materials ceràmics identificats donen una 
cronologia del segle XV – XVI (pisa blava, pisa decorada 
amb reflex metàl·lic, etc.).
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CONCLUSIONS
Si bé no es va poder localitzar cap de les vuit adoberies 
identificades en la documentació, sí que es van poder datar 
les finques aterrades a partir del segle XV-XVI, moment 
aquest en què es tanca el perímetre emmurallat en aquest 
sector. Serà a partir d’aquesta data quan podem datar les 
construccions actuals. Així, els dos arcs diafragmàtics 
documentats són dels segles XV – XVI, atesa la presència de 
produccions ceràmiques d’aquesta cronologia en els estrats 
que s’adossen. La façana posterior de la finca, que en primera 
instància donava a l’intervalum, també ens ha ofert una 
cronologia relativa entorn als segles XV – XVI, tant pel tipus 
de parament com per les restes ceràmiques identificades.

Altres elements identificats en els sondejos ens parlen 
de l’evolució de la finca, com el tapiat i escapçament de 
l’arc gòtic de la finca 60 o la construcció d’un paviment de 
lloses a la finca 60 (datat per un fragment de ceràmica amb 
decoració en reflex metàl·lic, entorn al segle XVII). Les 
reformes identificades també inclouen construccions d’època 
moderna i contemporània, com el cup de vi identificat en 
la finca 60 i adossat al arc escapçat o el gran cup localitzat 
al pati posterior, així com altres elements com clavegueres i 
enllosats.

Els elements localitzats en la cala on fou identificada 
la muralla de la vila no permeten afirmar amb rotunditat 
el moment de la seva amortització, tot i estar associat a un 
estrat amb materials dels segles XV – XVII, ja que podrien 
correspondre al arranjament de la zona per a la construcció 
de la finca 62.

Totes les estructures identificades en el subsòl de la finca 
es recolzen directament sobre el geològic, el qual apareix 
a pocs centímetres del nivell de circulació actual. Aquest 
element ens fa dubtar del grau de conservació d’estructures 
pretèrites.

ELS EDIFICIS NOBLES DEL CARRER DEL 
BALÇ (MANRESA, BAGES)
Goretti VILA i FÀBREGAS

Els edificis nobles del carrer del Balç de Manresa es troben 
a l’extrem meridional del carrer, just a l’entrada per la 
baixada del Pòpul i tocant la plaça major. Aquests habitatges 
destaquen per la presència d’alguns elements senyorials, 
com són un pati interior pavimentat de còdols i cobert per 
voltes sostingudes per arcs de mig punt i un pou, així com 
també dos arcs diafragmàtics a les sales de llevant proveïts de 
capitells simples de forma cònica. Aquests edificis contrasten 
amb la resta d’habitatges del carrer de caire més popular.

La ubicació del carrer del Balç, un carrer secundari dins 
l’urbanisme medieval de Manresa, va ser construït a llevant i 
paral·lel al carrer Sobrerroca, fora dels antics límits de la vila 
fortificada al segle XII. El creixement de la ciutat es va articular 
en direcció al torrent de Sant Ignasi, condicionada per una 
topografia accidentada. Les construccions damunt la roca i en 
fort pendent damunt el cingle caracteritzen aquest sector de 
l’urbanisme antic de Manresa (Valdenebro, 2010, p. 89).

ELS MATERIALS CERÀMICS
Destaquem un lot important de materials ceràmics d’època 
moderna amb una gran diversitat tipològica de formes, 
provinent del rebuig de forns ceràmics pròxims, recuperats 
en els carcanyols de les voltes dels edificis nobles del carrer 
del Balç. En la intervenció es van recuperar un total de 113 
peces, de les quals 61 corresponien a peces senceres o perfils 
sencers.

El grup ceràmic més nombrós és la ceràmica vidrada 
monocroma. Pel que fa a les formes, hi trobem càntirs, 
cassoles, orinals de partera o Don Pedro, fogons, gerres, 
gerretes, gibrells, olles, tupins, plats, rentapeus, tapadores i 
tenalles. S’han documentat 26 càntirs en vidrat verd, tot i que 
també n’hi ha en melat, verd-melat, verd-marró i vidrat groc 
amb taques verdes. La majoria dels càntirs es van recuperar 
en els rebliments que cobrien la volta de la sala 1.

Al carrer del Balç de Manresa s’han documentat tres 
càntirs d’infant entre els 16 cm i els 24,5 cm d’alçària, 
mentre que els brocs es mantenen entorn els 4-5 cm de 
diàmetre, i la base entorn els 7-8 cm. Pel que fa als càntirs 
comuns, els podem agrupar en dos conjunts: en el primer, 
s’han documentat quinze càntirs entre els 25 cm i 29,5 
cm d’alçària, i onze en el segon, entre els 30 cm i 42,5 cm. 
Aquests darrers podrien ser classificats com a càntirs de colla.

Pel que fa a les mesures dels càntirs analitzats, les 
mitjanes entre els paràmetres observats estarien entre els 
9,41 cm (diàmetre de base), els 28,89 cm (alçària) i els 5,15 
cm (diàmetre de broc).

Segons hem pogut constatar, el “diàmetre de base” es 
manté entre els 6 cm i els 13 cm amb relativament poca 
variabilitat, mentre que en la categoria “alçària” els valors 
presenten una gran amplitud entre la mínima i la màxima 
(16 cm i 42,5 cm respectivament). Tot i així, es pot establir 
una relació d’escala de mitjana de 3,06 cm. L’alçària d’un 
càntir sol ser 3 vegades superior a la base en la majoria dels 
casos.
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Hem de tenir en compte el procés de fabricació de les peces. 
El càntir és un producte artesanal que no respon a un model 
exacte, malgrat l’estandardització d’aquests. No podem 
assegurar que l’aprovisionament dels càntirs defectuosos, 
així com també de la resta d’objectes ceràmics, provinguessin 
d’un sol forn ceràmic. L’existència de terrisseries manresanes 
és coneguda documentalment i són freqüents les referències 
a aquestes des de la darreria del segle XVIII (Santanach, 
1998, p. 232-233).

LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
Planta baixa. La necessitat de reforçar l’estructura de l’edifici 
antic des de l’exterior va suposar que les obres de rehabilitació 
s’iniciessin en aquest espai. La planta baixa es trobava neta 
d’estructures, conservada només a nivell de paviments, és a 
dir, a cota de carrer, la Plaça Major. Així, la documentació 
arqueològica en aquest espai va suposar el registre fotogràfic 
i l’excavació dels rebliments que cobrien l’extradós de les 
voltes de les diferents sales de la planta -1.

Planta soterrani -1. En les campanyes de 2010 es va 
rebaixar l’espai de les sales 3-4-5 en uns 30-40 cm apareixent 
la roca arreu. A la sala 6 el rebaix de terres es va fer en una 
fondària d’uns 20 cm, just davant la porta d’entrada a la sala. 
És interessant la troballa d’un corredor de planta rectangular, 
amb 60 cm d’amplada i volta de pedra de quart de cercle, 
que discorria tocant la paret sud de la sala. Podria tractar-se 
d’un possible accés a una estança que es trobaria situada a un 
nivell inferior (planta -2), amb entrada pel costat oest.

El seu interior es trobava reblert de runa dipositada en 
pendent descendent d’oest a est, amortitzant probablement 
unes escales, a l’estil de les localitzades a la sala 9. El rebliment 
identificat per sobre de la volta contenia materials ceràmics 
de segles XVII-XVIII, que permeten apuntar una datació 
entorn el segle XVIII per a la construcció de dita estructura.

Sala 8. En aquesta sala, l’any 2007 s’hi va realitzar un 
sondeig, en el qual es va documentar una potent estratigrafia 
dipositada damunt el terreny geològic. Per sota de potents 
rebliments del segle XX, s’hi va documentar un broc relacionat 
amb una mena de pica construïda a base de diferents blocs 
de pedra. Sembla ser que aquesta estructura, que reposava 
damunt un nivell del segle XVII, així com el broc estarien 
relacionats amb un dipòsit o pou existent encara a la sala 1. 
Foren amortitzats per rebliments de terres durant el segle 
XVIII. En època contemporània aquest espai es recreix amb 
runes fins a la cota inicial d’excavació (uns 90 cm per sobre 
dels nivells del segle XVIII). En la campanya de 2010-2011 
només s’intervé fins a una fondària màxima de 1,16 m.

A nivell de paraments, la paret est de la sala presenta 
una arcada que comunica amb el pis inferior. El parament 
és regular amb blocs de pedra quadrangular o rectangulars, 
col·locats formant filades regulars, sense falques. També 
s’hi observa una finestra allargada de 54 cm x 14 cm. La 
paret oest, on hi ha la porta d’accés, també té la mateixa 
composició, almenys a nivell de fonaments, però té un 
rejuntat exterior de morter de calç. A partir de la cota de la 
porta és totalment refet, sense filades, amb falques. La paret 
nord i sud no tenen regularitat i s’hi observen falques de 
pedra petita i algun maó. Aquestes parets s’adossen o tallen 
les situades a llevant i ponent.

Es conserven dues arcades en els murs sud i est de la 
sala, amortitzades primer pels rebliments del segle XVIII 
i, després, del segle XX,, que recreixen aquest espai després 

d’un temps en ús durant el segle XVII. Una arcada de grans 
dovelles i arc apuntat es troba situada en el costat de llevant, 
documentada en tota la seva alçada de llum pel costat oest 
de la sala 7-15. Així, l’estratigrafia més antiga relacionada 
amb aquest element arquitectònic és del segle XVII. Per 
sota, però, encara es conservava un estrat arqueològic que 
no va poder ser datat atesa l’absència de materials ceràmics. 
Malgrat tot, creiem que la seva construcció no ha de ser més 
antiga del segle XVI.

Per un costat tenim que aquests tipus d’arcs, de 
característiques gòtiques, es construeixen des dels segles 
XIII i XIV i continuen fins al segle XVII. Per altra banda, 
cal ressaltar també, ni que sigui a nivell residual, l’absència 
de ceràmiques medievals en cap dels estrats documentats. La 
segona arcada, situada en el costat sud de la sala, pràcticament 
no es veia, només se n’observava l’extradós de l’arc de mig punt.

Es trobava amortitzada pels rebliments de la sala i 
per una porta de construcció moderna o contemporània 
pràcticament al seu damunt. Des de la base fins a l’extradós 
tindria una alçada d’uns 3 m.

S’observa, darrera l’arcada, el mur que conforma la caixa 
d’escala d’accés a la planta -2 des de la sala 9. Més al fons, 
el mur perimetral nord de la tina. La construcció d’ambdues 
estructures envaí l’espai de la sala situada antigament a 
ponent de la sala 9.

S’ha documentat una altra arcada situada paral·lelament 
a aquesta, en el mur de tancament nord de la sala 13 (planta 
-2), que presenta les mateixes característiques i amb la 
mateixa cota a l’extradós (235 m.s.n.m). Es desconeixia fins 
ara, i s’ha posat al descobert amb les obres de rehabilitació de 
l’edifici. Formarien part de la volta d’una antiga sala, situada 
a ponent de la sala 9, en l’espai actualment ocupat per una 
tina del segle XVIII.

Atesa les cotes a les que es troben les arcades descrites, 
i les cotes documentades a la sala 1, semblaria difícil creure 
que hi hagués hagut una comunicació d’aquest espai cap a 
ponent, a nivell de la planta -2. La circulació de les estances 
en funcionament al segle XVII s’hauria realitzat, sembla ser, 
en direcció sud i/o llevant, marcades per la topografia del 
terreny. Les obertures que permeten l’accés actualment a la 
sala 8 han de ser obra del segle XVIII o XIX.

Sala 9. Aquesta estança es troba situada al costat dret 
del carrer del Balç, just abans de la reixa d’entrada als 
edificis nobles. S’hi accedia per un accés graonat de pedra 
que salvava el desnivell amb el carrer. Dins l’espai d’aquest 
àmbit s’hi troba inclòs un cup de vi. El paviment de la sala 
està conformat per lloses gruixudes de diferents mides amb 
unions de morter de calç. Es conserva molt bé a la part 
central, en direcció nord-sud, mentre que als costats est i 
oest les lloses es troben un xic esfondrades. El paviment 
abasta tota l’estança i una part del passadís.

A llevant hi trobem dues obertures de planta quadrada 
que comuniquen amb la planta -2 (sala 14). Es tracta de 
comunicacions verticals practicades amb posterioritat a 
l’execució de la volta de pedra. Podria interpretar-se com a 
ventilacions, o pas de serveis, no conservats en el moment de 
la intervenció.

Un altre element documentat al passadís és l’existència 
d’una escala de pedra que permetia la comunicació directa 
amb la sala de la planta inferior (sala 14, planta -2). Aquesta 
escala es trobava també tapiada verticalment, a nivell de la 
planta -2, per un paredat de pedra i morter. I només s’intuïa 
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a través d’una obertura en la part superior en contacte amb la 
volta i per la presència de dos graons de pedra que no tenien 
continuïtat.

L’escala en la seva època de funcionament devia trobar-
se normalment tapada per una fusta, com una mena de 
trapa, aixecada només en cas de necessitat. Observem en 
l’espai rectangular on es circumscriu l’escala un encaix en els 
laterals que deuria servir per a tal finalitat, ja que si l’accés 
a l’escala era obert no era possible accedir a l’interior de la 
sala 9. L’escala era molt dreta, tenia fins a 12 graons de pedra, 
força estrets, d’uns 0,25 m d’alçada i d’uns 0,17 m d’amplada 
mitjana. L’escala permet salvar un desnivell de 3 m. Es degué 
tapiar en època contemporània.

Sembla que la tina i l’estança serien obra del segle XVIII, 
si tenim en compte les grans reformes que aparentment es 
produeixen en aquest moment a nivell global de l’edifici, i de 
les característiques tipològiques de la mateixa tina. Aquesta 
es troba construïda amortitzant un espai entre arcades, 
localitzades a nivell de la planta -2. Dites arcades són 
anteriors a la construcció de la tina, probablement obrades 
entre els segles XVI i XVII.

En el mur sud de la sala 9 es documenta un arc 
diafragmàtic que podríem adscriure també cronològicament 
als segles XVI i XVII, atès que es fonamenta damunt de 
paraments d’època moderna. N’hi ha un paral·lel a la sala 15 
de la planta -2 que no presenta cap coincidència a nivell de 
cota amb ell. Ambdós arcs es troben en el perímetre exterior 
conservat actualment de l’edifici.

A la cota inferior del mur nord de la sala 9, pràcticament 
a cota de paviment, s’intueix l’extradós d’una arcada, visible 
des de la planta -2.

Sala 10. Els treballs realitzats en aquesta sala varen 
suposar un rebaix de terres d’uns 40-45 cm de fondària 
respecte la cota inicial. Això va significar no esgotar 
l’estratigrafia arqueològica en dit espai. Malgrat tot, es va 
documentar d’entrada un paquet de terres amb morter de 
calç de 5 cm de potència. Per sota d’aquest hi havia un nivell 
de terres marronoses de tonalitat fosca, barrejades amb 
nòduls de calç, que va ser datat entorn el segle XIX, per la 
presència de ceràmiques d’aquesta cronologia (Pickman).

Sala 11. Els treballs realitzats en aquesta sala varen 
suposar un rebaix de terres entre 10 cm i 15 cm de fondària 
respecte la cota inicial. Les primeres restes documentades 
varen ser el paviment inicial de la sala format per maons, 
que combinava algun tram de maons de 19 cm x 19 cm x 3 
cm amb maons de 29,5 cm x 14,5 cm x 3 cm. Es conservava 
parcialment i puntualment. Per sota del paviment esmentat 
es va documentar un nivell format per terres marronoses poc 
compactades, d’uns 5 cm de potència. A la part del fons de la 
sala també cobrien un empedrat de lloses planes recolzades 
damunt el terreny geològic.

Sala 12. El nivell d’ús de la sala està format per un 
paviment empedrat de lloses planes i de mides diferents. En 
contacte amb l’empedrat coexistia un paviment de rajoles de 
32 cm x 17 cm, col·locades majoritàriament a trencajunts, 
sobretot a la part central. A l’oest de la sala, s’observa un pou 
excavat a la roca, així com la presència de petites fornícules a 
les parets. A la paret oest, on hi ha el pou, s’observa una boixa 
de tina reaprofitada, en el fonament. La porta d’entrada és 
coronada per un arc rebaixat.

Coberta de la sala 13. Abans de la intervenció formava 
part d’un espai exterior al carrer del Balç, a mena de placeta-

balcó. Aquest espai estava pavimentat amb rajola vermella 
quadrada, de 30 cm x 30 cm i 3,5 cm de gruix, disposats 
damunt una solera de formigó d’uns 11-12 cm de potència. 
Per la part inferior, aquesta solera presentava pedra petita i 
grava enganxada al morter. La solera reposava damunt un 
estrat de terres i runes que reblien els carcanyols i l’extradós 
de la volta. Aquest contenia només material constructiu 
d’època contemporània (segle XX).

Planta soterrani -2. Sala 13. Les obres van consistir en 
l’enderrocament d’un tapiat que ocultava part de la sala, i en 
el rebaix del subsòl en una fondària aproximada d’uns 40 cm. 
Aquesta sala no disposava de cap paviment, amb el sòl format 
per terres. En el transcurs dels treballs es va poder observar 
com la sala presentava una volta de maó i una reparació de 
formigó, realitzada probablement al segle XX, quan es va dur 
a terme el seu condicionament exterior com a espai públic.

Després del buidat d’aquest espai, que es trobava 
amortitzat amb graves de diferents mides des de la part 
superior de la volta, es va poder documentar una arcada 
de mig punt realitzada a base de dovelles molt petites en 
el mur nord de la sala. Aquesta arcada seria tapiada en un 
moment que situem entorn el segle XVIII. Darrera aquesta 
construcció, o possiblement formant part d’aquesta, s’hi 
construí una tina, la part superior de la qual es troba a la 
planta 1, ocupant part de la sala 9.

Sala 14. En l’extrem sud-est de la sala, l’any 2007 s’hi va 
realitzar un sondeig amb una potència arqueològica d’uns 
30 cm. En l’estrat d’ús s’hi va documentar ceràmica del segle 
XIX, que cobria un estrat de poca potència probablement 
d’època moderna, a jutjar per la presència de ceràmica blava 
catalana entre els materials recuperats durant l’excavació. 
Afectaven aquest estrat dos retalls de planta circular i la rasa 
de fundació del mur de llevant. Les estructures negatives 
van ser interpretades com a forats per a la col·locació de les 
bastides necessàries per a la construcció de l’arcada tapiada 
situada en el costat sud (Geis, 2007, p. 18-19).

Com a troballa destacable en les campanyes de 2010 i 
2011, i que aporta alguna novetat al coneixement d’aquesta 
sala, trobem la localització del primer graó d’una escala 
que es trobava tapiada a l’inici de les obres de seguiment. 
Relacionat amb aquesta, es conservava puntualment el 
testimoni d’un paviment de rajola vermella que podia haver 
format part del nivell d’ús d’època moderna.

Sala 15. L’estratigrafia documentada és de formació 
contemporània (segle XX). Es va documentar el terreny 
geològic de margues amb lleuger pendent cap a llevant. A la 
part superior de l’arcada situada en el costat oest de la sala 
15 s’observen una sèrie d’anelles de ferro, com a testimoni de 
l’ús d’aquest espai com a cavalleries a la dècada dels anys 50 
(segle XX). Per tant, sembla que, en època contemporània, 
aquest espai estaria amortitzat amb terres i runes fins a la cota 
del tapiat de pedra. Aquests rebliments no es conservaven, 
però, en el moment d’iniciar el seguiment arqueològic.

Si observem els paraments del costat de llevant, es pot 
observar una gran arcada amb arc diafragmàtic, que es troba 
tapiada amb obra de maó i ciment damunt una fonamentació 
de formigó que la recalça. Aquest tapiat, i l’obra de formigó, 
formen part d’un edifici construït entorn el tercer quart del 
segle XX, amb façana al carrer de Santa Llúcia. L’enderroc 
del primitiu edifici hauria suposat la posterior neteja o buidat 
de gran part de les runes que haurien reblert aquest espai fins 
als anys 50.
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CONCLUSIONS
Els edificis nobles del carrer del Balç ocupen actualment 
l’extrem meridional de dit carrer. L’interior de les estances 
del costat est del carrer del Balç es trobava amortitzat amb 
rebliments importants de runes, aportats a partir dels segles 
XVII-XVIII i fins als segles XIX i XX.

Sembla ser que aquests espais secundaris, situats en els 
baixos o plantes inferiors de les edificacions esmentades, 
haurien funcionat com a magatzems i cellers fins al seu abandó 
definitiu. En les darreres campanyes arqueològiques, s’han 
localitzat una escala i un corredor descendent (probablement 
també una escala) com a exemple del funcionament d’aquests 
casals durant el segle XVIII, amb una circulació vertical, 
contrastada també a nivell documental.

Les estances de ponent tindrien, per un costat accés 
interior al carrer del Balç i, per l’altre, correspondrien als 
baixos de les cases amb sortida a la plaça major.

Es pot observar com totes les estances situades a peu del 
carrer del Balç per l’oest es troben força per sota de la cota de 
la plaça major, construïdes a la capçalera del cingle, retallant 
la mateixa roca. En alguna de les estances s’adverteix com 
la roca serveix de mur perimetral en més de 3 m d’alçària 
i apareix a poca fondària, a menys de 40 cm per sota dels 
paviments documentats (segles XIX-XX). Sembla ser, doncs, 
que el mateix terreny pot haver servit de pedrera, com a 
indret de proveïment de matèria primera per a la construcció 
d’habitatges. Les edificacions esmentades han suposat una 
important modificació de la topografia respecte les del costat 
de llevant, que foren aixecades en alçària en ple cingle. 
En aquestes darreres es constata una major adaptació a la 
topografia i una menor incidència envers aquesta.

HORITZONS CRONOLÒGICS 
Segles XIII -XIV. A partir de les dades arqueològiques, 
tot i que minses, podem apuntar que l’existència del carrer 
del Balç es remunta al segle XIII. En la campanya de l’any 
2007 es documentaren les restes d’un mur que fou datat, a 
partir de ceràmica associada, entorn els segles XII o XIII. 
En la campanya de 2010, els únics indicis d’aquest període, 
en els edificis nobles del carrer del Balç, es trobarien en la 
constatació que els paraments inferiors del mur nord de la 
sala 15 (planta -2) presenten característiques tipològiques 
que ens permeten pensar en una possible adscripció medieval.

A nivell documental, el carrer apareix esmentat per 
primera vegada en un document de l’any 1307 amb el nom 
de carrer Pere Sarroca. Aquest personatge sembla ser que 
seria el propietari de nombroses cases. Aquesta nomenclatura 
perdura fins mitjans del segle XIV. El carrer es coneixerà, a 
partir d’aquest moment, com a carrer de Pere Goscemps o 
carrer de Goscemps (Valdenebro, 2010, p. 10).

Segles XVI-XVII. La majoria de façanes dels habitatges 
actuals del carrer i edificis nobles del Balç, situats a nivell de 
la planta -1, correspondrien a aquesta fase. En aquestes s’hi 
observen portes i finestrals amortitzats per les noves cobertes 
construïdes al segle XVIII. La circulació de les estances en 
funcionament en el costat est dels edificis nobles del carrer 
del Balç s’haurien realitzat en direcció sud i llevant, marcades 
sobretot per la topografia del terreny. Les cases del sector 
occidental dels edificis nobles del carrer tindrien sortida a 
les sales 1 i 2, incorporades probablement com a pati interior 
d’ús privat. En elles es documenten paviments de còdols que 

tipològicament es poden adscriure al segle XVII. En tenim 
paral·lels pròxims al claustre i dependències del monestir de 
Sant Benet de Bages (Sant Fruitós de Bages, Bages).

La resta de paviments de les diferents sales foren obrats 
en fases posteriors. No obstant en la campanya arqueològica 
de l’any 2007 es va documentar, en el mur oest de la sala 
8, la sortida d’un broc associat a una pica construïda en 
pedra damunt un nivell del segle XVII. L’esmentat brollador 
estaria relacionat amb un pou existent encara a la sala 1. En 
aquesta fase, la sala 8 no tindria sortida cap al carrer del Balç, 
sinó pel costat del carrer de Santa Llúcia. S’han documentat 
dues arcades d’arc apuntat en els murs sud i est de la sala 8. 
L’estratigrafia més antiga relacionada amb aquests elements 
arquitectònics és del segle XVII. La seva construcció, però, 
no ha de ser més antiga del segle XVI. Aquest tipus d’arc de 
característiques gòtiques es construeix des dels segles XIII i 
XIV i continua vigent fins al segle XVII. Aquestes arcades 
formarien part de la volta d’una antiga sala situada en l’espai 
actualment ocupat per una tina del segle XVIII.

A nivell de paraments, s’ha identificat també el que 
podria ser el testimoni de l’antiga volta que cobriria la sala 
14 als segles XVI-XVII. Damunt d’aquesta, es documenta 
un arc d’estil gòtic amb columnes i capitells, que podríem 
adscriure cronològicament a aquest període. N’hi ha un altre 
d’idèntic al sector més llevantí de l’edifici (sala 15. planta 
-2), però que no presenta cap coincidència a nivell de cota 
amb ell. Ambdós arcs es troben en el perímetre exterior 
conservat. Segons es pot deduir de la seva ubicació, aquest 
edifici continuaria, probablement, fins a la façana del carrer 
santa Llúcia. Hauria quedat mutilat per la construcció d’un 
nou edifici durant la segona meitat del segle XX.

A partir de la segona meitat del segle XVI, el carrer del 
Balç es privatitza i els antics habitatges del carrer s’incorporen 
com a baixos de les cases dels carrers Sobrerroca i Santa 
Llúcia. Es manté obert només el tram que correspon al carrer 
dels Arcs de Santa Llúcia, conegut a partir del segle XVI fins 
al segle XIX amb el nom de carrer de vall o la davallada del 
carrer de vall. L’actual carrer del Pòpul no seria obert fins a 
començaments del segle XVII sobre l’entramat de cases del 
carrer de Goscemps (Valdenebro, 2010, p. 10-12).

Segle XVIII. La nova construcció de les cobertes de les 
sales 1, 2, 4 i 8 suposarà pujar els nivells de circulació de la 
planta baixa, respecte la fase anterior. S’amortitzen portes i 
finestrals de les edificacions del segle XVII i se’n respecten, 
però, els murs perimetrals. Les cobertes són de pedra i arc de 
mig punt, de molta solidesa. Per a l’execució d’aquestes, es 
dipositaren materials ceràmics defectuosos en els carcanyols 
de les voltes. Aquests productes de rebuig provenien de forns 
ceràmics propers. L’existència de terrisseries manresanes és 
coneguda documentalment i són freqüents les referències a 
aquestes des de la darreria del segle XVIII (Santanach, 1998, 
p. 232-233).

Si bé ja hem comentat que gran part de les cobertes del 
sector occidental dels edificis nobles corresponen al segle 
XVIII, a nivell constructiu es documenta l’aixecament del 
mur nord de la sala 6. Si bé, no podem assegurar que es tracti 
d’un folre d’un mur més antic o d’una reparació, atès que 
l’excavació es reduí a un sondeig puntual que permeté, però, 
conèixer una seqüència estratigràfica de més de dos metres 
de fondària.

En la mateixa sala 6 es va poder documentar la construcció 
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d’un corredor, probablement unes escales, que permetrien 
accedir a una estança situada a un nivell inferior (planta-2). 
L’ingrés es faria pel costat oest, en pendent descendent d’oest 
a est. El rebliment que cobria la volta contenia materials 
ceràmics de segles XVII-XVIII, que permeten apuntar una 
datació entorn el segle XVIII per a la construcció de dita 
estructura.

També la sala 9 disposava d’una planta inferior (sala 14) 
sense accés des de l’exterior, a la qual s’hi tenia accés per mitjà 
d’unes escales que salvaven un desnivell de fins a 3 m. La sala 
9 es trobava enllosada amb pedra i delimitada a ponent per 
la construcció d’una tina. Mentre la planta soterrani sembla 
haver estat pavimentada amb rajola vermella, de la qual se’n 
conservava només un petit testimoni.

La tina i l’estança, tal com ens ha arribat fins avui, sembla 
obra del segle XVIII, si tenim en compte les grans reformes 
que aparentment es produeixen en aquest moment a nivell 
global de l’edifici. La tina es troba construïda i encaixada 
amortitzant una antiga sala dels segles XVI-XVII, de la 
qual només és possible veure les arcades que en delimiten el 
perímetre nord i sud de la mateixa.

Les obertures que permeten l’accés actualment a les 
sales 6, 8 i 9 des del pati interior pavimentat de còdols (sales 
1 i 2) han de ser obra del segle XVIII o XIX. No obstant 
això, en aquesta fase, la sala 8, a diferència de les altres dues 
sales esmentades, no disposava de cap planta inferior. És en 
aquest període que aquesta sala s’amortitza amb importants 
rebliments que recreixen els nivells d’ús del segle XVII.

Les referències documentals localitzades deixen palès 
que el carrer del Balç és un carrer tancat, d’ús i pas privat. 
Això queda demostrat a partir d’un document de l’any 1735 
on s’explica el repartiment entre els veïns dels espais de la 
zona més occidental del carrer (Valdenebro, 2010, p. 12).

Segles XIX-XX. A nivell de planta baixa es documenta la 
construcció de la coberta de maons de les sales 6, 12, 13 i 
entrada 1 del carrer del Balç. Aquesta darrera, construïda en 
pedra, podria tenir un origen més antic però, si més no, es 
constata la presència de materials contemporanis en el seu 
rebliment que pot indicar algun tipus d’obra de reparació.

A les sales 11 i 12, situades en el costat oest del carrer 
del Balç, es documenten nivells i restes de diferents 
pavimentacions que coexisteixen coetàniament (maons i 
empedrats de lloses planes), o en substitueixen d’anteriors 
(maons). Les habitacions estan excavades en el terreny 
natural.

En aquesta fase la sala 14, situada a nivell de la planta 
-2, queda incomunicada totalment amb la construcció d’un 
tapiat de pedra i morter. L’escala d’accés a la planta superior 
(sala 9) queda amortitzada per ambdós extrems i no s’utilitza. 
Quelcom semblant passaria amb les estances 13 i 15, situades 
a ambdós costats de l’anterior.

Durant el segle XIX es manté la privatització del carrer. 
A mitjans del segle XX els espais més occidentals del carrer 
del Balç foren utilitzats com a estables destinats als cavalls 
del cos de la Guàrdia Civil. A la dècada de 1950, l’indret 
quedà tancat i abandonat. Als anys 70, el carrer es veié afectat 
per la construcció de les noves oficines de l’Ajuntament 
de Manresa que va tallar un tram del carrer i el canvià 
considerablement d’aspecte. A finals de la mateixa dècada 
dels anys 70, es projecta reobrir l’antic carrer, rebatejat amb 
el nom de carrer del Balç (Valdenebro, 2010, p. 13).

FIGURES

1. Excavació volta sala 1

2. Rebliment dels carcanyols de la volta sala 1

3. Vista arcada sala 9 (exterior)

4. Troballa arcada tapiada per tinta
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES AL 
JARDÍ DEL PALAU EPISCOPAL, CARRER DE 
LA REGATA I DOMINICS I PALAU LLOBERA 
DE SOLSONA (CAMPANYES 2009, 2010, 
2011 I 2012)
Pere CASCANTE

SITUACIÓ
Els tres jaciments es situen en diferents àmbits del nucli 
antic de Solsona. El primer d’ells, el jardí del palau episcopal, 
tanca el conjunt catedralici per la part sud-oest, aprofitant 
una de les ales que més sobresurt al costat del passeig de Vall 
calent, o avinguda de la Mare de Déu del Claustre. Les seves 
coordenades són R: 377332,6; Y: 4650155,4. Està delimitat 
per les façanes sud i oest del mateix palau i, també, per un 
mur o tanca construïda amb obra vista.

El segon, el carrer de la Regata i part dels Dominics, 
correspon amb un eix que comunica la Plaça de Sant Joan 
amb la carretera de Bassella a l’extrem nord-est de la ciutat, 
en una zona que antigament estava ocupada per barris 
d’artesans que delimitaven amb la muralla d’aquesta part 
de la ciutat. Les seves coordenades són X: 377376,8 i Y: 
4650369,2.

Finalment, el tercer es situa en una ala de l’antic hospital 
de Llobera, actual seu del Consell Comarcal, a l’extrem 
nord-est de la ciutat i delimitant amb l’antiga muralla i el 
carrer de la Regata. Les seves coordenades són: 377351,8 i 
Y: 4650351,7.

Plànol del nucli antic de Solsona amb indicació dels diferents 
jaciments arqueològics.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL JARDÍ DEL 
PALAU EPISCOPAL
El Jardí del Palau Episcopal es va dividir en diferents 
fases. La primera fase, de seguiment i control de les obres 
de construcció d’un garatge subterrani (del 26 de setembre 
al 11 d’octubre de 2009) va servir per posar de manifest la 
importància del jaciment i per continuar excavant les restes 
per determinar el seu grau de conservació. Aquesta decisió, 
presa entre tècnics de l’Ajuntament de Solsona, el bisbat de 
Solsona i els serveis territorials de cultura de la Catalunya 

central, va comportar una excavació d’alguns àmbits amb 
mitjans mecànics (del 25 de gener al 5 de febrer de 2010) que 
va permetre treure a llum part del perímetre de l’antic fossat 
o vall, que denomina la zona com a “Vall Calent”, i també les 
restes d’una cisterna construïda amb arcs i voltes de pedra.

Tots aquests elements van servir per plantejar la possibilitat 
de redactar un projecte de conservació i museïtzació de les 
restes, per deixar-les vistes i fer-les visitables. Aquest projecte, 
aprovat per la comissió de patrimoni de la Catalunya central 
l’abril de 2011, es va executar entre el desembre de 2011 i 
l’abril de 2012, amb una intervenció arqueològica prèvia, per 
exhaurir alguns rebliments, i també de cobriment indefinit de 
les restes entre el 5 i el 30 de desembre de 2011. Actualment 
les restes formen part del conjunt monumental de la ciutat.

La intervenció arqueològica
Dividida en diferents fases, la intervenció arqueòlògica va 
afectar l’àmbit que ocupava el jardí del palau. La primera 
fase (del 26 de setembre al 6 de novembre) es va centrar a 
la zona nord de la muralla (UE 102), posant al descobert 
part del seu traçat i els vestigis de construccions més 
antigues relacionades amb l’antiga canònica de Santa Maria, 
documentada des del segle XI i també d’altres estructures 
posteriors. Els rebliments que recobrien aquests elements, 
i que estaven en contacte amb els nivells de circulació més 
antics, van proporcionar abundants fragments de ceràmica 
grisa medieval de cocció reductora amb la vora exvasada en 
perfil en “s” i també ceràmica esmaltada decorada en verd i 
Manganès. Cal destacar-ne algun canelobre, plats talladors, 
pitxers i fragments d’escudella.

La segona fase d’intervencions (del 25 gener al 5 de febrer de 
2011) va afectar la part sud de la muralla, posant al descobert 
la planta, fondària i perímetre del fossat, o vall, reconvertit 
posteriorment en cisterna i que denominà la zona com a “vall 
Calent”. Durant la guerra civil va ser bombardejat i destruït 
i, per tant, els materials obtinguts en els seus rebliments eren 
de cronologia molt tardana. Altres restes d’interès eren la 
boca d’entrada d’un corredor subterrani que menava fora del 
recinte i que servia com a via d’evacuació en cas de setge o 
atac. A causa de la importància de les restes es va decidir 
conservar-les i integrar-les en el circuit urbà, de manera que 
la darrera intervenció (5-30 de desembre de 2011) anava 
dirigida a la consolidació i museïtzació de les mateixes.

Conclusions
Es tractava de les restes de la muralla i el vall que denomina la 
zona com a Vall Calent, l’antiga porta del Palau, la xarxa d’aigües 
de la ciutat i altres construccions relacionades amb l’antiga 
canònica de Santa Maria. Després de valorar i documentar 
aquests vestigis, es va creure necessari adequar-los per a la visita 
pública i integrar-los al conjunt monumental de la ciutat.
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Entre les restes recuperades, cal destacar un pany de muralla 
construït amb carreus de pedra ben treballats i escairats, units 
amb argamassa de calç i disposats en filades més aviat regulars. 
La part superior forma un bisell decoratiu amb uns trets 
molt característics. Aquesta muralla, que estava flanquejada 
per quatre torres circulars, tenia oberta, en el sector que s’ha 
excavat, la denominada porta del Palau, de la qual només s’han 
conservat escassos vestigis. Per la banda externa, i protegint-
la dels possibles atacs enemics, hi havia un vall o fossat ple 
d’aigua, excavat a la roca natural i delimitat  per un mur amb 
una sèrie d’arcs per drenar el conjunt. De tots ells, solament 
se n’ha pogut deixar a la vista un, ja que la resta es conserven 
sepultats sota el passeig del Vall Calent i l’avinguda de la Mare 
de Déu del Claustre.

L’important creixement demogràfic que la vila experimentà 
cap a mitjans del segle XIII implicà la construcció d’un nou 
recinte. En tenim perfectament documentada la data del 
començament de les obres. Un acord entre el vescomte de 
Cardona Ramon Folch X, el paborde Berenguer de Vilabernat 
i els prohoms de la ciutat per a la construcció de les noves 
muralles, i també per portar l’aigua de Lladurs a Solsona, ens 
indica que l’inici va ser el 17 d’abril de 1303.

La nova muralla havia de tenir 10 pams de gruix (uns dos 
metres) i una alçària de 80 pams (16 metres). S’hi obriren 
nou portals entre els quals destaquen com a principals el del 
Castell i de Llobera, i s’hi aixecaren 21 torres, de les quals avui 
dia només se’n conserven tres en bon estat a la zona del Vall 
Calent, els fonaments d’una altra a l’indret del que va ser el 
palau dels Cardona, prop del portal del Castell, i dues més a la 
carretera de Bassella i al carrer de la Regata.

Entre els portals d’aquesta muralla n’hi havia un que va 
ser construït posteriorment amb l’objectiu de donar entrada 
a l’antic palau de l’abat, conservat a l’interior del Palau 
Episcopal. D’aquesta porta en tenim constància l’any 1642, 
quan els cònsols fan una petició al capítol de la catedral per 
habilitar-la.

“ per custodia de la iglesia catedral y de la present ciutat, una 
paret molt bona des de l ’escala major (situada al mateix lloc que 
l ’escala principal del palau) fins al cantó del fossar, ab un portal al 
mig de la paret , de dotze pams d ’ample i mitja de volta”.

Aquesta porta la tenim representada en un dibuix de la ciutat, 
conservat a l’arxiu dels ducs de Medinaceli a Sevilla, datat de 
l’any 1740 i se situa justament prop del lloc on s’han trobat 
les restes arqueològiques visibles. És possible que les voltes 
conservades sota el mur que delimita el fossat per la banda sud 
siguin contemporànies i amb una funció de drenar, evacuar i 
canalitzar les aigües acumulades, tant de les fonts públiques 
com del vall.

Les muralles al sector del Vall Calent i la porta del Palau
En aquest sector de la ciutat, les muralles presentaven un 
aspecte de fortalesa inexpugnable: tenien uns 16 metres 
d’alçària, comptant des de la base, eren coronades per merlets i 
estaven construïdes damunt de la roca natural. Alhora, estaven 
rodejades per un vall ple d’aigua construït amb murs de 
pedra i amb un sistema de drenatge a partir d’una estructura 
d’arcs i voltes, amb una contra muralla davant de la façana 
del palau dels abats que encara avui es conserva darrere la 
façana neoclàssica. Quatre torres circulars, de les quals se’n 
conserven tres de fragmentades al llarg del passeig del Vall 

Calent, reforçaven el tram de muralla. També hi havia la porta 
del Palau, oberta en un baluard que el protegia pel costat de 
migdia.

En aquest àmbit tenim documentades, l’any 1709, unes 
obres de reparació de la bassa i la construcció d’unes escales 
al jardí del palau que podrien correspondre a algunes de les 
restes que s’han deixat a la vista, entre elles l’entrada a un 
passadís subterrani cobert amb lloses de pedra que servia per 
evacuar el palau en cas d’atac o setge.

 
“...13 y se ha de fer la escala del jardí de pedra picada ab son 

revolto essent los grahons de qautre palms de Llarch y un palm de 
alçada y una pessa quicum per ajuda de cost de la dita escala sels 
donava lo pilar de pedra se troba al mateix jardi...” Document solt 
ADS, 1709.

Amb la construcció del palau s’habilità un espai darrere 
de la muralla que es va utilitzar com a jardí privat i on es va 
condicionar una font de pedra com a acte d’agraïment de la 
població al bisbe per haver portat l’aigua des de les fonts de 
Lladurs fins a la ciutat de Solsona, a qui li feia tanta falta. 
Aquesta font va seguir els paràmetres d’una font neoclàssica 
no finalitzada, ja que hi manquen part de les columnes i dels 
coronaments superiors.

Aquest nou espai situat, a nivell del primer pis, es va 
aconseguir mitjançant l’acumulació de terres damunt restes de 
construccions més antigues. Pel que fa al dipòsit, construït al 
mateix lloc que l’antic vall, l’any 1786 Francisco Zamora en el 
seu Diario de los viajes hechos en Cataluña. 1787 i conservat a la 
Biblioteca Nacional de Madrid, especifica el següent:

“...hay a el lado del palacio un safareche en donde se recoge el 
agua para regar la huerta episcopal repartir las aguas que llenan 
10 algives que cada uno tiene en su huerto, y con esto riega cuando 
quiere..”

Coneixem a través de la documentació escrita que aquest 
safareig recollia les aigües prominents de l’antic fossat, que 
segons sembla estava a l’aire lliure, i feia de col·lector de les 
aigües residuals i sobrants de les fonts públiques que regaven 
els horts del Vall Calent. A causa de l’olor que desprenia, i 
del risc de contagi de malalties, l’any 1895 es va cobrir amb 
una volta de maó pla. Damunt seu, l’any següent, es construí 
l’anomenada “galeria dels canonges”, sota l’episcopat del bisbe 
Benlloch, per donar cabuda als clergues mentre s’esperaven 
per als oficis religiosos.

 “...Ademas que en la parte oeste de este dificio existe un gran 
deposito o balsa para recoger las aguas pluviales de Palacio asi 
como las sobrantes de las fuentes de la ciudad de las que disfruta 
el prelado..”

“...ese deposito o algibe habia sido cerrado por medio de una 
galeria cubierta evitando asi la corrupción de las aguas que en 
ella afluyen pero debido a las mismas causas de destruccion por 
las guerras pasadas y estan apoyadas en la muralla de la ciudad 
fue completamente destruida, haciendose del todo necesaria su 
reconstrucción...”1

1 Fotocòpia cedida per Jaume Cudrench , arquitecte tècnic de les obres del 
palau episcopal i del Pla Director de la catedral de Solsona. Original ACDS ( 
Arxiu capitular i diocesà).
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Restes de les estructures recuperades darrere la muralla. En primer 
lloc, el paviment de còdols amb el pilar d’arrencament d’un arca i, 
en segon lloc, una vista general del conjunt amb el vall a darrere. 
La darrera fotografia correspon a un fragment de ceràmica pisa de 
Barcelona esmaltada decorada en blau damunt fons blanc amb motiu 
de “les palmetes radials”.

Per les fotografies antigues que ens han arribat sobre el lloc, 
coneixem que es tractava d’una galeria suspesa damunt de 
l’àmbit de l’antic vall/cisterna amb un seguit d’arcs de mig 
punt recolzats damunt de columnes d’ordre toscà i amb una 
barana o balustrada de fusta. Aquesta galeria anomenada el 
“belvedere” anava des de la torre de la muralla més pròxima 
al palau episcopal fins a l’edifici homònim. La font i el jardí 
suspès quedaven amagats darrere seu. Amb la destrucció de 
la guerra civil va ser completament aterrada i les seves restes 
foren dipositades a l’interior de l’antic vall/cisterna, reblint-
lo completament i convertint-lo en el pati que hi havia abans 
de començar les obres d’adequació.

Reconstrucció virtual del conjunt de la catedral i del palau episcopal 
amb detall de la zona de les restes arqueològiques recuperades 
segons es creu que era al segle XVI. Dibuix. F. Riart.

La consolidació i museïtzació de les restes
Una vegada es van documentat totes aquestes restes, es va 
procedir a seva la consolidació i museïtzació per tal que quedessin 
vistes i es poguessin integrar en els circuits de visita de la ciutat, 
atès el seu caràcter monumental. Els treballs van consistir en 
tapar, mitjançant un rebliment indefinit i capa geotèxtil, les 
antigues restes per construir al seu damunt una terrassa per fer-
ho accessible als visitants. També es va consolidar la muralla i es 
va rejuntar amb morter de calç i sorra vermella. L’antiga font es 
va consolidar reposant les pedres que hi mancaven i tornant-hi 
a conduir aigua per tal de dignificant-la. L’espai de l’antic vall i 
cisterna es va netejar, es va col·locar una bomba de drenatge de 
les filtracions d’aigua i es va recobrir el paviment amb grava. En 
acabat, es va tancar tot el conjunt amb una barana de forja i es 
va senyalitzar el conjunt amb plafons explicatius.

Procés de consolidació de les restes. En primer lloc la muralla amb 
la terrassa superior i la paret del palau al fons. En segon lloc el vall o 
fossar amb les escales del conducte subterrani.
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DEL CARRER 
DE LA REGATA I PART DEL CARRER DELS 
DOMINICS2

Carrer de la Regata i part del carrer dels Dominics

Primera Fase
Actuació realitzada entre l’abril i el juliol de 2010, dirigida 
per l’arqueòloga Judith Puig Gris. Els motius d’aquesta 
intervenció van ser les obres de pavimentació i adequació del 
carrer de la Regata, i part del carrer dels, Dominics la qual va 
comportar el soterrament d’alguns serveis que van comportar 
la necessitat de portar a terme una intervenció arqueològica de 
seguiment i control. Aquesta actuació estava emmarcada dins 
de les actuacions del Pla d’Intervenció Integral del nucli antic 
de Solsona. Aquesta intervenció es va emmarcar en dues fases: 
una primera de seguiment i control dels rebaixos realitzats 
a la zona i, una segona, de documentació de les restes amb 
l’excavació del tram més pròxim a la carretera de Bassella. La 
primera fase va consistir en fer un seguiment del desmuntatge 
del paviment del carrer i, també, en l’obertura de la rasa per 
a la instal·lació de serveis en el tram que va des de la Plaça 
Major fins a la cruïlla amb el carrer de Dominics. En aquest 
tram no es va trobar cap resta significativa ja que el subsòl 
estava molt alterat per actuacions anteriors.

El tram que va des del carrer de Dominics fins a la cruïlla de 
carretera de Bassella van aflorar restes de rellevància com ara 
un tram de la canalització que denomina el lloc com a “regata”, 
restes de l’afegit de la “capella del Roser”, adossada al mur oest 
de l’antiga capella de l’hospital de Llobera, enderrocada per 
obrir el nou carrer, restes de la traça del carrer i, finalment, un 
pany de muralla amb una torre o bestorre adossada a la part 
externa i amb una planta quadrada.

L’entitat d’aquestes estructures, i la urgència en els treballs, 
va implicar la sol·licitud d’una segona fase d’intervencions 

2 Pere Cascante i Torrella, tècnic i arqueòleg. Ajuntament de Solsona. 
Col·laboradors: Susan Carrascal del Olmo (antropòloga) i Judith Puig (ar-
queòloga col·laboradora).

arqueològiques dedicades a l’excavació o documentació 
d’aquestes estructures que es va portar a terme entre el 19 i el 
22 de Juliol de 2010.

Segona fase
Aquesta segona fase d’intervencions va anar emmarcada 
en la documentació de les muralles i, també, de la torre 
esmentada. Es va establir l’amplada i el gruix del mur, la 
cronologia i també el seu traçat.

Es tractava d’un pany de mur d’uns 90 cm d’ample 
que es conservava a nivell de fonaments i amb aparell 
de carreus de pedra ben treballats, units amb argamassa 
de calç i disposats en filades horitzontals. Es van poder 
visualitzar les façanes exteriors i interiors i, també, la 
planta i fonamentació d’una estructura de planta quadrada, 
completament solidària a aquests murs i relacionada 
directament amb la mateixa. Aquesta estructura coincidia 
amb algunes antigues fotografies que es conservaven a 
l’arxiu Salvany de la Biblioteca de Catalunya, en les quals 
s’esmentava un “portal romà” que coincidiria amb les restes 
recuperades. Segons les fotografies, era un portal adovellat 
de tipologia similar al que es conserva al “joc de la Pilota” de 
la present ciutat, al costat de la catedral, amb els muntants i 
les dovelles ben treballades. Al costat esquerra, té adossada 
una estructura quadrada completament solidària al portal i 
la muralla i que podria relacionar-se amb la torre o bestorre 
esmentada. Tanmateix, al plànol conservat a l’arxiu dels 
Medinaceli, es fa al·lusió a aquesta porta i també a la torre 
que hi ha al costat. L’aparell constructiu dels seus carreus 
presenta forces similituds amb l’aparell del Vall Calent i 
també el Vall fred. Aquest portal es coneixia amb el nom 
d’Hannibal. Sabem que va ser enderrocat l’any 1931 en 
motiu de les obres d’ampliació del carrer de la Regata i de 
l’enderroc de l’antic escorxador municipal que s’hi adossava.

“...Immediatament la presidència expose: que per diferents 
vehins del barri de Santa Llúcia, s’havia acudit a l ’Alcaldía, 
pregan de que l ’Ajuntament acordi desfer l ’antic Escorxador 
per èsser inservible, a fí d ’obrir un pas de carruatges, dede 
el carrer de la Regata f ins a la carretera de Bassella, tal com 
tenia projectat l ’ajuntament anterior. Després de discutit 
aquest asummpte, i tenint amb compte les manifestacions fetes 
pel Tinent d ’Alcalde Sr. Vicens, refrent a l ’importància, baix 
el punt de vista prehistòric, que podrian tenir l ’antiquíssima 
torre i portal afactats pel Escorxador antic, s’acorde quedi 
pendent sobre la taula i que l ’Ajuntament visiti l ’escorxador 
de referencia per a poguer optar la resolució que cregui més 
convenient...” 3

La cita esmentada unes línies més amunt coincideix 
amb el moment en què es va enderrocar. Gràcies als treballs 
portats a terme en aquesta campanya es van poder visualitzar, 
en planta, aquestes restes que, una vegada documentades, 
es van cobrir amb rebliment indefinit i es van senyalitzar 
damunt del paviment amb un plafó explicatiu.

3 ACS protocols notarials, Fons Municipals. Inèdit.

emplaçament
portal Hannibal

regata

Hospital de Llobera
(Consell Comarcal)



251 / 

actes /                             II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012

Fotografies de les restes arqueològiques recuperades en aquests 
treballs. A dalt, la muralla i la bestorre adossada. Foto 2010.

Conclusions
Les restes recuperades en aquesta intervenció corresponen a 
nous fragments que ens ajuden a entendre i interpretar quin 
era el traçat de les muralles de Solsona en època medieval. 
Aquests vestigis, juntament amb els que s’han trobat en 
altres sectors de la carretera de Bassella (Intervenció Plaça 
Santa Llúcia núm. 16), ens serveixen per confirmar que 
el pany de muralles que hi havia en aquest sector estava 
reforçat per torres i bestorres de planta rectangular, a 
diferència dels trams del Vallcalent i el Vallfred que eren de 
planta circular. Les diferents èpoques constructives en què 
va ser realitzat aquest recinte haurien motivat, possiblement, 
aquestes diferències, coincidint el tram de la carretera de 
Bassella amb un dels més antics. El fet que no es trobin 
altres panys de muralla realitzats amb aquest sistema de 
torres rectangulars a la present ciutat ens dona fe de pensar 
que o bé aquest tram de muralles seria el primer que es 
va construir comportant un canvi de projecte i de sistema 
defensiu a mida que s’anava erigint, o bé que correspondria 
a les restes d’un recinte més antic que hauria encerclat el 
barri o nucli de “Santa Maria”, documentat a partir del 
segles XI i XII i situat al voltant de l’antic monestir o 
canònica de Santa Maria. Aquest primer recinte de muralles 

abastava un perímetre més ampli que l’actual, englobant tot 
el sector de Ribera situat a llevant de la Canònica (actual 
catedral) i delimitat pel curs del riu Negre, coincidint 
per l’extrem nord-est amb les restes recuperades. Sembla 
ser que amb Ramon Folch X de Cardona va desaparèixer 
en bona part, per donar lloc a un nou traçat de muralles 
que deixava fora de protecció la part sud-est de la ciutat 
comportant el seu enderroc i el trasllat a les noves muralles 
que unificaren l’antic nucli de Santa Maria i, també, el del 
Castell situat a la part més occidental. Segurament aquestes 
muralles van aprofitar alguns elements antics com ara els 
murs localitzats en aquesta intervenció però, també, en van 
construir de nous com els del vall calent amb el fossat o vall 
descrit a la primera part d’aquest article.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’HOSPITAL 
DE LLOBERA4

Intervenció arqueològica realitzada el desembre de 2010 
amb motiu de les obres de construcció d’un ascensor.

Durant el decurs dels treballs d’adequació de l’espai de 
l’antiga capella de l’hospital de Llobera van aparèixer un 
seguit de restes arqueològiques al forat de l’ascensor que 
es preveia construir per accedir a l’arxiu, situat a la darrera 
planta, d’una forma còmoda.

Aquest hospital va ser construït a mitjans del segle XV 
com a resultat d’una clàusula establerta en el casament 
de Francesca de Llobera i el seu marit Bernat Guillem 
de Peramola, la qual determinava que, si moria sense 
descendència, tots els seus béns passaven primer al seu 
marit com a ús de fruit i després a beneficència per a fundar 
l’hospital.

Aquest hospital, mal anomenat “palau de Llobera” va ser 
erigit en un solar que estava ocupat per un seguit de cases i 
patis que va caldre enderrocar. Aquestes edificacions, com 
ara les “cases del Senyer, del Baster, en Senjuan i en Sererols 
amb la casa construïda per Francesc Soler, ermità de Sant 
Bartomeu” eren propietat del monestir, atès que es trobaven 
sota la seva possessió.

L’edifici de l’Hospital s’organitzava en tres plantes a 
l’entorn d’un pati central amb una llotja porticada d’arcs 
ogivals damunt fines columnes i capitell esculpit, sostinguda 
per dos arcs rebaixats damunt de permòdols esglaonats i 
amb l’escala principal adossada a la crugia sud.

Al seu voltant s’organitzaven un seguit de dependències, 
com les anomenades “Sala Francesca de Llobera”, “sala de 
plens” i, també, la capella situada a la banda nord. Aquesta 
darrera, dedicada a l’advocació dels arcàngels Miquel i 
Gabriel, va ser modificada profundament en el decurs de 
l’època moderna i contemporània, dedicant-la a capella del 
convent dels dominics, a universitat literària i, també, com 
a teatre.

4 Direcció arquològica: Pere Cascante i Torrella.
Estudi Antropològic: Susana Carrascal i del Olmo
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Palau Llobera

La capella
Aquesta dependència estava situada a l’ala situada més 
a tramuntana, delimitant amb el carrer de la Regata, el 
carrer de Dominics i la muralla de la carretera de Bassella. 
Es conservava de manera molt fragmentada, a causa dels 
diferents usos que hauria tingut al llarg de la història, motiu 
pel qual vàrem haver de fer un seguiment arqueològic en el 
decurs dels treballs de reforma.

Abans de començar, encara es podien observar restes 
dels parament realitzats amb fàbrica de carreus de pedra 
ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç, 
algunes obertures mig paredades i les empremtes dels murs 
de les parets mitgeres i també dels arcs a diafragma que 
havien desaparegut. També es podien apreciar les traces 
d’algunes obertures exteriors del període gòtic i, també, 
de les capelles que es construïren damunt dels antics murs 
quan es va advocar a església del convent dels Dominics 

així com l’arc de la capella del Roser que es va adossar a 
la banda nord i que es va haver d’enderrocar a principi del 
segle XX quan es realitzaren algunes obres de reforma en el 
carrer de la Regata.

Tot i així, durant el decurs d’aquests treballs vàrem 
poder documentar els límits originals d’aquesta capella i 
també del sistema de cobertes.

Es tractava d’una construcció rectangular amb un 
aparell de pedra picada i carreus regulars a la qual s’hi 
accedia des de la façana de ponent (Carrer de Dominics); 
estava il·luminada per finestres de doble esqueixada i de 
mig punt, obertes a la façana nord. La comunicació amb 
la resta de dependències de l’hospital es feia per mitjà de 
petites portes coronades per un arc de mig punt monolític i 
un arc rebaixat. D’aquestes portes, se’n han conservat dues: 
una de tapiada al mur de migdia i una segona reblerta de 
pedres però que presenta unes característiques similars.

Per altra banda, també s’hi podien apreciar restes de les 
arrencades d’un seguit d’arcs a diafragma, així com també 
de les parets divisòries i de tancament, destacant a la part 
situada més a llevant; la paret que dividia l’espai de la capella 
amb el de la sagristia estava coberta amb una volta catalana 
de maó pla que substituïa un sostre de bigues de fusta, les 
empremtes del qual encara són visibles. Aquest àmbit, de 
funcionalitat desconeguda però segurament emprat com 
a sagristia, conservava vestigis de les finestres originals i 
també d’alguna fornícula.

Els paraments de l’àmbit en el seu estat original

Pel que fa als arcs a diafragma que haurien sostingut aquest 
espai, en vàrem documentar les empremtes de tres d’ells, molt 
alterats a causa de l’obertura d’unes capelles modernes buidades 
al gruix del mur, podent-se interpretar la hipòtesi que hauria 
estat sostingut per arcs similars als conservats a la sala de plens.

Tot fa pensar que, arran de les modificacions del segle XVII, 
les quals convertiren l’antiga capella de l’hospital en capella del 
convent de Sant Domènec, aquestes arcades foren substituïdes 
i, en el seu lloc, s’hi decidí obrir un seguit de capelles buidades 
al gruix del mur, algunes de les quals han estat respectades en la 
present intervenció assenyalant-les amb pedra de diferent color 
i morter de calç. Els arcs a diafragma s’han marcat mitjançant 
unes planxes de ferro, intentant recuperar l’emplaçament 
d’aquestes arcades, avui desaparegudes.

La intervenció arqueològica
L’obertura del forat de l’ascensor va permetre de posar al 
descobert un seguit de restes arqueològiques, les quals obligaren 
a sol·licitar el permís d’una intervenció arqueològica que es va 
portar a terme entre els dies 25 de Novembre i 3 de Desembre 
de 2010.

Entre les diferents restes, cal destacar especialment una 
cista funerària amb un seguit d’esquelets de planta rectangular, 
situada en posició axial al centre de la primitiva capella de 
l’hospital.
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Aquesta cista, o vas funerari, havia perdut la coberta de llosa 
superior atès que el paviment antic havia estat rebaixat, però, 
tot i així, es va poder documentar un esquelet gairebé sencer i 
els vestigis d’altres cinc.

Pel que fa a l’aixovar funerari, en calia destacar 3 agulles 
de cap, una moneda de l’època de l’arxiduc Carles d’Àustria, 
algun fragment de ceràmica vidriada, fragments de vidre, una 
ampolleta ungüentari, 4 soles de sabates de cuir, 1 pètal de flor, 
2 collarets fets de denes de pasta vidriada i d’argila pintada, un 
rosari, una medalla i un botó. Tant la moneda com la tècnica 
constructiva de la tomba, a base d’obra de paredat comú, unida 
amb argamassa de calç, fragments de maó i pedres a trenca junt, 
dataven de mitjans del segle XVII i principi del segle XVIII.

Al fons de la fosa es van trobar alguns forats de pal, restes 
de paviments i alguns murs units amb argila corresponents, 
possiblement, a les restes de les construccions que van haver 
de ser enderrocades en el moment de construir l’Hospital al 
segle XV.

Resultats de l’estudi antropològic dels diferents esquelets

Els esquelets descoberts corresponien a quatre individus 
adults, un de juvenil i un darrer d’infantil. Aquest NMI 
s’ha pogut identificar per les mandíbules i també les dents, 
entre altres ossos. L’estat de conservació era entre regular i 
bo. L’orientació d’aquestes tombes era d’est a oest.

L’individu 1 va ser enterrat en un taüt de fusta amb una 
orientació est-oest (cap a peus). La descomposició del cos va ser 
en espai buit, segons indiquen les dades analitzades. La cal viva 
va jugar un paper important en la deshidratació del cos inhumat 
i va fer que determinats teixits es conservessin in situ.

L’estat de conservació dels individus era entre regular i bo.
El número mínim d’individus era de 6. El darrer en ser 

enterrat va permetre que es conservés en posició laxa. La resta 
d’individus van ser enretirats per encabir el taüt de fusta a 
la tomba o vas funerari. Dels altres individus no s’han pogut 
localitzar tots els seus ossos, fet que ens permet interpretar 
que els ossos més grans i fàcils d’agafar es van extreure i es van 
guardar en un altre lloc, possiblement una ossera. Sembla que 
aquest enterrament seria dedicat a un enterrament familiar.

Tots els individus descoberts han estat estudiat a fons i 
han permès identificar com a mínim dos esquelets de sexe 
masculí, un de femení i tres de sexe indeterminat.

El darrer esquelet enterrat en aquesta tomba, el qual estava 
en més bon estat, corresponia amb un individu de sexe femení 
i amb una edat senil de 60 a 70 anys.

Pel que fa a la patologia i/o anomalies òssies, s’han 
observat signes degenerats com ara artrosi a l’esquelet axial, 
a vèrtebres i també a les costelles.

A part de l’esquelet axial, també s’han pogut observar 
signes d’artrosi a l’articulació del colze dret i del maluc 
esquerre a l’individu 1. Pel que fa als altres ossos de la 
tomba, s’ha observat artrosi a l’epífisi distal d’un cúbit i 
a una clavícula. En aquestes restes secundàries també s’ha 
detectat la presència de nòduls d’Schmörl a 4 vèrtebres 
dorsals i 3 lumbars. Els nòduls d’Schmörl tenen el seu 
origen en micro-traumatismes crònics sobre els cossos 
vertebrals.

Com a lesió traumàtica, l’individu 1 presenta una 
fractura subcapital encastada en valc al fèmur esquerre. 
Aquest tipus de fractura es dóna més en dones d’avançada 
edat, com és el cas en estudi.

També s’han observat osteòfits al lloc d’inserció del 
tendó d’Aquil·les del calcani esquerre i una especula òssia 
al calcani dret i osteocondritis als halluxs.

 L’anàlisi de les dents ens ha permès detectar diverses 
lesions, en total s’han observat 17 caries en 5 individus. Gran 
part a l’individu 1, el més vell de tots. La presència de les 
línies d’hipoplàsia de l’esmalt dentari poden ser indicadores 
de períodes d’anomalies sistemàtiques inespecífiques que 
afecten el desenvolupament normal de les dents. En aquest 
cas, no s’han detectat moltes línies d’hipoplàsia en els 
individus de l’Hospital de Llobera. Els individus 1 i Dents 
2 presenten càlcul dental generalitzat. Habitualment, la 
presència generalitzada de càlcul es relaciona amb dietes de 
tipus càrnic i amb poca higiene bucal.

Val a dir que, en contacte directe amb el crani de 
l’individu 1, es van localitzar restes de cabell de color castany 
fosc. S’ha de tenir en compte que els cabells pateixen un 
procés d’oxidació que fa que canviïn de color i, per tant, no 
podem assegurar que aquest fos el color original del cabell 
de la persona.

Sembla que, durant l’enterrament, es van col·locar flors 
a l’interior del taüt ja que s’ha descobert un pètal de flor a 
la regió toràcica i diversos tipus de pol·len barrejats amb el 
teixit nerviós analitzat.

Finalment, a l’interior de la tomba es van localitzar tres 
agulles de cap, i una moneda, ceràmica vidriada, fragments 
de vidre, un ungüentari també de vidre, soles de sabata 
de cuir, 1 pètal de flor, 2 collarets fets de denes de pasta 
vidriada i d’argila pintada, un rosari, una medalla i un botó.

També es van trobar restes esquelètiques de fauna 
compatibles amb un gos.

Detall de les restes òssies documentades i pertanyents a l’Individu 
1. En un segon terme, detall de les soles de les sabates de cuir 
localitzades als peus.



II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012                        / actes

/ 254

Conclusions
Malgrat no haver pogut identificar el principal individu 
d’aquesta tomba, o individu 1, tant la posició física del 
vas funerari com per les importants restes d’aixovar ens 
permeten pensar que correspon amb una família de prestigi 
i que deuria promoure algunes obres dins de la capella de 
l’hospital.
L’excavació del vas, a banda de documentar les restes 
òssies de sis individus, ha servit per veure com aquesta 
tomba aprofitava com a paviment un nivell de circulació, 
possiblement medieval, ja que s’hi ha trobat un fragment de 
ceràmica de cocció reductora en relació amb un forat de pal 
reblert amb pedres per anivellar el fons de la tomba.

Vinculat amb aquest mateix període en podríem relacionar 
les restes d’un mur d’uns 60 cm d’ample, orientat de nord a 
sud i paral·lel al mur de tancament de la sala de plens amb 
la capella. Aquest mur presentava un aparell de carreus de 
pedra, de mida rectangular, units amb argila i disposats en 
filades regulars i horitzontals. Les relacions estratigràfiques i 
la posició física d’aquest mur ens van servir per interpretar el 
fet que per a construir els fonaments dels murs de l’hospital 
de Llobera va caldre enderrocar les edificacions existents des 
d’època alt medieval i esmentades per la documentació escrita. 
La cronologia d’aquests murs aniria a cavall del segle XIII 
al XV amb un enderroc produït per fer l’Hospital a mitjans 
del segle XV (1411). El vas funerari recolzaria damunt dels 
nivells de circulació alt medievals i aniria vinculat amb un 
alçament de cotes de mitjans del segle XVII, moment en el 
qual la capella de l’hospital es veu modificada i transformada. 
Desconeixem el tipus de paviment, ja que les obres recents 
de l’espai havien malmès els estrats superiors. Tot i així la 
troballa d’un rebliment de textura arenosa i dura amb un 
color blanquinós a la part més superficial ens podia fer pensar 
en l’existència d’un rebliment o paviment de circulació.
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES A CAL 
METGE SOLÉ I CAL MORATÓ DE SOLSONA 
(CAMPANYES 2008, 2009 I 2010)
Pere CASCANTE1

SITUACIÓ
L’emplaçament en el qual s’ubica la casa de Cal Morató (carrer 
Castell núm. 19) i la de cal Metge Solé (carrer Castell núm. 
15) correspon a tota una illa de cases ubicada a la part central 
del nucli antic de la ciutat de Solsona (Solsonès), davant de 
l’Ajuntament. Delimita al nord amb el carrer Castell, al sud 
amb el carrer del Fesolet, a l’est amb el carrer de Sant Josep 
de Calassanç i a l’oest amb el carrer de Mirabalda. Es tracta 
d’un conjunt d’edificis de diferents èpoques, entre els quals 
caldria destacar les cases de Cal Morató, l’antiga casa dels 
Pallarès (cal Metge Solé) i la casa dels Grau (actual Caixa 
Penedès). Per la part del darrere, i coincidint amb la unió dels 
carrers Mirabalda i Fesolet, hi havia un jardí romàntic suspès 
per murs de contenció de pedra. Tots aquests edificis es van 
veure afectats per la redacció del projecte de construcció de 
la biblioteca comarcal del Solsonès, la qual afectava bona 
part del perímetre descrit que va haver de ser documentat de 
forma exhaustiva.

Plànol del nucli antic de Solsona amb indicació dels diferents 
jaciments arqueològics. Al centre, a l’esquerra, el solar de cal Metge 
Solé i cal Morató. 

TREBALLS PREVIS
Abans de començar els treballs arqueològics es van portar a 
terme una sèrie d’estudis previs, centrats especialment en la 
recerca documental i l’estudi històric i arquitectònic de les 
construccions existents. Pel que fa a l’estudi arquitectònic, es va 
encarregar a l’empresa VECLUS SL un estudi històric basat 
en l’establiment d’una periodització cronològica dels diferents 
àmbits que componen l’edifici damunt de plànols i alçats, per 
tal d’establir les diverses reformes i modificacions practicades 
a la fàbrica original. Aquests treballs es van complementar 
mitjançant la realització de cales en els seus paraments per 
tal d’observar els sistemes constructius de l’edifici. Gràcies a 
aquest treballs es van posar al descobert alguns fragments de 
pintura mural que havien decorat la planta principal de la casa 

1 Pere Cascante i Torrella; Tècnic en Patrimoni i arqueòleg. Ajuntament de 
Solsona.

de Cal Morató que van ser estudiats per una restauradora de 
Béns Mobles especialitzada en pintura mural.
Paral·lelament a aquestes tasques, es va fer un aixecament 
gràfic i planimètric de l’estat actual que presentaven els edificis, 
dibuixant-ne la planta de cada pis, l’alçat de cadascuna de les 
façanes, seccions dels interiors i detalls representatius com 
ara paviments, fusteries, portes, finestres i altres elements 
arquitectònics com poden ser baranes i balustres.

L’objectiu era documentar de forma exhaustiva tots i 
cadascun dels elements que hi havia a l’interior d’aquests edificis.

PRIMERS TREBALLS ARQUEOLÒGICS
Es van focalitzar a la part del jardí romàntic i van consistir en 
l’excavació de dues cales amb mitjans mecànics en diferents 
punts del pati. El seu objectiu era documentar la presència de 
restes al seu subsòl. Els resultats van ser més que positius ja 
que van documentar, per una banda, els rebliments que anaven 
relacionats amb el pati i, per l’altra, restes de construccions 
més antigues situades sota seu que van plantejar la possibilitat 
de buidar en extensió els rebliments més superficials del pati.

Els treballs de buidatge es van fer amb màquina excavadora 
i es van centrar a la part del jardí romàntic (pati) i també a 
les estructures que l’envoltaven que es van enumerar amb 
nomenclatures diferents. Aquests treballs van comportar la 
necessitat d’enderrocar alguns dels elements que estaven en 
més mal estat posant al descobert restes d’un arc de pedra. 
L’excavació dels rebliments va permetre posar al descobert les 
restes d’antigues construccions que havien quedat colgades 
mitjançant aquests rebliments i també el darrer paviment que 
hi anava relacionat. Aquestes construccions corresponien amb 
dues arcades ogivals paredades situades a tramuntana (UE 103), 
un pany de paret de maçoneria on s’obria una porta de petites 
dimensions a la part de llevant (UE 104) i també les restes 
d’altres estructures de tipologia similar (UE 106, 108 i 112). 
Aquestes construccions corresponien a restes d’espais i àmbits 
més antics i amb una cronologia anterior a la segona meitat 
del segle XVII, moment en el qual es va produir una violenta 
destrucció, documentada a partir del  material arqueològic 
recuperat, format per importants fragments de pisa esmaltada 
decorada en blau català amb motius de “la ditada”, “de les orles 
diverses”, pisa decorada en Reflex Metàl·lic, juntament amb 
peces de ceràmica vidriada de color verd i marró i, tot plegat, 
barrejat amb una gran quantitat de carbons, cendres i restes de 
metall oxidat.

Els treballs van continuar a la part nord i sud, elaborant un 
seguit de cales en el subsòl, documentant els rebliments que el 
formaven amb material que donava una cronologia més antiga, 
juntament amb altres restes d’estructures que es van recuperar. 
Una vegada es va haver excavat del tot es va posar al descobert 
el perímetre d’un antic pati, porticat i voltat d’arcades en les 
bandes nord i est (UE 103, 104, 112) i amb una nau rectangular 
composta per dos murs orientats d’est a oest (UE 128 i 133) i 
dividida a la part interna per dues arcades a diafragma ogivals 
(UE 118, 131 i 134), reblertes internament per importants 
sediments d’enderroc i d’incendi (UE 014 i 015). Aquest estrats 
proporcionaren abundància de materials ceràmics destacant 
escudelles de ceràmica esmaltada decorada en reflex metàl·lic, 
dues bacines també de reflex metàl·lic d’influència valenciana, 
plats amb orla de la ditada, de la figueta (Telese/ Cerdà) donant 
una cronologia de la fi del segle XVII i barrejades amb restes 
abundants de carbons, cendres, elements metàl·lics calcinats i 
monedes de la guerra dels Segadors i anteriors.
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Seguidament es va intervenir a l’àmbit que quedava darrere 
les arcades a diafragma (103). Es tractava d’un espai 
delimitat pels murs 2100 que mirava la carrer de Mirabalda, 
el mur 2101, 2102 a la banda nord on s’obria la porta 2103 
i a la banda est el mur 5109. Es tractava de murs construïts 
amb aparell de pedra picada ben treballats i escairats, units 
amb argamassa de calç i disposats en filades regulars. S’hi 
adossaven els estrats 2000, o darrer sòl de lloses de pedra, 
els rebliments 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005; el darrer dels 
quals estava format per un terra de lloses i còdols, interpretat 
com a paviment. Entre el material ceràmic obtingut calia 
destacar-ne fragments de ceràmica pisa dels tallers de 
“Talavera”, dues escudelletes de ceràmica esmaltada decorada 
en reflex metàl·lic amb motius de “Pinzell Pinta” juntament 
amb un plat tallador de característiques similars i conservat 
pràcticament sencer. La cronologia dels estrats mostrava una 
destrucció violenta a mitjans del segle XVII coincidint amb 
la del pati esmentat.

Detall de la nau rectangular excavada a la part sud del pati i delimitada 
pels murs 128, 133 i els arcs 118 i 131. A la segona fotografia l’arc 112 
a l’esquerra de tot. 

SEGONA FASE D’INTERVENCIONS ARQUEOLÒ-
GIQUES (27-30 DE JUNY DE 2009 I 25 NOVEMBRE-30 
DESEMBRE DE 2009).
Els treballs es van concentrar altra vegada a la zona del 
pati. Primer de tot, i en veure que els murs 100 i 101 que 
delimitaven l’espai de l’antic jardí romàntic suspès damunt 
dels carrers Mirabalda i Fesolet corresponien en un moment 
molt tardà, es va haver de portar a terme un desmuntatge 
d’aquests murs juntament amb la cisterna 102. Aquesta tasca 
ens va servir per veure les relacions físiques dels arcs 103 amb 

els murs 2100, podent comprovar com, aquest darrer mur, 
malgrat que generés una cantonada amb aquestes arcades, 
no coincidia amb la disposició de les pedres ni tampoc amb 
les seves filades, entenent-se com una reparació anterior al 
segle XVIII ja que el mur de contenció de terres del jardí 
romàntic (UE 100 i 101) que corresponia a aquest període 
s’hi adossava.

Una vegada desmuntats, es va poder comprovar com la 
seva base recolzava damunt de murs més antics relacionats 
amb les UE 130, 131, i 133 amb els estrats i paviments 036, 
037, 040, 041, 042 de cronologia similar al seus homònims 
de mitjans del segle XVII. Durant aquesta fase es va poder 
intervenir a l’extrem sud-oest, documentant els paviments i 
estrats de fundació. Els paviments eren formats per lloses de 
pedra del terreny natural disposades de forma plana damunt 
una preparació d’argila molt compacte (UE 044,45 i 47). 
El material obtingut en aquests estrats estava format per 
fragments de peces de ceràmica pisa esmaltada decorada en 
blau Barcelona, algun petit fragment de pisa blanca i de verd 
i manganès. Es va datar de mitjans del segle XIV, almenys 
pel que feia referència a aquesta part del jaciment.

A sota de la superfície del pati van aflorar restes d’altres 
construccions separades per murs orientats d’est a oest (UE 
124, 125) coincidents en les diferents crugies.

Aquestes troballes ens van servir per interpretar que tot 
aquest solar, en origen, hauria estat edificat per construccions 
entre mitgeres de planta rectangular seguint els clàssics 
esquemes de les parcel·les gòtiques i amb façana principal 
al carrer Mirabalda. Per poder-se adaptar al pendent del 
terreny es van disposar en terrasses a diferent nivell. Es 
podrien datar com les primeres construccions de la zona de 
mitjans del segle XIII o principi del XIV.

Totes aquestes dades van servir per redactar el projecte 
de construcció de la nova biblioteca comarcal del Solsonès, 
la qual recuperava i posava en valor algunes de les restes 
arqueològiques documentades, especialment la zona del pati, 
que es va utilitzar com a base de suport de la grua- torre amb 
la qual cosa va caldre cobrir-les amb rebliment indefinit per 
a facilitar-ne la seva conservació.

DARRERA FASE DE TREBALLS ARQUEOLÒGICS 
(DEL 30 DE MARç AL 30 DE JUNY DE 2010)
Intervenció emmarcada en el procés de desmuntatge i 
enderroc de les construccions existents per a la construcció 
del nou equipament. A grans trets va afectar el solar que 
estava ocupat principalment per la casa Morató, que feia 
cruïlla amb els carrers de Castell i Mirabalda (sector 7000), 
les parcel·les que quedaven al nord de l’antic pati (sectors 
2000 i 6000) i també les construccions de la part posterior 
de la casa de cal Metge Solé que tenien façana al pati descrit 
i també al carrer del Fesolet (sectors 1000 i 5000).

Aquesta fase d’intervencions, que va afectar tot el solar, 
ens va permetre complementar i incrementar la informació 
obtinguda en les campanyes anteriors.

Sector 2000
Àmbit situat al nord de l’antic pati i delimitat per les 
estructures 103, 2100, 2101, 2102, 2103 i 5109. Es 
va anomenar com a “llotja porticada”. Les parets que 
l’envoltaven (2100 i 5109) presentaven paraments de pedra 
picada de tipologia similar que englobaven dues crugies 
separades pels murs 2101, 2102 i comunicats per la porta 



II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012                        / actes

/ 258

2103. Aquesta característica ens va permetre de relacionar 
aquests dos àmbits amb una mateixa finalitat vinculada a les 
arcades 103. L’excavació dels rebliments que s’hi lliuraven 
ens va servir per documentar una bassa o piscina (UE 2106, 
2107, 2109) reblerta per estrats on es van obtenir fragments 
de ceràmica pisa decorada en blau Barcelona, blau valència 
de tallers de Paterna o Manisses i datades de mitjans del 
segle XV. Els estrats d’abandonament la dataven de mitjans 
del segle XVII amb fragments de ceràmica pisa decorada en 
reflex metàl·lic i també en blau català.

Aquesta bassa es va interpretar com a bassa de tenyir 
draps de llana que es portaven a vendre dins de l’espai porticat 
de davant seu (arcs 103, 2100 i 5109) que el comunicava amb 
el carrer de Mirabalda i Castell.

Pati descobert amb les arcades 103, mur 104 i arc 112. A la dreta, la 
piscina 2106, el mur 2102 amb la porta 2103 (a la part dreta), els arcs 
103 de la llotja i la paret de fons o paret 5109. 

Sector 5000
Àmbit situat a la part posterior de Cal Metge Solé, amb 
façana al pati esmentat i també al carrer del “Fesolet”, mot 
que va servir per denominar la zona. Estava delimitat per 
les parets 104, 105, 110, 112 i 5109 tancant per l’oest el pati 
descobert en les campanyes de 2008 i 2009 i utilitzat com a 
magatzem de material. Al sud hi havia la paret  5100 o paret 
mitgera dels edificis enderrocats al carrer Fesolet, al nord per 
la paret mitgera de l’edifici de a Caixa Penedès (U. E 5104 
o paret de tancament de Caixa Penedès) i a l’est per l’edifici 
de “Cal Metge Solé”, de propietat municipal i vinculat al 
mateix projecte de construcció de la biblioteca comarcal. Es 
tractava d’un espai format per dues crugies separades per 
murs de maçoneria i carreus de pedra ben treballats. Abans 
de començar els treballs, aquest àmbit era cobert per un sòl 

de lloses i còdols (UE 5105 i 5106) que una vegada extrets es 
van posar al descobert un seguit de pous i sitges excavades a 
la roca natural (UE 3000, 5112, 5115, 5119 i 5122) reblerts 
per estrats que van proporcionar fragments de ceràmica 
esmaltada decorada en verd i manganès i també en grises 
de cocció reductora. Es van interpretar com a estructures 
primigènies. També van aflorar un seguit de forats i encaixos 
de pal (UE 5127 i 5148) relacionats amb una premsa o trull. 
L’accés a tots aquests àmbits era per cal Metge Solé o bé per 
l’arc (UE 112) des de la banda del pati.

Pou 3000 amb la volta 5125 que donava suport al mur del seu damunt. 
A l’esquerra, el muntant de l’arc 112 de comunicació amb el pati. Al 
fons, el pou 5112.

Sector 6000
Petit espai comprès entre el solar de la casa Morató (sector 
7000) i el de la llotja porticada al nord del pati (sector 2000) 
coincidint amb el de la crugia d’una casa entre mitgeres i, 
delimitat pels murs 6100, 6101, 6102 i 6103.

Aquest espai durant algun moment de la història va 
tenir relació amb l’àmbit de la part nord ja que, en el mur 
6103, hi havia una porta (UE 6104) la qual havia estat 
paredada per un mur construït amb un aparell de pedra mal 
treballada i escairada, unida amb argamassa de calç. Segons 
la documentació històrica, aquest àmbit corresponia amb un 
simple habitatge situat entre dues grans finques. El material 
obtingut en els estrats que el reblien (UE 6003 i 6004) 
donaven una cronologia que anava des de l’edat mitjana 
fins al segle XVII (la part superior que servia de suport al 
paviment modern).

Sector 7000
Darrer gran àmbit que englobava tres crugies; una de les 
quals era utilitzada com a celler coincidint amb tota la 
superfície de la casa Morató i delimitant al nord i oest amb 
els carrers castell i Fesolet per mitjà dels murs 7100 i 7101), 
al sud amb el sector 6000 (6101) i a l’est amb les finques de la 
“Caixa Penedès” (UE 7116). Va ser denominat com a “sector 
Morató”.

Cal tenir present que la part més propera al carrer castell 
era aprofitada com a celler, amb la qual cosa l’estratigrafia 
que s’hi relacionava no donà material significatiu. Els estrats 
de les altres dues crugies presentaven material del mateix 
període que la resta del jaciment. S’hi van documentar, 
a la crugia més propera al sector 6000, les restes d’un arc 
diafragmàtic apuntat (UE 7110) així com les d’unes escales 
que, des del carrer Mirabalda, permetien accedir en aquest 
àmbit (UE 7109) i també les d’un cup de vi (UE 7112) 
integrat dins de les parets de l’edifici de la Caixa Penedès 
situat a llevant (UE 7110). Inicialment, aquest espai estava 
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dividit per un mur que paredava l’ull de l’arc 7112 que, una 
vegada desmuntat, va documentar un estrat de cendres i 
carbons (UE 7002) amb ceràmica de cronologia medieval 
i també de mitjans del segle XVII. A sota es va trobar el 
paviment original format per un sòl de morter de calç i terra 
piconada (UE 7006). Una vegada finalitzats els treballs, es 
va poder comprovar com els murs de la Finca de cal Morató 
(UE 7100 i 7101)  estaven recolzats damunt d’una base més 
antiga (UE 7118 i 7119) relacionada amb les estructures 
recuperades i que es dividia internament en diferents àmbits, 
el situat més al nord utilitzat com a celler, el de més al sud 
com a escales d’accés i el de la part central com a pati interior 
i de llums. L’accés entre el pati i les escales es feia per mitjà 
de l’arc 7110.

Es va vincular en una sola finca de dimensions més grans 
que la resta, organitzada al voltant d’un pati de llums interior.

INTERPRETACIÓ
Les restes recuperades al solar de Cal Morató i cal Metge 
Solé són de gran rellevància ja que, a banda de poder 
documentar una trama urbanística medieval que fins al 
moment de portar a terme la present actuació era del tot 
desconeguda, ha permès identificar les conseqüències d’un 
episodi històric que va tenir gran repercussió, no només a 
Solsona sinó també a la resta del territori català: la guerra 
dels Segadors i la guerra de Successió. A banda d’aquestes 
dades, s’han pogut identificar 5 grans períodes cronològics.

Període medieval (segles XIII-XV)
Coincideix en l’època que la vila de Solsona es divideix en 
dos nuclis de poder: el de l’església i el del castell, que per 
problemes de descendència passa a mans dels Cardona. 
Arran d’aquest esdeveniment, el nucli es converteix en un 
important centre comercial que té com a eixos principals els 
carrers del Castell i la plaça Major, que enllacen amb el nucli 
de Santa Maria situat al voltant de l’antic monestir (actual 
catedral). Al tractar-se d’un centre de comerç i de mercat, 
tota la superfície estaria densament edificada amb cases que 
ocuparien les clàssiques parcel·les gòtiques de cases entre 
mitgeres, amb una planta allargassada. Possiblement, en 
aquest moment la superfície del pati de la part posterior, 
delmitada pels arcs 103, 104 i 112, estaria ocupada per cases 
que mirarien al carrer de Mirabalda  i també per un carrer 
cobert, o passatge, per sota les cases. Durant els treballs hem 
pogut trobar vestigis d’aquestes construccions disposades 
formant terrasses, per salvar el desnivell del terreny natural 
i amb la part inferior de les parets construïdes damunt de la 
roca mare, i que en alguns sectors es va haver de picar..

Segle XV
Es practiquen grans reformes a la zona, una de les 
més importants de dins de la ciutat, fruït dels canvis i 
transformacions que patia. Al voltant dels carrers principals 
es van instal·lar famílies que es van enriquir amb l’activitat 
comercial i van situar-hi les seves residències habituals. 
Aquestes construccions ocupaven entre dues i tres parcel·les, 
s’organitzaven al voltant d’un pati de llums i tenien les 
parets de pedra picada amb àmplies portades, que donaven 
al carrer, i els interiors sostinguts per arcs en ogiva. Algunes 
d’aquestes construccions podrien ser la casa dels Pallarès, 
instal·lada al mateix emplaçament que Cal Metge Solé, la 
casa dels argenters Grau (actual caixa de Penedès) i la casa 

dels Morató, fent cantonada amb els carrers del Castell i de 
Mirabalda. Passant per sota d’aquestes cases, i seguint un 
traçat paral·lel al carrer del Castell, existirien un seguit de 
passos per sota les cases, o passatges coberts, sostinguts per 
arcs en ogiva. Aquests arcs servirien per comunicar amb un 
espai al descobert que es genera a la part posterior de les 
cases del carrer del Castell gràcies a l’enderroc d’algunes 
edificacions i a la creació d’un espai descobert al voltant 
d’arcades, amb usos de comerç. Aquest espai o pati “de 
cal Morató” s’estructura al voltant d’alguns arcs i llotges 
de pedra que connecten amb espais artesanals, obradors i, 
possiblement, també amb el passatge ja esmentat. La poca 
documentació que hem pogut cercar, recollida per Antoni 
Llorens Solé en el seu llibre, esmenta espais que podrien 
anar relacionats, com ara la “plaça de Marçol, carrer de 
Marçol, lloc de setís...”, noms que podrien coincidir amb les 
restes trobades.

“...Tercera, a la Plaça de Sant Pere- Donava a la Plaça d ’en 
Marçol (1604) abans dita de l ’escudelleria. Aquesta plaça tenia 
accés a la Plaça de Sant Isidre, o del Castell, pel carrer encara avui 
existent, al que donava “ el carrer dels Jueus” predit. Hi havia 
demès, paral·lel a la carrer del Castell, el carrer d ’en Marçol ( 1524) 
al que donava  un corral, al lloc dit Setís, a prop de l ’hospital dels 
pobres, que afrontava amb el carrer travesser del carrer de Llobera 
al Bordell, ad lupanarium sive Bordel ( 1515). L’any 1604 és 
anomenat carrer d ’En Marçol, ara de Sant Pere

Quarta travessia, davant de la casa de la ciutat.-1602 carrer 
de Mirabalda, en que hi ha la trencada d ’en Marçol, ço és el 
predit carrer d ’aquest nom...”2

Les referències escrites, de difícil identificació i interpretació, 
les hauríem de relacionar amb les restes que s’han posat al 
descobert en la present campanya i en l’urbanisme existent. 
D’aquesta manera, hauríem de veure com la descripció 
agafa com a punt d’inici la plaça de Sant Pere i, d’aquí, 
es continua cap a la banda de llevant i ponent fent que la 
seva interpretació sigui complexa i generi errors. Tot i així, 
hauríem d’entendre que el carrer Fesolet, documentat a 
partir de 1590, tindria la seva continuació amb el carrer de 
Marçol, que enllaçaria amb la plaça de Sant Pere pel mig 
de l’illa de cases que delimita el carrer de Mirabalda amb el 
de Sant Pere. Hauríem d’entendre la plaça de Marçol al lloc 
que actualment s’hi ha portat la intervenció arqueològica. 
El carrer de Marçol podria tenir continuïtat fins al carrer de 
Sant Josep de Calassanç, passant per sota de les cases a través 
d’espais coberts que partirien de la plaça o pati descobert. 
Aquesta interpretació quedaria demostrada per la troballa 
d’un arc ogival a la façana lateral de cal Metge Solé, que mira 
al carrer de Sant Josep de Calassanç, coincidint amb altres 
arcs que hi ha al seu interior i formant un passatge per sota 
les cases a manera de carrer.

El seu topònim descudelleria ens portaria a pensar en 
un lloc en el qual es vendrien escudelles, fet que ens podria 
coincidir amb la troballa d’importants fragments d ’escudelletes 
de ceràmica pisa, decorada en blau damunt fons blanc, i 
també en Reflex Metàl·lic3.

2 LLORENS SOLË, ANTONI. Solsona i el Solsonès a la història de Catalunya. 
Vol. 1 pp-44. Lleida 1987.

3 L’historiador Mossèn Enric Bartrina malgrat no hagi trobat referències 
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Sembla ser que, aquest pati i o plaça, amb un probable origen 
anterior al 1400, patí algunes reformes almenys a la zona de 
sota els pòrtics situats a la zona de tramuntana, ja que si el 
paviment en un origen resultava ser la roca natural picada, 
cap als volts del 1400 dC es modificà amb un sòl de còdols 
disposats de forma aleatòria, units amb argila i argamassa 
de calç. Utilitzaria com a preparació tot un nivell de teules 
i runa, disposades de forma plana, i amb bocins d’escudelles 
de ceràmica pisa decorada en blau damunt fons blanc i amb 
motius de “les alaf ies”, un plat tallador de ceràmica pisa 
blanca, un broc de pitxer-setrill també de pisa blanca i alguns 
bocins de ceràmica vidriada verda.

Segle XV-1654
Tot apunta a que, arran dels conflictes bèl·lics de l’era 
moderna, com podien ser la guerra dels segadors i també 
la de successió, la ciutat de Solsona es va veure afectada de 
forma greu, destruint-la en part.

De fet, aquí no arribaren d’immediat al 1640, com succeïa 
a nuclis tan importants com Barcelona, sinó que va ser més 
tard. Amb les capitulacions de pau del principat, l’any 1652, 
i amb el rei d’Espanya al capdavant, Catalunya aconsegueix 
salvar les seves institucions i privilegis malgrat la seva guerra 
amb França que perdura fins l’any 1659, amb el tractat dels 
Pirineus.

Sabem que les tropes franceses comandades per Manuel 
d’Aux, militar separatista afrancesat, arribaren a la ciutat el 27 
de juny de 1655. La ciutat, en previsió de veure’s amenaçada, 
sol·licità ajuda al virrei per tal que enviés reforços. Al dia 
següent Manuel d’Aux donà un ultimàtum als habitants: 
si no es rendien, passarien a la lluita armada. Els habitants 
s’hi negaren, element que desencadenà un setge a la ciutat 
el dia 30. Els francesos s’instal·laren el seu quarter general 
al convent dels caputxins i sol·licitaren, per darrera i última 
vegada la seva rendició. Com que Solsona no es rendia tan 
fàcilment, en data el dia 1 de juliol arribaren més forces 
d’infanteria i cavalleria franceses, donant un nou termini 
per a la rendició. En vistes de la negativa dels habitants de 
Solsona de rendir-se, i passat el marge donat per l’exèrcit 
francès, el 3 de juliol començà la lluita. Primerament, s’ocupà 
una torre que hi havia davant del portal de l’església i a la 
matinada es terraplenà aquest portal. Com que la ciutat 
estava poc habitada, raó de temps de sega, es demanà temps 
per avisar a Barcelona i, si després de 3 dies els reforços no 
arribessin, es pactaria la capitulació. Així, el mateix dia els 
francesos entraven a la ciutat pel portal de Llobera dirigint-
se a la catedral. Una vegada la ciutat ocupada, els ciutadans, 
que no acceptaven la superioritat francesa, marxaren amb 
tots els seus béns. La rendició de Solsona disgustà tant al rei 
que va escriure:

“els de Solsona van obrar tant vilment que es van entregar a 
l ’enemic sense resistència”.

Amb aquests afers, i estant Solsona a mans franceses, es 
despertà l’interès de Joan d’Àustria per a posseir-la i, el 21 
de novembre de 1655, assetjà la ciutat sense aconseguir la 
seva rendició. Els sometents de Cardona, Manresa i Berga 
s’uniren a les seves tropes, sumant un important exèrcit. El 8 

documentals, apunta a situar aquesta plaça al lloc localitzat.

de desembre, la ciutat va ser bombardejada i, a continuació, 
va ser saquejada durant un dia per les forces de Joan Àustria, 
cremant sense cap mirament tot el que es posava per 
davant. La ciutat oposà resistència, element que provocà la 
indignació per part del rei perdent el títol de ciutat.

“...porqué en haber dado Solsona entrada al enemigo y 
resistiéndose despues con toda resolución a mis armas...no es 
digan de mi gracia..., he resuelto que , sin aguardar los términos 
jurídicos, se la prive, como desde luego la privo, del título de 
ciudad y villa y tambien de los privilegios que tenia, siendo de mi 
voluntad no conservárselos más...”4

 Aquest episodi que acabem de narrar marca una 
rellevància important a la ciutat ja que implicà un bombardeig 
seguit d’una violenta destrucció.
Durant el decurs dels treballs s’ha documentat un important 
nivell d’incendi amb gran quantitat de runa caiguda i restes 
d’enderroc, destacant un arc ogival caigut, teules i gran 
quantitat de pisa decorada en  Reflex Metàl·lic i en blau, amb 
motius diversos (vegeu apartat de descripció dels treballs).

La cronologia d’aquests materials, juntament amb la 
d’algunes monedes recuperades, confirmaria aquest fet. 
Poc després, sembla que l’espai de comerç patí algunes 
transformacions, com ara el terraplenament de les estructures 
enderrocades arran dels conflictes bèl·lics i la seva posterior 
reutilització. Sembla apuntar que es mantingueren en peu les 
estructures de la part nord i est, mentre que les de la part sud 
i oest quedaren destruïdes amb un potent nivell de runa que, 
posteriorment, s’utilitzà com a nivell de circulació per a salvar 
el desnivell ocasionat. Sembla que va ser a partir d’aquests 
moments quan, aquest espai, perdé la seva importància i es 
convertí en una quadra o solar de magatzem.

Fotografia de restes arqueològiques (ferro, ceràmiques...). 

4 BARTRINA, ENRIC Quan Solsona perdé el títol de ciutat a  Solsona 400 
anys d’història. Ajuntament de Solsona . Juliol de 1994. pp-38-39.

Imatges de les restes descobertes en el jaciment
i detall d’algunes de les peces més representatives 
descobertes in situ.

Imatges de les restes descobertes en el jaciment
i detall d’algunes de les peces més representatives 
descobertes in situ.

Imatges de les restes descobertes en el jaciment
i detall d’algunes de les peces més representatives 
descobertes in situ.
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1654-1743
Després de la destrucció ocasionada pels conflictes bèl·lics 
esmentats, la superfície del pati es va reblir i terraplenar amb 
la mateixa runa, restant el costat sud i oest completament 
destruït i conservant la zona nord i oest. Els antics arcs i 
passos per sota de les cases es van paredar i tapiar, configurant 
nous àmbits que no tenien res a veure amb el seu origen sinó, 
més aviat, en àmbits de funció agrícola i ramadera. Aquest 
reble implicà un augment de cotes fetes amb la mateixa runa 
acumulada i va acabar amb el cobriment total d’aquest antic 
espai a través de la construcció de dos murs de pedra picada 
i de contenció de terres (UE 100 i 101) entre els carrers de 
Mirabalda i Fesolet i la formació d’un espai enjardinat a 
nivell del primer pis.

1743-1756
Període durant el qual es construeix la casa dels Morató. La 
primera referència que hem trobat sobre els seus orígens 
seria el document de compra per part de Carles Morató a 
Maria Àngels Fórnols i Claret, propietària de l’edifici que 
ens ocupa. La compra de l’edifici es produí l’any 1694 i 
fou una compra amb un ús de fruit. El document ens és de 
gran utilitat ja que, a part de la data, cita les afrontacions 
esmentant les diferents propietats, entre les quals hi havia 
la dels Grau, argenters de nom, i la d’Antoni Seró, mestre 
de cases. Aquesta darrera, delimitant per la part sud, i la 
primera per l’est, coincidint amb l’edifici on actualment hi 
ha la Caixa Penedès. El document també ens esmenta que la 
casa pertanyia a la jurisdicció dels ducs de Cardona i que, en 
cas de que no es complís el mateix contracte d’ús de fruit, els 
béns retornarien a la propietat original.

Aquestes notícies ens coincidirien en certa manera amb 
la data de 1756 que hi ha encisa damunt de moltes finestres 
de la planta segona de l’edifici, entenent-se que Carles 
Morató n’apujaria una planta més damunt d’un edifici 
preexistent, segons la manera de treballar la pedra i l’estil 
arquitectònic. Aquesta família, natural de Vic, tingué una 
forta rellevància en el món de l’art barroc, tant en retaules 
com en elements arquitectònics. En Carles Morató (1721-
1780) va ser un dels personatges de més rellevància dins la 
seva nissaga. A ell se li atribueix la construcció del retaule del 
miracle o la decoració de la capella de la Mare de Déu del 
Claustre a la catedral. Altres obres seves foren el monument 
de Setmana Santa a la catedral de Vic, la direcció de les obres 
d’ampliació de la parròquia de Torelló, així com també les 
obres de contractació de la capella del claustre de la catedral, 
la col·laboració en la construcció del santuari de la Gleva, al 
municipi de “les masies de Voltregà - Vic”, així com altres 
obres a Mataró. Sens dubte, és una figura molt rellevant en 
el context de l’art barroc català. Els caps de biga amb motius 
al·legòrics que coronen la barbacana de les seves façanes 
s’han atribuït popularment a aquest autor.

Des d’aleshores, i mentre la família Morató en va ser la 
propietària, l’edifici es va anar modificant i ampliant amb 
l’annexió d’altres construccions, entre elles la casa d’Antoni 
Seró.

Les restes que ens han perdurat fins als nostres dies 
mostren un estat similar al que deuria tenir quan, ambdues 
finques, eren la seu de la família Morató i també de la 
farmàcia Pallarès.

Sembla que aquest pati va ser reblert de runa i utilitzat 
com a jardí privat i pou de recollida d’aigües a mitjans del 

segle XVII, moment en el qual ambdues finques estaven en 
l’època de màxim esplendor. En aquest sentit la cartografia 
antiga, en concret el plànol conservat a l’arxiu dels ducs 
de Medinaceli i datat del 1743, mostra aquest pati reblert. 
Amb tot, la diferència de l’aparell constructiu de les parets 
de tancament del recinte respecte a les fases anteriors, així 
com la presència d’arcades gòtiques paredades al mur de 
contenció intern i d’una possible cisterna a la part interior, 
confirmen l’ús privat d’aquest espai. D’altra banda, i tal com 
hem anat comentant anteriorment, la casa de Cal Morató 
està assentada damunt d’antigues edificacions entre mitgeres, 
cosa que ens permet interpretar que tot el perímetre ocupat 
per la futura illa cultural estava edificat.

Segle XIX-XX
Pèrdua de les funcions principals de la casa de la Morató, 
divisió interna en pisos i apartaments, i pèrdua de la seva 
importància inicial. En aquests moments comença la 
transformació dels espais. La casa dels Palalrès adquireix les 
finques de damunt de l’antic passatge del Marçol, el pati a 
nivell del pis principal i tot l’espai de damunt aquest antic 
passatge. A banda de reble nous espais, es cobreixen amb 
volta alguns dels antics espais, es modifiquen sostres, parets 
i l’àmbit adquireix la fisonomia que tenia abans de començar 
els treballs el any 2008.
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Dibuix amb una restitució de la zona com 
era. Fotografies dels arcs i llotja, planta... 
Imatge 8.
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LA CASA DE CAN ROCAFORT (SANTA 
MARIA D’OLÓ, BAGES). EDIFICI RURAL 
INÈDIT (SEGLES XVII-XIX)
Jordi CHORÉN TOSAR, Ivan SALVADÓ JAMBRINA 
(Estrats Gestió del Patrimoni Cultural, SL)

INTRODUCCIÓ
Amb motiu de les obres de millora General del Desdoblament 
de l’Eix Transversal. Carretera C-25, l’empresa CEDINSA 
va contractar els serveis de l’empresa Estrats, Gestió del 
Patrimoni Cultural, SL, per portar a terme el control 
arqueològic dels moviments de terres derivats de l’obra. 
En concret, el Tram comprés entre el PK 157+730  i el 
PK 169+100. Tram: Santa Maria d’Oló Sant Bartomeu 
del Grau. Durant el transcurs de les tasques de control 
arqueològic, es va documentar, entre d’altres, un element 
d’interès patrimonial al PK 159 del tram. Un cop delimitat, 
es va poder observar que es tractava de les restes destruïdes 
d’una casa.

La direcció dels treballs d’excavació fou assumida per 
l’arqueòleg Jordi Chorén Tosar, tècnic de l’empresa Estrats 
Gestió del Patrimoni Cultural.

Perquè les restes arqueològiques s’han identificat amb 
Can Rocafort?
Cal indicar que no s’han trobat fins al moment referències 
documentals que puguin relacionar-se amb les restes 
excavades. Durant els treballs de prospecció previs a 
les obres, inclosos dins de l’estudi d’impacte, no es va 
detectar cap element a la zona de les restes. En el buidatge 
documental d’aquest treball es parlava d’un mas Rocafort1, 
que no correspon a l’edifici estudiat.

La toponímia tampoc ens ha estat de massa ajuda en 
aquest cas, els topònims més propers a l’emplaçament 
del jaciment són: Serrat de cal Tripeta (en relació al poc 
llunya mas de cal Tripeta), Baga del Flequer i Camí de les 
Berengueres. En cap cas, trobem referències a Rocafort o a 
algun topònim semblant.

Les pistes sobre el nom de l’edifici que estàvem excavant 
van arribar a través de la informació oral. Durant les 
tasques de delimitació i posterior excavació del jaciment, 
vam rebre les visites de diversos veïns del terme que ens van 
proporcionar informació de transmissió oral2.

El Sr. Josep Maria, estudiós de la zona i afeccionat a la 
història, coneixia l’existència de l’única estructura vista abans 
de la intervenció (dos murs fent cantonada de 90 graus). Tot 
i que ell sempre l’havia vist en el mateix estat d’enrunament 
en els darrers 40 anys, ens va comunicar que sempre li havien 
dit que es tractava d’una tina de planta quadrada, fet que es 
va confirmar durant l’excavació arqueològica.

En detectar-se que les restes s’estenien més enllà del que 
es creia una tina de vi aïllada, es va començar a perfilar la 
possible existència d’un edifici, del qual no es tenia notícia 

1 Aquest edifici està situat al kilòmetre 13 de la carretera de l’Estany a Oló.

2 Fem arribar els nostres agraïments a l’ajut desinteressat que ens ha 
proporcionat els senyors Josep Maria i Joan, veïns de Santa Maria d’Oló, 
sense els quals aquesta informació difícilment hauria pogut ser recollida 
ateses les característiques de la present intervenció.
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fins aquell moment. L’esmentat Sr. Josep Maria va anar a 
preguntar a la gent més gran del poble per si n’havien sentit 
a parlar mai de l’existència d’un edifici en aquell punt.

Finalment, ens va posar en contacte amb el Sr. Joan, 
veí de Santa Maria d’Oló, amb 84 anys d’edat, el qual ens 
va proporcionar una informació transmesa de forma oral al 
llarg de diverses generacions en referència a l’edifici. Així, 
aquest veí, recorda que la seva mare (morta amb 99 anys), li 
deia que la seva pròpia mare li havia comentat que, a la zona 
que ens ocupa, hi havia hagut una casa gran, anomenada 
“casa de Can Rocafort”. La mare del Sr. Joan, tanmateix, 
mai la va veure en peu.

L’edifici. Característiques constructives
Les estructures documentades formen part d’un edifici 
molt més gran que s’estenia vers el sud, però que va ser 
completament arrasat amb les primeres construccions de la 
carretera (actual C-25).

En concret, s’han identificat set espais, cinc interiors 
(àmbits 1, 2, 3, 4 i 5) i dos exteriors (àmbits 6 i 7) que 
ocupen una superfície d’uns 155 m2. Tots ells són el resultat 
de l’evolució arquitectònica de l’edifici, des de la seva 
construcció fins el seu abandonament i enderroc definitiu.

La ubicació de l’edifici, situat a la vessant sud d’un petit 
turonet, va condicionar en gran mesura la distribució dels 
espaïs i la seva arquitectura. En primer lloc, cal destacar que 
estem davant d’un jaciment lleugerament terrassat, a causa 
del desnivell que presenta el terreny vers el sud. Aquest 
fet ha propiciat que trobem àmbits construïts parcialment 
excavats a la vessant rocosa del turó (cas de l’àmbit 3) o 
espaïs que han necessitat l’aportació d’estrats d’anivellació 
(àmbits 6 i 7) per aconseguir els nivells de circulació 
desitjables.

Un altre fet, condicionat per la ubicació de l’edifici, 
és la construcció al nord dels murs més amples. Aquesta 
característica sembla força lògica, ja que s’ha de tenir present 
que es tracta, arquitectònicament, de la part més feble de 
l’edifici. Aquests murs, a part de sostenir la pressió i pes de 
les anivellacions de l’àmbit 6, eren els murs que rebien, a 
la seva base, totes les filtracions i humitats de l’aigua que, 
en episodis de pluges, lliscava des del cim del turó. El fet 
que aquests murs estiguessin fonamentats sobre una vessant 
feia que, a la base, presentessin només un parament vist (al 
sud) i l’espai entre aquest i la roca del turó fos reblert amb 
pedruscall.

Tot i que tots els murs van ser bastits durant un 
període aproximat d’uns 200 anys, dins de diferents 
projectes constructius, cal destacar la seva homogeneïtat. 
L’amplada d’aquests oscil·lava entre els 0,50 m, les més 
estretes, i els 0,78 m de les estructures situades més al nord. 
Estaven bastits amb grans lloses i blocs de pedra mitjans, 
lleugerament desbastats i travats amb d’altres pedres de 
mida petita. Tots els materials eren de procedència local, 
segurament van ser extrets de la vessant del turó, i estaven 
disposats sense seguir filades i lligats amb morter d’argila.

Cal destacar la presència d’un petit envà (0,22 m 
d’amplada), bastit amb pedres petites lligades amb argila, 
que subdividia l’àmbit 1 en dos espais (àmbit 1a i àmbit 1b).

La majoria d’estructures presentaven rases de 
fonamentació excavades a la roca i, un cop bastits els 
fonaments al seu interior, estaven reomplertes amb terra.

En les restes conservades de l’edifici s’han documentat 

cinc portes. En tres casos presentaven marxapeus realçats 
del nivell de circulació, bastits amb una pedra rectangular de 
grans dimensions; en una, el marxapeu era el propi paviment 
i, en una altra, la roca. L’amplada d’obertura d’aquestes 
oscil·lava entre els 0,80 i els 0,90 m aproximadament, 
a excepció de la porta que comunicava els àmbits 5 i 7, 
possiblement una de les portes principals d’entrada, que feia 
uns 1,55 m d’amplada.

Els brancals d’aquestes obertures segurament van estat 
formats per pedres treballades tipus carreus, els quals van 
ser espoliats durant el procés d’abandonament de l’edifici.

Pel que fa als nivells de circulació documentats, s’han 
pogut diferenciar àmbits més o menys preparats. Així, s’han 
documentat àmbits enllosats completament (àmbits 1a i 1b), 
àmbits que disposen de paviments mixtos, part enllosada i 
part de roca (àmbit 3), àmbits en què es va utilitzar la roca 
directament com a paviment, amb la presència en alguns 
punts d’argila (àmbits 4 i 5), i àmbits que utilitzen com 
a nivell de circulació la cota superior d’un estrat de terra 
abocada, però sense cap preparació prèvia (àmbit 7).

- Paviments enllosats: en concret s’han documentat tres, 
tots situats als àmbits 1a i 1b, i bastits amb lloses de pedra 
local de totes les dimensions, lligades amb argila.

- Paviments mixtos (lloses i la roca): d’aquests tipus 
de paviments només s’ha documentat un cas (àmbit 3). La 
major part de l’àmbit utilitzava la roca directament com a 
nivell de circulació, a excepció d’una part que presentava 
una depressió. En aquest punt s’ha documentat un nivell de 
terra sobre el qual s’assentava un enllosat.

- La roca com a paviment: s’han documentat dos 
casos (àmbits 4 i 5), en els quals no hi havia cap mena de 
paviment construït. En ambdós casos es va realitzar un 
repicat de la roca en alguns punts i, en d’altres, on la roca 
presentava lleugeres depressions, es va abocar argila per tal 
de regularitzar la superfície de circulació.

- Nivell de circulació sobre un estrat de terra sense 
preparació prèvia: en concret s’han documentat dos, 
ambdós situats a l’àmbit 7. En aquests casos no s’ha apreciat 
cap preparació del terreny per tal de facilitar la circulació, 
com podria ser una capa de terra compactada. La superfície 
superior dels abocaments de terra presentava una fina capa, 
lleugerament compactada, segurament fruït del propi ús i 
no d’una acció voluntària.

A partir de la intervenció arqueològica s’ha pogut 
documentar que, aquesta part de l’edifici, disposava de, com 
a mínim, planta baixa i planta primera. Una evidència de 
l’existència d’un pis superior es va documentar a l’interior 
de l’àmbit 4, en concret, una estructura interpretada com 
les restes d’una caixa d’escales. Es tractava d’una estructura 
rectangular, bastida amb pedres lligades amb morter d’argila, 
que conservava un graó. Aquesta escala seria utilitzada per 
accedir a una planta superior.

Una altra evidència de l’existència d’un pis superior ens 
la va proporcionar l’excavació dels interiors dels àmbits 1 
i 4. En tots dos casos es va documentar un potent estrat 
d’enderroc (entre 0,20 i 0,46 m de potència) en què destacava 
la presència de fragments de morter de guix de color gris, 
amb desgreixant ceràmic. Aquests fragments conservaven 
els negatius de l’encanyissat que els travessava, tot servint 
de suport per a la pavimentació de lloses d’un pis superior. 
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Aquestes lloses, es van trobar en algun fragment encara 
enganxades i, en alguns altres, es va poder documentar la 
seva empremta. Aquesta estructura hem de suposar que 
estava subjectada per un trespol de fusta.

La coberta de l’edifici estava realitzada amb una teulada 
de teules corbes o de tipus aràbiga. L’enderroc d’aquesta 
teulada es va documentar a l’interior dels àmbits 1, 3 i 4.

ESTRUCTURES DOCUMENTADES A L’INTERIOR 
DE L’EDIFICI
A la majoria dels interiors dels àmbits no es van documentar 
estructures, amb l’excepció dels àmbits 1 i 4.

- Possible llar de foc: a l’interior de l’àmbit 1, 
cantonada nord-est, es va documentar una estructura que 
possiblement fou d’una llar de foc. Aquesta presentava 
una planta rectangular, amb la possible solera bastida amb 
llosses lligades amb argila. Estava delimitada, al costat 
oest, per una pedra gran allargada, que originàriament 
eren dues. Tot i que l’estructura presentava una morfologia 
característica de les llars de foc, el fet que no s’hagin pogut 
documentar evidències deixades per una llarga exposició al 
foc, i per les altes temperatures, ens fa posar en dubte la 
seva funcionalitat. Tot i aquesta absència, cal remarcar que, 
al voltant de l’estructura, sobre el paviment de l’àmbit, es 
va poder documentar un estrat argilós de matriu cendrosa, 
que tal vegada podria ser de les restes de l’ús de l’estructura 
com a llar.

- Estructura negativa de funció indeterminada: a 
l’interior de l’àmbit 4, situat a l’extrem sud, es va documentar 
una estructura negativa, de planta amb tendència circular, 
excavada a la roca. Aquesta, disposava d’un diàmetre 
aproximat d’1’5 m i de parets rectes i fons pla, conservant 
una profunditat màxima d’uns 0’27 m i presentava les 
parets revestides amb una capa de morter de calç de color 
groguenc, barrejat amb alguna pedra de mida petita. La 
funcionalitat d’aquesta estructura ens és desconeguda, 
tot i això al seu interior es van poder recuperar, al fons, 
nombrosos fragments de ferro, la major part corresponents 
a claus, i una possible frontissa, cosa que fa sospitar que 
l’estructura disposés d’una petita trapa de fusta que la cobrís, 
o bé hi hagués una superestructura en fusta encaixada en 
aquesta, de la qual només se’n han conservat els elements 
metàl·lics que la lligaven.

- Cup de vi: al nord de l’edifici, adossat a l’àmbit 1, 
es va documentar una estructura de planta rectangular 
(d’1,78 m x 1,64 m de costat intern i de 2,26 m x 2,78 m 
de costat extern), bastida amb murs de 0,50 m d’amplada. 
Aquests estaven bastits amb la tècnica de l’encofrat, formats 
per pedres de diverses mides sense treballar, lligades amb 
abundant morter de calç de color blanquinós. L’interior de 
l’estructura, parets i paviment, havia estat revestit amb rajols 
de 0,70 m x 0,50 m de costat, els quals havien estat espoliats 
deixant la seva empremta al morter. Aquesta estructura ha 
estat interpretada com un cup de vi.

En el moment de construcció del cup, es va realitzar una 
obertura a la base del mur nord de l’àmbit 1. Possiblement 
no queden evidències; per aquesta obertura hi hauria la 
canalització de sortida del cup (la “boixa”). Dins de l’àmbit 
1, a sota mateix de l’obertura, es va documentar un negatiu 
de tendència circular excavat a la roca. Aquest negatiu 
possiblement fou de l’encaix per situar els recipients a l’hora 
d’extreure el most del cup (La “Cubella”).

L’ús de l’estructura presentava tres cotes diferenciades. 
El carregament del raïm possiblement es realitzava des de 
l’àmbit 6. Aquesta zona, situada a l’exterior de l’edifici, era 
una zona de pas, per on possiblement podien circular carros 
o cavalls que el transportaven. El procés de trepitjar el raïm 
segurament es realitzaria a la part superior del cup, caient 
el most a l’interior a través d’una obertura. Un cop dins el 
most es realitzava el procés de fermentació i un cop enllestit 
s’extreia des de l’interior de l’àmbit 1.

EVOLUCIÓ CONSTRUCTIVA
Atès que aquest edifici es va abandonar de forma voluntària, 
els materials que s’han pogut recuperar no són gaire 
nombrosos, tot i així, s’ha aconseguit recuperar el material 
arqueològic suficient per poder establir la seva seqüència 
evolutiva.

-Fase 1. Segle XVII
Tot i que de l’estratigrafia relacionada amb la fundació de 
la construcció pràcticament no s’han recuperat materials 
arqueològics, l’absència total de materials més antics al segle 
XVII, a tot el jaciment, ens marca un terminus post quem per a 
la construcció de l’edifici situat a partir d’inicis del segle XVII.

Podem subdividir el primer període constructiu en tres 
subfases (Fases 1a, 1b i 1c), segurament molt properes en el 
temps, totes cal situar-les cronològicament dins el segle XVII.

Fase 1a. Segle XVII, possiblement entre 1600 i 1635
Les primeres evidències constructives de l’edifici les 

trobem amb la construcció del denominat àmbit 1. Al seu 
interior s’accedia a través d’una porta oberta al mur est de 
l’àmbit, i els seus agençaments interiors no ens han perdurat, 
amb l’excepció d’una pavimentació de lloses que només es va 
poder detectar a la meitat meridional de l’espai.

L’excavació d’aquest paviment va proporcionar els únics 
materials ceràmics relacionats amb aquest primer moment. 
En concret, es tracta de dos fragments vidriats i dos fragments 
oxidats de ceràmica comuna d’època moderna, i un fragment 
de base d’escudella de pisa blava catalana d’influència del 
barroc, decorada amb motius vegetals. Tot i que aquest tipus 
de decoracions les trobem durant els 70 primers anys del 
segle XVII, són molt més comunes entre els anys 1600 i 
1635 (Telese, 1991, pp. 94-98).

Fase 1b. Possiblement entre 1635 i 1670
En un moment no gaire posterior a la fase 1a, es dugué 

a terme l’ampliació de l’edifici mitjançant la construcció del 
denominat àmbit 4.

Un cop portada a terme la construcció de la planta baixa 
de l’àmbit 4, possiblement ja es duria a terme el forjat del 
primer pis comú als àmbits 1 i 4, al qual s’hi accediria des de 
l’escala situada a l’interior del nou cos constructiu.

A l’est de l’àmbit 4 hi havia el denominat àmbit 7, 
aquest últim era una zona exterior, que durant les obres 
de construcció del nou cos va ser fortament alterada. 
Inicialment, cal destacar que la roca presentava, en aquesta 
zona, un fort rebaix, possiblement produït durant l’extracció 
de material constructiu destinat a la nova construcció.

Un cop finalitzada la construcció, aquesta zona exterior 
presentava un fort desnivell i un terreny molt irregular. Per 
tal de fer transitable la zona, es va procedir a l’abocament de 
terres que van anar anivellant el terreny.
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L’excavació d’aquestes terres va proporcionar la quantitat 
més gran de materials de tot el jaciment. El conjunt ceràmic 
estava format principalment per materials amb acabat 
vidriat en verd i marró, amb les següents formes: olles, plats, 
escudelles, gibrells, gerretes, cassoles, càntirs i tapadores. En 
menor quantitat es van recuperar fragments de ceràmiques 
comunes oxidades i reduïdes, en aquest cas la majoria dels 
fragments eren informes.

De tot el conjunt en destaquen els fragments de pisa blava 
catalana d’influència del barroc. En concret, s’han recuperat 
13 fragments d’escudella (6 amb decoració de circumferències 
concèntriques, 1 amb decoració de creu, 1 amb decoració de 
creu arcada i 5 amb decoració indeterminada) i 3 fragments 
de plat amb decoració indeterminada. La decoració en 
escudelles de circumferències concèntriques es generalitza 
durant el 2º terç de la centúria (Telese, 1991, pp. 206-207).

A l’interior de l’àmbit 1, possiblement en aquest moment, 
es va dur a terme la seva compartimentació (àmbit 1a i 1b), 
mitjançant la construcció d’un envà.

Fase 1c
Encara dins del segle XVII, ens trobem amb la primera 

ampliació de l’edifici vers el nord, amb la construcció del cup 
(àmbit 2) de planta quadrangular, adossat al mur nord de 
l’àmbit 1.

El cup es va construir retallant la pendent del turó en 
aquesta zona, reomplint posteriorment la rasa de construcció 
amb terra. L’excavació d’aquest estrat també va proporcionar 
materials ceràmics característics del segle XVII. En 
destaquen 2 fragments de plat de pisa blava catalana 
d’influència del barroc, una amb decoració d’arc simple 
cap enfora i una indeterminada. Les decoracions amb arcs 
simples són característiques durant els primers 70 anys del 
segle (Telese, 1991, pp. 123-126).

- Fase 2. Segle XVIII
En aquest període es duen a terme la resta de reformes del 
mas, que van afectar algunes de les estructures precedents. 
S’han diferenciat dues subfases.

Fase 2a. Possiblement 1ª meitat del segle XVIII
En aquest moment es construeix l’àmbit 3, adossat al 

mur nord dels àmbits 1 i 4 i al mur est del cup de vi. Com 
ja s’ha comentat amb anterioritat, l’àmbit 3 es va bastir 
parcialment excavat a la roca, per tal d’aconseguir a l’interior, 
un nivell de circulació semblant al de la resta de l’edifici. Per 
tal de comunicar l’àmbit 3 amb la resta de la casa, en aquest 
moment es va obrir una porta al mur nord de l’àmbit 4.

La construcció de l’àmbit 3 va coincidir amb l’obertura, al 
mur nord, d’una porta que comunicava l’exterior amb l’àmbit 
4.

A l’interior de l’àmbit 4, possiblement en aquest moment, 
es va realitzar la construcció d’una estructura negativa 
excavada al subsòl, de planta semicircular, de funcionalitat 
indeterminada.

Atesa l’absència de produccions ceràmiques en els estrats 
relacionats amb aquesta fase, que puguin ser utilitzades com 
a fòssils directors, la datació d’aquesta ha estat determinada a 
partir del terminus post quem del segle XVII, que proporciona 
la fase 1 i del terminus ante quem de la meitat del segle XVIII, 
que proporciona la subfase 2b.

Fase 2b. Possiblement meitat del segle XVIII
Poc temps després de les reformes realitzades durant 

la fase anterior, es van realitzar les últimes obres a l’edifici. 
Aquestes principalment es van concentrar a la zona exterior 
(àmbits 6 i 7).

En aquest moment es construeix, adossat a l’oest de 
l’àmbit 3, un gran mur, orientat est-oest, que dividia els 
àmbits 6 i 7. Tot i la seva amplada, semblaria tractar-se 
d’un mur que tenia les funcions de contenció de terres i de 
delimitació. La zona situada al nord (àmbit 6) es va reomplir 
amb terra per tal d’anivellar-la i fer-la més practicable.

Amb la construcció del mur, l’àmbit 7 va quedar delimitat, 
com a mínim pel nord, donant més l’aparença d’una zona de 
pati. Aquest espai ja havia estat utilitzat des de la fase 1b, 
però en aquest moment es produeix una nova anivellació de 
la seva superfície, amb l’abocament de terres i la creació d’un 
nou nivell de circulació.

La construcció d’aquest nou mur també va generar la 
creació de l’àmbit 5, el qual esdevé un accés a l’edifici, amb 
les restes d’una escala, que comunica amb l’àmbit 4.

L’edifici va estar en ús durant pràcticament tot el segle 
XVIII, testimoni del seu ús es la recuperació de materials 
arqueològics característics d’aquesta centúria. En concret, en 
els nivells d’abandonament, s’han recuperat dues monedes1, 
ceràmiques de producció de pisa blava catalana d’influència 
francesa, de pisa blava catalana d’estil de l’imperi i de comuna 
vidrada tipus “can Falló”.

- Fase 3. Entre 1770 i la primera meitat del segle XIX
L’abandonament i posterior enderroc de l’edifici es va 

produir d’una manera lenta i progressiva i cal descartar 
totalment un procés ràpid i sobtat. Això queda palès, entre 
d’altres coses, en els pocs materials que s’han recuperat en 
els nivells d’abandonament, fet inequívoc d’un procés llarg. 
Una altra dada que reforça aquesta tesi, es la documentació 
d’espolis selectius d’estructures, com són l’extracció de pedres 
treballades dels brancals de les portes, fet aquest característic 
en edificis abandonats durant un llarg temps.

L’estudi del procés d’enderroc també ens indica un 
procés lent de degradació de l’edifici. Segons aquest s’ha 
pogut determinar que, en un inici, es va ensorrar el trespol 
que sustentava el terra de la planta primera. En un segon 
moment es va produir l’enfonsament de la teulada, així com 
la caiguda de parts dels murs, i finalment, es va produir la 
caiguda definitiva de la major part dels murs perimetrals.

La cronologia de l’abandonament de l’edifici cal situar-la 
en un moment indeterminat entre l’any 1770 i la primera 
meitat del segle XIX. Aquesta datació ens ve donada pel 
conjunt de materials recuperats en els nivells d’abandonament 
i enderroc.

Disposem del terminus post quem de l’any 1770, que ens 
dóna la recuperació d’un perfil complert de plat de Pisa blava 
catalana d’estil de l’imperi amb la decoració de la Cirereta. 
L’inici d’aquesta producció, tradicionalment ha estat situada 
més cap a finals del segle XVIII i durant la 1ª meitat del 
segle XIX. Tot i això, caldria avançar la seva aparició, com a 
mínim, fins l’any 1770, segons es desprèn de la recuperació 
de tres plats d’aquesta producció amb la decoració de la 

1 Un ardit del rei Ferran VI (1756), emès a la seca de Segòvia perquè 
la de Barcelona es trobava tancada en aquelles dates i una altra 
moneda d’un morabatí del regnat de Felip V, d’un tipus emès entre 
els anys 1718-1720 a la seca de Barcelona.
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cirereta, al jaciment del Raval del castell de Sant Felip (Maó, 
Menorca), datats entre els anys 1770 i 1776, anys en que es 
va dur a terme el procés d’abandonament i posterior enderroc 
d’aquest pels anglesos (AAVV. 2006, pp. 64-65).

Altres produccions ceràmiques recuperades en els nivells 
d’enderroc han estat: un fragment de vora de plat de Pisa 
blava catalana d’influència francesa, amb la decoració de 
l’arracada, i un fragment de vora de comuna vidrada tipus 
“can Falló” amb decoració de Fulles estilitzades, ambdues 
produccions típiques de la 2ª meitat del segle XVIII.

- Fase 4. Segle XIX
Durant el segle XIX, es va produir l’arrasament definitiu 

de l’edifici, amb l’objectiu de convertir la zona en terres de 
conreu. Durant els segles XVIII i XIX es va produir un 
augment del conreu de la vinya a la zona del Bages i també 
al terme de Santa María d’Oló. En aquest moment es va 
terrassar tota la vessant del turonet a on estava bastida la casa 
de can Rocafort. Possiblement part de les feixes, que encara 
es poden veure actualment a l’entorn immediat, estaven 
construïdes amb pedres procedents de l’enderroc de l’edifici.

Aquest procés va produir que les restes del mas quedessin 
completament amagades i oblidades fins el present. Només es 
va respectar la cantonada nord-oest del cup de vi, segurament 
a causa de la seva reutilització com a estructura de contenció 
de terres d’una terrassa superior.

FIGURES

Figura 1. Planimetria de Can Rocafort. (Dibuix de camp: Jordi Chorén 
i Marcel Olivé; Infografia: Markary García)

Figura 2. Fases constructives (Infografia: Ivan Salvadó).

Figura 3. Àmbits 1 i 2. Cup de vi (Infografia: Ivan Salvadó).

Figura 4. Ceràmiques de producció de Pisa blava catalana d’influència 
del barroc. Entre 1600 i 1670. 
1.UE 33-10. Escudella amb decoració indeterminada.
2.UE 93-2. Escudella amb decoració de motius vegetals.
3.UE 31-1. Plat amb decoració indeterminada.
4.UE 71-23. Escudella amb decoració de circumferències concèntriques.
5.UE 82-4. Escudella amb decoració de circumferències concèntriques.
(Dibuix: Jordi Chorén i Marcel Olivé).
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Figura 5. Produccions ceràmiques situades cronològicament entre la 
meitat del segle XVIII i la 1ª meitat del segle XIX. 
1.UE 81-1. Plat de pisa blava catalana d’influència francesa amb deco-
ració de l’arracada. Entre 1750-segle XIX inicis.
2.UE 57-1. Plat de comuna vidrada tipus “Can Falló” amb decoració 
de fulles estilitzades. Entre 1750-1850
3.UE 42-2. Plat de pisa blava catalana de l’estil de l’imperi amb deco-
ració de la cirereta. Entre 1770-1850.
(Dibuix: Jordi Chorén i Marcel Olivé).

Àmbit 1. Detall de la Cubella. (Autor fotografia: Jordi Chorén)

Àmbit 2. Restes del cup de vi. (Autor fotografia: Jordi Chorén)

Vista del jaciment des de l’est. (Autor fotografia: Jordi Chorén)

Vista del jaciment des del nord. (Autor fotografia: Jordi Chorén)

Àmbit 3. Vista de l’àmbit des de la part alta del turó. (Autor fotografia: 
Jordi Chorén)
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Espais de la Batalla dels Prats de 
Rei (1711) localitzats arran de 
la intervenció arqueològica a les 
obres de subministrament d’aigua de 
la Llosa del Cavall a les comarques 
del Solsonès, l’Anoia i el Bages

Marc Bosch de Doria (Antequem)
Dídac Pàmies Gual (Antequem)
Pere Tardà Serra (Cat Patrimoni)

Entre els mesos de setembre i desembre de l’any 1711 va tenir 
lloc l’anomenada Batalla dels Prats de Rei, un enfrontament 
bèl·lic entre els exèrcits austriacista i borbònic, en el context 
de la Guerra de Successió (1701-1713/1715). La batalla va 
tenir un marcat caràcter de posicionament geoestratègic i 
les conseqüències per a la vila i, en general, per a la zona 
de l’Alta Segarra (actualment dins la comarca de l’Anoia) 
varen ser desastroses. Avui dia, les restes de la batalla 
encara afloren a tot el terme municipal, durant els treballs 
agrícoles i en les obres de construcció o rehabilitació. Entre 
els anys 2009 i 2010, es va portar a terme una intervenció 
arqueològica subsidiària del tram de Calaf a Igualada del 
projecte d’abastament d’aigua de la Llosa del Cavall, que 
va permetre localitzar restes mobles d’uns espais de la zona 
borbònica de l’esmentada batalla.

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
La mort sense descendència del rei Carles II (1661-1700), 
de la dinastia dels Àustria, suscità una forta rivalitat amb la 
dinastia borbònica per la successió al tron que desencadenà 
en un conflicte bèl·lic d’abast internacional i enfrontà les 
grans potències europees pel control de la corona hispànica, 
que gaudia d’importants territoris tant al continent europeu 
com a Amèrica. Felip, Duc d’Anjou, i nét del monarca francès 
Lluís XIV de la dinastia dels Borbons, i l’arxiduc Carles de 
la dinastia dels Hausburg i fill de Leopold I, es disputaren el 
tron.

Per evitar la formació d’una gran potència europea sota 
domini de la dinastia borbònica, Leopold formà una coalició 
amb Anglaterra i Holanda i l’any 1702 declarà la guerra a Lluís 
XIV per tal de reclamar els seus drets a la corona hispànica.

Tot i que inicialment Catalunya no es va manifestar 
contra Felip V, el descontentament per les reformes financeres 
realitzades pel nou monarca, l’augment de la popularitat del 
partit austriacista i la francofòbia que compartien els diferents 
estrats de la societat catalana, provocà que les institucions 
catalanes, i la societat en general, es decantessin per la causa 
austriacista l’any 1705, juntament amb València i Múrcia. Un 
cop derrotades les tropes borbòniques de Barcelona, Catalunya 
esdevingué feu austriacista i es convertí en la seu del nou rei 
Carles III i la seva cort fins l’any 1711.

Al llarg de quatre anys de guerra a la Península Ibèrica, es 
comptabilitzen nombroses victòries pels dos bàndols, entre les 
que destaquen la conquesta de Madrid per part de Carles III 
fins a dues vegades (any 1706 i 1710) o la conquesta d’Aragó 
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també en dues ocasions per part de Felip V, una després de 
la victòria d’Almansa l’any 1707 i una segona després de la 
victòria de Villaviciosa el desembre de l’any 1710.

Serà a partir d’aquest any que el domini de les tropes 
aliades, comandades pel general comte Guido von 
Starhemberg, es limita a les comarques interiors de la línia 
Tarragona – Barcelona – Igualada, a més de les Illes, restant 
les ciutats de Lleida, Tàrrega, Cervera, Tortosa i Figueres 
sota control borbònic.

El desenllaç de la guerra però, no es decidí al camp 
de batalla sinó a la diplomàcia. Succeïren dos fets que 
propiciaren el final del conflicte. Per una banda morí 
l’emperador Josep I (abril de 1711) i va nomenar hereu el 
seu germà Carles, que es va proclamar emperador (Carles 
VI), creant així una gran potència austríaca. Per altra banda 
a Anglaterra, aquest mateix any, el partit Tory (conservador), 
partidari de negociar amb Lluís XIV i Felip V importants 
contrapartides comercials, va arribar al govern anglès.

Així doncs, a partir de la proclamació de Carles VI i 
per tal d’evitar l’aparició d’una gran potència que abracés 
els territoris del Sacre Imperi Romanogermànic i els 
continentals i ultramarins de la corona hispànica, els anglesos 
iniciaren negociacions que culminaren amb els tractats 
d’Utrecht (1713) i de Rastatt (1714) que configuraven 
un nou “equilibri europeu”, gràcies als quals Anglaterra 
assolí concessions importants a costa de França i Espanya 
(ALBAREDA; GIFRE, 1999) retirant-se definitivament del 
conflicte bèl·lic.

Les institucions i la societat catalana, però, seguiren 
oferint resistència a les tropes borbòniques, tot i la diferència 
de forces abismal. Existia un reduït contingent de resistents 
assentats a la fortalesa de Cardona i a la ciutat de Barcelona. 
Al mes d’abril de l’any 1714 s’inicià el setge i bombardeig de 
Barcelona que culminà amb la caiguda de la ciutat l’11 de 
setembre del mateix any, mentre que la fortalesa de Cardona 
caigué en mans filipistes uns dies més tard.

LA BATALLA DELS PRATS DE REI
La batalla es desenvolupà durant la tardor de l’any 1711 i 
enfrontà les tropes borbòniques (assentades a la banda nord-
oest del riu Anoia) amb el quarter general al municipi de 
Calaf, i les tropes austriacistes (assentades a la banda sud-est 
del riu Anoia) amb el quarter general a La Manresana.

Des de l’estiu d’aquell any, l’exèrcit borbònic buscava la 
manera d’accedir a la ciutat de Barcelona, d’aquesta manera, 
el mariscal borbònic Vendôme,  mobilitzà les seves tropes, 
que des de les terres de ponent intentarien accedir a la 
capital passant per les vies de comunicació de la Catalunya 
central, seguint la ruta de Calaf, els Prats de Rei, Igualada i 
el coll del Bruc.

Coneixedor de les seves accions, i en el moment en què 
l’exèrcit borbònic es trobava a la zona de Calaf, el comte 
Starhemberg decidí, el 17 de setembre de 1711, acampar 
als voltants de la vila dels Prats de Rei en una posició 
privilegiada dominada per La Manresana i amb fàcil accés 
a l’avituallament d’aigua ja que situà la rereguarda a la 
depressió que forma el Torrent de la Manresana. 

Tres hores més tard arribaren a la zona les tropes 
borbòniques comandades pel Duc de Vendôme i, l’endemà 
,iniciaren els bombardeigs a la vila de Prats de Rei. El comte 
Starhemberg n’ordenà l’ocupació amb 500 soldats, guarnició 
que anà rellevant cada dia.

Al mes de novembre, l’exèrcit borbònic, incapaç 
d’avançar posicions als Prats de Rei, buscà una nova ruta 
d’accés a la capital catalana pel riu Cardener, que implicava 
la conquesta de la fortalesa de Cardona que es trobava sota 
control austriacista, iniciant així el setge de la fortalesa el 
15 de novembre, sota el comandament del Comte de Muret.

En aquell moment, l’enfrontament bèl·lic als Prats de 
Rei es convertí en una batalla de posicions i de desgast 
entre els exèrcits protagonistes que serví per refermar el 
poder borbònic sobre Calaf i enviar reforços a l’exèrcit 
assetjant de Cardona, mentre que per part de l’exèrcit aliat, 
serví per obrir camins i enviar avituallaments als assetjats 
a la fortificació de Cardona. Segons Starhemberg “els dies 
22 i 23 de novembre, des de Prats de Rei, sortiren 150 
granaders, amb 50 barrils de pólvora, 1.200 pedres i 70 
quintars de bales de fusell, que aconseguiren de descarregar 
dins del castell de Cardona” (GABARRÓ, 1997).

Al llarg dels quatre mesos que durà l’enfrontament 
es dugueren a terme nombrosos atacs per part de 
l’exèrcit borbònic, com per exemple l’ocupació del Molí 
de l’Albareda, produïda el dia 19 de setembre, que fou 
repel·lida amb contundència pels austriacistes, deixant 
nombroses baixes tant pels atacants com pels defensors. 
Aquest fet ha estat ha estat narrat en detall per les fonts 
de l’època.

El Duc de Vendôme aixecà el camp de Prats de 
Rei el dia 24 de desembre de l’any 1711, mentre que el 
mariscal comte von Starhemberg aixecà el campament 
definitivament tres dies després, sense haver cedit en cap 
moment a les envestides dels adversaris borbònics.

FONTS DOCUMENTALS
Per a complementar la informació obtinguda gràcies a la 
intervenció arqueològica, es realitzà un estudi documental 
i cartogràfic atès que, a causa de la rellevància històrica 
d’aquests fets, tant els protagonistes com els historiadors, de 
l’època i posteriors, en deixaren constància documental.

Així doncs, s’han analitzat les dades aportades per la 
ressenya elaborada per l’estat major del comte Guido von 
Starhemberg, Diario de lo sucedido en el campamento de Prats 
de Rey, desde septiembre a diziembre de 1711” conservat a 
l’Arxiu de Guerra de Viena; el volum III de les cròniques 
de les Narraciones Históricas, escrites pel noble Francesc de 
Castellví entre els anys 1701-1724; un document anònim 
manuscrit, conservat al Museu Josep Castellà dels Prats de 
Rei que recull les vivències d’un pagès de la zona, durant el 
període de la batalla; i un dietari personal de Joan Fàbrega, 
pagès de Cerarols que registrà tant esdeveniments familiars, 
com els fets d’armes dels Prats de Rei i el setge de Cardona 
de l’any 1711.

D’altra banda, s’han analitzat diversos documents 
cartogràfics de l’època. En primer lloc s’ha utilitzat el Plan 
der Feldlager bei Prats del Rey, 16. September 1711, testimoni 
gràfic excel·lent sobre la distribució i organització de les 
tropes d’infanteria, cavalleria i artilleria d’ambdós bàndols 
a banda i banda del riu Anoia. En segon lloc, s’han estudiat 
dos plànols de detall (Plan de Prat del Rey Avec ses Attaques; 
Plan de Prat del Rey Avec la continuation de ses Attaques) dels 
atacs d’artilleria de les tropes borbòniques sobre la muralla 
septentrional del municipi dels Prats de Rei i l’excavació de 
les trinxeres entre el 25 de setembre i el 8 d’octubre de l’any 
1711.
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LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
Entre els anys 2009 i 2010, es va portar a terme una intervenció 
arqueològica subsidiària, del tram de Calaf a Igualada del 
projecte d’abastament d’aigua de la Llosa del Cavall, promoguda 
per ACUAMED – Aguas de las Cuencas Mediterráneas 
(empresa del Ministerio de Medio Ambiente) i executada 
per Construccions Rubau, SA. Es va realitzar un seguiment 
exhaustiu dels moviments de terra que consistien en l’excavació 
d’una rasa de grans dimensions amb una màquina rasadora i la 
prèvia traça d’una plataforma per a la circulació de la maquinària 
pesant. També es varen construir diversos pous de connexió de 
la canalització principal amb els ramals que subministren aigua 
a les poblacions.

L’estudi d’impacte ambiental, redactat prèviament a l’obra, 
incloïa un apartat de jaciments arqueològics que l’obra havia 
de protegir, però es tenien en compte bàsicament els elements 
publicats fins aquell moment. Durant el control arqueològic de 
l’obra es varen localitzar i identificar altres elements patrimonials 
no inventariats per la Direcció General del Patrimoni Cultural 
(Generalitat de Catalunya) ni catalogats pels ajuntaments de 
municipis afectats, alguns gràcies a les fonts orals d’habitants 
de la zona.

Aquest és el cas de les restes de la Batalla dels Prats de 
Rei, que no tenen un espai geogràficament definit a la carta 
arqueològica, atès que ocupen la vila i el seu entorn, de forma 
disseminada, i majoritàriament són vestigis materials mobles. 
La recerca documental i bibliogràfica va confirmar que l’obra 
d’abastament d’aigua transcorria per alguns espais referenciats a 
la cartografia i notícies de l’època.

La identificació dels espais de la batalla va permetre 
extremar la vigilància arqueològica en aquests indrets i realitzar 
una intervenció específica que constava de dues fases: prospecció 
i excavació.

La prospecció arqueològica va abastar un tram de 6,4 km de 
longitud i una amplada d’uns 50 m, seguint la traça projectada de 
l’obra als espais de la batalla, pràcticament abraçant els límits del 
terme municipal dels Prats de Rei, de nord a sud. A la prospecció 
hi van participar dos arqueòlegs que van fer un “pentinat” 
exhaustiu del terreny fent un anàlisi ocular de la superfície. Tenint 
en compte, pel tipus de vestigis, la més que previsible troballa de 
materials metàl·lics ,es va utilitzar un detector de metalls que 
va permetre identificar restes enterrades o semienterrades i, 
d’aquesta manera, delimitar àrees de jaciment. Totes les restes 
mobles es van situar amb GPS (Global Positioning System) per 
tal d’identificar i delimitar àrees de major concentració.

Els resultats de la prospecció han estat la identificació de 
dos punts amb major densitat d’elements residuals procedents 
de la batalla. El primer punt és la zona coneguda com a Planes 
de la Vall, mentre que el segon es troba a ponent de la vila dels 
Prats de Rei.

Aquests dos indrets no presentaven cap tipus de resta 
constructiva o immoble de l’època de la batalla i tampoc es va 
identificar cap seqüència estratigràfica més enllà dels nivells 
de terra agrícola. Per això, es va optar per una intervenció que 
consistia bàsicament en la recuperació de restes materials, 
d’acord amb els tècnics dels serveis territorials de cultura de 
la Generalitat de Catalunya. Amb l’ajuda d’una màquina 
retroexcavadora es van anar extraient capes d’entre 2 a 10 
cm, dins les zones delimitades prèviament, amb la supervisió 
detallada dels arqueòlegs i l’ús auxiliar del detector de metalls. 
Els materials eren fotografiats i georeferenciats in situ, abans de 
ser recollits individualment.

LES PLANES DE LA VALL
La zona coneguda com a Planes de la Vall (UTM ETRS89: 
378254.9, 4618357.5) està situada al nord-oest del nucli 
urbà dels Prats de Rei, entre l’actual carretera C-1412a i el 
Puig Fred. Es tracta d’una àrea planera ocupada íntegrament 
per conreu de secà, que durant la batalla dels Prats de Rei, 
fou ocupada per les tropes borbòniques.

En aquest sector, s’han identificat un total de 21 
elements vinculats a la batalla. El conjunt està format per 
9 bales de plom per fusells (algunes amb traces d’impacte), 
una palometa de miquelet o espanyol, i altres elements d’ús 
quotidià. També es localitzaren dues monedes, un ardit de 
l’arxiduc Carles ressegellat al 17091 i un morabatí de Felip 
V2, una forquilla amb decoració a motllo d’una flor de lis i 
altres elements com plaquetes i tubs de coure, un picarol de 
bronze, botons, precintes de plom i una possible piqueta.

A PONENT DE LA VILA
Es tracta d’una àrea situada a l’oest del nucli urbà (UTM 
ETRS89: 378169.4, 4618033.2) que ocupa unes petites 
elevacions que ofereix el terreny, entre els camins de Calcines 
i Xarana, ocupada per camps de conreu de secà i que durant 
els fets d’armes que ens ocupen, s’hi assentaren punts 
d’artilleria borbònics.

El material predominant localitzat en aquest punt són restes 
d’artilleria com fragments de projectils de canó i de bomba rasa. 

Altres elements identificats de forma més dispersa i fora 
d’aquests dos espais corresponen a una bala de fusell a la 
plana de l’Albareda, un fragment de metralla de granada de 
mà a tocar del camí de Cardona, al vessant sud del turó de 
Solanelles, i un fragment d’esperó de ferro forjat a la zona 
dels Plans.

CONCLUSIONS
Les fonts documentals i cartogràfiques analitzades per aquet 
estudi ens proporcionen una informació de primera mà 
excel·lent respecte a la organització i distribució d’ambdós 
exèrcits al voltant de la vila dels Prats de Rei.

Un manuscrit anònim conservat al Museu Josep Castellà 
de Prats de Rei narra la distribució en l’espai tant per l’exèrcit 
borbònic com per l’exèrcit aliat:

“El dia 17 de setembre va ser assetjada esta vila  están 
lo exersit de Carlos tercer de Can selva fins a Puigfarner 
de numero de 22000 homens governats per lo General 
Steranberch qui estaba a casa Roca de la Manresana. Los de 
Phalip quint estaven de St. Povim (Sant Pere del Vim) finsa 
la devesa de la Portella. Eran lo numero de 35000 homens 
governats per lo Príncep Bandoma qui estaba a Calaf a casa 
de Mn. Geroni Abadal. Posaren batería de peces a la hera 
den Llobet per espatllar la muralla y casa encara que las casas 
les espatllaren mes los alemanys per trarer las bigas per fer 
foch que no la bateria y estigueres fins al dia de Nadal que 
sen anaren lo exersit de Phalip quint y lo de Carlos tercer lo 
dia de St. Joant dia 27 de desembre deixant las casa de la vila 
menos la Rectoria y Casa Candido inhabitables”.

1  Anvers: llegenda ANNO 1700 (correspon al 1709) i filigrana. Revers: Escut 
de Barcelona i llegenda CIVITAS (restes de l’ardit original).

2 Anvers: llegenda “PHILIP·V·D·G·HISPAN·REX” envoltant un escut 
coronat de 3 partions: castell, lleó i 3 flors de lis. Revers: llegenda 
“VTRVMQ·VIRT·PROTEGO”, que conté un lleó coronat amb ceptre i espasa, 
amb dos mons.
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Tanmateix el Plan der Feldlager bei Prats del Rey, 16. 
September 1711, realitzat per l’exèrcit aliat, ens mostra a la 
perfecció la distribució dels exèrcits. A la banda sud-est del 
riu Anoia hi trobem l’exèrcit aliat format per un cos central 
de diferents batallons d’infanteria i els flancs coberts per la 
cavalleria (esquadrons i hússars). Al front s’hi observa una 
línia intermitent de trinxeres paral·lela al riu Anoia, que 
s’inicia al molí de l’Albareda i finalitza a la vila de Prats 
de Rei, punt pel qual es realitzaven els relleus de soldats a 
l’interior de la vila.

L’exèrcit estava format per militars de diferents 
nacionalitats, palatins, imperials, anglesos, holandesos i 
portuguesos, essent els primers els que ocupaven les posicions 
més avançades en el combat.

Referent a l’exèrcit borbònic, estava situat a la banda 
nord-oest del riu Anoia, també organitzat amb un cos central 
d’infanteria i els flancs coberts per la cavalleria. En aquest 
cas la línia de trinxeres es concentrà majoritàriament al nord 
de Prats de Rei, punt on el Duc de Vendôme hi concentrà els 
atacs amb artilleria per tal d’obrir una escletxa a la muralla 
i accedir a l’interior de la vila. L’exèrcit estava format per 
castellans, francesos i irlandesos.

Així doncs tenim una superfície ocupada pels dos exèrcits 
d’aproximadament 10,5 km2, limitats al sud per la línia que 
forma l’església de Sant Ermengol, el mas de La Clau i el 
molí de l’Albareda; a l’est pel torrent de la Manresana; al 
nord per la línia que formen el mas de Puigfarner, el mas de 
l’Estrada i el turó de Puig de Màger; i l’oest per la línia que 
es forma entre Puig de Màger i Sant Ermengol, passant per 
Solanelles i Cal Codina de la Quadra.

Tot i que el plànol no està a escala, la representació 
orogràfica del terreny i la distribució toponímica són 
bastant fidedignes a la real, per aquest motiu s’ha realitzat 
la digitalització de la ubicació dels diferents batallons 
d’infanteria, esquadrons de cavalleria i artilleria en un plànol 
topogràfic actual. Cal tenir present però que la falta d’una 
topografia real de l’època, ens porta a situar els diferents 
elements dels exèrcits de manera aproximada al terreny 
real i que, en cap cas, pretenem confirmar que es tracti 
de la ubicació exacta dels exèrcits. Amb aquest document 
pretenem assentar les bases per a futures intervencions i 
estudis de la zona.

Els treballs de prospecció i seguiment arqueològics de 
les obres d’abastament de la Llosa del Cavall han donat 
com a resultat la identificació de nombroses restes residuals 
referents a la Batalla dels Prats de Rei. El major percentatge 
de material recuperat es concentra a dos punts diferenciats: 
les Planes de la Vall i a ponent de la vila.

Tot el material moble s’ha georeferenciat i la situació s’ha 
contrastat amb la informació obtinguda per la cartografia 
de l’època. En aquest sentit, és probable que les restes 
localitzades a les Planes de la Vall es corresponguin a una 
zona de trinxeres o bé d’un punt de campament de les tropes 
d’infanteria de l’exèrcit borbònic; a les petites elevacions a 
ponent de la vila, lloc on s’han trobat restes de projectils 
provinents de l’artilleria austriacista, correspondria als 
enclavaments de l’artilleria borbònica.

FIGURES

Ortoimatge actual indicant els punts amb major densitat de materials 
arqueològics.

Traça de l’obra d’abastament d’aigua de la Llosa del Cavall, a ponent 
del Prats de Rei.

Plan der Feldlager bei Prats del Rey 16. September 1711 (Font www.
guerradesuccessio.cat).

Ubicació aproximada dels espais de la batalla dels Prats de Rei 
(topografia actual).

Zona on s’han localitzat materials a les Planes de la Vall. Plan der 
Feldlager bei Prats del Rei 16. September 1711.
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Zona on s’ha localitzat material a ponent de la vila. Plan der Feldlager 
bei Prats del Rei 16. September 1711.

Bala de plom de fusell d’avantcàrrega, in situ.

Forquilla amb la Flor de Lis.

Fragment de bala de canó.
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’AUTOVIA 
C-17. TRAM 3A I 3B: ORÍS-RIPOLL (OSONA 
I RIPOLLÈS).
Dídac PÀMIES

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
La intervenció arqueològica s’ha dut a terme al municipi 
d’Orís, a la comarca d’Osona. L’àmbit d’actuació s’ha 
localitzat al sud-est del cementiri de La Mambla, al vial obert 
per part de la constructora per tal de donar accés al cementiri 
(Coordenades UTM ETRS89: 436938 / 4657705, a 540,16 m 
sobre el nivell del mar).

Nom del jaciment: Forn de calç de La Mambla.
Municipi: Orís.
Comarca: Osona.
Director: Dídac Pàmies Gual.
Promotor: CEDINSA.

INTRODUCCIÓ 
Amb motiu de les obres de millora i desdoblament de la 
carretera C-17 (Masies de Voltregà-Soar) s’ha efectuat una 
intervenció arqueològica preventiva que ha donat com a 
resultat la localització i documentació de les restes d’un 
forn per a la producció de calç al municipi d’Orís, prop del 
cementiri de La Mambla. La intervenció ha estat promoguda 
per l’empresa Cedinsa i encarregada a l’empresa Antequem SL.

CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC. 
ANTECEDENTS
El municipi d’Orís abraça una superfície de 27 km2, a la banda 
septentrional de la Plana de Vic, i es troba limítrof amb els 
municipis de Sant Quirze de Besora, Sant Pere de Torelló, 
Sant Vicenç de Torelló, Torelló, les Masies de Voltregà, 
Sobremunt, Sant Boi de Lluçanès i Sora.

Es tracta d’un municipi de població dispersa amb 
nombroses masies, d’entre les quals s’ha de destacar el mas de 
l’Espona, documentat des de l’any 997, emplaçat en un entrant 
del Ter, sota l’espadat del Purgatori. Els Espona reedificaren 
el casal, acompanyat d’una capella, dedicada a la Mare de 
Déu del Roser, al segle XVIII. Tot i així, existeixen alguns 
nuclis de població com Can Branques, on es troba el centre 
administratiu actualment, el poble de Sant Genís d’Orís, on hi 
localitzem el castell d’Orís, la caseria de Saderres i les colònies 
industrials del Pelut i La Mambla.

El jaciment fou localitzat al llarg de l’any 2009, en el decurs 
dels treballs de seguiment de moviments de terra motivats pel 
desdoblament de la carretera C-17, al seu pas pel municipi 
d’Orís.

DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
El jaciment se situa al centre est del límit municipal, a tocar 
del riu Ter, el qual exerceix com a límit entre Orís i Borgonyà 
(Sant Vicenç de Torelló).

Els treballs de construcció del camí d’accés al cementiri de 
La Mambla a Orís (Osona), depenent de les obres de millora 
general, desdoblament i condicionament de la carretera C-17 
entre Orís i Ripoll, han posat al descobert les restes d’una 

estructura corresponent a un forn per a la producció de calç.
Un cop retirada la vegetació superficial, s’ha procedit a 

la delimitació en planta del forn i a la localització de noves 
restes arqueològiques que poguessin estar relacionades 
amb l’estructura, però els resultats han estat negatius 
arqueològicament parlant.

L’estructura de combustió es troba excavada a l’estrat 
natural. Es tracta d’un retall de planta circular, excavat en 
una zona que presenta un lleuger pendent descendent de 
nord-oest a sud-est. Les dimensions documentades són 
d’aproximadament 4,18 m de diàmetre. Posteriorment, s’ha 
iniciat el rebaix de l’interior del forn detectant un primer 
estrat de fins a 1,8 m de potència, format per argila de color 
marró fosc i restes de vegetació acumulats a partir del moment 
d’abandó de les restes.

El següent estrat localitzat està format per argila de 
color marró clar i abundants pedres de mida mitjana i petita 
procedents de l’enderroc de la part superior del forn ja que, en 
molts casos, s’ampliava el volum d’aquest tipus d’estructura a 
fi d’obtenir una major producció en una mateixa fornada. La 
potència localitzada és de 1,53 m.

En aquest estrat s’han documentat dos fragments de 
ceràmica comuna oxidada amb restes de vidrat de color verd 
fosc a la part exterior que ens proporcionen una cronologia 
molt àmplia situada entre els segles XVI i XIX, per tant en 
desconeixem el moment exacte de l’abandó.

L’últim estrat documentat a l’interior del forn està format 
per cendres i carbons procedents de les últimes combustions 
realitzades a l’estructura. S’estén al llarg de tota la planta i 
presenta una potència de 0,2 m.

La solera s’ha localitzat a 3,41 m de profunditat respecte 
la cota superior, situada a 540,16 m.s.n.m. El retall del forn 
és de secció còncava i de planta circular, documentant-se un 
banc corregut a l’interior del perímetre anomenat relleix de 
0,5 m d’amplada i 0,5 m d’alçada on s’hi assentaven les pedres 
calcàries formant una petita cúpula que deixava un espai 
interior on dipositar-hi el combustible, que en aquest cas era 
d’origen vegetal, atès que el forn està situat en una zona on 
aquest tipus de combustible és molt abundant.

A la banda est, i a 1,02 m d’alçada respecte la solera del 
forn, s’ha localitzat, en molt mal estat de conservació, l’entrada 
o boca per on es realitzaven les tasques d’emplenar i buidar 
l’estructura. Al mateix temps, també s’utilitzava com a entrada 
d’oxigen per al tiratge durant el procés de combustió.

L’entrada està formada per un orifici de 0,72 m d’amplada 
situat en un mur de 1,7 m de longitud visible i 0,5 m d’ample 
del que se’n conserva una alçada de 0,4 m. Està construït amb 
pedres de mida mitjana i petita així com maons lligats amb 
argila. En desconeixem l’alçada total ja que l’accés es troba 
pràcticament arrasat.

Aquest forn localitzat a La Mambla correspon a la 
tipologia de forn semiexcavat, consistent en la construcció 
d’un clot en una zona atalussada, mantenint una distància 
d’aproximadament 1 m de profunditat respecte el pla 
d’alimentació. Al fons del clot es deixava un graó o relleix de 
0,4 m d’alçada i 0,3 m d’amplada. A banda i altra de l’accés 
central s’aixecava el mur perimetral de pedra amb fang que 
sobrepassava dos pams el nivell superior del terreny. La volta 
s’iniciava sobre el relleix i, a la paret frontal, es construïa la 
porta de la boca del forn. Finalment, s’aixecava l’entrepit i 
s’acabava de reblir el forn fins dalt (Santamaria, 2007, p. 138-
144).
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CONCLUSIONS
El procés d’obtenció de calç o calcinació es coneix des d’època 
antiga i consisteix en l’obtenció de pols de calç a partir de 
pedres calcàries escalfades fins a una temperatura d’entre 800 i 
1.000 graus centígrads per tal de que aquestes perdin anhídrid 
carbònic i generin òxid de calci, component essencial de la 
calç viva. El procés es completa amb l’apagada de la calç viva, 
quan s’afegeix aigua, i la hidratació provoca el trencament de 
les pedres calcinades, que es converteixen en pols de calç. Un 
cop assolit aquest material, ja era adequat per a la preparació 
de morter (Caballé; Olivares, 2003, p. 486-494).

El tipus de forn localitzat en aquesta intervenció 
arqueològica presenta planta circular d’aproximadament 4,18 
m de diàmetre i secció còncava de 3,41 m de profunditat, 
excavat a l’argila natural en una zona atalussada. Al fons de 
l’estructura s’ha documentat el relleixó o banqueta correguda 
al llarg de tot el perímetre interior, a excepció d’un tram d’1 m 
de longitud a la zona de l’accés, i que servia per a assentar-hi 
les pedres calcàries a mode de cúpula, formant un espai intern 
destinat a la zona de combustió del combustible, que en aquest 
cas era d’origen vegetal.

És sabut que aquests tipus de forn semiexcavat presentava 
una part de l’estructura construïda amb obra a la part superior 
que permetia augmentar la capacitat de producció de calç que, 
en aquest cas no s’ha localitzat in situ però sí a l’interior del 
retall a mode d’enderroc.

L’únic punt on s’ha localitzat obra és a la banda sud-est 
de l’estructura i a 1,02 m d’alçada respecte la solera. Es tracta 
de dos filades de pedres pertanyents a l’accés per a emplenar i 
buidar el forn, que al mateix temps era utilitzat com a entrada 
d’aire per al tiratge durant el procés de combustió.

Pel què fa a la cronologia de les restes, no s’ha pogut 
establir cap datació absoluta, ja que els únics materials 
ceràmics localitzats corresponen a dos fragments informes de 
ceràmica comuna vidrada que les situen entre l’època medieval 
i l’època contemporània. La tipologia del forn tampoc ens 
permet reduir gaire més el marge cronològic ja que, aquest 
tipus d’estructura, ha evolucionat molt poc des d’època antiga, 
quan Cató, en el tractat sobre l’agricultura, explica que els forns 
de calç estaven formats per una part inferior soterrada, on hi 
havia la cambra de combustió, i una part superior feta amb 
obra o pedra i utilitzada com a cambra de cocció (Vaquero, 
2002, p. 48), aquest exemple el trobem a Jorba (Anoia) al forn 
de Sant Genís II (Bosch, 2001, p. 672-677).

Entre l’època medieval i moderna proliferaren pel territori 
català els forns de planta circular i semiexcavats, com és el 
cas del forn de guix (presenten idèntiques característiques que 
els forns de calç) localitzat durant la construcció de la variant 
de Súria (Bages) o el forn de calç de Cal Bassacs a Gironella 
(Berguedà), per aquest motiu podem situar cronològicament 
el forn de calç de La Mambla entre l’època medieval i 
moderna, descartant així l’època contemporània, ja que a inicis 
del segle XIX, el químic francés Louis-Joseph  Vicat (1786-
1861) definí la teoria de la hidraulicitat, que va possibilitar el 
descobriment de la calç hidràulica (calç barrejada amb argila 
i aigua i posada a coure), i que donà origen a nous tipus de 
ciment com el pòrtland (Arreondo, 1991, p. 61).

Probablement, la construcció del forn respon a la necessitat 
d’obtenció de calç per a la construcció dels masos més pròxima 
com és al cas del mas de l’Espona o el Molí fariner de l’Espona, 
construïdes ambdues edificacions vers el segle XVIII.

FIGURES

Ubicació

Vista del forn

Vista de la boca de càrrega
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SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC A LA CASA 
SACERDOTAL DE VIC (OSONA)

Antònia DÍAZ-CARVAJAL*
IN SITU, SCP

El seguiment arqueològic dels treballs de rehabilitació de 
la Casa Sacerdotal de Vic (Osona) ha posat al descobert les 
restes d’unes estructures que hem associat a un sistema de 
construcció hidràulic. La intervenció va ser de caire preventiu 
i es va dur a terme al llarg del mes d’octubre de 2011.

SITUACIÓ I MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
La finca on s’ha realitzat l’execució del projecte arquitectònic 
està situada al Parc Balmes número 2, al sud respecte el nucli 
antic de la ciutat de Vic, fora del seu recinte emmurallat. 
L’edifici, construït l’any 1846 dins una zona coneguda com a 
Prat de la Riera, va ser promogut pel pare Bach com a casa – 
asil per a sacerdots. D’estil eclèctic, limita a l’oest amb la zona 
central del Parc de Jaume Balmes, al nord amb l’església i el 
convent de Sant Domènec i en el seu límit est hi ha la zona 
del pati de la Casa de la Caritat. Els treballs han consistit 
en el control de l’excavació d’un fossat per a la instal·lació 
d’un ascensor i de les rases destinades a les traves entre les 
fonamentacions del pilars existents, situats a la zona central 
i est de l’edifici, on hi havia prevista la construcció de noves 
escales d’accés a les plantes superiors.

L’interès de la intervenció radicava en el fet que la finca 
es troba en una àrea d’expectativa arqueològica. En efecte, la 
ciutat de Vic reprèn una vitalitat urbanística després de la 
guerra dels Segadors i del pla de fortificació imposat per Joan 
d’Àustria l’any 1655. Els apunts històrics parlen de diverses 
actuacions constructives fetes en aquest moment, entre elles 
l’endreçament del terreny del Molí d’En Prat, que es terraplena 
l’any 1753 per formar-hi la plaça que actualment correspon 
al Parc Balmes. La zona, coneguda com a Prat de la Riera, es 
converteix en un lloc d’expansió dels ciutadans, un passeig 
arbrat entorn del portal, edificat l’any 1769, anomenat del Vi 
Gros. També es projectaren fonts monumentals amb estàtues 
i piràmides per al Prat de la Riera i el passeig, que finalment 
no s’arribaren pas a executar. Els objectius generals de la 
intervenció eren la localització i documentació arqueològica 
de possibles restes relacionades amb l’antic Molí d’En Prat.

RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ
La intervenció s’inicià amb l’excavació de 4 rases, distribuïdes 
regularment per un espai rectangular, que mesuraven 
cadascuna 3,40 metres de llarg i 0,70 metres d’ample. Totes 
varen donar resultats positius, destacant la recuperació de les 
restes d’un mur d’orientació est-oest que, localitzat a la rasa 
situada al sud-est, presentava continuació en la rasa excavada 
a la banda sud-oest. El mur, de 45 cm d’amplada, estava bastit 
amb pedres lligades amb argamassa i presentava un enlluït de 
morter per les seves dues cares.

L’excavació del fossat destinat a la caixa de l’ascensor 
comprenia un espai gairebé quadrat d’aproximadament 12 
m². En el seu límit nord s’ha descobert l’alçat d’una volta, 
orientada en sentit est-oest, que forma part d’una estança 
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subterrània, adjacent a la zona intervinguda, a la que es pot 
accedir per unes escales obertes en el paviment de l’edifici 
actual. D’altra banda, en la zona central i sud, les troballes 
varen ser unes estructures de les que hem diferenciat dues 
fases o moments constructius. En un nivell inferior s’han 
localitzat les restes d’una estructura de la que veiem dos murs 
fets amb pedres mitjanes que formen entre ells una cantonada: 
el mur 1, d’orientació nord-sud, de 1,35 m de llargada i 45 cm 
d’ample, i el mur 2, orientat en sentit est-oest, de 1,05 m de 
llargada i 35 cm d’ample. Ambdós murs, que són més llargs 
atès que continuen sota els límits de l’excavació, estaven coberts 
per uns nivells llimosos, força compactats, probablement 
deposicions d’origen fluvial. A nivell de materials, s’han 
registrat nombrosos fragments de ceràmica de cronologia 
moderna, també un fragment de ceràmica decorada en verd 
i manganès.

Un segon moment constructiu està representat per 
estructures d’emmagatzematge i canalització d’aigües, 
possiblement relacionades amb una construcció de tipus 
hidràulic. Distingim tres compartiments poc consistents fets 
amb parets de maons i enlluït de morter. Es disposen adossats i 
seguint un eix est-oest. El mur 2, anteriorment descrit, serveix 
com a base per a la paret oest del dipòsit situat a llevant i per 
a la paret est del dipòsit central. Una sèrie de canalitzacions 
tallen aquestes parets, amb eixides que es dirigeixen en direcció 
nord. Finalment, per sobre d’aquests dipòsits es conservava 
un element estructural fet amb maons que, orientat en sentit 
nord-sud, semblava una conducció d’aigües vers el nord. 
El rebliment d’aquests espais estava format per terres amb 
abundant material de runa, amb presència de fragments de 
ceràmica d’adscripció moderna i ossos de fauna.

CONSIDERACIONS FINALS
S’ha realitzat una consulta dels volums cadastrals del segle 
XIX, atès que la documentació notarial relativa a l’immoble 
va ser destruïda en els afers de 1936. Per una banda, des de 
començaments del segle XIX es documenten les contribucions 
anuals fetes per Raimunda Prat (a partir de 1831 per Josep 
Prat) por tierra de nº731, casa y molino de nº1470, ganado i 
industria. Per altra banda, la consulta del cens Borradores de 
los repartos de inmuebles de 1847 registra com a número 788 la 
propietat de Josep Prat consistent en La Casa del Molino i terres 
de regadiu. Aquest immoble limita a l’est amb los propietarios de 
Nostra Senyora de la Pietat, una finca registrada amb el número 
787 que conté una noria i un algibe. Una anotació del 1849 
referida a aquesta propietat diu “En esta finca se ha construido 
la Casa asilo de Curas pobres y enfermos por lo que no se confirma 
en contribución.”

Creiem, per tant, que l’excavació en l’àrea afectada per les 
obres de rehabilitació de la Casa Sacerdotal de Vic ha posat al 
descobert el que serien estructures relacionades amb una sènia 
de propietat eclesiàstica que havia en el lloc. Alhora, i segons 
la consulta arxivística realitzada, situaríem l’antic Molí d’En 
Prat en la propietat a l’oest de l’actual Casa Sacerdotal. En 
tot cas, les restes aparegudes formarien part d’una construcció 
unitària que, per la seva factura, considerem pertanyien a un 
disseny de circuit d’aigua. Aquesta construcció hidràulica, 
en ús durant l’època moderna, estava amortitzant una altra 
estructura més antiga de la que només hem descobert dos 
trams de murs. Aquests murs estaven coberts per uns estrats 
llimosos que bé podrien procedir de les riuades que es 
documenten i que afectaren la zona.

FIGURES

Detall d’una canalització

Vista general de la intervenció
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ESTUDIS D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI 
CULTURAL (ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC 
I ARQUITECTÒNIC) PER A PROJECTES 
D’OBRA PÚBLICA A LES COMARQUES 
CENTRALS (BIENNI 2011-12)
Francesc BUSQUETS (Arqueòleg, ATICS SL)
Daria CALPENA i MARCOS (Arqueòloga, ATICS SL)
Marta FÀBREGAS i ESPADALER (Arqueòloga, ATICS 
SL)
Montse FREIXA i VILA (Arqueòloga, ATICS SL)
Àlex MORENO (Geògraf tècnic especialista en SIG, 
ATICS SL)

atics@atics.org

Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental de 
diferents Projectes d’obra pública i privada, els promotors 
d’aquestes (GISA, RED ELÉCTRICA DE ESPAñA), 
directament o bé a través de consultories i enginyeries, 
han encarregat a l’empresa ATICS SL la redacció de la 
part d’aquests projectes, dedicats a l’impacte sobre el 
Patrimoni Cultural (Patrimoni Arqueològic, Paleontològic i 
Arquitectònic).
Els estudis realitzats durant el bienni 2011-20112 que suara 
presentem són els següents:

· Línia elèctrica ZDP VIII (Castellfollit de Riubregós i 
Calonge de Segarra, l’Anoia i Ivorra, La Segarra).

· Parc Eòlic Calonge (Castellfollit de Riubregós i Calonge 
de Segarra, l’Anoia).

· Parc Eòlic Ivorra (Castellfollit de Riubregós, l’Anoia i 
Ivorra, Estaràs, La Segarra).

· Millora general i condicionament de la carretera C-26. PK 
169+350 al 189+350. Tram Borredà - Ripoll (Borredà, 
Les Llosses i Ripoll, Berguedà i Ripollès).

· Línia de 400 kv: Sentmenat- Vic-  Bescanó Sentmenat, 
Sant Llorenç Savall i Gallifa (Vallès Occidental), Caldes 
de Montbui, Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja 
(Vallès Oriental), Sant Julià de Villatorta, Sant Martí de 
Centelles, Centelles, Seva, el Brull, Taradell,  Viladrau, 
Sant Sadurní d’Osomort, Folgueroles, Tavèrnoles i 
Vilanova de Sau (Osona), Sant Hilari Sacalm, Osor, 
Santa Coloma de Farners, Brunyola, Anglès (Selva) i 
Bescanò (Gironès).

L’eina per a realitzar aquests treballs ha estat el sistema 
d’informació geogràfica corporatiu d’ATICS SL, anomenat 
Ekumene, sistema gestor del patrimoni cultural.

Ekumene és un sistema d’informació geogràfica orientat 
a la gestió de les dades espacials i alfanumèriques generades 
per Atics SL. Ekumene és un SIG corporatiu. Constitueix un 
recurs global per al funcionament diari dels treballs a realitzar 
per Atics SL.

Ekumene organitza la informació cartogràfica i 
alfanumèrica que genera l’empresa, per tal que la gestió dels 
recursos d’informació sigui àgil i eficient. Suporta l’inventari 
i l’actualització de la informació completa (cartogràfica, 

planimètrica i alfanumèrica) dels elements necessaris per a 
gestió de projectes. A més a més, permet generar cartografia 
general (informació bàsica) i temàtica (en funció dels atributs 
alfanumèrics o elements georeferenciats) de caire genèric o 
resultant d’explotacions particulars.

Tots els estudis realitzats s’han estructurat en les següents 
parts:
- Buidatge exhaustiu de la documentació existent a l’Inventari 
del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia de la Subdirecció General del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya) dels jaciments arqueològics que es localitzen als 
entorns més immediats de cadascun del projectes. Aquest 
buidatge es complementa amb bibliografia especialitzada.

- Buidatge exhaustiu de la documentació existent a 
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Subdirecció General 
del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya) de tots aquells elements i 
construccions catalogades que és als entorns més immediats de 
cadascun dels projectes. Aquest buidatge es complementa amb 
bibliografia especialitzada.

- Consulta i buidatge dels diferents Catàlegs municipals del 
Patrimoni, o bé dels Plans Especials de Patrimoni (si estaven 
aprovats).

- Realització d’una prospecció arqueològica preventiva (segons 
el procediment establert pel Decret 78/2002, de 5 de març de 
2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic 
i paleontològic de la Subdirecció General del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya) de les zones afectades pels nous projectes, per tal de 
cercar possibles nous elements patrimonials tant arqueològics 
com arquitectònics.

Per portar a terme aquesta tasca es seguia el traçat dels diferents 
projectes i es delimitaven Àrees de Prospecció (AP) en funció 
de l’orografia, l’ús del sòl, els límits dels camps, camins i 
carreteres actuals. Es prospectaven cadascuna d’elles per poder 
documentar les possibles concentracions i afloraments de 
materials arqueològics i restes de construccions.

Aquests treballs van estar realitzats per arqueòlegs que 
examinaren tota la superfície per on ha de transcórrer cada 
obra d’infraestructura.

Per dur a terme la prospecció, els arqueòlegs anaven 
fent passades a peu per les zones que s’havien establert amb 
anterioritat fins recórrer la superfície a estudiar, alhora que 
s’omplia una fitxa amb els resultats. Si en una àrea prospectada 
es constatava la presència de materials arqueològics i/o restes 
constructives susceptibles d’indicar l’existència d’algun jaciment, 
es determinava el camp o la zona on s’havia documentat el 
material com a Zona d’Expectativa Arqueològica (ZEA).

Les edificacions, béns immobles i elements patrimonials 
localitzats durant la prospecció, que no es troben catalogats a 
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya i/o als diferents catàlegs municipals però que tenen 
certa rellevància històrica i/o arquitectònica, s’identificaren 
amb la sigla ED.
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Així mateix, les Estructures Hidràuliques  s’individualitzaren 
sota la sigla EH.

Les estructures viàries, camins empedrats i/o enllosats, 
camins amb una entitat patrimonial o històrica, es s’han 
documentat amb les sigles EV.
- Establiment d’una sèrie de mesures correctores a aplicar 
abans i durant la realització de cada projecte, a partir de tota 
la informació aconseguida gràcies als anteriors apartats.
Finalment, per cadascun dels projectes estudiats, també es 
van establir mesures preventives/correctores de caràcter més 
general, consistents en:
- Efectuar un control arqueològic durant els moviments de 
terres en tots els seus aspectes (desbrossament, remocions de 
terres, zones de préstec de terres, obertura de nous camins, etc.).

RESULTATS OBTINGUTS I ESTABLIMENT DE 
MESURES PREVENTIVES/CORRECTORES
Els resultats obtinguts en els diferents treballs de camp s’han 
georeferenciat i s’ha elaborat una cartografia temàtica i un 
estudi detallat de cada entitat patrimonial localitzada.

Tots aquests elements del Patrimoni Arqueològic i 
Arquitectònic s’han classificat en funció del grau de protecció 
de l’element patrimonial (BCIN/JA/PA) segons la Llei 
(9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català). Per tant, cada un 
d’ells presenta un Nivell de Sensibilitat d’acord amb aquesta 
protecció. La divisió és la següent:

· Aquells elements del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic 
que estan declarats BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional, 
segons la Llei 9/1993, Llei del Patrimoni Cultural Català). 
Els elements patrimonials amb aquesta catalogació reben la 
més alta protecció, segons la citada legislació. Els seu nivell 
de sensibilitat és molt alt i, conseqüentment, es produiria 
una pèrdua permanent d’aquest patrimoni, sense cap possible 
recuperació, ni amb l’aplicació de mesures protectores o 
correctores.
· Aquells elements del Patrimoni Arqueològic que estan 
catalogats i, per tant, protegits segons la Llei 9/1993, Llei del 
Patrimoni Cultural Català. A causa d’aquest grau de protecció, 
cada un d’aquests elements té un Nivell de Sensibilitat Alt i 
el seu entorn més immediat un nivell de Sensibilitat Moderat. 
És per això que s’haurien d’aplicar mesures correctores o 
protectores severes.
· Aquells elements del Patrimoni Arquitectònic que estan 
catalogats i, per tant, protegits segons la llei 9/1993, Llei del 
Patrimoni Cultural Català. A causa d’aquest grau de protecció, 
cada un d’aquests elements té un Nivell de Sensibilitat Alt. 
És per això que hauran d’aplicar-se mesures correctores o 
protectores severes.
· Aquells elements patrimonials (Zones d’Expectativa 
Arqueològica/Edificacions no catalogades/Estructures de 
la Línia P, Estructures Hidràuliques, Trobades Aïllades, 
Fites) documentats com a conseqüència de la prospecció 
arqueològica preventiva (segons el procediment establert pel 
Decret 78/2002, del 5 de març de 2002, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic).
Així, depenent de la del grau de protecció de l’element 
patrimonial (BCIN/JA/PA/ZEA/ED, ELP, .EH,Fita) 
s’establien una sèrie de mesures preventives/correctores 
concretes per a cada element.
· Línia elèctrica ZDP VIII (Castellfollit de Riubregós i 
Calonge de Segarra, l’Anoia i Ivorra, La Segarra).

A la zona del projecte de LE ZDP VIII es van individualitzar 
dues edificacions, de les quals una barraca o aixopluc agrícola, 
es podia veure afectada.

ELEMENT AFECCIÓ MESURES 
CORRECTORES 

ED 1

Barraca 
agrícola

ENTORN 
IMMEDIAT

Evitar qualsevol afectació 
directa sobre l’element 
(instal·lacions auxiliars...).

ED 2

Barraca o 
aixopluc 
agrícola

SI, per suport 
número 19.

Evitar qualsevol afectació 
directa sobre l’element.
En cas de no ser possible:
Realització d’un estudi 
històric-documental, gràfic i 
planimètric per determinar 
les seves característiques.

 

· Parc Eòlic Calonge (Castellfollit de Riubregós i Calonge de 
Segarra, l’Anoia).

A l’àrea del Parc Eòlic Calonge es van documentar tres 
edificacions, de les quals només el Cobert del Bassols restava 
proper a un camí d’accés a diversos aerogeneradors.

ELEMENT    AFECCIÓ MESURES 
CORRECTORES

JA CAL 
QUEC I 
(MILLARS)

ENTORN 
IMMEDIAT

- Control arqueològic 
durant els moviments 
de terres en tots els seus 
aspectes a la zona del 
projecte pròxima al jaciment.

JA CAL 
QUEC II

ENTORN 
IMMEDIAT

- Control arqueològic 
durant els moviments 
de terres en tots els seus 
aspectes a la zona del 
projecte pròxima al jaciment.

ED 1 
COBERT DE 
BASSOLS

ENTORN 
IMMEDIAT

- Evitar qualsevol afectació 
directa sobre l’element 
(instal·lacions auxiliars...).
- Estudi historicoartístic, 
gràfic i planimètric.
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· Parc Eòlic Ivorra (Castellfollit de Riubregós, l’Anoia i 
Ivorra, Estaràs, La Segarra).

A l’àrea del Parc Eòlic Ivorra es van documentar cinc 
construccions de les quals La Cabana del Meix i una Caseta 
es veurien afectades per la implantació de dos aerogeneradors.

Així mateix, es va localitzar a un turó (Tossal dels Roures) 
un únic fragment de ceràmica oxidada grollera del qual no es 
va poder precisar la cronologia.

ELEMENT    AFECCIÓ MESURES 
CORRECTORES 

ED 1 CABANA 
DEL MEIX SI

- Evitar qualsevol afectació 
directa sobre l’element 
(instal·lacions auxiliars...).

- Estudi historicoartístic, 
gràfic i planimètric.

ED 5 CASETA SI

- Evitar qualsevol afectació 
directa sobre l’element.

En cas de no ser possible:

- Estudi historicoartístic, 
gràfic i planimètric.

TA 1 SI

- Control arqueològic 
durant els moviments 
de terres en tots els 
seus aspectes durant 
la implantació de 
l’aerogenerador IV12.

· Millora general i condicionament de la carretera C-26. PK 
169+350 al 189+350. Tram Borredà - Ripoll (Borredà, Les 
Llosses i Ripoll, Berguedà i Ripollès).

Durant la prospecció es va identificar una edificació rellevant 
no catalogada, el Mas de Camadoca. Es tracta d’un petit mas 
que no s’haurà d’afectar durant els processos constructius de 
l’obra.

Com a mesura correctora d’abast general es va proposar 
la realització d’un control arqueològic dels rebaixos que es 
realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament del 
projecte.

· Línia de 400 kv: Sentmenat- Vic-  Bescanó Sentmenat, 
Sant Llorenç Savall i Gallifa (Vallès Occidental), Caldes 
de Montbui, Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja 
(Vallès Oriental), Sant Julià de Villatorta, Sant Martí de 
Centelles, Centelles, Seva, el Brull, Taradell,  Viladrau, Sant 
Sadurní d’Osomort, Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de 
Sau (Osona), Sant Hilari Sacalm, Osor, Santa Coloma de 
Farners, Brunyola, Anglès (Selva) i Bescanò (Gironès).
Els treballs arqueològics desenvolupats amb motiu de la 
implantació de la Línia de 400 kv: Sentmenat-Vic-Bescanó, 
tant de forma prèvia (prospeccions arqueològiques) com 
durant la fase d’execució (control arqueològic), han permès 
comprovar la inexistència de restes arqueològiques que 
quedessin afectades per qualsevol de les estructures o treballs 
requerits (obertura de camins i pistes d’accés a les plataformes, 
entorn dels suports i les plataformes de les torres, excavació 
de les fonamentacions de les mateixes torres, etc.).

Només en el cas de la Torre 56, i del seu camí d’accés, es 
documentà un element patrimonial.

Aquesta plataforma es situa en un turó a prop de la 
pedrera del Fitor, en el mateix lloc on ja hi ha situada una de 
les torres de la línia elèctrica existent.

A la banda Oest del turó es van documentar les restes 
de l’antiga Via Romana del Congost. Es tracta del darrer 
tram conservat en el sector del pla de les Forques, que voreja 
el turó i es perd abans d’arribar a la carretera d’accés a la 
pedrera.

Per aquest motiu, es va acordar, després de la visita del 
9 de juliol de 2008, amb l’arqueòleg territorial del Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i un responsable 
de REE, dur a terme el control arqueològic dels rebaixos de 
les terres que cobrien l’antic traçat. Es tractava d’enretirar les 
terres, mitjançant una màquina excavadora, aproximadament 
fins als ancoratges de la torre i, així, deixar net l’espai per on 
sembla que passaria la via.

El dia 3 de setembre es van enretirar les terres sota 
control arqueològic, deixant uns 10-20 cm per sobre de la 
roca natural per no malmetre-la.

ESTRUCTURES DOCUMENTADES
El camí està delimitat per dos murs laterals coronats per 
guarda-rodes dels quals es conserva una alçada de fins a 8 
filades de pedres.

En el tram final del camí s’hi han documentat restes 
de l’empedrat format per lloses de pedra de mida mitjana 
disposades de forma plana.

Aquest tram de via i les seves restes de les obres 
d’enginyeria i de fàbrica, si bé són conegudes i han estat 
ocasionalment citades, romanen pràcticament inèdites i no 
han estat estudiades mai en profunditat.

Les notables estructures conservades (revolts peraltats, 
murs de contenció, empedrats...) revelen que estem, molt 
possiblement, davant del traçat de la via romana imperial 
(amb refaccions medievals i modernes) que comunicava 
Barcino, seguint l’eix del Besòs, amb Ausa (Vic), i 
posteriorment amb el Pirineu, per la collada de Toses (cap a 
Llívia), i amb Empúries, per la via del Capsacosta.

Actualment, s’ha deixat la zona del traçat, a nivell més 
o menys de la resta de via, per tal de que el visitant de la 
via pugui seguir-la com abans sense haver d’interrompre el 
recorregut.
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EIX TRANSVERSAL. CAL VÍCTOR (SANTA 
MARIA D’OLÓ, BAGES)

Miquel GEA (ACTIUM)

Lloc de la intervenció: lateral nord de la carretera C-25 o Eix 
Transversal, a l’alçada del punt quilomètric 155+700.
Població i comarca: Santa Maria d’Oló, el Bages.
Direcció técnica: Miquel Gea i Bullich.
Promoció: CEDINSA

Les restes de l’antic mas conegut com “Cal Víctor” quedaven 
parcialment dins del límit d’expropiació temporal de les obres 
d’ampliació de la carretera C-25. La proximitat de les obres 
i de les voladures controlades necessàries feren aconsellable la 
documentació de la part del pas que restava dins del citat límit.

L’excavació parcial de Cal Víctor ha posat de manifest 
les restes d’un edifici agrícola de caire productiu, l’origen del 
qual s’ha de situar, molt possiblement, en el segle XVII. A 
continuació, efectuem una descripció dels treballs efectuats i 
dels resultats obtinguts.

La planta general del mas està formada per dos cossos 
rectangulars principals paral·lels definits per nosaltres com a 
àmbits A i B, dos cossos més adossats a un dels anteriors, per 
tal de contenir dos cups de vi, àmbits C i D, i un petit cos 
identificat com a base d’una escala, àmbit E.

A nivell constructiu s’han identificat fins a sis fases 
constructives diferenciades que, cronològicament, situem 
entre els segles XVII i XIX. L’activitat principal de l’explotació, 
atenent les estructures identificades, fou la producció de vi. 
Aquesta producció molt possiblement finí amb l’arribada de la 
fil·loxera, a finals del segle XIX, tot i que el mas es va mantenir 
amb ús, si més no com a magatzem agrícola, durant la primera 
meitat del segle XX.

Les sis fases van lligades a successives ampliacions de 
l’edificació. Aquestes ampliacions es corresponen, excepte 
en un cas que veurem més endavant, amb els cinc espais 
esmentats més amunt, espais que, tal com hem apuntat, hem 
definit com a àmbits que van des de l’A fins a l’E, de més 
antic a més modern. A continuació, descrivim amb detall les 
característiques principals de cadascun dels àmbits identificats.

ÀMBIT A
Amb aquesta definició hem identificat la part occidental del 
mas, la més malmesa actualment i, també, la més antiga.

Aquest àmbit no era visible abans de la intervenció 
arqueològica. Es tracta d’un cos de forma rectangular, d’uns 9,8 x 
5,6 m, delimitat per quatre murs construïts amb pedres irregulars 
lligades amb fang. Aquest àmbit comptava, originalment, amb 
dos nivells: la planta baixa, amb un nivell de circulació que se 
situa directament sobre l’estrat de roca/margues de la zona a 
una cota lleugerament més baixa que el nivell de circulació que 
circumda l’àmbit i, de l’altra banda, el nivell superior, del que 
únicament n’han restat alguns indicis, com, per exemple, tres 
graons de l’escala que permetia accedir-hi des de la planta baixa, 
l’arrencament de la volta que sustentava aquest nivell (UE 119) 
o un mur que desdoblava el de ponent per tal que la volta es 
pogués recolzar en aquell costat.

L’accés al mas se situa a migdia d’aquest àmbit. Conserva 
les restes d’una porta de doble fulla amb frontisses de ferro. 
Cal remarcar que una estructura feta amb pedres planes 
clavades verticalment amortitzava parcialment les portes de 
fusta, quedant les fulles immobilitzades, l’una tancada i l’altra 
oberta. No s’ha pogut establir la funcionalitat ni la cronologia 
d’aquesta estructura.

Coneixem més detalls sobre l’últim període de 
funcionament d’aquest àmbit gràcies a l’entrevista mantinguda 
amb el senyor Josep Pascual Portí, nascut l’any 1931 i que, 
des de ben petit, treballà les terres pertanyents al mas. Segons 
explicà el senyor Pascual, si bé aquest mas en origen gaudí 
de plena autonomia, en aquell moment de mitjans del segle 
XX formava part, com actualment, d’una propietat més gran 
anomenada Altimires. La família del senyor Pascual tingué 
aquestes terres en règim de parceria, cosa que els permetia 
la seva explotació a canvi de part de la producció agrícola 
obtinguda (en aquest cas la proporció acordada era d’un sac de 
cada quatre per a l’amo de les terres). No obstant això, sembla 
que poc abans encara hi vivia una parella que feien de masovers 
del mas (en temps del pare del senyor Pascual, a principis del 
segle XX, per tant). A mitjans del segle XX ja no s’hi feia vi i 
tot sembla indicar que aquesta producció acabà amb l’arribada 
de la fil·loxera, fet que al Bages es produí l’any 18921.

Segons el senyor Pascual, aquesta part del mas, el sector 
definit per nosaltres com a àmbit A, a mitjans del segle 
XX s’utilitzava com a quadra i magatzem agrícola de fusta 
d’olivera. Pel que fa a la planta baixa, hi havia una menjadora 
(actualment de conservar-se es trobaria sota el nivell de runa 
no extret), mentre que a la planta superior s’hi situava la cuina.

A nivell arqueològic, els sondeigs efectuats i l’excavació 
parcial de l’àmbit no han permès relacionar material amb els 
fonaments d’aquesta fase (que, de fet, s’assenta sobre l’estrat 
geològic de la zona sense rasa de construcció). No obstant 
això, entre el material recuperat als nivells d’ús i d’enderroc 
interiors, i en el nivell d’ús de l’exterior del mas, podem 
destacar una quantitat significativa de pisa blava catalana del 
segle XVII, cosa que pensem que situa els inicis de l’edificació 
en aquest segle o principis del següent.

Les relacions físiques entre els diversos panys de mur 
conservats posen clarament de manifest que aquest àmbit és 
el més antic del mas, atès que la resta de murs, que hem ubicat 
en fases posteriors, s’hi adossen.

Cal remarcar que, molt possiblement com a conseqüència 
de problemes d’estabilitat del mur de ponent de l’àmbit A, 
es bastí un contrafort en algun moment que no hem pogut 
identificar per la manca de material arqueològic associat, tot i 
que l’ús de morter de calç per a la seva construcció l’equipara, 
com a mínim, a l’àmbit B que veurem a continuació.

Sembla que la coberta d’aquest àmbit, ara totalment 
desapareguda, era a una vessant, de llevant a ponent.

ÀMBIT B
És el millor conservat, conjuntament amb l’àmbit C, dels 
cinc àmbits definits. Es tracta d’un cos rectangular adossat al 
costat de llevant de l’àmbit A. Així, per edificar aquest cos, es 
construïren tres murs, ja que utilitzaren el mur de llevant de 
l’àmbit A com a mur mitger entre els dos cossos.

Aquest àmbit tenia, en origen, planta baixa, pis i, 

1 Extret de: http://www.enciclopedia.cat/, entrada: fil·loxera. Data de 
consulta: 9 d’agost de 2011.
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possiblement, unes golfes. Precisament una observació 
acurada del costat de tramuntana del mas permet inferir que 
la construcció de les golfes esdevé una fase constructiva més, 
atès que s’observa un pany de mur que cavalca directament 
sobre el primer pis de l’àmbit A i el primer pis de l’àmbit B. 
Tot i així, òbviament, no podem descartar que aquest nivell 
de golfes es construís de forma totalment contemporània a la 
construcció de l’àmbit B.

La planta baixa és, de fet, un semisoterrani, atès que el 
seu nivell de circulació se situa aproximadament 1,4 metres 
per sota del nivell de circulació que actualment trobem al 
voltant del mas, nivell que, atenent a la immediatesa de l’estrat 
geològic no pot haver sofert gaires canvis des de la construcció 
de l’àmbit. Aquesta planta baixa, o planta semisoterrani, 
funcionà com a celler. Tenia accés directe des de l’àmbit A 
mitjançant un pas cobert, també amb una petita volta. La 
il·luminació i la ventilació d’aquest celler estaven assegurades 
mitjançant una petita obertura al mur curt situat al NO i dues 
petites finestres més al mur que tanca l’àmbit pel costat NE. 
La separació entre aquest nivell i el pis superior de l’àmbit 
B se solucionà mitjançant una volta de canó lleugerament 
apuntada, construïda amb pedra irregular, i que encara es 
conserva de forma íntegra. Cal remarcar que, malauradament, 
un tram al costat sud-est de la volta presenta una esquerda 
que li és perpendicular, causada pel desfalcament parcial del 
mur que separa els àmbits A i B, cosa que ha fet que aquest 
tram de volta hagi cedit de forma poc destacada però, en tot 
cas, evident. És un fet obvi que, de no apuntalar mínimament 
el petit tram de mur desfalcat, la volta s’esfondrarà a mig 
termini. Cal remarcar que, per tal d’evitar l’accés a l’interior 
del celler amb els perills que això comporta, un cop finalitzada 
la intervenció arqueològica s’ha tapiat amb pedra seca2 el seu 
accés, seguint indicacions del Sr. Antoni Caballé, arqueòleg 
territorial de la Generalitat de Catalunya.

Els murs que formen l’àmbit B ja contenen morter de 
calç que, com a mínim, revesteix algunes juntes, tot i que 
sembla que, internament, l’aglutinant continua sent el 
fang. L’aparell constructiu és del tot similar al de l’àmbit 
A, pedres irregulars a vegades una mica desbastades, tot i 
que s’hi observa una major presència de material ceràmic, 
especialment trossos de teula.

Les mides d’aquest àmbit són força similars a les de 
l’àmbit A. Una observació de les restes del mur que tanca 
els àmbits A i B pel costat de tramuntana sembla posar de 
manifest que, aquest àmbit, estava cobert per una teulada 
d’una vessant en sentit descendent de ponent a llevant (fet 
confirmat pel Sr. Josep Pascual).

El primer pis s’ha excavat parcialment fins a la línia 
d’expropiació de l’obra. L’excavació ha posat de manifest un 
paviment enllosat de bona factura i les restes d’una finestra al 
mur NE (d’un total de tres que s’intueixen a la cara exterior) 
que tenia una mena de banc o “festejador” només en un dels 
costats per, en paraules textuals del senyor Josep Pascual, 
“prendre la fresca”. A aquest “festejador” el senyor Pascual 
l’anomenà “Catxepic”.

Pel que fa a la construcció d’aquest àmbit, les cales 
efectuades amb relació a les seves rases de construcció (cales 
5 i 6) no han proporcionat material determinant per tal 
d’oferir una cronologia prou acotada. En aquest sentit, podem 
destacar, però, un fragment de pisa blava catalana del segle 

2 Obra de Francesc Carrer, treballador d’ActiumPatrimoni Cultural, S.L.

XVII inserit entre el parament de la cara interior del mur 
que tanca l’àmbit B pel costat NE. Aquest fragment ofereix un 
terminus post quem per a la construcció de l’àmbit B. Atenent 
a les seves característiques constructives i les seves relacions 
físiques respecte l’àmbit A, pensem que, probablement, la 
construcció de l’àmbit B es dugué a terme en algun moment 
del segle XVIII.

ÀMBIT C
S’adossa pel costat de migdia a l’àmbit B, si bé, aquesta relació 
d’adossament només es fa palesa a nivell de la primera planta. 
Aquest fet pot estar indicant l’existència d’una prolongació 
de l’àmbit B que, possiblement, podria haver actuat com a 
tancament d’una àrea oberta pel costat de migdia.

Aquest àmbit, de forma quadrangular, amb uns 2,8 x 3,5 
m, fou construït per tal de contenir un cup de vi de dimensions 
considerables que ha arribat fins els nostres dies de forma 
íntegra. Aquest cup és de forma circular i presenta un diàmetre 
interior d’uns 1,97 m i una profunditat útil de 2,88 m, amb 
capacitat de contenir, per tant, uns 8.700 litres de most. La base 
del cup o paviment està confeccionada amb lloses de pedra de 
dimensions força grans, molt ben disposades, i, com és lògic, 
presenta una lleugera inclinació en direcció a la sortida del cup. 
Aquesta sortida està formada per un petit orifici en una de les 
rajoles de la primera filada inferior, orifici que comunica amb 
una pedra treballada també amb un forat, que és visible des de 
l’interior del celler de l’àmbit B.

A partir dels 2,88 m des de la seva base, el cup UE 114 
presenta un petit eixamplament del seu diàmetre, cosa que 
permetia instal·lar-hi una coberta de fusta. En el relleix 
resultant de l’eixamplament esmentat s’hi observen quatre 
encaixos que, presumiblement, suportaven un petit embigat 
que ajudava a recolzar la coberta de fusta del cup.

Tal com és habitual en aquest tipus d’estructura, l’interior 
està íntegrament revestit amb rajoles que, en aquest cas, tenen 
unes mides de 40 x 40 cm i es troben disposades a trencajunts 
en 7 filades. Les rajoles presenten una forma lleugerament 
corbada a la cara vista i no presenten, en cap cas, evidències 
d’haver estat vidriades. Hi ha una vuitena filada de rajola, que 
se situa per damunt del relleix, que sustentava la coberta de 
fusta del cup. Si sumem també la vuitena filada de rajoles la 
profunditat del cup arriba als 3,30 m.

Pel que fa a la cronologia de construcció de l’àmbit C i, 
per tant, del cup que ens ocupa, atenent al seu diàmetre, 
de pràcticament dos metres, ens inclinem a pensar en una 
cronologia entre l’any 1849, quan s’adoptà per llei el metre com 
a mesura fonamental de longitud a l’estat espanyol (si bé no 
fou fins l’any 1880 que fou obligatori el seu ús) i els anys finals 
d’aquell segle, quan arribà la fil·loxera al Bages destruint totes 
les vinyes i condemnant a moltes explotacions a la desaparició. 
Pel que fa a l’estrat que amortitzava parcialment l’interior del 
cup, no s’hi ha recuperat cap element que permeti acotar amb 
precisió el moment d’abandonament de l’estructura.

Directament associat al cup esmentat, sobre el mur que 
separa l’àmbit C de l’àmbit B (originàriament podem dir que 
inserit al mur), hi ha les restes de la premsa de vi, que permetia 
produir el most que anava a parar directament al cup i al que 
es va construir posteriorment al costat d’aquest. D’aquesta 
premsa n’ha restat la base, confeccionada amb una pedra 
molt ben treballada en forma de cubeta, i tres pedres de grans 
dimensions que limiten aquesta base per tres dels seus costats. 
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Les dues pedres que tanquen l’espai de la premsa per llevant i 
ponent presenten sengles encaixos simètrics, que permetien el 
tancament de la premsa pel costat de migdia en el moment de 
fer la premsada.

ÀMBIT D
Construït de forma paral·lela a l’àmbit C a ponent d’aquest, 
al qual s’adossa i, per tant, situat també a migdia de l’àmbit B. 
Està delimitat per dos murs que formen angle recte, s’adossen 
respectivament a l’àmbit C i a l’àmbit B. L’interior dels dos 
murs conté, com en el cas de l’àmbit C, un cup de planta 
circular de característiques pràcticament idèntiques al cup de 
l’àmbit C. La única diferència que hi hem apreciat, a banda del 
seu estat de conservació, molt pitjor en el cas que ens ocupa, 
és la manca del relleix superior per a recolzar-hi la coberta 
de fusta. Tot apunta que, en aquest cas, aquesta coberta es 
recolzava directament a la part superior del cup. És per aquest 
motiu que la capacitat d’aquest cup podria arribar als 10.000 
litres de most aproximadament (atès que, malgrat que no s’han 
conservat íntegrament, tot sembla indicar que també disposava 
de vuit filades de rajola de 40 x 40 cm).

Pel que fa a la cronologia, atenent a les seves característiques 
constructives pensem que ha de ser pràcticament idèntica a la 
del cup de l’àmbit C atès que, com en el cas anterior, no s’hi 
ha recuperat cap element que permeti una datació més acurada 
de la seva amortització. Només podem destacar la recuperació 
d’un penjoll, molt possiblement de plata, que conté una petita 
fotografia on s’hi observa, amb dificultat, la imatge d’una dona 
amb vestit.

ÀMBIT E
Està format per dos murs que, en angle recte, s’adossen a l’àmbit 
D i a l’àmbit A respectivament. L’estructura, molt arrasada, es 
trobava farcida per un estrat molt compacte de terra i pedres 
fet que, sumat a la seva situació, va fer que l’identifiquéssim 
com la base d’una escala per tal d’accedir a la part superior del 
mas, aspecte confirmat posteriorment pel senyor Josep Pascual.

L’excavació del farciment interior no va permetre recuperar 
cap element que oferís una datació acurada per a la construcció 
de l’estructura, tot i que, el fet que s’estigui adossant a l’àmbit D 
fa que l’haguem de situar en algun moment de la segona meitat 
del segle XIX.

A banda de les cinc fases constructives lligades a l’ampliació 
en planta del mas, representada per les fases que van de la A 
a la E, hi ha una sisena fase, tal com apuntàvem al principi 
d’aquest apartat, que està lligada a una remunta de la planta 
primer pis. Aquest augment d’alçada és visible únicament al 
costat de tramuntana del mas i està representat per un pany 
de paret que conté les restes d’una petita finestra, relacionada 
amb aquest augment d’alçada, possiblement per fer una mena 
de golfes. La cronologia d’aquesta sisena fase no s’ha pogut 
establir de forma acurada, tot i que la relació de sobreexposició 
sobre els panys de paret dels àmbits A i B la situen del segle 
XVIII en endavant.

ÀMBIT EXTERIOR
Durant les feines d’excavació i documentació es procedí, seguint 
les indicacions de l’arqueòleg territorial de la Generalitat de 
Catalunya, a desbrossar i fer un petit rebaix en una franja 
d’uns 3 m al voltant de tot el mas per tal d’identificar possibles 
estructures associades. D’aquesta manera es va identificar 
una estratigrafia molt simple formada per una capa vegetal 

que se situava, en alguns punts, sobre l’estrat d’enderroc, o bé 
directament sota un estrat que vam definir per sectors per tal 
de tenir un millor control de la situació del material que s’hi 
va recuperar. Per sota del nivell d’enderroc, allà on existia, o de 
la capa vegetal, vam identificar un estrat compactat, de poca 
potència, que vam identificar com el nivell d’ús al voltant del 
mas des del moment de la seva construcció, atès que, per sota, 
ja hi apareixia el nivell geològic de margues o roca. Aquest 
nivell d’ús aparegué, com és lògic, al voltant de tot el mas.

Mitjançant aquest rebaix generalitzat es varen identificar 
tres retalls als voltants de l’àmbit A el farciment dels quals, 
malauradament, no va aportar material arqueològic definitori 
(únicament algun fragment de ceràmica vidrada), tot i que el 
fet que estiguin efectuats directament en l’estrat geològic de 
la zona fa que puguin ser anteriors a la construcció del mas. 
També es va identificar un possible mur de feixa al costat nord 
del mas.

RESULTATS PER CALES
Cala 1
Va permetre localitzar el nivell geològic i les restes d’un 
contrafort.
Cala 2
Permeté establir el nivell de circulació sobre el geològic a 
l’interior de la planta baixa de l’àmbit A.
Cala 3
Permeté establir la cota del nivell geològic al costat septentrional 
del mas i certificar que el mur SO de l’àmbit As’hi recolzava 
directament.
Cala 4
Permeté documentar tres petits retalls.
Cala 5
Únicament oferí la cota a la que se situava el nivell geològic en 
aquell costat del mas.
Cala 6
Únicament serví per constatar la presència del nivell de roca 
a pocs centímetres del nivell superficial en el costat de llevant 
del mas.

FONTS ORALS
Tal com ja s’ha anat avançant en els paràgrafs anteriors, la 
conversa mantinguda el dia 3 d’agost de l’any 2011 amb el 
senyor Josep Pascual Portí (1931), va permetre clarificar alguns 
aspectes de la fase final de Cal Víctor.

Així, sembla que el mas estigué dempeus fins, 
aproximadament, la dècada dels anys 40 del segle XX. 
L’enderroc parcial del mas fou una decisió voluntària del seu 
propietari per tal de no pagar els “consums”, atès que una 
edificació sense coberta en restava exempta. Per aquest motiu 
es retirà la coberta del mas venent la teula vella. Posteriorment, 
en algun moment que no hem pogut determinar, s’aprofità part 
de l’edificació com a pedrera i com a matèria primera per a una 
màquina que feia graveta per a la carretera. Aquest fet explica 
l’estat de destrucció de l’àmbit A i de l’àmbit D.

També ens confirmà el senyor Pascual l’intercanvi de 
trets entre Cal Víctor i la serra que se situa actualment al 
sud de l’Eix Transversal, en algun moment de la Guerra 
Civil (possiblement des del Serrat del Jordi o el Serrat de les 
Tosqueres). Això explicaria la presència d’alguns projectils 
de fusell (disparats i no disparats) pels volts de l’àmbit A del 
mas, així com, possiblement, la presència d’alguns elements 
que podrien correspondre a espoletes de bomba de mà. 
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Recordem, en aquest sentit, que a només uns 20 o 25 m del 
mas, al costat nord de la carretera BP4313, hi ha una làpida 
commemorativa de la mort d’un noi de 15 anys, Antoni 
Masplà, el 23 de desembre de 1940, com a conseqüència de 
l’explosió d’una bomba de mà que trobà en aquest indret.

El senyor Pascual també confirmà la presència d’una 
teulada a doble vessant (una vessant sobre l’àmbit A i una 
sobre l’àmbit B), amb estable a la planta baixa i cuina a la 
planta primera pel que fa a l’àmbit A, i celler al semisoterrani 
i habitacions a la planta primera pel que fa a l’àmbit B. 
També confirmà l’atribució que havíem atorgat a l’àmbit E 
com a caixa d’escala (sembla que portava directament fins als 
cups de vi, atès que la comunicació entre les plantes primeres 
dels àmbits A i B es feia mitjançant una porta identificada al 
mur que separa aquests àmbits.

El senyor Pascual informà, així mateix, que el mas 
comptava amb una gran era que se situava en el lloc per on 
avui discorre la carretera C-25, a migdia de l’edifici.

FONTS DOCUMENTALS
Es sol·licità, mitjançant la pertinent instància, la revisió de 
l’Arxiu Municipal de Santa Maria d’Oló per tal de cercar 
qualsevol tipus d’informació que tingui relació amb el mas 
de Cal Víctor. Malauradament, però, no es va trobar tot 
l’esperit col·laborador que hauria estat desitjable per part de 
la persona que, en segona instància, va rebre la petició a les 
dependències de l’ajuntament. En el moment de tancar la 
memòria científica de la intervenció encara no s’havia rebut 
cap resposta, positiva o negativa, a la petició d’informació 
efectuada.

CONCLUSIONS
La intervenció arqueològica efectuada a “Cal Víctor” 
ha permès obtenir informació sobre l’origen d’aquest 
assentament productiu vitivinícola, la seva evolució 
arquitectònica i el seu estat de conservació.

S’ha pogut establir que, tot i que la primera fase 
constructiva s’ha de situar, molt probablement, al segle 
XVII, el seu màxim esplendor productiu s’hauria assolit cap 
a mitjans del segle XIX. Cal destacar, en relació a aquesta 
fase productiva, les restes de la magnífica premsa de vi amb 
que comptava el mas, així com els imponents cups de vi, un 
d’ells conservat de forma íntegra.

La decadència i posterior abandonament del mas s’ha de 
posar en relació amb la important plaga de la fil·loxera que 
assolà les terres bagenques a partir de l’any 1892. Aquesta 
important plaga va comportar, entre d’altres coses, que la 
màxima producció de vi a Catalunya es desplacés del Bages 
cap al Penedès.

Gran part de la informació relacionada amb els últims 
anys d’utilització del mas s’ha obtingut gràcies a l’entrevista 
mantinguda amb el senyor Josep Pascual Portí, fill de Santa 
Maria d’Oló que treballà les terres on se situa Cal Víctor en 
règim de parceria fins l’any 1959.

Finalment, tot i que de ben segur, la consulta de l’arxiu 
municipal de Santa Maria d’Oló hauria aportat més dades 
pel que fa a la vida del mas, especialment durant el segle 
XIX, no ha estat possible consultar directament l’arxiu i, 
malgrat presentar una instància al l’ajuntament de la vila per 
tal de consultar la informació disponible, no s’ha rebut cap 
resposta, ni positiva ni negativa a la citada petició.

FIGURES

Foto 1. Planta del mas de Cal Víctor

Foto 2. Identificació dels àmbits di de l’estrat superficial circumdant
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Foto 3. Cal Víctor abans de començar la intervenció arqueològica.

Foto 4. Cala 2, a l’àmbit A, on es documentà el nivell de circulació 
sota una potent capa de runa.

Foto 5. Vista del  celler de l’àmbit B mirant cap al SE.

Foto 6. Detall del fons d’un dels cups documentats.

Foto 7. Vista zenital del segon dels cups documentats.

Foto 8. Feines de neteja d’un dels cups.
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Foto 9. Detall de l’enrajolat d’un dels cups.

Foto 10. Vista zenital  de les restes de la premsa.

Foto 11. Detall de les restes de la premsa.

Foto 12. Vista de la part excavada de la primera planta amb la premsa 
en primer terme  i la finestra amb festejador al fons.

Foto 13. Vista final del mas un cop finalitzada la intervenció 
arqueològica i abans del seu rebliment parcial.
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EIX TRANSVERSAL. INTERVENCIONS EN 
EL TRAM SANTA MARIA D’OLÓ- SANT 
BARTOMEU DEL GRAU

Jordi CHORÉN TOSAR, Ivan SALVADÓ JAMBRINA, 
Daniel MOLY FERNÁNDEZ

(Estrats Gestió del Patrimoni Cultural, SL)

INTRODUCCIÓ
L’obra objecte del control arqueològic es desenvolupà 
entre els PK 157+730 i PK 169+100 de la carretera C-25, 
comprenent part dels termes municipals de Santa Maria 
d’Oló, Muntanyola i Sant Bartomeu del Grau, a cavall doncs 
de les comarques del Bages i d’Osona.

La direcció del control arqueològic fou assumida per 
l’arqueòleg Daniel Moly Fernández, i la de l’excavació 
d’alguns dels elements apareguts per l’arqueòleg Jordi 
Chorén Tosar, ambdós arqueòlegs de l’empresa Estrats 
Gestió del Patrimoni Cultural. La promoció de les obres va 
anar a càrrec de l’empresa Cedinsa.

Ateses les característiques de l’obra de desdoblament 
de la carretera, que comportava grans moviments de 
terres i desmunts de zones aturonades, i la detecció en la 
fase de prospecció prèvia d’alguna zona amb evidències 
arqueològiques en altres parts del traçat, el control de les 
tasques de remoció i desmunt eren obligades, efectuant-se 
aquestes al llarg del període comprés entre el mes de gener 
de l’any 2011 i el d’abril del 2012.

ELEMENTS DOCUMENTATS DURANT EL 
CONTROL DE LES OBRES
Durant el transcurs de les tasques de control arqueològic 
es varen identificar tres elements arqueològics inèdits, tots 
tres al terme municipal de Santa Maria d’Oló: les restes del 
mas de Can Rocafort (objecte d’una comunicació pròpia en 
aquestes mateixes jornades) i dues barraques bastides amb 
pedra seca denominades SO’11 i SO2’11.

Tot i les evidències d’ocupació humana a aquesta zona, 
a cavall entres les comarques històriques del Moianès i el 
Lluçanès, i de la gran importància que tingué Santa Maria 
de l’Estany, les restes arqueològiques aparegudes tan sols ens 
remeten a l’explotació agrícola del territori durant l’època 
moderna i contemporània.

Sembla que fins 1686 Santa Maria d’Oló havia estat 
una població formada per poblament dispers, originant-se 
l’agrupament del poble al segle XVII mateix. És en aquest 
moment, però, quan sembla construir-se el mas denominat 
de Can Rocafort.

Així mateix, sembla que al segle XVIII es fomentà el 
conreu de la vinya a la zona, que es va veure afectada per la 
crisi de la fil·loxera de finals del segle XIX, cosa que afectà 
greument l’economia del poble i va forçar a una reconversió 
d’una part del seu sector agrari. En aquest context doncs, és 
on hauríem d’englobar la fase d’esplendor del mas de Can 
Rocafort i segurament la construcció i abandonament de les 
dues barraques de pedra seca.

EL MAS DE CAN ROCAFORT
Aquestes restes es troben ubicades al PK 159 de la carretera 
i, actualment, han tornat a ser colgades amb terra, un cop 
excavat totalment, atesa la no afectació directa per les obres.

Atès que aquest jaciment és objecte d’una comunicació 
pròpia en aquestes mateixes jornades, ens remetem a l’article 
corresponent.

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
FUNCIONALITAT I CRONOLOGIA DE LES 
BARRAQUES DE PEDRA SECA SO’11 I SO2’11

- Característiques constructives
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, durant el transcurs 
de la present intervenció es van documentar i excavar dues 
barraques, una de planta circular (SO’11) i una altra (SO2’11) 
que presentava dos moments constructius, un amb planta 
rectangular (Fase 1) i un altre amb planta circular (Fase 2).

La major part de les barraques de pedra seca documentades 
al Bages, presenten aquestes tipologies de plantes, sent les 
més abundants les de planta rectangular o quadrangular i, en 
segon lloc, les de planta circular (Morera, 2008).

Ambdues barraques presentaven característiques 
constructives semblants. Es tracta de construccions bastides, 
en la seva major part, amb pedres de totes les mesures, sense 
treballar o lleugerament desbastades, disposades sense seguir 
filades i sense cap tipus de lligam.

En el cas de la fase de planta rectangular (Fase 1) de la 
barraca SO2’11, aquesta presentava els murs bastits amb dos 
paraments externs i un rebliment de pedruscall a l’interior, a 
excepció del mur sud, que estava bastit amb dos murs junts 
adossats.

En el cas de la barraques de planta circular (SO’11 i fase 
2 de SO2’11) els murs estaven bastits amb dos paraments 
externs i un rebliment de pedruscall a l’interior. Cal 
apuntar la presència intercalada de pedres allargades de 
grans dimensions disposades a través creuant pràcticament 
l’amplada total del mur.

La coberta d’aquestes barraques es va poder documentar 
parcialment en la fase 2 de la SO2’11 i en la barraca SO’11. 
En ambdós casos, es tractava d’una volta bastida amb lloses 
disposades per aproximació de filades concèntriques (falsa 
volta). En la fase 2 de la SO2’11 es va documentar la volta, 
parcialment enderrocada, conservant-se part de l’arrencament 
sobre el coronament dels murs. Sobre l’estructura de pedra 
hi hauria una capa de terra on, en ocasions es plantava 
vegetació (lliris i cactus) que ajudava a la impermeabilització 
i aïllament tèrmic de la barraca (Sáez, 2004, p. 49).

Com la gran majoria de les barraques documentades 
al Bages, les barraques estudiades disposaven d’una sola 
porta d’accés orientada al sud (al migdia). Aquestes portes 
presentaven els brancals bastits amb pedres de tendència 
rectangular de grans dimensions lleugerament treballades. 
Només s’ha conservat la llinda de la barraca SO2’11 
(utilitzada en les dues fases) bastida amb troncs de fusta.

Tot i que la gran majoria de barraques del Bages fins ara 
estudiades presenten finestres obertes als seus murs, com a 
mínim una, (Morera, Moret, Vila, Olivares, 2002, p. 496) en 
els casos que ens ocupen no s’ha pogut documentar cap.

En alguns casos les barraques podien disposar de petites 
construccions exteriors annexes, com podien ser banquetes 
de pedra per seure o petits coberts pels animals o per guardar 
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eines. En el cas de la barraca SO’11 s’ha documentat part 
d’una petita estructura annexa adossada a l’est de la barraca, 
bastida amb pedres i de planta possiblement rectangular. 
Possiblement aquesta estructura formava part d’un cobert.

L’interior de les barraques del Bages presenta, en la 
seva majoria, pavimentacions de terra o argila piconada, 
documentant-se casos menys freqüents d’enrajolats (Morera, 
Moret, Vila, Olivares, 2002, p. 496). En el cas de les barraques 
SO’11 i SO2’11, tots els paviments documentats han estat de 
terra i d’argila.

Elements típics que es documenten a l’interior de les 
barraques són les fogueres o les llars de foc. En el cas de les 
barraques SO’11 i SO2’11 també s’ha documentat, com a 
mínim, una relacionada amb cada paviment. En trobem de 
simples, amb només una solera d’argila o terra rubefactada 
(cas de la Fase 1 i d’una pavimentació de la Fase 2 de la 
barraca SO2’11), i una mica més complexes, amb unes pedres 
disposades com a delimitació de la llar (cas de la llar de la 
barraca SO’11 i d’un paviment de la Fase 2 de la barraca 
SO2’11).

- Funcionalitat
Com a la resta del Bages (Morera, Moret, Vila, Olivares, 
2002, p. 498), a Santa Maria d’Oló durant el segle XVIII 
es va fomentar la implantació del conreu de la vinya i, amb 
aquest, la implantació del contracte de la rabassa morta. 
Aquest fet va anar lligat amb la transformació del paisatge, 
amb la construcció de nous marges i feixes i, sobretot, amb 
l’aixecament de les barraques.

El fet de que el conreu de la vinya comportés un treball 
constant, i que en moltes ocasions els camps es trobessin lluny 
dels llocs de residència, feia que els pagesos haguessin de passar 
al camp pràcticament totes les hores del dia durant molts mesos 
a l’any. Dins d’aquest context, s’ha d’entendre la construcció 
d’aquestes barraques que donaven aixopluc del vent, del fred i 
de la pluja a l’hivern, i de la calor a l’estiu. També s’utilitzaven les 
barraques per guardar les eines, i en alguns casos, podien servir 
d’estable per a l’animal (Sáez, 2004, p. 63).

 - Cronologia
Durant el segle XVIII comença a aparèixer, en un determinat 
tipus de documentació a tot Catalunya, el terme barraca 
(Sáez, 2004, pp. 42) i va estar en ús fins a finals del segle 
XIX, moment en què la fil·loxera, provinent de França, va 
provocar l’abandonament massiu del conreu de la vinya al 
país (Sáez, 2004, pp. 64).

A causa d’aquest fet, es va anar produint l’abandonament 
progressiu de la major part de les barraques i, la majoria, van 
anar enrunant-se per falta d’ús, o en el millor dels casos, van 
ser reutilitzades puntualment per altres usos diferents pel 
qual van ser construïdes.

En el cas de les barraques SO’11 i SO2’11 no s’ha pogut 
documentar arqueològicament la cronologia de la seva 
construcció, a causa de l’absència de materials relacionats 
amb els nivells fundacionals. Tot i aquesta manca, cal situar 
la construcció d’aquestes en un moment indeterminat, situat 
cronològicament entre el segle XVIII i el segle XIX, dins el 
context general de proliferació del conreu de la vinya a la 
zona.

Cal destacar el cas de la barraca SO2’11 que, en 
un origen, era de planta rectangular i posteriorment és 
reformada i convertida en una nova barraca de planta 

circular. Possiblement, cal situar el moment de construcció 
d’aquesta última entorn la meitat del segle XIX. Després, 
el seu interior va tornar a ser pavimentat en un moment 
posterior als anys 1861 i 18671.

L’abandonament de l’ús de les barraques pel qual van 
ser construïdes va produir-se, probablement, a finals del 
segle XIX, però s’han documentat evidències2 de la seva 
reutilització puntual durant un període força llarg del segle 
XX.

L’ARQUEOLOGIA A LES BARRAQUES SO’11 I 
SO2’11

- Barraca de pedra seca SO’11
Situada a la part superior d’un turó a l’oest del mas de Can 
Rocafort, només eren visibles les restes d’una estructura 
de planta circular (amb un diàmetre intern de 2,20 m i un 
d’extern de 3,80 m, amb un gruix del llenç de paret d’uns 
0,75 m), la coberta de la qual s’havia esfondrat en períodes 
recents, possiblement de resultes de l’obertura del tram 
inicial de la carretera C-25.

Atesa la seva afectació total per les obres de desdoblament, 
que comportaven la seva destrucció, aquest element s’excavà i 
documentà totalment, sota la direcció tècnica de l’arqueòleg 
Jordi Chorén, entre els mesos de març i abril de 2011. Es va 
triar la denominació SO’11, atesa la manca de referències 
geogràfiques i toponímiques, fent relació així al nom del 
terme municipal on s’ubicava (Santa Maria d’Oló), fet que 
permeté denominar a la següent barraca amb el mateix nom 
i el numeral “2”.

Les tasques d’excavació varen permetre constatar com la 
barraca de planta circular disposava, al seu interior, d’una 
llar de foc realitzada sobre una pavimentació de terra que 
ocupava tota la superfície. Aquesta llar estava emmarcada 
per unes pedres a mode de delimitació i es trobava afrontada 
a la porta d’accés, encarada aquesta última vers el sud.

A causa de l’estat de degradació de les parets no es va 
poder detectar cap altra obertura a l’estructura de la barraca.

Tanmateix, adossada a la seva banda est, es van poder 
delimitar les restes del basament d’un cobert de planta 
rectangular, en molt mal estat de conservació, a l’interior 
del qual no es va poder observar cap agençament, fet que fa 
impossible assegurar si es tractava d’un cobert pel bestiar o 
per emmagatzemar llenya, atuells, part de la collita...

A nivell cronològic, no disposem de dades arqueològiques 
que ens ajudin a poder datar amb exactitud la seva 
construcció. Les restes ceràmiques recuperades en tots els 
estrats presenten les característiques de les ceràmiques 
comunes produïdes entre els segles XVIII i XX. A més, en 
la majoria de casos, ens daten el moment d’enderrocament 
definitiu de la barraca, situat ben entrat el segle XX.

- Barraca de pedra seca SO2’11
Situada a l’alçada del PK 161+600 de la carretera C-25, a 
la zona denominada “pla de la bassa”, aquesta cabana fou 
localitzada totalment coberta de bardisses, no havent-se 
pogut detectar així durant les tasques de prospecció prèvies 

1 En aquesta pavimentació es va localitzar una moneda de 5 cèntims emesa 
entre els anys 1861 i 1867 pel rei Vittorio Emanuele II d’Itàlia.

2 S’han recuperat materials a l’interior de l’enderroc característics del segle 
XX i algunes petites reformes estructurals en les que s’ha utilitzat ciment 
ràpid.
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a l’execució de l’obra.
Aquesta barraca es trobava al peu del talús del tram 

desdoblat, no quedant afectada directament pel mateix. Però, 
tot i així, la ubicació d’una OD (Obertura de Drenatge), just 
al seu cantó oest, requeria la seva eliminació ja que podia 
produir la seva obstrucció en un futur pròxim. La seva 
excavació i documentació arqueològica es realitzà sota la 
direcció tècnica de l’arqueòleg Daniel Moly al llarg del mes 
d’abril de 2011.

Inicialment semblava presentar una planta amb 
tendència quadrangular, amb una obertura encarada al 
sud, tot conservant parcialment la coberta realitzada amb 
aproximació de filades i terra piconada a la part superior. Es 
trobava totalment travessada per les arrels de sarsa mores i 
altres plantes, que havien anat ocasionant la caiguda parcial 
de la coberta i esquerdes als paraments.

Les tasques d’excavació arqueològica van permetre 
constatar com la barraca es va bastir en un moment posterior 
a la d’un marge de pedra seca (UE 17), que serví per efectuar 
un aterrassament de la zona, que possiblement va ser bastit 
en relació al context general d’implantació de la vinya a la 
zona durant els segles XVIII i XIX. Malauradament no es 
disposa de materials arqueològics per confirmar aquesta 
datació.

Fase 1
En un moment indeterminat, situat entre els segle XVIII i 
la primera meitat del segle XIX, es va construir la barraca, 
encaixada a la vessant sud del turó, sobre l’aterrassament 
previ, tot aprofitant parcialment com a paret nord la pròpia 
roca, que fou rebaixada. Segurament de l’acció d’aquest 
rebaix procedia el propi material de construcció.

Les tasques d’excavació van permetre constatar com, en un 
origen, aquesta construcció havia estat de planta rectangular 
(4 x 4,5 m de costat, amb un gruix de parets entorns als 
0,70 m), amb una porta orientada al sud, desplaçada vers 
l’est i que es va mantenir en la fase següent, desconeixent-
se si presentava alguna altra obertura en aquest moment, a 
causa de la destrucció posterior. Aquesta barraca presentava 
una primera pavimentació d’argila compactada, sobre la qual 
es bastí una llar de foc amb una solera d’argila rubefactada, 
situada a tocar del brancal est de la porta.

Fase 2
Posteriorment, segurament a causa d’una escorrentia que es 
filtrà per la zona semi excavada al nord, es va ensorrar la paret 
est. Aquest fet va propiciar la reconstrucció de la barraca, 
reaprofitant part de les estructures. La nova construcció, de 
planta circular, tenia unes dimensions menors que l’anterior, 
quedant fora del nou edifici el basament de l’antiga paret 
est. Dins de les obres de reconstrucció, es va bastir una nova 
coberta realitzada amb lloses disposades per aproximació de 
filades concèntriques (falsa volta) i terra piconada.

La porta d’accés es va mantenir en el seu emplaçament 
original, quedant ara al centre de la nova façana sud, i 
rematant la seva llinda amb troncs de fusta per sostenir el 
nou sostre.

Per tal d’augmentar l’estabilitat de la paret est (ara d’1,30 
m de gruix), es va efectuar un acopi de pedres i argila que es 
falcaven amb la pròpia estructura per la banda exterior, tot 
cobrint parcialment la façana.

A l’interior, aquesta nova construcció presentava una 
nova pavimentació de terra compactada, feta sobre restes 
de materials de la pròpia construcció, i que presentava una 
zona rubefactada cap a la banda nord-oest, que evidenciava 
la presència d’un foc practicat directament al terra.

En un moment posterior als anys 1861-18673, l’interior 
de la nova barraca fou modificat, amb la construcció d’una 
nova pavimentació de terra compactada, sobre la qual es va 
assentar, a l’angle sud-est de la barraca a tocar de la porta, 
una llar de foc, que presentava una delimitació de pedres al 
voltant de la solera rubefactada, tot contenint les cendres de 
les darreres ocupacions.
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als Serveis Territorials del Departament de Cultura de la 
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3 Veure nota 1.
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Barraca SO’11. Vista des del sud, un cop finalitzada l’excavació. (Au-
tor: Jordi Chorén)

Barraca SO2’11. Vista des del nord de la falsa volta. (Autor: Daniel 
Moly)

Barraca SO’11. Vista des del nord, un cop finalitzada l’excavació. 
(Autor: Jordi Chorén)

Barraca SO2’11. Detall de la cantonada  est de la Fase 1 i el mur est 
de la nova barraca. (Autor: Daniel Moly)

Barraca SO’11. Vista de l’interior. Detall de la llar de foc i del pavi-
ment. (Autor: Jordi Chorén)

Barraca SO2’11. Vista de l’interior. Detall de la llar de foc i del pavi-
ment de l’última reforma de la barraca. (Autor: Daniel Moly)

Barraca SO2’11. Vista des del sud, un cop finalitzada l’excavació. 
(Autor: Daniel Moly)
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Planimetria de la barraca SO’11. (Dibuix de camp: Jordi Chorén i Marcel Olivé; Infografia: Markary García)
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1. ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL BRUC, EL 
BRUC (ANOIA)

Nom del jaciment: Església de Santa Maria del Bruc
Municipi: El Bruc
Comarca: Anoia
Coordenades UTM i altitud: X 413434,59, Y 14709,07’; 454 
m.s.n.m
Direcció: Emili Gilabert ( Cat Patrimoni de Web Cultura)
Promotor: Ajuntament del Bruc
Any d’intervenció: 2011

Santa Maria del Bruc

Descripció1:
El mes de maig de 2010 va tenir lloc un intens episodi de 
pluges, motiu pel qual es va ensorrar el mur de contenció 
(sector sud-oest)  de la plaça de la Parròquia de Santa Maria 
del Bruc ( Anoia). El febrer del 2011 es va fer el seguiment 
arqueològic de les obres de reconstrucció del mur.

L’ensorrament va ser d’uns 3 metres i van caure les restes 
del mur talús avall. Aquest ensorrament va deixar al descobert 
un bon nombre de restes humanes pertanyents, amb tota 
probabilitat, a l’antic cementiri perimetral de l’església. S’hi 
van observar restes en connexió anatòmica, restes de fusta de 
caixes mortuòries i claus de ferro de les mateixes.

L’objectiu de la intervenció va ser la de vigilar el jaciment 
durant el treballs de fonamentació i reconstrucció del mur, 
documentant-ho fotogràficament i el cobriment amb teixit 
geotèxtil de les restes humanes sense procedir a la seva retirada.

L’esllavissada va deixar al descobert els conductes de 
serveis, just per sobre de les restes òssies, tot deixant un espai 
de mur de 4, 56 metres de profunditat.

Després d’enretirar la terra i les pedres i netejar el tall, es va 
observar la fonamentació del mur a 4,56 metres, amb l’aparició 
de la roca sedimentària marga verda, d’època oligocènica. A la 
part inferior del tall, però, es va constatar l’existència de restes 
d’una antiga habitació medieval. Aquest recinte quedava 
delimitat per dos murs i un paviment, farcit de terra i pedres.  
La seva datació cal fixar-la entre els segles XIV i XV, a partir 
de la localització de  ceràmica medieval a torn vidrada marró 
oxidoreduïda.

Per tant, les restes humanes havien de ser posteriors a la 
construcció de l’habitació medieval, tractant-se així de restes 
modernes o contemporànies.

1 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

També es va poder constatar que les parets sud de 
l’habitació van ser destruïdes en la construcció del mur de 
contenció a mitjans segle XX, doncs la resta del mur sud s’hi 
recolza.

Degut a la urgència de la intervenció i a la impossibilitat 
de realitzar una excavació en àrea del jaciment, es va procedir 
a cobrir les restes ósses i l’habitació amb teixit geotèxtil per 
a salvaguarda-ho de la construcció del nou mur i deixar-ho 
aïllat per a futures intervencions.

Així doncs, un cop efectuada la tasca de vigilància i 
seguiment podem concloure que:

-  L’actual plaça de la Parròquia de Santa Maria del Bruc 
havia actuat com

a cementiri des de l’edat moderna fins a mitjan segle XX.
- Sota del cementiri s´hi ha detectat una habitació 

medieval, segle XIV-XV. (Les restes materials es van 
dipositar provisionalment al Museu Comarcal de l’Urgell).

- El mur de contenció de maçoneria va ser edificat, en 
part, de manera

adjacent a les parets de dita habitació, amb un nivell d’us 
documentat,

paviment i parets de tancament.
-  Les futures intervencions al jaciment hauran de 

contemplar la inhumació
de restes humanes i la documentació de d’aquesta 

habitació per definir-ne la
connexió amb la Parròquia.

Bibliografia

GILABERT, Emili (2012). Memòria de la intervenció a Santa 
Maria del Bruc. Inèdita

2. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CASTELL 
DE CALAF (CALAF)
7-10 de maig de 2010

Nom del jaciment: Castell de Calaf
Municipi: Calaf
Comarca: Anoia 
Coordenades UTM: X: 376142; Y: 4621511; Z:716 m.s.n.m
Direcció: Daniel Gutiérrez Espartero
Promotor: Ajuntament del Bruc
Any d’intervenció: 2010

Castell de Calaf
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Descripció:
El Castell de Calaf se situa junt al nucli urbà del poble, en la 
zona nord de l’àrea urbana i envoltat pels carrers Xuriguera, 
del Carme i la carretera comarcal de Jorba a Calaf.

Aquesta intervenció és derivada de l’excavació 
arqueològica desenvolupada entre el mes d’agost i novembre 
de 2009, dirigida pel sota signant. Aquella actuació va 
comportar l’excavació en extensió fins esgotar els nivells 
arqueològics d’una part molt important de l’interior 
del recinte del castell, fet que va permetre documentar 
l’estratigrafia existent i documentar les diferents fases 
històriques del castell.

La intervenció arqueològica de l’any 2009 tenia l’objectiu 
d’ obtenir el coneixement del subsòl existent per tal d’establir 
els criteris relacionats amb el projecte de pavimentació 
interna del Castell, sobretot aquells aspectes relacionats amb 
la cota de pavimentació i la posada en valor del patrimoni 
arqueològic existent.

L’actuació va suposar els resultats explicats anteriorment i 
va posar al descobert un conjunt de restes arqueològiques que 
haurien de ser tractades en funció del seu valor arqueològic i 
de les necessitats del projecte de restauració. Aquest projecte 
pretén un objectiu ben definit, que es basa en la recuperació 
de l’interior i l’exterior del Castell per tal d’establir nous usos 
i donar vida a aquest sector del municipi. Com a previsió 
inicial, l’execució del projecte havia de comportar: 

Restauració del castell:

- Consolidació de les estructures de murs i façanes del 
castell.

- Reconstrucció de l’edifici en els seu element essencials i 
amb un mínim necessari per la seva adequació cultural. 

- Coronaments de murs, reconstrucció de la porta.
- Tractament amb diferents paviments del espai interior 

segons es coneixen les estructures originals.
- Restauració i consolidació dels paraments interiors i 

exteriors de les façanes.
- Instal·lacions de llum i subministrament d’aigua, als 

espais interior i de l’enjardinament exterior

L’objectiu de la intervenció de l’any 2010 era garantir el 
tractament adequat a les restes arqueològiques existents 
per tal de preservar els seus valors culturals i a la vegada 
continuar amb el projecte de restauració del castell.

El procediment per la realització d’aquests treballs és el 
previst en d’aquest tipus d’actuació.

Rebliment parcial o total de restes arqueològiques: 

•	 Fase I: Col·locació del geotèxtil sobre les restes 
arqueològiques. El teixit es  estendre correctament per 
sobre de les estructures localitzades.

•	 Fase II: Col·locació i estesa de capa de graves d’ 
aproximadament 10 cm de gruix. Just per sobre del 
geotèxtil, i sense cobrir totalment les varetes de 
senyalització es va disposar una capa de graves (20-
40mm) que va servir per protegir i marcar la posició de 
les restes davant de futurs moviments de terres.

•	 Fase III: Terraplenament amb terres vegetals i col·locació 
de paviments

Desmuntatge d’estructures:
El desmuntatge d’UE 3005 es va  realitzar de manera manual, 
respectant l’estructura del mur UE 4006 que se situava per 
sota.

El desmuntatge del mur UE 4016 es va realitzar de 
manera manual, i posteriorment es va procedir a l’excavació 
manual del nivell UE 4011 que se situava per sota.

La intervenció no va aportar noves dades a les ja 
documentades durant la intervenció de l’any 2009.

3. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL SECTOR 
DEL RENTADOR (OBRA ADIF).
Calaf, 1-2 de juliol de 2010

Nom del jaciment: El Rentador
Municipi: Calaf
Comarca: Anoia
Coordenades UTM i altitud:  X: 376987,58; Y: 4621135,79; 
Z: 655 m s.n.m.
Director: Daniel Gutierrez Espartero (Diagnosis Cultural 
Consulting)
Promotor: ADIF
Any d’intervenció: 2010

Localització sector El Rentador (Calaf, Anoia)

Descripció:
L’any 2007 INCASÒL va iniciar els estudis previs relacionats 
amb un nou projecte d’urbanització al sector conegut com el 
Rentador de Calaf.

Inicialment, a la zona afectada pel planejament es 
coneixia l’existència de dos elements patrimonials. Per una 
banda el conjunt del Rentador i per l’altra el Convent de Sant 
Francesc. A nivell arqueològic el catàleg de béns protegits 
del POUM de Calaf indicava la presència d’un jaciment 
d’època romana denominat “del Convent de Sant Francesc”. 

Fruït d’aquests resultats i preveient possibles afectacions 
en el futur, INCASÒL va programar una actuació basada en 
l’obertura de la traça d’una futura canalització així com part 
d’un vial.  Aquests espais se situaven molt propers a les zones 
delimitades com a jaciment arqueològic per la prospecció i 
mostreig de l’any 2007. També va proposar l’obertura en 
extensió de les zones on s’havien localitzat materials lítics.

Els resultats d’aquesta actuació, executada entre març i 
juny de 2009 foren els següents:



II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012                        / actes

/ 296

- Localització i excavació de dos murs, que podrien 
tenir una relació amb el convent de Sant Francesc 
i/o separacions de propietats, i localització d’una 
canalització, igualment relacionada amb sant Francesc. 
Podrien tenir una datació entre baix-medieval i moderna.

- Localització i excavació del camp de sitges de datació 
ibero-romana localitzat l’any 2007. Es van excavar un 
total de 12 sitges de diferents mesures.

- Eliminació de les estructures excavades durant la 
campanya.

- Localització i delimitació d’un nou jaciment situat 
al sud del planejament. Correspon a  les restes de 
diverses estructures muràries que podrien formar un 
àmbit, un mur de 45 m de llargària i 9 estructures 
d’emmagatzematge o sitges. Aquest jaciment no ha estat 
excavat.

- Localització d’un forn de ceràmica fora de la zona 
d’actuació de la intervenció.

Els motius de la intervenció del 2010 estaven relacionats 
amb el desenvolupament, per part d’ADIF, d’una obra de 
millora de la xarxa fèrria a Calaf, consistent en la supressió 
d’un pas a nivell i la construcció d’un nou pont.

D’aquesta manera l’objectiu de la intervenció és garantir 
que l’execució del projecte no afecta a possibles restes 
arqueològiques que poguessin existir en aquest punt. I en cas 
que les afecti, salvaguardar els seus valors culturals.

La intervenció es fonamentà en el seguiment arqueològic de:  

- Eixamplament de camí existent (lila): El camí existent 
s’eixampla entre 2 i 3 metres per cada costat. De manera 
general el nou vial tindrà una amplada de 6 metres.

- Obertura d’un nou tram de 6 metres d’amplada (blau): 
S’obre un nou tram ja previst en el planejament del 
Pla Parcial del Rentador. Aquest tram coincideix 
amb una zona estudiada arqueològicament a partir 
d’una intervenció d’INCASÒL l’any 2009. Les restes 
aparegudes van ser eliminades. 

Durant els treballs de seguiment arqueològic no es van 
localitzar indicis, materials o estructurals, que evidenciessin 
la presència d’un jaciment arqueològic en la zona estudiada.

D’aquesta manera i veient els resultats de la intervenció, 
anteriorment descrits, es pot afirmar que no existien restes 
arqueològiques en l’àmbit del camí eixamplat. 

Bibliografia

GUTIÉRREZ ESPARTERO, Daniel. “Intervencions 
arqueològiques al sector del rentador de Calaf (Calaf, Anoia)”.  
Actes de les I Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central. 
Manresa 2010. Barcelona: Departament de Cultura, p.132-134. 

4. ESGLÉSIA DE SANT PERE DE PIEROLA, (ELS 
HOSTALETS DE PIEROLA, ANOIA)

Nom del jaciment: Església de Sant Pere de Pierola
Municipi: Hostalets de Pierola
Comarca: Anoia
Coordenades UTM i altitud: X: 398547,08 m; Y: 4601019,50 
m; Z: 340 m.s.n.m.

Direcció: Cristina Belmonte Santisteban
Promotor: Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Any d’intervenció: 2011

 Església Sant Pere de Pierola

Descripció2:
La intervenció a l’església de Sant Pere de Pierola formà part 
d’un projecte ampli on hi intervingueren diversos professionals 
(arquitectes, arqueòlegs, tècnics, etc). 

L’actuació ha consistí bàsicament en l’enderroc controlat 
de les parts més insegures de la construcció, la preservació 
de l’església romànica, la millora de la seguretat de l’edifici i 
l’adequació per a la visita.

En primer terme, es procedí al cobriment de les restes, 
localitzades l’any 2011, amb geotèxtil i terra per la seva protecció, 
car la maquinària havia de circular-hi per sobre. També es 
procedí a la neteja i adequació de tot l’entorn mitjançant una 
màquina retroexcavadora, per fer més accessible l’entorn de 
l’edifici, treballar-hi amb més facilitat i seguretat.

En segon lloc, es desmuntaren les parts més afectades 
per l’enrunament de l’edifici. Aquestes tasques es van centrar 
sobretot en les parts més baixes dels murs i en l’extracció de les 
teules de l’embigat de fusta.

L’element més afectat de tot el conjunt, probablement, era 
la façana del mas annex a l’església, aquest enderrocament va 
deixar al descobert l’absis de l’església romànica, un gran cup de 
vi, la cantonada est del campanar i estructures relacionades amb 
la captació d’aigües.

Finalment, un cop desmuntades totes les estructures i 
garantida l’estabilitat els esforços es centraren en el tancament 
dels accessos a l’església del segle XVIII.

Un cop acabades totes les actuacions anteriors es portà a 
terme la revisió perimètrica de les estructures, consistent en 
l’aixecament topogràfic de les restes conservades, així com la 
realització dels alçats de la façana est de l’edifici, del campanar 
i de l’absis de l’església romànica i es procedí, en cas que fos 
necessari, a la rectificació de les planimetries existents.

Bibliografia

BELMONTE SANTISTEBAN, C. (2012); Memòria del 
seguiment arqueològic del desenrunament de l ’esglèsia de Sant 
Pere de Pierola. Hostalets de Pierola (Anoia) Arxiu del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. 
[Inèdit]

2 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
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5. RIERA DE CLARET, (HOSTALETS DE PIEROLA I 
MASQUEFA, ANOIA)

Nom del jaciment: Riera Claret
Municipi: Hostalets de Pierola i Masquefa
Comarca: Anoia
Coordenades UTM i altitud: X 399971; Y 4598022
Direcció: Elisabet Blaya Mart
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya
Any d’intervenció: 2010

Detall de l’àpex de la defensa de proboscidi, únic fragment que es 
conservava in situ, HPI-168

Descripció3:
Amb motiu de la troballa de restes fòssils d’interès paleontològic 
que afloraven en superfície de la llera de la Riera de Claret (Els 
Hostalets de Pierola, Anoia), i degut a l’elevat risc que aquestes 
es malmetessin i fins i tot desapareguessin, a causa de les 
successives pujades de cabal que pateix la riera, es va proposar 
dur a terme una intervenció paleontològica d’urgència per 
procedir a la seva recuperació i garantir-ne la seva conservació. 

La intervenció consistia, en primer lloc, en intentar 
recuperar les restes fòssils exposades i en perill, i en segon 
localitzar la presència de més restes fòssils que poguessin 
estar exposades a l’entorn més immediat, salvaguardar-ne els 
seus valors culturals i procedint a la restauració o preparació 
paleontològica de les restes que ho precisessin.

En concret, les restes fòssils es trobaven localitzades a 
una zona ja històricament coneguda pel seu elevat potencial 
paleontològic, demostrat els darrers anys en els jaciments 
propers del Barranc de Can Vila, Ecoparc-4 i a la Nova 
Fase de l’Abocador Controlat de Can Mata.  També s’ha de 
destacar la excepcional troballa del 2002 al Barranc de Can 
Vila del gran simi antropomorf Pieralopithecus catalaunicus 
(conegut com Pau).

Pel que fa a les restes fòssils localitzades preliminarment, 
es van identificar una mandíbula i part d’una defensa d’un 
gran proboscidi. També es detectaren restes de testudínids 
(tortugues). A més a més, posteriorment, es va localitzar un 
total de 5 noves restes també en perill de desaparèixer: tres 
d’elles aparentment closques de testudínid, i les dos restants 
es corresponien a una diàfisi i un fragment de vèrtebra de 
mamífer indeterminat.

3 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

La intervenció en el primer punt localitzat, on hi hauria 
d’haver una mandíbula i la defensa de proboscidi, únicament 
quedaven fragments d’aquests. 

Un cop excavades totes les restes localitzades es va 
procedir a la inspecció i prospecció de l’entorn immediat de 
les troballes.

Inicialment es feu una neteja acurada de l’aflorament del 
talús, fent-ne una prospecció paleontològica precisa amb 
l’objectiu de determinar si es tractava d’una petita acumulació 
puntual, o bé d’un jaciment de grans dimensions, calcular-
ne l’abast i rellevància, i contextualitzar-lo geològica i 
paleontològicament.

Un cop es va descartar la presència de més restes fòssils, 
es procedí a prospectar les zones immediates de la llera de la 
riera. Es va localitzar una àrea amb acumulació de restes, on 
s’hi va excavar una vèrtebra, fragments de plaques de tortuga, 
amb estelles associades, i una defensa de suid, entre altres 
fragments indeterminats.

Així doncs, en la  intervenció paleontològica d’urgència a 
la Riera Claret es van poder recuperar 19 restes fòssils siglades. 
Part de les restes localitzades amb anterioritat no s’han pogut 
recuperar ni identificar completament a causa de l’activitat 
de la riera, que les ha destruït.  Tanmateix, la prospecció 
dels afloraments adjacents a la llera n’han permès recuperar 
de noves, fet que insta a ampliar el polígon del Jaciment 
paleontològic de la Riera de Claret cap al nord de la llera. 

Bibliografia
BLAYA, Elisabet (2013). Memòria de la intervención 
paleontològica d ’urgència amb motiu de la recuperación de restes 
f òssils a la riera de Claret. Terme municipal d ’Hostalets de 
Pierola i Masquefa (l ’Anoia). Inèdita

6. CARRER DE SANTA MARIA, 8 (IGUALADA, 
ANOIA)

Nom del jaciment: Carrer de Santa Maria, 8
Municipi: Igualada
Comarca: Anoia
Coordenades UTM i altitud: X: 384873,39; Y: 4604092,64;  Z: 
313.4
Direcció: Núria Cabañas Anguita, Jordi Nogués Garcia i Jordi 
Montlló i Bolart 
Promotor: Bisbat de Vic – Parròquia de Santa Maria d’Igualada
Any d’intervenció: 2010

Antiga Rectoria
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Descripció:
La intervenció duta a terme a la finca situada al carrer de 
Santa Maria, 8, d’Igualada, s’inicià el novembre de 2009 i 
fou motivada pel projecte constructiu de la nova rectoria 
de la Basílica de Santa Maria. Aquest projecte preveia 
l’enderroc de l’immoble existent i la construcció d’un nou 
edifici. 

La intervenció arqueològica permeté documentar un 
total de 8 àmbits, un soterrani, possiblement emprat com a 
celler i dos dipòsits de forma circular. Aquestes estructures 
abracen una cronologia que va des d’època medieval fins a 
època contemporània. 

La fase medieval, que s’ubicà entre els segles XIV i XV, 
venia representada, únicament, per dos murs que delimitaven 
la finca pel costat est. L’atribució medieval de les estructures 
es féu a partir del tipus d’obra, ja que no es localitzaren 
nivells arqueològics relacionats. 

Atenent al material recuperat en els estrats d’amortització, 
l’abandonament de les estructures d’origen medieval es 
dugué a terme a partir de finals del segle XVI, quan s’inicia 
la construcció de les estructures que formaven l’edifici 
que estava previst enderrocar. El període de construcció 
d’aquesta fase, d’època moderna, s’estengué des de finals del 
segle XVI fins a inicis del segle XVIII. És en aquest període 
que s’edificaren els límits de la finca que perduraren fins 
a principis del segle XXI, amb una subdivisió interna en 
set àmbits, la presència d’un soterrani cobert amb volta de 
pedra i de dos dipòsits de planta circular. 

Dels nivells de circulació corresponents a aquesta fase, 
se’n van identificar tres: un paviment de còdols, un de 
morter de calç i un de rajols. 

Pel que fa al soterrani, estava format per una estança de 
planta rectangular de grans dimensions amb una coberta de 
volta realitzada amb pedra i revestida amb morter de calç, 
on encara s’hi podien observar les línies de l’encofrat. S’hi 
accedia mitjançant unes escales que encara es conservaven.

Tot apunta que el soterrani funcionà com a celler, 
atès que s’hi documentà un baixador a partir del qual 
s’emmagatzemaria el vi provinent del cup. Segons fonts 
documentals, hi ha constància d’un celler a l’interior de la 
rectoria. Altrament, s’ha localitzat el cup on s’elaboraria el 
vi, tot i que s’hauria de localitzar molt proper a l’estança, ja 
que segons fonts documentals, l’any 1724 es va redactar un 
informe en el qual es donava compte dels desperfectes que 
patia la casa rectoral, on hi consta “ adobar los peus de llas 
parets de sobre lo cup4”. 

Adossat a la banda nord del soterrani o celler es 
documentaren dues estructures de planta circular, 
possiblement utilitzades com a dipòsits d’emmagatzematge 
de líquid, tenint en compte que a ambdues estructures 
s’identificà una teula que hauria estat emprada com a canal 
per a la circulació de líquids.

Finalment, es documentà una última fase ubicada 
cronològicament entre els segles XIX i XX. En aquesta etapa 
es dugué a terme l’amortització dels dos dipòsits circulars, 
de dos dels àmbits de la finca i del celler. Cinc dels àmbits 
precedents van tenir continuïtat i se’n construí un de nou. 
També es bastí durant aquesta fase la xarxa de clavegueram 
de la finca i les dues fosses sèptiques que s’hi relacionaven. 

4 Estudi documental històric de l’edifici de la rectoria de Santa Maria (inèdita). 
Marta Vives i Sabaté, directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
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7. TEULERIA TARDOROMANA DE RIPOLL DE CAN 
BRUNET, ÒDENA (ANOIA)

Nom del jaciment: Teuleria tardoromana de Ripoll de Can 
Brunet
Municipi: Òdena 
Comarca: Anoia
Coordenades UTM i altitud: X: 388173,5, Y: 4610836; Z: 468 
m.s.n.m
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos ( Cat Patrimoni 
de Web Cultura)
Promotor: Ajuntament d’Òdena
Any d’intervenció: 2011

Descripció5:
El jaciment arqueològic de la Teuleria romana de Ripoll de 
Can Brunet se situa a 2,1 km al nord del centre del municipi 
d’Òdena. Es troba en una zona de camps de conreu, a 230 m 
a l’est de Can Brunet i en el vessant est d’un petit turó a tocar 
del camí que mena cap a Cal Viladers.

L’any 2010, l’Ajuntament d’Òdena va comprar els 
terrenys on se situa el jaciment, amb la intenció d’integrar-lo 
en un futur projecte de dinamització dels diferents elements 
patrimonials del municipi d’Òdena. Posteriorment, el passat 
mes de març de 2011, la Junta de Govern de l’ajuntament 
va adoptar l’acord d’aprovar el projecte d’obra municipal 
ordinària titulat Projecte de cobriment preventiu i temporal de 
la teuleria romana de Ripoll de Brunet, redactat per l’empresa 
Diagnosis Cultural Consulting i que tenia com a principal 
objectiu el cobriment temporal i preventiu del jaciment de 
Ripoll de Can Brunet. 

Les restes excavades durant el 1997, 98 i 99 corresponien 
a un centre de producció artesanal de material constructiu 
(tègula, ímbrex, maons) de l’antiguitat tardana que es podien 
agrupar en tres espais: una àrea central amb diverses habitacions 
on es realitzaven la major part de les activitats artesanals, varis 
camps de dolia i, finalment, dos forns de cocció.

5 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.
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Malgrat que la major part de les restes excavades pertanyien 
a un centre artesanal dels segles IV i V dC, també es varen 
documentar diverses sitges de l’edat del bronze excavades 
en les argiles naturals, i nivells dels segles VI i VII dC.

La present intervenció, doncs, va estar motivada per 
la necessitat de preservar les restes arqueològiques del 
jaciment fins a la redacció d’un projecte de dinamització 
patrimonial. L’objectiu era el rebliment temporal de les 
restes de la zona d’`habitat, la zona d’extracció d’argiles i el 
camp de dolia.

Seguint les directrius del Projecte de cobriment preventiu 
i temporal de la Teuleria romana de Ripoll de can Brunet, es 
va realitzar el terraplenament d’una superfície d’uns 650 
m2 del jaciment que incloïa la zona d’hàbitat, la zona 
d’extracció d’argiles per la terrisseria i el camp de dolia. 
No es preveia actuar en els dos forns ja que en el moment 
de la intervenció ja es trobaven protegits amb una coberta 
metàl·lica.

Els treballs es van realitzar en cinc fases:
Fase 1. Neteja i desbrossada dels elements vegetals 

existents a l’interior del jaciment. Neteja dels canals de 
desguàs d’aigües existents per tal de millorar l’evacuació 
de les aigües pluvials. Documentació fotogràfica de detall. 
Topografia inicial dels treballs.

Fase 2. Col·locació de geotèxtil sobre les restes 
arqueològiques per sobre i a l’interior de les estructures 
localitzades.

Fase 3. Col·locació i estesa d’una capa de graves (20-
40 mm) i de gruix d’aproximadament 20 cm per sobre 
del geotèxtil cobrint totalment la superfície dels murs, 
paviments i l’interior de les estructures negatives.

Fase 4. Terraplenament amb terres vegetals netes.  
L’objectiu era tornar la zona a la seva situació més o menys 
original. El terraplenament va cobrir la senyalització de les 
estructures. Posteriorment s’efectuà la topografia final.

Cal destacar que l’elaboració de la topografia del 
jaciment permetrà ampliar la informació  de la que 
actualment es disposa de les restes, ja que les memòries de 
les intervencions realitzades els anys 90 encara no han estat 
lliurades a la Generalitat de Catalunya.
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8. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER 
DE LA PLAçA, 6 (PIERA, ANOIA)
 
Nom del Jaciment: Carrer de la Plaça, 6 - Muralla de 
Piera.
Municipi: Piera.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 395200; Y: 4597197; Y: 
280 m.s.n.m.
Direcció: Oscar Varas Ranz.
Promotor: Ajuntament de Piera.
Any intervenció: 2010

Detall intervenció arqueològica al carrer de la Plaça, 6

Descripció:
La intervenció arqueològica es va realitzar en el marc de les 
obres d’enderroc  de l’edifici situat al carrer de la Plaça, 6, 
durant les quals es va posar al descobert un mur que podria 
formar part dels antics sistemes defensius de la vila. Amb 
posterioritat a l’enderrocament de l’edifici, el regidor de 
cultura de l’Ajuntament de Piera es va posar en contacte amb 
el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya, que davant la possibilitat de que s’afectés un mur 
que podria formar part de l’antiga muralla de la vila, ordenà 
l’execució d’una intervenció arqueològica preventiva, amb 
l’objectiu de controlar els rebaixos de terra i la documentació 
de les estructures que poguessin aparèixer.

El nucli antic de Piera es trobava dividit en dues zones 
emmurallades. A redós del castell cresqué la vil·la primigènia, 
amb un petit recinte emmurallat i un Raval exterior. El 
Mercadal era l’altra zona emmurallada, que neix com a 
mercat al segle XII, en una plana elevada fora de les muralles 
i oposada al castell. Cresqué i es consolidà en el segle XIV, 
moment en que es reforcen i s’amplien els antics murs forts 
existents. 

El solar on s’ha realitzat la intervenció es trobava ubicat 
al Mercadal, a prop del portal d’en Romanyà, porta d’entrada 
a aquest espai. Es tractava d’un edifici entre mitgeres amb 
pati al darrera. A la part davantera hi havia la Capella de Sant 
Maure o Sant Maür, construïda en el segle XVIII. Aquest 
edifici també va donar cabuda al darrer Hospital dels Pobres, 
i a finals del segle XIX a l’escola per nenes. Antigament 
pertanyia a l’hospital de la Verge Maria del Pobres i havia 
estat restaurada al 1985. 

Donat que ja s’havia realitzat l’enderroc de l’edifici, els 
treballs arqueològics van consistir en el control dels rebaixos, 
així com la documentació de les estructures arqueològiques 
aparegudes. Es preveia prestar una especial atenció al mur 
sud de la finca, que dóna al carrer dels Planters, deguda la 
possibilitat que aquest mur formés part de les estructures 
defensives de la vila medieval i moderna. Durant els rebaixos 
realitzats es va poder observar que aquest mur no era res més 
que un mur d’aterrassament d’època contemporània per la 
construcció d’un pati. 

En canvi, durant aquest mateix control es va poder 
observar la presència d’un potent mur a la zona on es trobava 
el final de l’antic habitatge i començava el pati, continuant 
sota els fonaments de la casa situada a l’est del pati. Aquesta 
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estructura resta orientada en direcció est – oest, i va ser molt 
afectada per l’enderroc de l’edifici. 

El mur estava construït en dues fases. La UE 101 
correspondria a la cara vista del mur, amb un retall vertical 
a la part nord on es col·loca un nucli de pedres (bàsicament 
còdols i granits) unides amb morter de calç de color gris 
blanquinós, amb sorres, pissarres i restes informes de 
material constructiu. Té una amplada de 20 cm, que dóna pas 
a una cara vista atalussada de 15 cm d’amplada. La UE 102 
es situa al damunt de la UE 101, amb la mateixa orientació 
i a continuació d’una fina capa d’argila vermella. Es tracta 
d’un contundent mur, amb factura similar a l’anterior, amb 
una amplada de 1’3 m i una alçada màxima, observada 
a la part est, de 1’4 m, que va decreixent en direcció oest 
fins a desaparèixer en una zona molt afectada pels treballs 
d’enderroc de l’edifici. No s’ha pogut observar si continua 
sota els límits de la intervenció en haver-se realitzat, amb 
anterioritat al control arqueològic, els murs pantalla per 
consolidar els rebaixos. 

Valorem que aquests murs podrien formar part dels 
sistemes defensius de la vila d’època medieval i moderna, una 
muralla o mur fort al qual se li adossen les cases a l’interior, 
restant la part exterior lliure d’edificacions.

9. CONNEXIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ DE 
L’ESTACIÓ RECEPTORA DE L’ANOIA, (LA POBLA 
DE CLARAMUNT, ANOIA)

Nom del jaciment: Connexió de la Xarxa de mitja tensió de 
l’estació receptora de l’Anoia
Municipi: La Pobla de Claramunt
Comarca: Anoia
Situació geogràfica: X 389106; Y 4604012; 305 m.s.n.m.
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos (CatPatrimoni 
de WebCultura)
Promotor: Institut Català del Sòl
Any d’intervenció: 2011

Descripció6:
Aquesta intervenció es va portar a terme amb motiu de les 
obres de connexió de la xarxa de mitja tensió de l’estació 
receptora de l’Anoia al polígon industrial Can Parera de 
Castellolí, dins el terme municipal de la Pobla de Claramunt 
(Anoia). Es coneixia que en el terreny on s’havien de realitzar 
aquestes obres hi havia un jaciment arqueològic catalogat 
dins l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble - Patrimoni 
Arqueològic. Es tractava del jaciment de Mollons, també 
conegut com el Camí de la Font del Llop (núm. d’inventari 
4763).

Tenint en compte aquesta circumstància, la intervenció 
arqueològica va constar de dues fases: una prospecció 
superficial del terreny, seguiment i control de l’obertura 
de rases i dels moviments de terres fins arribar als nivells 
geològics.

La metodologia que es va utilitzar va consistir en recórrer 
a peu la totalitat dels terrenys afectats pel projecte, estudiant 
visualment de forma intensiva la superfície de les zones 
on s’havien d’ubicar les instal·lacions, així com una franja 

6 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

de terreny d’entre 100 i 250 metres d’amplada, paral·lel a 
ambdós costats de les instal·lacions. 

Una vegada enllestida la prospecció, es va realitzar 
el seguiment arqueològic, que va consistir en controlar 
l’excavació de la rasa per la línia elèctrica soterrada, un sondeig 
realitzat en la zona on s’havia d’instal·lar la maquinària per 
fer passar la línia elèctrica sota la carretera C-15 i, finalment, 
l’excavació de la fossa per a instal·lar aquesta maquinària.

La prospecció arqueològica va permetre documentar dos 
fragments de ceràmica feta a mà, un d’ells de pasta marró i 
l’altra grisenca, amb abundants partícules de quars. També va 
aparèixer, al davant de l’estació receptora, en un context poc 
fiable de terres aportades, un fragment de ceràmica oxidada, 
probablement ibèrica. Cal indicar que molts dels camps 
de conreu es trobaven sense segar, la qual cosa dificultava 
molt la visibilitat de la superfície d’aquests. Per tant, no es 
descarta que en algun d’ells hi poguessin romandre altres 
restes arqueològiques.

També es van trobar nombrosos fòssils, fet molt habitual en 
la zona. Concretament, en un camp de conreu llaurat, al costat 
d’on es realitzaven les excavacions de la rasa de la línia elèctrica, 
es van poder observar en superfície nombrosos exemplars de 
bivalves (petxines) pertanyents al període de l’Eocè.

Les feines de seguiment i control de les obres han donat, 
per tant, resultats negatius, ja que no s’ha documentat cap 
resta arqueològica. El fet de no haver-se documentat cap 
estructura, així com altres fragments de terrissa amb formes, 
fa molt difícil determinar la tipologia o cronologia dels 
materials localitzats. Només a partir del que es coneix del 
jaciment de Mollons podem concloure, com a hipòtesi, un 
horitzó cultural del Ferro-Ibèric Ple i Ferro-Ibèric Final.
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10. CONTROL ARQUEOLÒGIC SUBSIDIARI DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA SUBESTACIÓ ELECTRICA –
ANOIA-. (LA POBLA DE CLARAMUNT)

Nom del jaciment: CONTROL ARQUEOLÒGIC 
SUBSIDIARI DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
SUBESTACIÓ ELECTRICA
Municipi: La Pobla de Claramunt
Comarca: Anoia
Tram: Anoia
Direcció: Anna Chávez Calm
Promotor: ENDESA Distribució Elèctrica S.L.U.
Any d’intervenció: 2011

Aquesta actuació s’inclou en una zona d’expectativa 
arqueològica marcada per la presència de dos jaciments 
propers, situats ambdós al terme municipal de La Pobla de 
Claramunt. Es tracta dels jaciments de -Cal Vila- Font del 
Llop i Els Mollons- Roca Llarga, situats a la zona de xaragalls 
propera a la Font del Llop. En aquests s’hi documentà una 
sitja així, com material ceràmic en superfície, d’època ibèrica. 
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Com a aproximació a la cronologia, és possible afirmar que 
es tracta d’uns jaciments dels segles III-II aC.

Pel fet de localitzar-se aquests jaciments a menys de 200 
m de l’àmbit afectat pel projecte, es va considerar pertinent 
realitzar les perceptives tasques de seguiment i control de 
les actuacions que afectessin el subsòl. Amb la finalitat de 
garantir que l’execució del projecte de la nova infraestructura 
no incidia ni afectava cap resta ni zona arqueològicament 
fèrtil. La Intervenció Arqueològica de control es va realitzar 
el mes d’agost de l’any 2010, sota la direcció tècnica de 
l’arqueòloga Anna Chavez juntament amb la participació de 
l’arqueòleg Isidre Pastor.

Els treballs van estar centrats en el control i seguiment 
de l’obertura i excavació dels 4 pous d’ancoratge de cada una 
de les 3 torres de suport que s’havien de construir. Cada un 
d’aquest pous afectava una superfície d’1,30 per 1,30 m i 
una fondària màxima d’uns 3,50 m. Aquesta actuació va 
permetre identificar la seqüència geològica que presenta 
el terreny en aquest indret. Composta per una acumulació 
superficial de materials –margues argiloses de color gris-
verd i consistència rígida, que constitueixen el substrat rocós 
terciari, propi de la zona. 

Amb tot, els resultats de la recerca arqueològica foren 
negatius. No es va documentar cap resta ni vestigi arqueològic, 
moble o immoble, que posés en manifest l’existència d’un 
jaciment o d’una zona d’interès arqueològic.

Tot i així, cal incidir amb la importància que assoleixen 
les intervencions arqueològiques de control a l’hora d’avaluar 
les perspectives arqueològiques que ofereix el territori. 

11. CASTELL DE LA GUÀRDIA PILOSA, PUJALT 
(ANOIA)

Nom del jaciment: Castell de la Guàrdia Pilosa
Municipi: Pujalt
Comarca: Anoia
Coordenades UTM i altitud: X: 372729, Y: 4618405; Z: 800 
m.s.n.m
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos ( Cat Patrimoni 
de Web Cultura)
Promotor: Ajuntament de Pujalt
Any d’intervenció: 2010

Vista del nou tram de torre que es va posar al descobert amb la 
intervenció arqueològica

Descripció7:
Les campanyes arqueològiques realitzades en el castell 
de la Guàrdia Pilosa han estat motivades per l’interès de 
l’Ajuntament de Pujalt de condicionar, protegir i adequar 
aquest element patrimonial local. Com a pas previ calia 
estudiar arqueològicament el conjunt per a integrar-lo al 
futur projecte urbanístic del turó on està situat. 

La intervenció de l’any 2010 responia a la tercera 
campanya arqueològica que s’hi portava a terme, el principal 
objectiu consistia en donar continuïtat als treballs realitzats 
en anys anteriors localitzant els nivells arqueològics externs 
a la torre (àmbit 1). 

L’excavació arqueològica va permetre estudiar amb més 
detall alguns dels murs que ja havien estat localitzats en les 
campanyes anteriors, així com d’altres que no es coneixien i 
que configuraven nous àmbits.  Els treballs en aquests darrers 
àmbits es van centrar en obtenir-ne la seva planta, deixant 
l’excavació dels espais interiors per a futures campanyes.

La intervenció es va iniciar en el vessant oest del turó on 
s’assenta el castell, rebaixant el nivell superficial (UE 1001) 
mitjançant una màquina retroexcavadora, amb l’objectiu 
de construir un camí que permetés el pas d’aquesta fins 
als nivells superiors. Per sota d’aquest nivell amb un fort 
component orgànic hi havia un nivell d’enderroc format 
per pedres de mides irregulars i carreus amb la presència de 
morter que cobria tota l’àrea afectada per la campanya actual.

Així doncs, la campanya del 2010 va permetre 
aprofundir en el coneixement planimètric de la fortificació 
de la Guàrdia Pilosa. Es van documentar tres àmbits nous 
delimitats per murs (àmbit 8, 9 i 10), es va localitzar una 
possible sitja situada a tocar d’altres dues que ja es coneixien 
de l’àmbit 4 i es va intervenir en altres elements que havien 
estat descoberts en intervencions anteriors. Entre aquests cal 
destacar l’exterior de la torre (deixant a la vista un pany de 
parament d’1,2 m).

Els materials recuperats van ser molt escassos, sobretot 
ceràmica informe. Si a aquesta circumstància li unim el 
fet que l’objectiu de la intervenció era deixar en planta 
les estructures que envoltaven el sector 1, però no excavar 
l’interior de les habitacions, hem de fer notar que no es va 
poder avançar en el coneixement cronològic  de l’edifici. 
Per tant, en aquest sentit, ens remetem a les tres fases ja 
esmentades per Sònia Pascual (PASCUAL, 2012) per a 
explicar l’evolució de la fortificació: segle XI, segles XII-XIII 
i segles XIV-XV.
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12. TURÓ EL PUIG (SANT MARTÍ DE 
SESGUEIOLES, ANOIA)

Nom del jaciment: Turó el Puig 
Municipi: Sant Martí de Sesgueioles 
Comarca: Anoia
Situació geogràfica: X: 372729, Y: 4618405; Z: 800 
m.s.n.m
Direcció: Jordi Montlló i Bolart 
Promotor: Vodafone España, SAU 
Any d’intervenció: 2010

Descripció:
La intervenció arqueològica fou motivada pel projecte 
d’instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil a 
la vessant sud del Turó del Puig. El projecte preveia la 
instal·lació d’una antena de transmissió i el seu equip de 
funcionament. 

La prospecció arqueològica superficial en el conjunt 
de l’àrea d’expectativa arqueològica del Turó el Puig 
va permetre constatar que, tot i la presència de restes 
ceràmiques prehistòriques, medievals i modernes en gran 
part del turó, la construcció del dipòsit d’aigua de dalt 
d’aquest turó a finals dels anys 80 del segle XX sembla que 
afectà restes arqueològiques (fet que explica la presència 
de força material dispers a l’entorn d’aquest dipòsit). El fet 
que la base de telefonia s’hagués de situar en terrenys ja 
remoguts per la construcció del dipòsit esmentat, feia que 
les possibilitats d’afectació de restes arqueològiques fossin 
molt baixes.

No obstant això, es dugué a terme un sondeig manual 
que permeté constatar la presència d’un nivell superficial, 
d’uns 15 cm, relacionat amb l’adequació del terreny un cop 
finalitzada la construcció del dipòsit. Aquest estrat aportat 
cobria directament l’estrat geològic del turó, format per 
una capa de terra argilosa amb pedres. 
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13. RESUM D’INTERVENCIÓ: FORN DEL 
CENTRE CULTURAL MONTÀGORA, SANTA 
MARAGARIDA DE MONTBUI (ANOIA).

Nom del jaciment: Forn del Centre Cultural Montàgora
Municipi: Santa Margarida de Montbui
Comarca: Anoia
Coordenades UTM i altitud: 
Direcció: Karin Harzbecher Spezzia
Promotor: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 
i Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat 
de Catalunya.
Any d’intervenció: 2010

Forn del Centre Cultural Montàgora 

Descripció:
Els treballs arqueològics foren motivats per construcció d’un 
nou Centre Cultural, anomenat Montàgora. Durant l’execució 
de dites obres, en concret de l’excavació de la trava que lliga 
l’encepat 68A i 69A, es va localitzar una estructura rectangular 
de combustió, o forn, d’uns 4,5 m de llargada per 3,10 m 
d’amplada, destinada a la producció de material constructiu.

El forn consta de dos àmbits clarament diferenciats. Per 
una banda s’ha documentat la cambra de combustió, per l’altra 
la cambra de cocció separades clarament per una graella, que 
es caracteritza per una superfície plana suportada per una 
successió de sis arcs i amb una sèrie d’obertures, realitzades a 
la mateixa, que permeten la circulació de calor entre ambdues 
cambres.  La cambra de combustió, o fogaina era soterrada, 
per tal d’optimitzar el procés de combustió. En aquest cas, es 
tracta d’un sol àmbit o cambra de foc de grans dimensions 
(aproximadament 27m³). Fet que indica que estava pensada 
per encabir una gran quantitat de combustible, tant pel volum 
com per la llargària de la cambra de combustió. La introducció 
del combustible (troncs fins a 4m de llarg), es feia per l’accés 
documentat en el mur nord de l’estructura. Aquesta porta es 
tapiava un cop el foc s’encenia, per tal de no perdre escalfor i 
optimitzar la fornada. La part aèria, o cambra de cocció del 
forn, és un espai tancat i únic, ja que a la fogaina no s’observen 
divisions internes. Aquí és on es col·locaven les peces d’argila, 
un cop modelades, per a la seva cocció. Malauradament,  no es 
van conservar els murs perimetrals en la seva alçada total, però 
sí suficientment per poder intuir on es localitzava l’accés, que 
com era de suposar es situava per sobre de la porta d’accés de 
la cambra de combustió. Associat a aquests forns, normalment, 
es troben les àrees de treballs auxiliars, com són el proveïment 
d’aigua emmagatzemada en basses, el proveïment d’argiles, la 
zona de modelatge i l’assecament de les peces, el magatzem 
d’eines, etc. En el nostre cas, no es van poder localitzar degut 
que la zona on es localitza l’estructura ha sofert nombroses 
variacions antròpiques. Un últim testimoni d’aquest fet és, per 
exemple, el nivell de rebliment contemporani de runes i brossa 
que amortitzava tot l’espai. Finalment, cal mencionar que a 
l’hora d’extreure el nivell que cobria la cambra de cocció, es 
va documentar un fet singular: les xemeneies estaven tapades 
amb tovots. Això indica una segona fase, tant d’ús com de 
funcionalitat de l’estructura. Com que no es té cap indici 
arqueològic, tan sols queda aventurar la hipòtesi que aquest 
espai, durant aquesta segona fase, fos utilitzat com a magatzem 
o abeurador d’animals de mida petita o mitja: aus, conills, etc.
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Aquesta estructura està vinculada a la mateixa dinàmica de la 
seva producció i al seu entorn immediat, ja que la majoria de 
forns s’ubicaven tot seguint uns objectius molt determinats, 
formant-hi part d’un sistema de producció més ampli. 
Per tant, el forn s’ha de situar en un entorn preindustrial, 
aproximadament en torn als segles XVII-XX. Aquesta 
cronologia es una proposta, degut a que fins el moment no s’ha 
pogut establir un fòssil director d’aquest tipus d’estructures i 
sobre tot a la mancança de registre de materials arqueològics, 
com ceràmica o monedes, i també a la falta de fonts escrites, ja 
que solien ser edificacions de poca importància.

No obstant, intentarem justificar aquesta datació 
mitjançant l’aproximació a l’estudi de les edificacions que es 
situaven al voltant i que s’abastarien de material constructiu, 
així com el context econòmic i històric.  En el moment que 
suposadament el forn estava en funcionament, no hi ha cap 
evidència arqueologia i textual que hagués alguna edificació 
a l’entorn immediat; però si que hi ha constància que durant 
els segles XV i XVIII el paisatge es caracteritzava per un sèrie 
masies disperses, en aquest cas en particular Can Passanals o 
Can Rafeques situades molt a prop del riu Anoia i del Torrent 
de la Vall.

L’economia es basava sobretot en les explotacions 
agropecuàries, però també dels boscos, fet que va dinamitzar 
la industria dels escorçaires i els fogaineres, destinada 
especialment a satisfer la demanda del mercat i adoberies 
igualadines. Fins a mitjans del segle XX, els boscos de 
Montbui foren els principals proveïdors d’escorça i de llenya 
d’Igualada, i per què no, potser també de material constructiu. 
A més, també era important l’explotació dels recursos aqüífers 
i vinícoles que es duien a terme en aquesta zona. Això 
comportava construcció de tot un seguit d’instal·lacions: 
fonts, molins, canalitzacions, barraques de vinya, etc.

A aquest paisatge econòmic, hem de sumar-hi la situació 
política-històrica. Durant els XVIII i XIX, el territori de 
Montbui es veu envoltat en una sèrie de guerres (Successió, 
del Francès, Carlines, etc.), que fan necessàries reformes 
arquitectòniques als edificis existents i també la construcció 
d’un seguit d’estructures defensives.Un exemple es la 
recuperació del projecte de construcció de dues fortificacions 
que tenien com a objectiu fer de guaita sobre els principals 
punts d’entrada a Igualada i de primera defensa davant de 
qualsevol atac. Així és com s’inicia la construcció del Fort de 
Sant Magí, al terme d’Òdena, i el més important fort d’Isabel 
II, dins del terme de Montbui. Aquest, constarà d’una torre 
octogonal situada a la muntanya del Pi, d’on obtindrà el 
nom amb que serà conegut popularment, i que estarà dotat 
d’artilleria i d’una petita tropa voluntària. Inaugurat l’abril 
de 1873 la seva importància militar serà escassa degut a 
l’acabament de la guerra el 1874. Finalment, a finals del segle 
XIX i començaments del segle XX aquest sector és l’indret 
triat per la ubicació d’algunes indústries que aprofitaven el 
curs del riu  Anoia i orbitaven dins la dinàmica igualadina 
com la fàbrica dels Tints, l’adoberia de Cal Mundet i la fàbrica 
de “Cal Truco” 
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14. MILLORA GENERAL CONDICIONAMENT 
C-241-C, PK 0+650 AL 15+570, C-241-E, PK 0+000 
AL 3+430 I C-241-D, PK 27+700 AL 29+500. TRAM 
IGUALADA - SANTA COLOMA DE QUERALT.

Nom del jaciment: MILLORA GENERAL 
CONDICIONAMENT C-241-C, PK 0+650 AL 15+570, 
C-241-E, PK 0+000 AL 3+430 I C-241-D, PK 27+700 AL 
29+500. TRAM IGUALADA - SANTA. COLOMA DE 
QUERALT
Municipi: d’Igualada, Santa Margarida de Montbui, Jorba, 
Sant Martí de Tous i Argençola, Santa Coloma de Queralt 
Comarca: Anoia/ Conca de Barberà
Tram: Igualada-Santa Coloma de Queralt
Direcció: Roser Pou i Calvet i Miquel Martí i Rosell 
Promotor: Taller d’Enginyeria Ambiental SL
Any d’intervenció: 2010

Cista Megalítica dels Plans d’en Ferran.

Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental: 
Millora general condicionament C-241-c, PK 0+650 al 
15+570, C-241-e, PK 0+000 al 3+430 i C-241-d, PK 27+700 
al 29+500. Tram Igualada - Santa. Coloma de Queralt, 
l’empresa Taller d’Enginyeria Ambiental SL, va encarregar 
als arqueòlegs Roser Pou i Miquel Martí, la redacció de la 
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part d’aquest estudi dedicat a l’impacte sobre el Patrimoni 
Cultural (Patrimoni Arqueològic, Paleontològic i Patrimoni 
Arquitectònic). El traçat d’aquesta millora general transcorria 
pels termes municipals d’Igualada, Santa Margarida de 
Montbui, Jorba, Sant Martí de Tous i Argençola (comarca 
de l’Anoia) i Santa Coloma de Queralt (comarca de la Conca 
de Barberà).

La prospecció superficial realitzada als terrenys afectats 
per les dues alternatives proposades per dur a terme aquest 
projecte, va permetre comprovar la inexistència de restes 
arqueològiques en superfície a les zones afectades per 
aquestes. No es varen documentar durant aquesta prospecció 
ni béns mobles ni immobles.

Per portar a terme les tasques de prospecció es va seguir 
el traçat de l’obra delimitant dotze Àrees de Prospecció 
(AP) en funció de les dues Alternatives del traçat proposat. 
Aquest treball va estar realitzat per l’equip d’arqueòlegs que 
examinaren els terrenys que, a partir del projecte constructiu, 
es veien afectats de forma directa. Durant la prospecció 
es va prioritzar l’estudi de les àrees properes a jaciments 
arqueològics o elements del patrimoni arquitectònic ja 
documentats prèviament.

A l’Àrea de Prospecció 2, es documentava el jaciment Cal 
Jepet, en el terme de Santa Margarida de Montbui. L’àmbit 
d’aquest jaciment es veia afectat per la construcció d’un nou 
camí. Durant la prospecció superficial realitzada a la zona 
delimitada a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic, no es 
va documentar cap tipus de resta arqueològica. A l’Àrea de 
Prospecció 7, es documentava el jaciment Cista Megalítica 
dels Plans d’en Ferran, al terme Argençola. Aquesta cista i 
el seu entorn més immediat no es veien afectats de forma 
directa per aquesta Millora General. Durant la prospecció 
superficial es va prospectar tota la zona de bosc que està 
delimitada com a jaciment, situada entre el megàlit i la 
carretera, amb resultats negatius. No es va documentar 
cap resta arqueològica que pogués tenir relació amb cap 
construcció megalítica.

Així mateix, durant els treballs de prospecció, va ser 
possible definir vint-i-nou edificacions. Bàsicament elements 
patrimonials lligats al territori: masies, coberts, forns de calç 
i magatzems, alguns dels quals s’havien d’afectar de forma 
directa i es van proposar diferents mesures correctores per tal 
de documentar-los exhaustivament.

En els diferents camps prospectats, tot i la presència 
d’algunes restes ceràmiques en superfície, sobretot 
ceràmiques vidrades comunes, no es va determinar cap zona 
en que aquestes indiquessin l’existència de cap jaciment 
arqueològic.

Com a conclusions de l’estudi d’impacte, es va proposar 
com a mesura correctora de caràcter general un programa 
de seguiment arqueològic dels rebaixos, i diferents mesures 
correctores especifiques pels elements que es podien veure 
afectats per aquesta obra d’infraestructura. Pel jaciment Cal 
Jepet8 es va proposar la realització d’una actuació arqueològica 
intensiva abans de començar l’execució de les obres,  consistent 
en la realització de sondatges/cales arqueològiques a les 
zones afectades pel projecte dins d’aquest jaciment per poder 
comprovar la presència o no d’estructures arqueològiques al 
subsòl. Pel jaciment Cista megalítica dels plans d ’en Ferran9, 

8  Foto 1.

9 Foto 2.

es va proposar que no es podia afectar directament aquest 
element catalogat com a jaciment per cap tipus d’obra, i es 
va recomanar que es comprovés que l’establiment de préstecs 
i abassegaments temporals no afectes l’àrea d’ influencia 
del mateix. Per la resta de jaciment que quedava proper als 
traçats d’aquesta millora general, es va proposar el mateix 
que pels Plans d’en Ferran.

En el cas de les edificacions que es podien veure afectades 
per qualsevol que fos l’alternativa escollida, es va establir 
com a mesura correctora la realització d’un estudi històric-
documental, gràfic i planimètric que permetés determinar 
les característiques dels diferents elements i conèixer amb 
exactitud l’afectació que tindria el nou projecte sobre elles, 
i informar al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, per tal que dictamini si es poden eliminar 
aquestes edificacions, en cas que el Projecte contemplés la 
seva afectació total.

15. SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC AL RUNAM DE 
VILAFRUNS, BALSARENY (BAGES)

Nom del jaciment: Runam de Vilafruns
Municipi: Balsareny
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 406612m; Y: 4632890m; 
Z:320m.s.n.m
Direcció: Jordi Morera
Promotor: AGBAR - ACYCSA
Any d’intervenció: 2010

Descripció10:
El petit nucli de Vilafruns, està ubicat a l’extrem meridional 
del terme municipal de Balsareny, a la dreta del riu Llobregat i 
a l’entrada del congost de Sallent. Concretament, el runam salí 
inactiu està situat just darrera de l’empresa minera Iberpotash, 
SA., al pla anomenat de Santa Cecília. La zona de la intervenció 
es localitzava a la part nord de la muntanya salina.

El projecte de reducció de l’impacte ambiental del runam 
de Vilafruns afectava a una superfície de 160.000 m2, dels 
quals quasi la meitat quedaven definits per la presència de 
l’abocador salí. Aquest formava un gran tossal artificial, de fins 
a 60 m d’alçada amb una orientació E-O i ocupava la meitat 
nord de l’àrea afectada per les obres. L’altra meitat quedava 
definida per la presència de llots de fins a 10 m d’alçada, els 
quals també correspondrien a residus minero-industrials.

El projecte per reduir l’impacte ambiental del runam tenia 
com a objectiu principal cobrir i impermeabilitzar els residus, 
creant una coberta vegetal per sobre que s’integrés a l’entorn 
mediambiental. En aquest sentit, es pretenia regularitzar la 
morfologia tant del runam salí com dels llots acumulats de 
tal manera que no quedés tan abrupte, amb pendents molt 
més suaus. Per tant, no s’excavarien els residus ja que aquests 
quedarien colmatats i impermeabilitzats en el subsòl. Tan sols 
en tres punts es preveien rebaixos que afectaven a zones sense 
acumulació de residus. 

La tercera d’aquestes zones era a la part septentrional del 
runam i fou l’actuació del qual es realitzà el present seguiment 
arqueològic. 

10 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.
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Aquesta intervenció consistia en la realització d’una rasa 
longitudinal d’uns 200 m de llargada per 15 m d’amplada, per 
una fondària que havia d’arribar als 6 m. Aquesta rasa, projectada 
amb la finalitat de col·locar-hi un gran col·lector d’aigües, estava 
orientada E-O, i ubicada a la part septentrional del runam, a 
tocar dels peus del tossal artificial. La rasa presentava un petit 
angle, de poc més de 15º vers el nord, a la meitat del traçat.

Un cop eliminats els coberts preexistents a la zona afectada 
es procedí al rebaix del terrenys. En aquest sentit val a dir que 
abans d’iniciar-se el control arqueològic ja s’havien realitzat 
uns sondejos en el subsòl per tal de veure la composició de 
l’estratigrafia geològica.

L’estratigrafia del subsòl es mostrà força simple. Un primer 
nivell superficial de terra vegetal, d’entre 5 i 40 cm de potència 
segons el tram, ja cobria el terreny natural, que consistia en 
argiles quaternàries i margues de tonalitat marró clar, molt 
presents en les formacions geològiques del voltant. En alguns 
casos, aquesta seqüència estava alterada per la presència dels 
fonaments dels coberts i barraques preexistents i d’unes fosses 
existents a l’interior, construïts amb totxanes i blocs de pedres 
lligats amb ciment. A banda d’aquestes estructures, no es 
detectà cap altre estrat o element arqueològicament significatiu.

Durant el conjunt dels treballs, no es van detectar nous 
elements arqueològics o arquitectònics, i es va poder constatar 
que les ja conegudes no s’havien vist afectades per les obres. El 
rebaix es realitzava en una zona amb quasi absència de materials 
antròpics i on, en molts casos, ja aflorava el substrat geològic. 
En conclusió, no es va detectar cap indici del jaciment conegut 
com a Necròpolis de Vilafruns.
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16. FORN DE LA CALç, CALDERS

Nom del jaciment: Forn de la Calç
Municipi: Calders
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 412350.56; Y: 4626018.72
Direcció: Silvia Marín i Walter  Alegría
Promotor: l’EPSEB de la Universitat Politècnica de 
Catalunya
Any d’intervenció: 2011

Descripció:
La intervenció de tipus preventiu, es va dur a terme entre el 21 
de febrer i el 4 de  març de 2011, a càrrec de Silvia Marín com 
a directora arqueòloga i de Walter  Alegría com a tècnic. El 
promotor de l’obra va ser l’EPSEB de la Universitat  Politècnica 
de Catalunya, motivat per un projecte d’investigació que estudia 
els processos preindustrials d’elaboració de calç a Catalunya, 
amb Judit Ramírez al capdavant. La finalitat de l’estudi era 
efectuar un estudi tecnològic complet per valorar la futura 

restauració funcional del forn i la possible posada en marxa 
experimental i monitoritzada del mateix. 

La intervenció arqueològica ha buscat obtenir l’adequat 
registre i la correcta excavació en extensió dels estrats 
arqueològics de l’estructura i del seu voltant, a més d’obtenir un 
acurat mostratge per a realitzar analítiques de gran importància 
en l’estudi històric-tecnològic del forn. 

Un cop netejada i delimitada la zona a excavar, es 
diferenciaren diverses unitats estratigràfiques que havien 
quedat a la vista verticalment a l’estructura del forn. A 
continuació, es va iniciar l’excavació dels nivells superficials 
(escombraries del segle XX) que s’estenien per tot el terra de 
la cambra de combustió. Tot seguit, calia excavar l’enderroc, 
que cobria un estrat d’anivellament previ a la construcció 
de la caixa perimetral del forn, i formava part, per tant, de 
l’aterrassament de la zona per poder construir el forn. Després 
s’inicià l’excavació de l’enderroc del mur de façana, que cobria 
en gran part l’entrada del forn i gairebé tot l’interior de la 
precambra, que es va esllavissar el 2006 per causa d’unes pluges 
torrencials. Un cop excavats aquests nivells, va quedar a la 
vista un nivell d’enderroc anterior, a la zona de la precambra, 
i va aparèixer la graella del forn, encara in situ a la cambra de 
combustió. Seguidament s’excavà un enderroc més antic, format 
per l’ensorrament d’una volta de maó que cobria les parets de 
la precambra, actualment només en resten els arrencaments 
d’ambdós costats. A més, en aquest nivell, es van registrar 
dues varetes de ferro, que juntament amb la graella, formarien 
part del mecanisme d’extracció i remoció de la calç. També es 
localitzà en aquest nivell una làmina doblegada i fragmentada 
de ferro, d’ús indeterminat, possiblement la portella del forn. 
Seguidament, s’inicià l’excavació del primer paviment o nivell 
d’ús aparegut a l’excavació, realitzat en calç i creat de manera 
accidental pel trepitjar dels treballadors a l’hora d’extreure la 
calç del forn. Finalment, s’excavà un darrer nivell de calç, més 
antic i més compactat que l’anterior, creat també per l’ús del 
forn, en les seves càrregues i descàrregues. I tot seguit quedà a la 
vista el paviment original del forn, la roca mare, treballada per a 
obtenir un primer nivell d’utilització del forn. 

Els resultats de l’excavació han estat molt positius, ja que 
ens han donat molta informació de com funcionava el forn, 
descobrint-nos el sistema de graella i varetes gairebé intacte, i 
també restes de combustible que coincideixen amb el suposat 
funcionament que ens descriuen els tractats de construcció 
de l’època. La inexistència del cendrer al fons del forn, i la 
no apreciació d’obertures per a un millor tiratge, corroboren 
que es tracta d’un forn de flama curta. Així doncs, l’excavació 
arqueològica ens ha permès establir la tipologia del forn amb 
més exactitud. També hem pogut conèixer millor la tecnologia 
constructiva d’aquesta mena de forns. Per altra banda, podem 
dir que el forn probablement no es va fer servir gaire temps, ja 
que l’escassa estratigrafia de nivells d’ús així ens ho assenyala. En 
quant a la datació, l’excavació arqueològica no ens ha pogut ajudar 
gaire en aquest cas, degut al nul material director i a l’escassa 
estratigrafia, però sí que ens ha facilitat mostres per analitzar 
amb diversos mètodes de datació absoluta i de caracterització. 

L’estudi arqueomagnètic, a partir de mostres extretes dels 
maons refractaris de la xemeneia de combustió, ha donat una 
data que va des de 1891 fins ben entrat el segle XX (Casas, 
2013, p. 6) com a darrera combustió del forn. Per altra banda, la 
termoluminescència ens dóna una antiguitat de 123 ± 15 anys 
en una mostra similar, és a dir, de l’any 1874 al 1904 (Millán; 
Benéitez, 2012, p. 4). 
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S’han efectuat altres analítiques per caracteritzar materials, 
i cal destacar que les restes de calç de l’interior de la xemeneia 
coincidien totalment amb la pedra de la pedrera, així que en 
aquell forn es va coure la pedra de la cantera propera. També 
cal destacar que els maons refractaris presentaven dues capes 
de vitrificat, és a dir que el forn es va haver de fer servir 
almenys dues vegades per assolir la temperatura mínima de 
vitrificació, 950ºC. Per altra banda, una de les barres de ferro 
trobades al nivell d’abandó és industrial, amb ferralla en la 
seva composició i per tant, classificable en dos processos de 
fabricació, ja sigui el forn Martin-Siemens o forn elèctric 
(Herrero, 2011, 13). I per últim, esmentar que el carbó trobat 
com a combustible del forn és carbó mineral. 

Tota aquesta informació ha estat complementada amb un 
estudi històric bibliogràfic, documental i de paral·lels, i amb 
fonts orals dels darrers treballadors dels forns tradicionals 
existents en la mateixa finca, per establir les següents 
conclusions preliminars: A partir de l’estudi tipològic per 
paral·lels, tractats de l’època i altres jaciments estudiats, encara 
que la informació és escassa (degut a que aquest tipus de forn 
no és tan habitual com els tradicionals), hem pogut emmarcar 
el forn en els de tipus continu preindustrial o de raig, de flama 
curta amb cocció per capes i amb graella. Es tracta d’un forn 
semiexcavat en un marge a la baixant de la pedrera, constituït 
per la boca d’accés, la precambra, la cambra de combustió 
formada per una xemeneia troncocònica feta de constructiu 
ceràmic refractari, i un mur perimetral que forma la caixa 
exterior de pedra11.

En quant a la datació, podem donar una data bastant 
aproximada gràcies a la interdisciplinarietat d’aquest estudi, 
que combina diverses informacions per arribar a una data de 
consens. A partir de les dates absolutes, que giren entorn finals 
del segle XIX i principis del segle XX com a moment de la 
darrera engegada del forn, podem afegir l’estudi documental, 
on trobem una única referència escrita a l’Arxiu Municipal 
de Calders: la descripció de la finca on s’esmenta el forn de 
raig de la següent manera: “situada en el punto vulgarment 
llamado Forns del Raix”, i datada el 15 de desembre de 1884. 
Per altra banda, la font oral viva d’un dels darrers treballadors 
dels forns tradicionals de la mateixa finca, el Senyor Mateu 
Comellas, ens va explicar que coneixien de l’existència del 
forn de raig però que mai el van veure funcionar ni ells ni 
la generació anterior (els primers treballadors dels forns), i 
que no van saber mai qui l’havia fet servir i perquè s’havia 
abandonat. Així doncs, si a principis de segle ja no es tenia 
gairebé notícies d’aquest forn, i a més, surt esmentat que 
almenys hi hagué un o més forns de raig a la finca l’any 1884, 
podem anar concretant la data de construcció i abandó cap a 
finals del segle XIX i potser a la primera dècada del segle XX. 
També cal esmentar que la barra de ferro elaborada, segons els 
estudis metal·logràfics, amb forn Siemens (aparegut el 1899 a 
Espanya) o forn elèctric (aparegut el 1917 a Espanya) ens dóna 
una data de producció de dita barra de la graella mai anterior a 
les darreries del segle XIX, tot i que les barres podien haver-se 

11 La cocció en ell s’efectuaria amb carbó mineral i fusta, disposats en capes 
alternes de pedra i combustible a sobre la graella. Com la cocció era contínua, 
el forn s’anava carregant per dalt renovant les capes a mesura que van 
baixant per haver-se consumit el combustible. El forn s’encenia quan s’havien 
col·locat 4 o 5 capes, i mai es carregava totalment al principi. S’extreia la 
pedra per la part inferior quan ja estava calcinada i freda (Espinosa, 1859, p. 
35-36), que podia ser cada 12 hores en forns de petit diàmetre com és el cas 
del forn de Calders. A diferència dels forns tradicionals també existents a la 
finca de Calders, aquest forn podia estar encès algunes setmanes o fins i tot 
mesos, sense deixar de ser carregat i descarregat contínuament.

canviat i no ser les barres del moment de construcció del forn 
sinó dels darrers usos. L’altra barra és de factura preindustrial, 
feta amb el mètode de farga catalana vigent fins 1878. 

En quant a datar segons tipologia, aquests tipus de forns 
són coetanis als tradicionals des del moment de la seva aparició, 
i encara que en aquest cas, el de raig va ser anterior i quedà en 
desús abans, hi ha un exemple a Torrella de Baix (Santamaria, 
2006, p. 143) on dos forns de raig conviuen en ple rendiment 
amb un de tradicional i el seu ús va en funció del tipus de calç 
requerida (calç hidràulica o calç de llenya). En aquest cas, els 
forns de raig de Torrella de Baix també daten de finals del segle 
XIX i van perviure fins mitjans del segle XX. 

Així doncs, podríem concretar una cronologia d’ús del 
forn que aniria d’entre finals del segle XIX i principis del XX, 
establint una vida útil del forn molt curta, potser per motius 
de producció insuficients o defectuosos. 
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17. SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DE LES TASQUES 
D’ACONDICIONAMENT A LA NECRÒPOLIS DE 
PERTEGÀS (CALDERS, BAGES).

Nom del jaciment: Necròpolis de Pertegàs
Municipi: Calders 
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: 
Direcció: Cristian Folch Iglesias (CatPatrimoni/Web 
Cultura)
Promotor: Ajuntament de Calders
Any d’intervenció: 2010

Necròpolis de Pertegàs 

Descripció:
El jaciment arqueològic sobre el que s’han realitzat les tasques 
d’acondicionament està situat prop del mas, avui enrunat, 
conegut com Pertegàs, en el sector sud del terme municipal de 
Calders, a sobre la riera del mateix nom, al seu costat esquerre 
i damunt la carena, ben a prop del fort desnivell provocat per 
l’erosió del curs fluvial12. 

Les excavacions efectuades en aquest jaciment durant els 
anys 2007-2009, sobre uns 248 m² de superfície, varen permetre 
documentar una necròpolis formada per un  conjunt de trenta-
set tombes de lloses. L’excavació de les tombes ha permès 
identificar les restes d’un total de 22 individus dipositats en les 
seves tombes respectives (1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34 i 36), cinc tombes amb restes 
de tres individus cadascuna (20, 24, 27, 33 i 37) i, finalment, 
restes d’uns altres quatre dipositats conjuntament en la tomba 
8. Per altra banda, cal tenir present que diverses tombes no 
conservaven cap resta (3, 5, 10, 11, 12, 17, 23, 31 i 35), fet 
que porta a comptabilitzar un nombre mínim de cinquanta 
individus enterrats en l’espai excavat. En síntesi, s’han exhumat 
les restes de 41 individus, 22 en tombes individuals i 19 en 

12 Venint de Navarcles, cal agafar, abans d’arribar al nucli de Calders, una 
pista que mena en direcció al mas de Can Rubió i el Molí d’en Blanquer; 
aquesta pista, ben senyalitzada, travessa finalment la riera de Calders per 
enfilar-se fins a les runes del mas de Pertegàs, on, a uns 100 m. del mateix 
en direcció sud-est, es troba la necròpolis.

tombes múltiples, dels quals s’han determinat 7 subadults i 34 
adults, entre ells 18 probables masculins, 11 probables femenins 
i 12 de sexe indeterminat. 

Aquests treballs de curta durada, realitzats el dia  23 
de novembre de 2010, han consistit en la instal·lació d’una 
tanca de fusta (30x8x8 metres) que delimita tot el perímetre 
excavat durant els anys 2007-2009, pel sud, nord i l’oest, sense 
delimitar amb la tanca el sector est, ja que aquest dóna a un 
barranc que baixa fins la riera de Calders, i la col·locació d’un 
plafó explicatiu. El seguiment arqueològic s’ha centrat, sobretot, 
en la realització dels forats excavats per tal de situar-hi el pals 
que subjecten la tanca i que no malmetessin cap tomba. S’han 
col·locat un total de 29 pals de subjecció de la tanca amb els 
seus forats corresponents i un altre forat pel pal que subjecta el 
plafó explicatiu. Els forats, d’uns 15 cm de diàmetre per 20 cm 
de fondària, han perforat un primer estrat superficial d’uns 5 a 
7 cm de potència i el substrat natural format per roca sorrenca, 
no afectant cap estructura arqueològica.
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18. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLOGICA REALITZADA AL CARRER DE 
LA CREU, Nº 15 DE CARDONA. 

Nom del jaciment: Carrer de la Creu, nº 15
Municipi: Cardona
Comarca: El Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 390462; Y: 4641207; Z: 
509.04 s.n.m
Direcció: Cristina Belmonte 
Promotor: ENCA (Enginyeria i Arquitectura S.L)
Any d’intervenció: 2010

Vista del solar, on es pot observar el traçat de la muralla.
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Descripció:
Entre els dies 1 i 5 de març de 2010, amb motiu de l’enderroc i 
construcció d’un nou cobert en aquest solar de la vila de Cardona, 
es va dur a terme el corresponent seguiment arqueològic. 

Aquest control, venia motivat perquè l’antic cobert es 
recolzava en part de la muralla gòtica de la vila de Cardona, 
declarada BCIN pel decret de 22 d’abril de 1949. Les noves 
obres, tot i que respectaren el traçat de la muralla, sense afectar-
la, exigien el control de l’enderroc, per salvaguardar el llenç 
defensiu i la realització de diversos pous de fonamentació i 
algunes riostes.

Tots aquests rebaixos, es van efectuar amb una màquina 
retroexcavadora, sota el control directe de l’arqueòloga. A banda 
de documentar la fonamentació de l’antic cobert i d’un pou mort, 
no es van localitzar altres estructures d’interès patrimonial. Si 
és cert, que es va poder documentar la seqüència estratigràfica 
d’aquest punt del municipi. En concret es va localitzar un 
nivell, datat entre els segles XV i XVII que evidenciava una 
establiment a la zona al llarg d’aquest horitzó cronològic. 
Aquest, estaria directament vinculat amb la construcció de les 
muralles gòtiques del municipi, i la posterior ocupació d’aquest 
espai. 

Bibliografia:
PANCORBO PICÓ, Ainhoa. “Intervencions arqueològiques 
realitzades al nucli històric de la vila de Cardona (Cardona, 
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19. CARRER ESCASSANY, 13

Nom del jaciment: Carrer Escassany, 13
Municipi: Cardona
Comarca: El Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 390710,6; Y: 4641062,1; Z: 
494 m.s.n.s
Direccció: Miquel Gea i Bullich 
Promotor: Ajuntament de Cardona
Any d’intervenció: 2010

Vista d’un dels arcs medievals documentats a l’immoble.

Descripció:
L’Ajuntament de Cardona promogué la rehabilitació de 
la finca del carrer Escassany 13 per tal de construir-hi 
allotjaments protegits, destinats especialment a la gent gran. 

La rehabilitació incloïa la refonamentació de la finca. La 
remoció del terreny associada a la refonamentació motivà la 
intervenció arqueològica que ens ocupa. 

L’indret on se situa l’edifici pertany al nucli primigeni de 
la vila de Cardona, bastit a redós del castell homònim i que 
documentalment sabem que ja estava construït a finals del 
segle XI. Segons un document conservat, de finals del segle 
XVII, en aquell moment l’edifici era format per “(...) una 
entrada, un petit saller sens botans; al primer sostre una sala en 
la qual fan lo foch y una cambra; y al segon sostre una cambra; y 
los vacuos de dessota la teulada (...)”. 

També es té constància de reformes importants de 
l’edifici l’any 1886. 

En el moment d’iniciar-se la intervenció arqueològica, la 
finca estava formada per una planta baixa, cinc plantes pis i 
una planta sota coberta. A la part posterior de la finca, que 
dóna al carreró de l’escorxador, arran de la diferència de cota 
del nivell de circulació hi ha tres plantes i una planta sota  
coberta, actuant allà la tercera planta com a planta carrer. És 
per aquest motiu que la part posterior de l’immoble funciona 
com a semisoterrani fins a la planta tercera. 

Hi destaca un àmbit situat a la segona planta, a tocar 
de la part posterior de l’immoble, just un pis per sota del 
nivell de circulació del passatge. Es tracta d’una habitació 
coberta amb volta de canó rebaixada, construïda amb pedres 
irregulars lligades amb morter de calç. La volta presenta un 
accés quadrangular, avui tapiat, que comunicava l’àmbit amb 
la planta immediatament superior, planta que, recordem, té 
entrada directa des del passatge posterior de la finca. 

L’àmbit cobert per la volta té entrada des de l’escala de 
veïns mitjançant un accés que passa per sota d’un arc amb 
dovelles de pedra, de grans dimensions i bona factura. Part 
de l’arc continua més enllà dels límits de l’estança pel costat 
de ponent, a l’immoble número 11. El fet que l’arc no sigui 
visible en tota la seva amplada fa que no s’apreciï si és apuntat 
o no. L’arrencada de l’arc se situa en una estança idèntica a la 
del segon pis situada immediatament per sota, a la primera 
planta. Aquesta estança de la primera planta tenia el sostre 
enguixat i, per tant, no fou possible veure’n la fàbrica. 

A la resta de l’edifici no hi havia elements especialment 
destacables, tret del fet de tractar-se d’una arquitectura 
tradicional que emprava trespols de bigajunt, tècnica molt 
estesa a Cardona.  

Pel que fa a l’actuació en el subsòl, s’efectuà un control de 
l’obertura de les rases necessàries per a refonamentar l’edifici. 
En totes aparegué el substrat geològic de roca sota el paviment 
actual. Podem esmentar, únicament, la documentació d’un 
forn de pa contemporani, molt seccionat, que ocupava un 
espai excavat a la roca a la part posterior de l’immoble.
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20. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA: C/ 
ESCASSANY, 28, CARDONA (BAGES)

Nom del jaciment: Carrer Escassany, núm. 28
Municipi: Cardona
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 390747, Y: 34641062,1; Z: 
464 m.s.n.m
Directors: Maria Pujals Bultó, ARKPADOC SCP
Promotors: ENCA ENGINYERIA i ARQUITECTURA
Any intervenció: 2009

Cala 2. Llar de foc amb diverses fases constructives.

Descripció:
El motiu de la present intervenció arqueològica fou la 
voluntat de la propietària de la finca, Anna López Ratera, de 
fer una rehabilitació de l’edifici com a habitatge, enderrocant 
part dels envans de la mateixa. Davant d’aquesta situació, i 
tenint en compte que estava previst arranjar els paraments 
interiors i que les dues parcel·les amb què limita la finca 
afectada són de protecció total, es va procedir a la realització 
de cales en els paraments per tal de poder-ne determinar la 
fàbrica, l’interès i les possibles relacions amb les parcel·les 
afrontants.

Es coneix que la finca en qüestió es trobava a tocar de 
l’Antic Hospital dels Pobres (s.XI). Tot i que no ens queden 
vestigis arqueològics i/o arquitectònics de l’edificació, si que 
es coneix que els passatges del nucli històric de Cardona se 
situen en època baix medieval. 

El 27 de juny de 1502, l’abat i canonges de Sant Vicenç 
es van vendre a Vicenç Merola i al seu fill Jaume, de la vila 
de Cardona i d’ofici blanquers, la casa que posseïen per raó 
de la donació feta pel difunt mercader Lleonard sa Torra a 
la canònica, la qual es trobava a la vila de Cardona, al carrer 
del Mercat.  Aquella finca afrontava amb la casa de Joan 
Guàrdies, amb la plaça de Santa Eulàlia, i amb el passatge 
que comunicava la plaça de Santa Eulàlia amb el carrer del 
Mercat. En el segle XIX, l’any 1860, la trobem a mans de 
Josep Mosella. 

Els resultats obtinguts han estat positius en quant a la 
localització de fases constructives precedents a través de les 
obertures constructives localitzades en la primera planta. 
Aquest fet ens aporta informació sobre les comunicacions 
que existien entre la nostra finca i la afrontant, en la planta 
primera.

Es coneix l’existència de l’Antic Hospital dels Pobres 
(s.XI) molt proper a la finca en qüestió; se sap que al 
passatge on se situa la finca és d’origen baixmedieval; per 

tant, hi ha motius suficients per què aquesta informació es 
pugui completar en un futur amb els estudis històrics sobre 
les finques que s’estan realitzant.

Referències bibliogràfiques:

LÓPEZ MUñOZ, Antoni.; coord. (2007) L’Església de 
Sant Miquel de Cardona. Memòria d ’Arqueologia i Història. 
Col·lecció_Documents de Treball. Diputació de Barcelona. 
Pàgines 11-21.

PANCORBO, Ainhoa. (2009) Informe de la intervenció 
arqueològica realitzada a l ’habitatge número 28 del carrer 
Escassany,28. Cardona, Bages. Inèdit.

PANCORBO PICÓ, Ainhoa. “Intervencions arqueològiques 
realitzades al nucli històric de la vila de Cardona (Cardona, 
Bages)”.  Actes de les I Jornades d ’Arqueologia de la Catalunya 
Central. Manresa 2010. Barcelona: Departament de Cultura, 
p.155-158. 

21. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA: C/ FIRA, 6, 
CARDONA (BAGES)

Nom del jaciment: Carrer de la Fira, núm. 6
Municipi: Cardona
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 390699.3 Y: 4640993.7; Z: 
481.7 m.s.n.m
Direcció: Maria Pujals Bultó, ARKPADOC SCP
Promotors: FIRASIS SL
Any intervenció: 2009

Mur (UE.107) localitzat en l’excavació del fossat per l’ascensor. 

Descripció: 
Donat que la finca afectada queda protegida pel Pla Especial 
de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona13, i 
degut als antecedents històrics i arqueològics documentats, 
en motiu de les obres d’enderroc d’envans interiors i de 
l’obertura d’un fossat per a la instal·lació d’un ascensor, es 
va demanar novament la intervenció arqueològica pertinent.  

No és fins l’any 1454 que s’esmenta la casa en sí. Es tracta 
de la venda per part de Joan Llobet, prevere, a Romeu Feixes, 
d’una casa al carrer de n’Aguilar que confrontava per ponent 
amb la casa i horts d’Aloi Navel (casa Franch). 

13 Casc Antic de Cardona, BIC, Conjunt Històric (DOGC 1552.7 febrer 
1992). Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la Vila de Cardona, 
desembre 2007. Protecció total. Nivell I. Àrea número 3. Fitxa U-22.
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A les dècades següents la casa va passar per diversos 
propietaris. 

Les darreres obres efectuades a la casa corresponen a 
l’any 1980, quan Ramon Sala Bertran va sol·licitar llicència 
municipal per a reformar i ampliar l’habitatge amb la 
construcció de l’actual garatge i el nou cos d’edifici en planta 
baixa que va ocupar part de l’antic hort de la casa.

Antecedents arqueològics
L’any 2009 es va realitzar un estudi arqueològic de 

l’immoble ja que recordem que quedava inclòs en el Pla 
Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de 
Cardona. Els resultats preliminars van permetre establir 
vàries fases cronoseqüencials de la finca, des d’època medieval 
(s.XV) fins finals de l’època moderna (s.XIX) i inicis de la 
contemporània. 

Resultats:
Tot i les reduïdes dimensions del fossat excavat, el tram de mur 
mitjancer localitzat (que no supera el 1,25m de longitud) es 
podria relacionar com a hipòtesi amb les fases primigènies de 
l’edificació en època baixmedieval (Segles XV-XVI), donades 
les característiques constructives i de parament. En aquest 
sentit creiem que és important que en futures intervencions 
en la planta baixa de l’esmentada finca, es pugui fer un estudi 
més exhaustiu del pany de mur en qüestió.

La contextualització de la finca ha estat feta per A. 
Galera i Ainhoa Pancorbo en l’estudi històric i arqueològic.  

Referències bibliogràfiques:

GALERA, A. (2004) Estudi historicodocumental de l ’habitatge 
núm.4 del carrer de la Fira de la Vila de Cardona (Bages-
Barcelona). Inèdit.

LÓPEZ MUñOZ, A.; coord. (2007) L’Església de Sant 
Miquel de Cardona. Memòria d ’Arqueologia i Història. 
Col·lecció_Documents de Treball. Diputació de Barcelona. 
Pàgines 11-21.

PANCORBO, A. (2009) Informe de la intervenció arqueològica 
realitzada a l ’habitatge número 4 del carrer de la Fira. Cardona, 
Bages. Inèdit.

22. SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC AL CARRER NOU, 
NÚM. 10-14, CARDONA (BAGES)

Nom del jaciment: Seguiment arqueològic al carrer Nou 10-
14
Municipi: Cardona
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X 390815m, Y 4641348m
Direcció: Jordi Morera Camprubí
Promotor: Planes, 2000, SL
Any d’intervenció: 2010

Descripció14:
El seguiment arqueològic al carrer Nou, 10-14, situat dins el 
nucli protegit BCIN de Cardona, es desenvolupà els dies 29-
30 de juny de 2010. Tanmateix, existia un permís anterior, 

14 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

concedit pels dies 26 a 28 de març de 2008, el qual no 
s’arribà a executar. La intervenció es va realitzar per encàrrec 
de l’empresa Planes, 2000, SL, degut a que pretenia construir 
un nou edifici plurifamiliar amb aparcament soterrat en el 
solar. La presència d’una tina de vi, però, va motivar que des 
del Servei d’Arqueologia s’imposés una intervenció basada 
en l’exhaustiva documentació de l’estructura (fotogràfica 
i planimètricament) i el seguiment arqueològic del seu 
desmuntatge. Per aquest motiu, es va preveure una actuació 
arqueològica basada en la realització de la documentació 
gràfica i fotogràfica del cup de vi, i finalment el seu 
desmuntatge.

Aquesta estructura es caracteritzava per ser de planta 
lleugerament rectangular, amb una amplada de 2,65m 
per una llargada de 3,45 m. La tina presentava tres cares 
vistes i per la part posterior es recolzava a un dels murs que 
fonamentaven l’edifici anterior. Aquest mur era realitzat 
amb blocs de pedra escairats, de mida mitjana, i disposats 
formant filades regulars, els quals quedaven lligats amb una 
mica de terra argilosa setinada. El cup no només s’adossava 
a l’estructura sinó que en algun punt s’hi encastava, el que li 
atorgava una major solidesa i consistència.

Els paraments externs eren realitzats amb blocs de pedra 
de mida mitjana, escairats i treballats, els quals formaven 
filades horitzontals a voltes irregulars. En molts casos, 
petites falques de pedretes petites ajudaven a l’estabilitat dels 
blocs petris. El parament quedava relligat amb un morter 
de calç de color blanquinós i de gran compactació. El cor 
de l’estructura, estava reblert per blocs de pedra de mides 
diferents abocats sense cap ordre, lligat tot plegat amb el 
mateix morter de calç abans mencionat.

Pel que fa al perímetre intern, la seva planta marcava una 
disposició circular, i estava format per quatre filades de grans 
lloses de pedra. Eren unes peces d’uns 5-10cm de gruix, 
quadrangulars o rectangulars, amb uns mesures que podien 
superar el metre de llargada. Cada llosa presentava una 
lleugera curvatura que, un cop col·locades una al costat de 
l’altra, permetien que s’aconseguís la figura circular. El fons 
també era realitzat amb lloses de pedra de grans dimensions, 
perfectament escairats i col·locats reticularment. Totes les 
peces internes estaven relligades amb morter de calç.

Al fons de tot i a la part oriental es localitzava la boixa, que 
consistia en un gran bloc paral·lelepípede que, lògicament, 
travessava tota l’estructura fins a sortir pel parament extern. 
La solera no presentava un pendent especial vers la boixa, 
i tan sols a la zona més propera s’advertia un petit espai 
arquejat molt lleugerament rebaixat. A part d’aquesta boixa, 
a 1.5m per sobre, i en la mateixa vertical, se n’observava 
una altra de les mateixes característiques. Es considera que 
aquesta podria fer funcions de sobreeixidor. Si bé no és 
usual trobar-se amb dues pedres boixes en la mateixa tina, 
la presència d’un sobreeixidor tampoc és del tot infreqüent.

Es desconeix si el cup hauria tingut més alçada que la que 
s’observava recentment, però per les cotes que es conservaven 
és probable que restés quasi bé íntegrament. Pel fet de no 
haver pogut excavar ni documentar els seus estrats associats, 
també es difícil establir la cronologia de bastiment de 
l’estructura. En aquest sentit, tan sols es pot fer una primera 
aproximació a partir de la tipologia constructiva. Tant pel 
que fa al parament extern, realitzat en filades irregulars de 
pedres, com pels cairons petris de l’interior, hom considera 
que consistiria en una estructura erigida en un moment 
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postmedieval i en anterioritat al segle XVIII, etapa en la que 
ja es construeixen les tines amb cairons ceràmics vidriats. Per 
tant, cal situar el cup en un ventall cronològic comprès entre 
els segles XVI i XVII.

El desmuntatge de la tina de vi es desenvolupà segons 
s’havia dictaminat des dels Serveis Territorials de Cultura, 
realitzant-se amb control arqueològic. L’objectiu era intentar 
recuperar elements, ja fossin materials o interpretatius, 
que ajudessin a millorar el coneixement que es tenia de 
l’estructura. Així doncs, els treballs es feren a partir d’una 
màquina giratòria petita, la qual desmuntava totes les filades 
del parament extern. Tanmateix, pel que fa al reompliment 
interior, així com pel revestiment de cairons de lloses de pedra, 
el desmuntatge es realitzà manualment, precisament per tal de 
recuperar els materials arqueològics que poguessin haver-hi.

Tot i el control acurat realitzat, no s’identificà cap 
element ceràmic, a banda d’un parell de fragments de teula.

Bibliografia

MORERA, Jordi (2010). Memòria de la intervención 
arqueològica al carrer Nou, 10-14 de Cardona (Bages). Inèdita

PANCORBO PICÓ, Ainhoa. “Intervencions arqueològiques 
realitzades al nucli històric de la vila de Cardona (Cardona, 
Bages)”.  Actes de les I Jornades d ’Arqueologia de la Catalunya 
Central. Manresa 2010. Barcelona: Departament de Cultura, 
p.155-158. 

23. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CENTRE 
CÍVIC DE LA PLAçA DE LA FIRA NÚM.20. 
(CARDONA, BAGES).

Nom del jaciment: Centre Cívic de la Plaça de la Fira 
núm.20  
Municipi: Cardona
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 390771, Y: 4641193; Z: 
499,59 m.s.n.m.
Direcció: Ainhoa Pancorbo Picó; Carlos Bella Sancho
Promotor: Ajuntament de Cardona
Any intervenció: 2010/2011

Muralla de Cardona recuperada al Centre Cívic de la Plaça de la Fira 
núm.20

Descripció15:
La intervenció va consistir en el seguiment i control 
arqueològic arran de les obres de rehabilitació del Centre 
Cívic o Casal de Joves de Cardona, i és que a l’interior de 
l’edifici es conserva un tram de muralla gòtica que havia 
restat dempeus després d’una ensulsiada ocorreguda l’any 
1959. El seguiment, però, ha permès posar en valor aquests 
llenços de muralla que s’havien conservat i que havien quedat 
amagats darrere d’enrajolats i ciment. Actualment, aquests 
trams són visibles i és previst indicar-los i explicar-los per 
mitjà de plafons que es situarien tant a la plaça de la Fira, 
com a l’interior de l’edifici.

NO ES DISPOSA DE MÉS INFORMACIÓ DELS 
RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ

Bibliografia:

PANCORBO PICÓ, A, (2013). Memòria. Control arqueològic 
de les obres del Centre Cívic de la plaça de la Fira núm. 20- 
Vila de Cardona, Barges. Arxiu del Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [Inèdit]

PANCORBO PICÓ, Ainhoa. “Intervencions arqueològiques 
realitzades al nucli històric de la vila de Cardona (Cardona, 
Bages)”.  Actes de les I Jornades d ’Arqueologia de la Catalunya 
Central. Manresa 2010. Barcelona: Departament de Cultura, 
p.155-158. 

24. TRAM DE LA MURALLA DEL PORTAL DE SANT 
MIQUEL DE CARDONA (CARDONA, BAGES).

Nom del jaciment: Muralla del Portal de Sant Miquel  
Municipi: Cardona
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 39.0590, Y: 4641241; Z: 521 
m.s.n.m.
Direcció: Ainhoa Pancorbo Picó; Carlos Bella Sancho
Promotor: Ajuntament de Cardona
Any intervenció: 2010/2011

Muralla i torre de l’antic Portal de Sant Miquel de Cardona (Bages)

15 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.



II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012                        / actes

/ 312

Descripció16::
Les intervencions arqueològiques dutes a terme en el tram 
de muralla del Portal de Sant Miquel s’emmarquen en el 
projecte de restauració dut a terme per l’Ajuntament de 
Cardona a causa de l’estat de deteriorament d’aquesta per 
dues grans esquerdes obertes des de principis de segle XX.

El tram de muralla conservat en aquest sector correspon 
a un llenç de prop de 5,8 m de llarg amb orientació nord-
sud, solidari, pel costat nord, amb una de les bestorres de 
què disposava la muralla.

Com a pas previ a l’elaboració del projecte de 
consolidació, l’Ajuntament va preveure la realització 
de diversos estudis històrics documentals per conèixer-
ne millor l’origen. L’estat en què es trobava la muralla 
aconsellava amb urgència la instal·lació d’un estintolat 
previ a la restauració.

L’activitat es correspon amb el seguiment i control 
de dues petites rases rectangulars de 60x50x60 cm per a 
l’apuntalament de l’estintolat. Les rases es trobaven obertes 
davant del parament exterior de la bestorre, a l’altura de la 
part central entre  les dues esquerdes que presentava el mur 
de la bestorre 

A l’interior de la bestorre s’havia plantejat la realització 
de dues o tres cales als paraments interiors de la bestorre, 
però l’homogeneïtat d’un únic arrebossat de morter de 
calç amb presència d’una a tres capes de pintura i alguna 
reparació amb guix, i la facilitat amb què aquestes capes es 
podien treure amb el martell i l’escarpa, va portar a decidir 
de deixar a la vista la totalitat del parament. També, la 
troballa de diversos encaixos va acabar aconsellant el repicat 
de la totalitat dels paraments interns de la bestorre, amb 
resultats positius. Es varen poder identificar la totalitat dels 
encaixos corresponents a les plataformes de fusta d’ambdós 
pisos de què disposava la torre. Construïda entre 1370 i 
1390, no s’ha pogut recuperar cap material associat a la 
seva fundació, tampoc es descarta que es puguin trobar en 
futures intervencions.

Els resultats obtinguts durant els treballs arqueològics 
efectuats en relació a la muralla del Portal de Sant Miquel 
han permès recuperar informació de gran interès de cara a 
la millor comprensió d’aquest punt del recinte emmurallat. 
També s’ha pogut definir una estructura quadrangular 
situada al nord de la muralla com una bestorre, que 
defensaria el pas del portal de Sant Miquel i distribuïda 
en dos pisos. 

Bibliografia:

Pancorbo Picó, A, (2012). Memòria d ’intervenció 
arqueològica al Tram de la muralla del Portal de Sant Miquel. 
Vila de Cardona, Bages. Arxiu del Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [Inèdit]

PANCORBO PICÓ, Ainhoa. “Intervencions 
arqueològiques realitzades al nucli històric de la vila 
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Barcelona: Departament de Cultura, p.155-158. 

16 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

25. PLAçA DEL MERCAT, 13 I 14

Nom del jaciment: Plaça del Mercat, 13 i 14
Municipi: Cardona
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 390642.7; Y: 4641057.8 ; Z: 
506
Director/s intervenció: Miquel Gea i Bullich
Promotor/s: Marc Torres Guals
Any d’intervenció: 2010

Conjunt d’arcs recuperats a l’immoble.

Descripció:
L’estudi efectuat a les finques 13 i 14 de la plaça del Mercat 
de Cardona s’ha efectuat com a pas previ al projecte de 
rehabilitació de la finca, projecte que prenia com una de les 
prioritats la recuperació, en la mesura del que fos possible, de 
la volumetria original de l’edifici gòtic. Els treballs efectuats 
han permès establir les característiques bàsiques de l’edificació 
medieval que, en origen, es bastí en aquest indret i de la seva 
evolució al llarg del temps.

La fàbrica gòtica de l’edifici s’ha pogut identificar des de 
la planta soterrani fins a la tercera planta actual. S’ha de tenir 
present, però, que molts dels murs que s’han definit com a 
pertanyents a la fase medieval han patit refeccions importants 
al llarg del temps que, en molts casos, han alterat de forma 
important les seves característiques originals.  

Tot i que documentalment es constata la divisió del 
casal original en dues finques separades ja durant el segle 
XV. L’estudi ha posat de manifest que les modificacions més 
importants es dugueren a terme a partir, aproximadament, 
del segle XVIII, amb la compartimentació de l’espai vertical 
d’època medieval per tal d’afegir més plantes a l’immoble i la 
conseqüent obertura de balcons. 

Entre finals del segle XIX i mitjans del segle XX es dugueren 
a terme obres importants com l’excavació d’un soterrani a la 
part de tramuntana i la construcció de les escales de veïns del 
número 13 i, posteriorment, del número 14. Aquests canvis 
comportaren, així mateix, una reforma integral dels habitatges 
associats a aquestes escales de veïns. La darrera gran reforma 
que patí l’immoble fou la construcció d’una tribuna a mitjans 
del segle XX a la façana del número 14 que afectà, de forma 
molt important, la fàbrica medieval d’aquella part de l’edifici. 

Pensem que el present estudi posa en relleu la importància 
d’un edifici que, tot i les modificacions que ha patit al llarg del 
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temps, conserva l’essència d’un casal gòtic que conté els trets 
característics de l’arquitectura gòtica civil catalana. D’altra 
banda, l’adaptació de l’edifici medieval al pas cobert del carrer 
de l’Església condicionà la distribució de la finca i del seu pati 
central donant pas a un exemple singular en l’arquitectura 
gòtica de Cardona.

Bibliografia
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l ’habitatge núm. 14 de la plaça del Mercat de la vila de Cardona 
(Bages – Barcelona). 

GALERA, Andreu (2002). «Redescobrir Cardona. La casa 
Rovira del Mercat (segles XVI-XVII)». Dovella, 77, p. 27-36 
(2002).

PANCORBO PICÓ, Ainhoa. “Intervencions arqueològiques 
realitzades al nucli històric de la vila de Cardona (Cardona, 
Bages)”.  Actes de les I Jornades d ’Arqueologia de la Catalunya 
Central. Manresa 2010. Barcelona: Departament de Cultura, 
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26. PLAçA DEL MERCAT NÚM.15, CARDONA 
(BAGES)

Nom del jaciment: Plaça del Mercat, núm. 15
Municipi: Cardona
Comarca: Bages
Situació geogràfica: X 390749.3, Y 4641265, 511  m.s.n.m
Director/s intervenció: Carme Saüch, TEA DIFUSIÓ 
CULTURAL, S.L
Promotor/s: Mª Dolors Codina Llaudó
Any d’intervenció: 2011

Descripció17:
La intervenció arqueològica a la finca de la plaça del Mercat, 
número 15 va ser motivada per la intenció de dur a terme 
obres de rehabilitació a l’edifici per part de la propietat. La seva 
ubicació dins el nucli antic de Cardona, amb una protecció 
total (BCIL) i adossada a la capçalera de l’església parroquial 
de Sant Miquel (BCIN), feia més necessari la intervenció 
arqueològica a partir d’una actuació preventiva, d’acord amb 
la normativa municipal i general en matèria patrimonial.

Els treballs arqueològics van consistir en l’obertura de 
21 cales a diferents paraments de l’habitatge, i així realitzar 
una sèrie de sondejos per valorar el potencial arqueològic 
d’aquest punt. La situació de les cales es van plantejar a partir 
de les indicacions presents a l’informe històric arqueològic previ 
realitzat per l’arqueòloga municipal, de l’Ajuntament de 
Cardona, Ainhoa Pancorbo.

El propòsit de la intervenció era el de documentar un 
exemple d’arquitectura domèstica antiga. Per aquest objectiu, 
l’anàlisi dels paraments representava l’estudi bàsic per establir 
l’evolució constructiva de l’edifici, així com precisar les seves 
fases cronològiques a nivell constructiu, utilitzant l’anàlisi 
comparatiu dels seus components singulars (paraments 
muraris, arcs, portes, etc) i les tècniques constructives 
emprades. 

17 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

A partir de tota la informació proporcionada per les cales 
practicades als paraments de l’edifici, es va poder establir la 
seqüència cronològica de l’evolució constructiva de la finca. En 
aquest sentit, quedava constatada la hipòtesi de treball segons 
la qual a l’habitatge actual es pot establir l’existència de dos 
cossos diferenciats, per una banda la meitat nord que correspon 
a l’edifici primigeni i per altra banda, el cos de migdia edificat 
posteriorment. L’estudi de les fàbriques de les diferents unitats 
muràries, els materials i les tècniques, així com les relacions 
físiques entre elles han deixat constància d’aquest fet a més 
d’altres transformacions i reformes, tot establint un total de 5 
grans fases en l’evolució de la finca. 

Fase 1 
La documentació referent ens indica que l’origen de l’edifici es 
remunta al casal dels Mercer que durant els segles XIII i XIV 
estava format per les actuals finques 13, 14 i 15 de la Plaça del 
Mercat. Des del punt de vista arqueològic s’han documentat al 
cos nord de l’habitatge una sèrie de murs bastits amb la tècnica 
de la tàpia, concretament els que delimiten aquest àmbit per 
ponent, llevant i migdia. La tècnica de la tàpia es remunta a 
èpoques molt antigues, i malgrat que no s’ha localitzat a la seva 
composició cap fragment ceràmic per confirmar la datació, 
es pot considerar que poden respondre perfectament a època 
medieval i situar-se al voltant del segle XIII i inicis del XIV. 
Un altre element que recolza aquesta idea, és l’arrencament 
d’un arc localitzat a la sala noble. La presència d’aquest s’hauria 
d’adscriure al moment en el que les dues finques actuals 
formaven part del mateix casal, ja que aquest arc vertebraria i 
comunicaria els dos espais a l’alçada d’aquesta planta. 

Fase 2 
Identificable amb el segon cos de l’edifici situat a migdia i 
adossat a la capçalera gòtica de l’església de Sant Miquel. La 
relació física documentada als paraments de llevant i ponent 
d’aquest sector posen de manifest que es basteixen un cop el 
temple està construït, ja que tots s’adossen clarament a la fàbrica 
de l’església. La documentació situa la construcció d’aquesta 
entre 1322 i 1397, això ens donaria una datació pel cos sud de 
l’habitatge posterior a aquesta data, al voltant de finals del segle 
XIV i el segle XV. És possible que l’ampliació pel sector sud 
coincidís o fos resultat de la segregació de la parcel·la de la casa 
número 15 de la número 14, que la documentació recull a la 
segona meitat del segle XV. 

Fase 3 
A aquesta fase correspon una reforma important documentada 
a la segona i tercera planta del cos septentrional de l’edifici, 
que afecta concretament als murs de ponent d’aquest sector. 
Les cales obertes han deixat al descobert l’escapçament de la 
meitat nord dels murs de tàpia de cronologia medieval (segles 
XIII – inicis del segle XIV) per a obrir un balcó i una finestra 
i posteriorment refer fins arribar al punt de façana amb una 
fàbrica de maçoneria de pedra i maó massís. Cronològicament, 
podem situar la tècnica de la factura d’aquests paraments entre 
els segles XVI-XVIII sense que podem aportar una data més 
ajustada. 

Fase 4 
Com a fase 4 identifiquem la construcció de la garita a l’angle 
format per la façana lateral de la finca i el campanar de l’església. 
Encara que a nivell arqueològic no ha estat possible datar ni 
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situar cronològicament de manera aproximada el seu obratge, 
fem referència a un document de 1856 al que ja es fa menció 
d’aquest element de l’edifici. 

Fase 5 
Per finalitzar, una de les grans reformes patides per l’edifici 
objecte d’estudi és l’enderroc i bastiment de nou de la façana 
principal de l’edifici, que la documentació situa a l’any 1856 
quan el propietari Francesc Riba a data de 5 de juliol sol·licita 
enderrocar aquesta i refer-la novament. Un altre detall descrit 
al document abans esmentat és el cegament o tancament del 
balcó de la façana lateral situat al segon pis, que també s’ha 
constatat arqueològicament. De la mateixa manera, encara que 
no consta al permís, en aquest moment també es tapiarà una 
finestra al mateix mur de façana lateral a l’alçada del tercer pis, 
fet documentat a una cala practicada a aquest punt.

Bibliografia

SAÜCH, Carme (2011). Memòria de la intervenció arqueològica 
realitzada a la finca número 15 de la Plaça del Mercat de Cardona 
(Bages, Barcelona). Inèdita

PANCORBO PICÓ, Ainhoa. “Intervencions arqueològiques 
realitzades al nucli històric de la vila de Cardona (Cardona, 
Bages)”.  Actes de les I Jornades d’Arqueologia de la Catalunya 
Central. Manresa 2010. Barcelona: Departament de Cultura, 
p.155-158. 

27. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA ALS ACCESOS 
AL PUIG CARDENER. VESSANT OEST (MANRESA, 
BAGES).

Nom del jaciment: Accessos al Puig Cardener vessant oest 
Municipi: Manresa
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 402477.00, Y: 4619765.75; Z: 
228,7 m.s.n.m.
Direcció: Oscar Trullàs i Ledesma
Promotor: Ajuntament de Manresa
Any intervenció: 2010

Accessos al Puig Cardener, vessant oest (Manresa, Bages)
 
Descripció18:
Els treballs arqueològics s’han dut a terme al vessant oest 
del turó de Puig Cardener al Parc de la Seu de Manresa, 

18 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

promoguts per l’Ajuntament de Manresa. L’objectiu ha estat 
determinar si es conserven restes dels primers assentaments 
de la ciutat. Cal tenir en compte que aquest espai és l’únic 
que que encara no ha estat afectat per obres. Durant la 
intervenció s’obriren dos sondejos:

Al sondeig 1, a més del nivell actual d’ús es van documentar 
nivells de rebliment molt moderns i taques d’argila molt neta 
possiblement per anivellar i enjardinar. La cota final s’ha 
abandonat al registrar la roca mare a 1’80 metres de profunditat.

Al sondeig 2 es van documentar dos murs construïts amb 
carreus tipològicament documentats entorn el segle XVI; 
amortitzats per nivells de rebliment molt moderns i taques 
d’argila molt neta. També es va documentar una canalització 
molt recent de PVC.

Els murs es va registrar fotogràficament i se’n realitzà la 
planimetria, per poder contrastar la informació obtinguda amb 
les dades d’anteriors intervencions. Posteriorment  a aquesta 
intervenció i per tal de conservar les restes, es va cobrir amb 
geotèxtil i es va amortitzar amb les terres extretes del mateix 
sondeig.

Així podem concloure que, la configuració i distribució del 
murs, la manca de materials i l’amortització de les estructures 
(argiles netes barrejades amb sediments molt més moderns) 
ens confirmen que aquest indret ja fou excavat i registrat amb 
anterioritat per Mossèn Guitart l’any 1915. 

 
Bibliografia:

TRULLÀS I LEDESMA. O. (2010). Memòria de les estructures 
muràries retirades durant la intervenció arqueològica als accessos al 
Puig Cardener. Vessant Oest (Manresa, Bages). Arxiu del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. 
[Inèdit]

28. LA SALA GÒTICA DE LA SEU DE MANRESA 
(MANRESA, BAGES).

Nom del jaciment: Sala Gòtica de la Seu de Manresa  
Municipi: Manresa
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 402529,25, Y: 4619813,50; Z: 
238 m.s.n.m.
Direcció: Goretti Vila i Fàbregas, Oriol Achon i Casas, 
Oscar Trullàs i Ledesma
Promotor: Parròquia de Santa Maria de la Seu de Manresa
Any intervenció: 2010

Sala gòtica de la Seu de Manresa (Manresa, Bages)
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Descripció19::
Amb motiu de la restauració, canvi de paviment i eliminació 
del fals sostre de la sala gòtica de la Seu de Manresa, s’han 
dut a terme diverses intervencions a l’anomenada sala i sales 
annexes, que han permès establir cinc grans fases evolutives 
per a les restes documentades al subsòl. Les restes més 
antigues localitzades pertanyen al segle XIV i corresponen 
a un mur documentat en el passadís d’accés a la sala gòtica.

S’han recuperat materials ceràmics medievals (segles 
XIV-XV), en estrats de rebliment de cronologies més 
tardanes, i no en els estrats corresponents (ceràmica en verd 
i manganès, ceràmica grises i blaves).

Es conserven restes de l’aparell de pedra en els quatre 
murs de tancament de la sala, i restes de tàpia al seu damunt 
conservades de manera important en el mur nord i est. A 
partir de l’estudi dels paraments es desprèn que aquest edifici 
es construeix en vàries etapes. En la fase antiga medieval 
detectem dos moments constructius que es distingeixen 
pel tipus de parament clarament diferenciat: el mur de 
pedra i la tàpia. La presència d’espitlleres en la tàpia del 
mur nord ens permet inferir per un costat que l’edifici fou 
acabat a corre cuita amb pocs mitjans, utilitzant la tècnica 
de la tàpia. Sistema barat i ràpid, molt emprat també en les 
construccions defensives de l’època. Això sembla apuntar 
que l’anomenada sala gòtica era una dependència o espai 
subsidiari de la Seu, localitzada al nord-est del claustre 
barroc.

Corresponent a la fase d’època moderna (finals segle 
XVI-XVIII) es detecta a nivell arqueològic, per un costat, 
la construcció de les sis arcades amb arcs diafragmàtics que 
actualment presenta la sala gòtica, una gran plataforma de 
pedra i morter localitzada en el subsòl i situada a l’extrem 
nord de dit espai, i la construcció d’una galeria subterrània. 
En la sala 2 es va identificar un mur de reforç de la 
cantonada sudoest de la sala gòtica, que adscrivim també 
a aquest període.

Bibliografia:

VILA I FÀBREGAS, G; ACHÓN I CASAS. O; 
TRULLÀS I LEDESMA. O. (2011). Memòria de la 
intervenció a la Sala Gòtica de Manresa. Bages. Arxiu del 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya. [Inèdit]

29. DESMUNTATGE D’ESTRUCTURES AL 
CARRER ARBONÉS DE MANRESA

Nom del jaciment: c/Arbonés 29-43
Municipi: Manresa
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X=402301m, Y=4619752 m, 
Z=219m snm
Direcció: Jordi Guàrdia Felip Arqueociència Serveis 
Culturals SL
Promotor: Ajuntament de Manresa.
Any d’intervenció: 2010

          

19 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

 Detall del procés de desmuntatge de la cisterna0

Descripció:
Entre els anys 2006 i 2007 s’havien realitzat diverses 
intervencions arqueològiques en aquest solar, en què es va 
documentar una reticula d’època moderna, i per sota una 
sèrie d’estructures d’època baixmedieval que conformaven 
un conjunt de deu cases de planta rectangular (segles XIII-
XV), amb material associat (grises medievals, ceràmiques 
decorades en verd i manganès i verd gòtic). A la part central 
del solar es conservava un tram de la muralla baixmedieval.

La construcció de la muralla va provocar que s’anul·lessin 
o modifiquessin algunes estructures existents anteriorment. 
Això evidenciava que, tal com apunta la documentació 
escrita, el carrer Arbonés ja estava urbanitzat i ocupat abans 
de la construcció del clos murat, i que l’aixecament del tercer 
circuit de muralles de Manresa, a la segona meitat del segle 
XIV, no feia sinó englobar tot un seguit de ravals i carrers 
formats extramuralles. L’excavació documentà un abandó a 
partir del segle XV (Achón; Morera, 2007).  

Els motius de la intervenció s’emmarquen en les obres 
d’urbanització que l’Ajuntament de Manresa promou a la 
ciutat. Per a poder executar-les al carrer Arbonès es requeria 
un rebaix o desmuntatge parcial de dues estructures datades 
al segle XVIII (una cisterna d’aigua i la part superior d’un 
mur de la façana d’un edifici), i ja documentades en la 
primera intervenció arqueològica de l’any 2006.

Bibliografia

ACHÓN, O.; MORERA, J. (2007): Memòria de les 
intervencions arqueològiques al al jaciment del Arbonés 29-43 
de Manresa. Lliurada a l’Àrea de Coneixement i Recerca del 
Departament de Cultura l’octubre de 2007. Treball inèdit.

AA.VV. “Resum de les intervencions arqueològiques 
realitzades a la ciutat de Manresa (Manresa, Bages)”.  Actes de 
les I Jornades d ’Arqueologia de la Catalunya Central. Manresa 
2010. Barcelona: Departament de Cultura, p.165-167. 
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30. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A LA BALMA 
SEPULCRAL DEL SAMUNTÀ (SÚRIA, BAGES)

Nom del jaciment: Balma Sepulcral del Samuntà 
Municipi: Súria
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: 
Direcció: Francesc Florensa, Montserrat Río.
Promotor: Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya
Any d’intervenció: 2011

Detall de la Bauma sepulcral de Samuntà un cop restaurada.

Descripció:
El dia 15 de desembre de 2011 es va portar a terme una 
intervenció arqueològica d’urgència a la Balma Sepulcral del 
Samuntà. Aquest jaciment pertany al terme municipal de Súria 
(El Bages). Es tracta d’una petita cavitat d’aproximadament 
1 metre de fondària i 0’75 metres d’alçada. Està situada al 
costat d’una pista forestal que baixa a la riera d’Hortons, en 
una vessant boscosa a la part superior d’un balç que domina 
la vall d’aquesta riera.

La intervenció va ser encarregada a l’empresa ATICS SL, 
Gestió i Difusió del Patrimoni Històric i Arqueològic pel 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Va ser 
efectuada sota la direcció tècnica de l’arqueòloga Montserrat 
Río Carra amb la supervisió de l’Arqueòleg territorial de la 
Catalunya Central, el sr. Antoni Caballé. La coordinació dels 
treballs va corre a càrrec de l’arqueòleg Francesc Florensa.

El Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 
va prendre la decisió de realitzar-hi una intervenció motivada 
pel progressiu deteriorament de l’estructura de la balma, així 
com dels estrats arqueològics que encara queden in situ. 

Amb anterioritat, l’abril de 2001, l’empresa Arqueociència, 
sota la direcció de Lídia Fàbregues i Judit Solé, va excavar 
part de l’interior de la balma i va realitzar un sondeig a la 
part exterior. 

A finals d’aquest mateix any, l’arqueòleg Josep Font de 
l’empresa Actium va dur a terme l’excavació de la balma 
establint el procés de construcció de l’espai sepulcral. No va 
ser possible excavar fins a la localització de les parets internes 
de la cavitat degut al mal estat de conservació de l’estructura. 
L’estudi antropològic de les restes òssies recuperades va 
demostrar la presència d’un número mínim de 9 individus. La 
datació realitzada al Laboratori de Datació per Radiocarboni 

de la Universitat de Barcelona va donar un interval que va 
del 2459 al 2141 aC que situa el jaciment en ple Calcolític.

L’objectiu de la intervenció que aquí ens ocupa era 
principalment el de realitzar una avaluació general de la 
situació del jaciment, per tal de poder consensuar les tasques 
de restauració i les arqueològiques.

Es va poder constatar el deteriorament del jaciment: la 
llossa de coberta, esllavissada vers el nord-est i precàriament 
subjecta per un pilar afegit de pedra, presentava una profunda 
bretxa en sentit nord-sud. Es va verificar la presència de 
restes òssies localitzades en quatre nivells estratigràfics 
alterats pels fenòmens atmosfèrics. Es detecta un nombre 
força important de restes òssies en superfície i es procedí a 
la seva recollida. 

Per tal de fer una estimació relativa de l’extensió, no 
excavada, dels estrats interiors de la balma es va practicar 
un petit sondeig, de 20 cm d’alçada per 20 cm d’amplada, 
a la part nord-est de la cavitat, a tocar del terra. A partir 
d’aquests treballs es va deduir que la part de sediment 
que encara queda per excavar podria arribar als 40 cm de 
fondària pel que fa a tot el perímetre interior del sepulcre, no 
compresa la zona est..

El conjunt de lloses que formen el sepulcre funerari es 
troben directament recolzades sobre els sediments interiors 
de la cavitat, fet que impossibilitava l’excavació dels estrats 
arqueològics, atès que suposaria posar en seriós perill la 
integritat del sepulcre. 

Es va recomanar d’una banda, fer una intervenció 
destinada a la completa restauració del conjunt de la balma, 
per tal de detenir el seu procés de degradació i preservar el 
jaciment. I d’una altra banda, a posteriori o paral·lelament, 
fer una intervenció arqueològica  que permeti exhaurir els 
estrats arqueològics per tal de recuperar les restes i completar 
la documentació. 

Es va aconsellar protegir els estrats arqueològics per tal 
de detenir el procés de degradació, en cas que la intervenció 
arqueològica no es pogués practicar imminentment. 

Finalment, els resultats obtinguts per l’antropòloga 
Núria Armentano de l’estudi antropològic de la cinquantena 
de fragments ossis recuperats durant l’excavació del sondeig 
indiquen que pertanyen a un nombre mínim de 3 individus. 
Dos d’ells d’edat adulta i un d’infantil entre els 9-12 anys. Un 
dels adults correspon a un esquelet de sexe probable masculí.

31. ESTUDI D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI 
CULTURAL DE L’AMPLIACIÓ DEL COL·LECTOR 
DE SALMORRES DE LA CONCA DEL LLOBREGAT. 
TRAM SÚRIA – CARDONA.

Nom del jaciment: ESTUDI D’IMPACTE SOBRE EL 
PATRIMONI CULTURAL DE L’AMPLIACIÓ DEL 
COL·LECTOR DE SALMORRES DE LA CONCA DEL 
LLOBREGAT. TRAM SÚRIA – CARDONA 
Municipi: Súria, Sant Mateu de Bages, Navàs, Cardona i 
Pinós.
Comarca: Bages i Solsonès
Tram: Súria - Cardona
Direcció: Roser Pou i Calvet i Miquel Martí i Rosell
Promotor: Taller d’Enginyeria Ambiental SlL.
Any d’intervenció: 2010
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Restes del pont antic de Malagarriga. Pinós de Solsonès.

Descripció:
La prospecció superficial realitzada als terrenys afectats 
per aquest tram del col·lector realitzada el mes de gener 
de 2010, va permetre comprovar la inexistència de restes 
arqueològiques en superfície en la majoria dels trams 
prospectats, que poguessin quedar afectades per aquesta 
obra d’infraestructura. Només en un camp amb els conreus 
germinats es va localitzar 1 fragment de ceràmica comuna 
romana oxidada molt rodat. Es va determinar aquesta com a 
Troballa Aïllada 1 (TA 1). (Foto 1)

Per portar a terme aquesta tasca es va seguir el traçat de 
l’obra delimitant  11 Àrees de Prospecció (AP) en funció del 
traçat proposat. Aquest treball va estar realitzat per l’equip 
d’arqueòlegs que examinaren els diferents camps i camins, 
que, a partir del projecte constructiu s’afectaven de forma 
directa.

Durant aquesta prospecció es documentares 6 
construccions i/o edificis rellevants no catalogats (ED). En 
el cas de les  construccions amb pedra seca es va considerar 
adient referenciar-les en aquell estudi, doncs són una mostra 
d’arquitectura rural. Les edificacions industrials, tot i no 
quedar afectades directament, es documentaren per tal de 
deixar constància de la seva existència.

En els diferents camps prospectats, tot i la presència de 
restes ceràmiques en superfície, sobretot ceràmiques vidrades 
comunes no s’ha determinat cap zona en que aquestes 
indiquessin l’existència de cap jaciment arqueològic.

Com a conclusions de l’estudi d’impacte, i donat que 
no s’afectava cap jaciment ja inventariat/documentat es va 
proposar com a mesura correctora de caràcter general un 
programa de seguiment arqueològic dels rebaixos, un control 
sistemàtic de tots els moviments de terres que afectessin 
el camp de conreu on es documentà la TA 1 (al terme de 
Sant Mateu de Bages), no afectar les ED per cap tipus 
d’obra (desbrossament, excavacions, obertures de camins 
d’accés a l’obra, etc.) i senyalitzar-les correctament amb 
tanques i cinta identificativa mentre duressin els treballs de 
rebaixos de la rasa del Col·lector, i no afectar cap element ja 
inventariat/Catalogat, especialment les restes del pont antic 
de Malagarriga (PA 99). (Foto 2)

32. TRAM CARRETERA C-25 ENTRE MANRESA I 
SANTA MARIA D’OLÓ

Nom del jaciment: Tram carretera C-25 entre Manresa i 
Santa Maria d’Oló 
Municipi: Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós 
de Bages, Sallent, Artés, Avinyó i Santa Maria d’Oló
Comarca: Bages
Tram: Manresa- Santa Maria d’Oló
Direcció: Óscar de Castro López, Miquel Gea i Bullich i 
Jordi Montlló i Bolart
Promotor: CEDINSA
Any d’intervenció: 2011

Descripció:
El projecte de  desdoblament de l’Eix Transversal implicava 
un volum de remoció de terres importantíssim que feia 
indispensable un control arqueològic exhaustiu dels treballs. 

Si bé el control dels moviments de terres efectuats no 
permeté identificar cap jaciment arqueològic nou, els treballs 
implicaven l’afectació total de tres barraques de pagès i 
parcial per a les restes d’un mas conegut com “Cal Víctor” i 
d’una sèquia contemporània. 

Per tal de preservar els valors culturals de les barraques 
de pagès de pedra seca afectades s’efectuà una documentació 
exhaustiva de les seves característiques a nivell fotogràfic, 
planimètric i topogràfic. També fou documentat 
exhaustivament el tram de la sèquia que restava afectat pel 
projecte de desdoblament.

En relació al mas Cal Víctor, vam efectuar una intervenció 
arqueològica preventiva al voltant del mas i, interiorment, a 
la part que restava inclosa al perímetre d’afectació temporal 
de l’obra. 

La intervenció arqueològica a Cal Víctor permeté situar 
l’origen del mas entre el segle XVII i principis del segle 
XVIII i identificar diverses fases constructives que posaren 
de manifest que el moment de màxim esplendor, relacionat 
amb la producció vitivinícola, tingué lloc durant el segle XIX. 

 També es recuperaren alguns indicis de material bèl·lic 
clarament relacionable amb la Guerra Civil, moment del que 
es coneix algun intercanvi de trets a la zona.

Ens remetem a l’escrit que presentem centrat 
exclusivament en la intervenció arqueològica duta a terme 
en relació a aquest mas per a conèixer més detalls sobre al 
intervenció.

Pel que fa a la manca de jaciments arqueològics al llarg 
dels 21 quilòmetres controlats, pensem que es pot explicar, 
si més no parcialment, per les característiques del terreny 
per on discorre aquest tram de la carretera, ja que ho fa de 
forma paral·lela a la riera Gavarresa i, per tant, en terres 
que, històricament, havien estat afectades per les crescudes 
periòdiques d’aquest curs fluvial. 

La gran majoria de jaciments arqueològics d’aquesta zona 
els trobem en indrets amb bon control visual de l’entorn, com 
per exemple petits turons, o bé en terrasses fluvials elevades. 
És el cas, per posar alguns exemples, del poblat ibèric d’El 
Cogulló, a Sallent, situat dalt d’un turó, o bé de les tombes 
del Neolític Mig-recent del jaciment del Pla de les Marcetes, 
a Manresa, situat en una terrassa fluvial sobre el Llobregat.

A nivell geològic, el subsòl del tram intervingut és 
força variable, estant constituït des de margues i gresos del 
Priabonià inferior, graves, sorres i lutites, calcàries i margues 
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del Priabonià, margues grises i gresos amb intercalacions 
de guixos pertanyents a l’Eocè-Oligocè i margues, calcàries 
grises i lutites del Priabonià-Oligocè inferior. 

Finalment, pel que fa a les barraques de pedra seca 
documentades, dues presentaven planta circular i una planta 
rectangular. La barraca més gran assolia una alçada interior 
de més de 3 m i un diàmetre, també interior, d’uns 3,4 m. 
Les dues barraques circulars presentaven coberta mitjançant 
falsa volta per aproximació de filades mentre que la barraca 
rectangular presentava indicis que apuntaven cap a una 
coberta de dos aiguavessos sustentada per un petit embigat. 

33. REVISIÓ DE L’INVENTARI DE PATRIMONI 
ARQUEOLÒGIC DE LA COMARCA DEL BAGES

Nom del jaciment: Revisió de l’Inventari de Patrimoni 
Arqueològic de la comarca del Bages 
Municipi: Diversos municipis
Comarca: Bages
Direcció: Jordi Amorós; Xavier Esteve; F. Xavier Oms; Oscar 
Varas
Promotor: Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya
Any d’intervenció: 2010

Descripció:
L’objecte d’aquest encàrrec fou la revisió de la Carta Arqueològica 
del Bages, realitzada l’any 1988, amb l’objectiu d’actualitzar 
la informació disponible dels jaciments i comprovar la seva 
localització i el seu estat de conservació. Alhora s’incorporaren 
els nous jaciments apareguts en els darrers vint anys així com 
els localitzats durant els treballs de camp realitzats per l’equip.

Un cop efectuat el treball previ de buidatge de les fitxes i 
prefitxes existents, així com de les memòries i bibliografia de les 
darreres intervencions arqueològiques, es va organitzar el treball 
de camp. Aquest es duria a terme per equips de d’arqueòlegs 
equipats amb els respectius vehicles, netbooks de gran autonomia 
amb el programari SIG carregat, càmera fotogràfica rèflex i 
GPS.  

Els resultats dels treballs de revisió consistiren en: 
elaboració i/o actualització de les fitxes de 315 jaciments; es 
realitzaren fitxes de 34 intervencions amb resultats negatius; 
es confeccionà una fitxa de Guerra Civil i es mantingueren 
14 prefitxes de la mateixa manera, ja que no es disposava de la 
informació suficient. 

En el grup de les Baixes, s’han donat de baixa 84 prefitxes, 
la majoria de les quals pertanyen a números doblats o triplicats 
i en menor mesura a potencials jaciments que han estat 
descartats per l’Equip de la Carta. En el mateix sentit, s’han 
donat de baixa 37 fitxes.

A l’apartat de les Altes s’han aportat 38 noves fitxes de 
jaciments tant inèdits com de prefitxes reconvertides en fitxes. 
També s’han realitzat 3 fitxes de Resultats Negatius i una de 
Guerra Civil, a més de noves 8 prefitxes.

Total 
Fitxes

Revisades Resultats negatius Guerra Civil Prefitxes
315 34 1 14

Altes
Fitxes Resultats negatius Guerra Civil Prefitxes

38 3 1 8

Baixes Prefitxes Fitxes
84 37

En total, doncs, s’han realitzat modificacions a 364 fitxes/
prefitxes de diferent modalitat; s’han donat de baixa 121 
fitxes/prefitxes i s’ha ampliat el registre de fitxes/prefitxes 
en 50. D’aquesta manera el nombre total de fitxes/prefitxes 
actuals per la comarca del Bages és de 406 jaciments.

34. CASTELL DE TALAMANCA, TALAMANCA 
(BAGES)

Nom del jaciment: Castell de Talamanca
Municipi: Talamanca
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 414955.8;  Y: 4621538.3;  
Z: 560 m.s.n.m
Direcció: Joan Guivernau
Promotor: Ajuntament de Talamanca
Any d’intervenció: 2010

Descripció20:
El castell de Talamanca es troba situat dins el terme 
municipal de Talamanca, a l’entrada del mateix nucli urbà. 
Aquest castell té els seus orígens en època medieval, però 
arran de la seva destrucció durant la Guerra de Successió, 
el segle XVIII els marquesos de Castellbell van portar a 
terme la seva reconstrucció. Degut a això, la distribució 
interior i l’estètica del conjunt arquitectònic queda força 
transformada. També s’aixequen nous cossos d’edificis amb 
els materials dels murs de l’antic castell enderrocat. Així 
doncs, del castell medieval sols en resten un tros de torre, 
algunes restes de paraments adossats a la penya on s’alça 
aquesta i un conjunt de tombes antropomòrfiques excavades 
en la mateixa roca ubicades dins el recinte fortificat.

Amb la finalitat de presentar públicament l’adequació 
de l’accés al castell, amb la implantació d’un ascensor, 
concretament on es troba situat el conjunt de tombes, es 
crea la necessitat de reordenar, de forma preliminar, l’espai 
esmentat amb diferents actuacions de neteja i delimitació 
per regularitzar adequadament un futur circuit de visita. 
Per aquest motiu l’objectiu de l’actuació el castell de 
Talamanca va ser la delimitació i ordenació preliminar 
d’aquest conjunt de tombes antropomòrfiques i tota l’àrea 
d’afectació per tal de realitzar un estudi valorat de l’estat de 
conservació d’aquestes i així  poder projectar les actuacions 
a realitzar en posterioritat.

NO ES DISPOSA D’INFORMACIó SOBRE ELS RESULTATS DE LA  
INTERVENCIó ARQUEOLÒGICA. 

Bibliografia

ROVIRA, MAYTE (2010). Proposta per a la neteja del 
conjunt de tombes antropomòrf iques del Castell de Talamanca 
(Talamanca, Bages). Inèdita

20 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.
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35. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A CAL 
BOIXER D’AVIÀ (BERGUEDÀ). 

Nom del jaciment: Cal Boixer d’Avià
Municipi: Avià
Comarca: Berguedà
Coordenades UTM i altitud: 
Direcció: Pere Cascante i Torrella 
Promotor: Josep Gabarró Vancells
Any d’intervenció: 2011

Avià, Berguedà.

Descripció:
La intervenció arqueològica que s’ha portat a terme a la finca 
de Cal Boixer situada al carrer Portal núm.24 de la població 
d’Avià entre el 28 de Juny i 1 de Juliol de 2011, malgrat 
que s’hagi realitzat en un interval de temps molt reduït 
ha aportat dades molt significatives a la història i orígens 
del nucli antic ( sagrera) de la població ja que ha posat de 
manifest l’existència de restes de l’antiga església parroquial 
dedicada a Sant Martí situada a la part més elevada de la 
població i que donà origen a la “sagrera” d’Avià. Segons el 
parer d’alguns historiadors i estudiosos, abans d’intervenir-
hi, d’aquesta església tan sols es conservava“un capitell 
romànic, un parament de paret i una cornisa, probablement 
d ’una reconstrucció tardana que són a l ’interior de les cases 
actuals..”21.Els paraments s’intuïen a l’interior de les cases de 
Cal Serres i cal gavarró. 

Els treballs que s’hi ha portat a terme han confirmat la 
presència de dos murs similars als que es conserven a l’interior 
de les cases  els quals anirien vinculats tan per la posició física 
com per l’aparell constructiu amb una construcció medieval 
del període “romànic” malgrat que l’origen d’aquest edifici es 
remunti a mitjans del segle X, en concret el 12 de gener de 
907, quan el bisbe Nantigis d’Urgell sota petició del comte 
Miró en fa la seva consagració. Consta i segons R. Viladés 
que aquesta església va passar sota domini del monestir de 
Ripoll segons les diferents donacions que els comtes feien als 
monestirs. Les estructures descobertes farien referència més 
aviat amb una construcció de mitjans del segle XII i principi 
del XIII segons el seu aparell constructiu compost per 
carreus de pedra picada ben treballats i escairats, units amb 
argamassa de calç i disposats en filades més aviat regulars

Desconeixem l’existència de la capçalera així com el mur 
sud ja que els murs de les cases que ocupen l’emplaçament 
de l’antiga església medieval emmascaren completament 

21 CORTES ELIA; 2007. Ob cit.

qualsevol indici més antic. 
Al voltant d’aquesta església i tal i com acostuma a ser 

habitual en aquest tipus d’urbanisme es desenvolupà l’àrea de 
sagrera destinada a zona d’enterraments i també a magatzem 
del delme. En els treballs portats a terme en aquest solar 
s’han posat al descobert  uns retalls corresponents a les  foses 
d’enterrament, excavades a la roca i possiblement amb un 
perfil antropomorf segons es pot desprendre d e l’enterrament 
que existia a la banda sud, just davant de la porta posterior 
de cal Gavarró22. Aquestes inhumacions estaven orientades 
de nord-oest a sud-est amb el cap mirant a l’est i amb unes 
característiques similars a la nècropoli de Sant Vicenç 
d’Obiols, o a la que es descobrí a l’hort dels Masovers de 
Sant Llorenç prop Bagà ( Lòpez-Caixal 2002) o a Sant 
Quirze de Pedret ( Lòpez-Caixal 1992). Sant Vicenç de Rus 
( Lòpez-caixal 1988) o entorns de la creu de Sant Salvi o 
accés esta Casserres ( Farguell 2008)

Altres retalls documentats serien reformes  alteracions 
posteriors de finalitat desconeguda

Al voltant d’aquest nucli es desenvolupà al cenre històric 
d’Avià amb les cases de Cal Pere Ramans i Guarans ( Cortés 
2007 ) documentades des de l’any 1347 i segons Mª Agua 
Cortés estarien situades a l’interior de Cal Màs Vell. 

“...Jaume Màs adquireix per 44 lliures, 4 feixes de terra, 
hort i forns dels béns de Jaume Gorans en encant a la sagrera 
d ’Avià...”

Altres cases, possessió dels monestirs de sant Llorenç 
prop Bagà i de Montbenet es situarien a la banda oposada 
prop de la zona coneguda com el “Tossal”.Abans de 1350 a 
la sagrera d’Avià hi havia les cases d’en Pere de Coloma, en 
Vidal, Miquel de Santamaria, Pere Ramats, Pare Guarans, 
JuameMàs, Bartolomé Santamaria, Pedro Grau, Fuster, 
mateo... pedro teixidor, la cas del forn i la de Raimundo 
Bracons a banda de la rectoria ( actual cal Serra) i la del 
castell que es situava a l’indret conegut com a “castellot” prop 
del carrer Abat Oliba23

Tot fa pensar que a mitjans del segle XIV aquesta sagrera 
es va tancar darrere de muralles, testimonis dels quals en seria 
el portal d’entrada al carrer Portal, alguns murs del carrer 
abat Oliba o al carrer de Baix les quals molt possiblement 
corresponien a la part posterior de les mateixes cases.

Amb la crisi baix medieval i la pesta negra, l’antiga 
sagrera es va anar despoblant i abandonant implicant un 
descens demogràfic i provocant que. L’església quedés petita 
i malmesa i en calgués construir una de nova

fora dels murs de l’antiga vila closa. Aquest fet implicà 
l’abandó definitiu de l’església  medieval i la transformació 
en els habitatges de Cal serres i cal gabarró.

Possiblement la rectoria vella i la necropoli corregueren 
la mateixa sort edificant noves construccions com la de 
“Cal Boixer” damunt l’antic cementiri i amagant qualsevol 
resta del nucli religiós. A partir d’aquell moment el record 
de la primitiva parròquia de Sant Martí quedà en el seu 
emplaçament i en la memòria dels avianeos/es.

22 La sepultura 101 estava conservada de forma parcial ja que els treballs de 
rebaix efectuats al solar abans de la present intervenció alteraren la capçalera 
deixent visible la meitat inferior.

23 CORTËS, ELIA; M AGUA. Ob cit. 2007
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36. L’HÀBITAT DE GRAUGÉS

Nom del jaciment: Hàbitat de Graugés
Municipi: Avià
Comarca: Berguedà
Situació geogràfica: X: 404387,8;  Z: 4657284,9; Z: 
575,49 m
Direcció: Jordi Guàrdia. Arqueociència Serveis Culturals SL
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Any d’intervenció: 2010

Imatge de l’estructura amb la intervenció arqueológica finalitzada

Descripció:
Entre els dies 29 de novembre i 3 de desembre de 2010 
es va efectuar una intervenció arqueològica amb caràcter 
d’urgència consistent en el seguiment de la part de les obres 
de la depuradora d’Avià.

Les obres per construir la depuradora d’Avià es van dur a 
terme a prop de la zona on s’havia d’instal·lar la nova Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), molt a prop del 
llac de Graugés. En concret, els rebaixos i moviments de 
terres es van fer per instal·lar al subsòl les canonades dels 
col·lectors.

A prop de Graugés, al costat de la carretera que surt des 
del sudest d’aquest nucli en direcció a Casserres, i a la dreta 
de la primera corba, apareixia l’estructura anomenada Forn 
de Graugés a la Carta Arqueològica del municipi d’Avià, 
situada en uns camps de conreu amb feixes, precisament a 
prop de la trajectòria que devia seguir la rasa de la depuradora.

En el moment de fer-se aquesta fitxa, semblava tractar-se 
de les restes d’un forn ceràmic del qual era visible només la 
part superior de la volta d’entrada. 

Una vegada completat el procés de delimitació, es retirà 
tota la capa de vegetació superficial, que cobria l’obertura fins 
gairebé dalt de tot, de manera que va quedar a la vista part 
del reompliment intern. 

Aquesta successió estratigràfica, visible amb tota claredat 
en el tall, semblava constituïda a la part superior per un 
estrat heterogeni format per blocs de pedra de diverses mides 
despresos de les parets de la pròpia estructura i terra argilosa 
de textura solta (ue 2). Aquest nivell era el més potent amb 
diferència, i se superposava a un altre, amb una altura format 
per cendres i terra rubefactada (ue 3). 

Tot i que no va resultar finalment afectada, a la finalització 
de la intervenció, i de cara a la seva protecció, es va cobrir 
l’estructura excavada amb geotèxtil, i després es va colgar de 
terra.

Al final del procés d’excavació d’aquesta estructura, 
vam adonar-nos que no es tractava de les restes d’un forn, 
tal i com constava a la documentació. No tenia l’estructura 
complexa d’un forn, i sí en canvi les característiques d’una 
altre element més senzill i aïllat, un probable hàbitat en sentit 
ampli. Essencialment era una planta circular de 1’75 m de 
diàmetre amb coberta, de secció (1’50 m) i fons còncau, amb 
accés a l’interior, excavada al substrat geològic i delimitada a 
la zona de l’entrada mitjançant blocs de pedra. 

Les analogies més antigues es remunten als eremitoris 
rupestres dels primers segles medievals, autèntics forats a la 
roca que per la seva simplicitat recorden la nostra estructura.
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La seva funcionalitat no la coneixem, però. No sabem si 
es tractava més aviat d’un hàbitat amb certa continuïtat 
ocupacional, o d’un simple indret relacionat amb les tasques 
del camp (estructuralment no semblava una barraca de vinya 
però podia desenvolupar la funció de refugi pels pagesos 
durant el mal temps). 

També és possible que inicialment desenvolupés una 
funció concreta, per la qual va ser construït (i, en relació 
amb aquesta s’hauria bastit la seva particular estructura), i, 
posteriorment, amb el temps, anés adquirint altres de caire 
més marginal, com ara les esmentades en parlar de les feines 
del camp.

No ens va ser possible datar el moment de construcció 
de l’estructura, ni tampoc el lapse de temps transcorregut al 
llarg de la seva utilització i abandó. 

En tot cas, es tractava d’un lloc on s’hi havia fet foc, a 
l’entrada però també a l’interior (com així ho testimonia la 
delimitació de la ue 3, estesa per tota la planta del recinte). 
Quedava clar que el foc no es va fer amb el sostre ja caigut, 
per què el nivell de material caigut cobria precisament l’estrat 
de cendres.

37. SERRAT DELS TRES HEREUS, AVIÀ (BERGUEDÀ)

Nom del jaciment: Serrat dels Tres Hereus
Municipi: Avià
Comarca: Berguedà
Coordenades UTM i altitud: X:404635.40; Y:4655550.44; Z: 
680 m.s.n.m
Direcció: Mayte Rovira
Promotor: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació.
Any d’intervenció: 2010

Descripció24:
El Serrat dels Tres Hereus està situat entre els termes 
municipals d’Avià i Casserres al Berguedà. El jaciment ibèric, 
concretament, s’estén en el vessant sud-sudoest d’aquest 
serrat, distribuït de forma graonada en una superfície 
aproximada d’uns 1232,7m2.

La primera campanya arqueològica al jaciment fou duta 
a terme l’any 1995, ja que perillava donat que l’any anterior 
havia quedat afectat pels grans incendis de 1994. D’aquesta 
manera s’iniciava un període de campanyes arqueològiques 
que es prolongaria fins el 2008. Malauradament, a partir 
d’aquest moment el jaciment queda en un estat progressiu 
d’abandonament.

Els resultats de les diferents intervencions arqueològiques 
al jaciment han permès determinar fins a tres fases 
cronològiques: Una primera ocupació de segle VIaC, amb 
evidències d’una organització complexa de l’espai i amb 
materials ceràmics propis d’aquest període (ceràmica a mà 
sobretot). Una segona fase tardo-ibèrica que correspon al 
període més conegut del jaciment, situat cronològicament 
entre el 100 aC i el darrer terç del segle I aC amb abandó 
sobtat d’aquest. I una darrera fase tardo-antiga que significa 
la darrera ocupació del turó compresa entre els segles VI dC i 
VIII dC amb reutilització d’estructures de l’ocupació anterior.

24 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

L’objectiu de la present intervenció preveia el cobriment 
de les restes arqueològiques excavades en les diferents 
campanyes arqueològiques al jaciment (1995 – 2008). El fet 
que gran part d’elles es trobessin subjectes a la intempèrie 
i a l’erosió continuada feien perillar de manera molt 
important la seva conservació, així com la possible recerca 
arqueològica futura. Per això des dels SSTT de la Catalunya 
Central (DGPC) es va promoure una actuació arqueològica 
d’urgència que aturés aquest procés de degradació i preservés 
el jaciment per al futur.

Totes les cales situades a la zona nord del jaciment, 
anomenades en la campanya de 2004 com a cales 2, 4, 5 i 
zona 4, i que conservaven la majoria restes arquitectòniques 
visibles, varen ser cobertes amb geotèxtil i terra. A la zona 
meridional del poblat es concentraven les troballes més 
importants i de més extensió del jaciment, i anomenades 
en la planimetria com a Zona 1-20 i Zona 10-Cala 3. 
Aquesta zona va ser tractada amb els mateixos criteris que 
la zona nord, cobrint-ne les restes amb geotèxtil i terres. Al 
mateix temps es va considerar conservar les varilles de ferro 
col·locades en anteriors intervencions arqueològiques, amb la 
seva corresponent protecció, i es varen clavar a més fondària 
per tal d’evitar problemes futurs en la situació a nivell gràfic 
de les restes, quedant ocultes a cota dels coronaments de murs.

També es varen delimitar les dues grans zones de la zona 
sud amb estaques de fusta tractada per tal de facilitar la 
reubicació de les restes arqueològiques en el moment que es 
puguin reemprendre els treballs arqueològics.
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38. INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES A SANT 
PERE DE CASSERRES-CAMP DELS PORXOS, 
(CASSERRES, BERGUEDÀ)
Serveis Territorials a la Catalunya Central

Nom del jaciment: Camps dels Porxos 
Municipi: Casserres
Comarca: Berguedà
Coordenades UTM i altitud: X:405207,25; Y: 4653675,22; Z: 
545 m.s.n.m
Direcció: Mayte Rovira
Promotor: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació.
Any d’intervenció: 2011

Descripció25:
El jaciment de Sant Pere de Casserres està situat dins el 
terme municipal de Casserres (Berguedà). Concretament, 
està localitzat en el km. 4 de l’antiga carretera que va de 

25 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.
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Gironella al nucli urbà de Casserres.  El jaciment es troba 
dins dels Camps dels Porxos, nom amb que són coneguts 
actualment els terrenys i la masia pròxima. 

Durant els mesos d’octubre i novembre de 2011, l’empresa 
Gamarra i Garcia, sota la direcció de Montserrat Soriano i 
sota la promoció del Servei d’Arqueologia i Paleontologia, va 
portar a terme un procés de restauració i consolidació de les 
estructures excavades en les anteriors intervencions,  a fi d’evitar 
el procés d’erosió de les restes i garantir-ne la seva preservació.

Els treballs que es portarien a terme consistien en la neteja 
general de les estructures, consolidació de les crestes dels 
murs, estintolaments i proteccions puntuals d’estructures on 
els tall de terra o els morters es trobaven molt debilitats pels 
agents climàtics i la realització de sistemes de protecció en 
estructures caigudes i elements arquitectònics exempts.

El mateix any 2011, degut a totes les campanyes d’excavació 
realitzades en jaciment també es va fer necessari el tancament 
per a la delimitació espacial de l’excavació.

És per aquesta raó que es va portar a terme el control de 
la realització dels fonaments on s’haurien de posicionar els 
pals de sosteniment de la tanca metàl·lica i que comportaven 
l’extracció de terres al voltant dels murs de l’església de Sant 
Pere de Casserres, amb la possibilitat que aparegués alguna 
resta arqueològica.

La tanca s’estendria entorn de tota l’església de Sant Pere 
creant un perímetre de seguretat i deixant un marge tant a la 
zona nord com a la zona sud pel pas de maquinària agrícola. 

Per al sosteniment de tota la malla de la tanca, es van 
realitzar un total de 33 forats pels pals de sosteniment de 
la xarxa metàl·lica, 31 dels quals eren de petites dimensions 
-20 per 20 centímetres de costat, per 20 centímetres de 
profunditat-, i els altres dos forats eren més grans que la resta, 
corresponent als dos suports de la porta d’accés a l’interior 
del tancament. Aquests estarien situats a la zona nord del 
jaciment, a tocar de la carretera d’accés, amb uns pous de 
fonamentació tenen unes mesures de 80 per 80 centímetres de 
costat per 55 centímetres de profunditat.

Els treballs arqueològics van consistir, doncs, en un 
control visual del treball d’extracció de terres dels forats dels 
fonaments. De manera que es van documentar un total de tres 
estrats: un superficial (1001) i dos nivells de farciment (1002 i 
1004). Tanmateix, aquests no van aportar material arqueològic. 
La resta de forats de pal realitzats a la zona nord, est i oest, 
s’hi va documentar un total de dues unitats estratigràfiques: el 
superficial 1001 i el primer nivell de farciment 1002. Per altra 
banda, a la zona sud, també es va documentar un canvi en 
l’estratigrafia: es va documentar el nivell superficial i per sota 
d’aquest, un nivell de terra molt remoguda, amb pedres soltes. 
Aquest nivell correspondria al farciment abocat pels mateixos 
arqueòlegs que van tapar les estructures de la zona sud un cop 
excavades. Però no es van documentar elements arqueològics 
afectats pel control. Tampoc hi va haver recollida de materials 
arqueològics. Per tant, la intervenció es va considerar amb 
resultats negatius en superfície.

Bibliografia

GAMARRA, Agustín. Jaciment Sant Pere de Casserres, 
Casserres. Proposta de conservación, consolidación i protecció de 
les restes arqueològiques. Inèdita

PRATDESABA, Albert (2011). Memòria del control 
arqueològic del perímetre de tancament a Sant Pere de Casserres 

(Casserres,Berguedà). Inèdita

PIERA SANCERNI, Joan. “Intervenció arqueològica al 
jaciment de Sant Pere de Casserres (Casserres, Berguedà)”.  
Actes de les I Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central. 
Manresa 2010. Barcelona: Departament de Cultura, p.186-189. 

39. Carretera C-154, del Pk 38+800 al Pk 41+200 (Sagàs, 
Santa Maria de Merlès, (Bergadà).

Nom del jaciment: Carretera C-154, del Pk 38+800 al Pk 
41+200
Municipi: Sagàs, Santa Maria de Merlès
Comarca: Berguedà
Coordenades UTM i altitud: 
Inici-X: 413691.0  Y: 4654696.0 Z. 657 s.n.m. 
Final-X: 413691.0 Y:4654696.0 Z: 594 s.n.m 
Direcció: Marc Bosch de Doria (ANTEQUEM SL)
Promotor: ADANTIA / GISA – GESTOR 
D’INFRAESTRUCTURES, SA
Any intervenció:  2010

Zona d’expectativa arqueològica

Amb motiu de l’elaboració de l’estudi d’impacte ambiental del 
projecte “Millora General. Variant de Sagàs. Carretera C-154, 
del Pk 38+800 al 41+200. Tram: Santa Maria de Merlès - Sagàs” 
(Clau: Ia-Vb-01055), l’empresa ADANTIA va encarregat 
a ANTEQUEM, SL, un estudi sobre el patrimoni cultural 
immoble. 

L’estudi realitzat tenia  per objectiu determinar l’existència 
de restes arqueològiques i elements de patrimoni arquitectònic 
en l’àmbit del projecte constructiu, documentar i valorar l’entitat 
de les possibles béns patrimonials que s’hi localitzin i valorar 
l’afectació dels béns patrimonials en cas de futurs moviments de 
terra i proposar les mesures correctores més adients.

Es van avaluar dos traçats alternatius. L’alternativa A, d’uns 
2 quilòmetres, discorria paral·lela al traçat de l’actual carretera 
C-154  El traçat d’aquest eix viari s’iniciava al PK 38+800 de 
l’actual carretera i seguia per la zona del Camp de l’Horta, 
passava una zona boscosa fins a uns camps propers a la masia de 
Cal Costet. i continuava en direcció als camps del Caudeguilles, 
fins a la zona de l’Horta de la Roca. El traçat discorria per una 
altra zona boscosa i rocosa fins arribar als camps de la Font de 
Ramonet, passant pel davant de Can Basilio i del Sindicat i pel 
darrera de l’Ajuntament fins que arriba als camps del Refilat. El 
traçat acaba just passat  la cruïlla amb la BV-4346.

L’alternativa B s’iniciava en el mateix punt que l’anterior 
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(PK 38+800), tot seguint en paral·lel l’actual carretera per 
després virar una mica a l’oest pels camps de conreu del pla 
de Mala Costa, creuant per la Serra de Mallonga, seguint pels 
camps dels Tinots i continuava  pel marge del camp de Pla dels 
Estudis. Creuava la carretera de la Guàrdia, prop de la Capella 
de Sant Isidre i passa entremig de les masies de Ca l’Estevet i 
Cal Magi. Hi havia un accés de Cal Forner fins que tornava a 
seguir la carretera actual  C-154 fins al PK 41+200, passat la 
BV-4346.

La metodologia emprada per tal de realitzar l’estudi va 
consistir en la realització d’una consulta documental prèvia, una 
prospecció arqueològica i la redacció de l’estudi pròpiament.

La consulta documental es va basar en la consulta de 
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya 
(Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de Catalunya), les 
normatives de planejament urbanístic d’ambdues poblacions, 
recerca bibliogràfica d’ambdós municipis, la consulta del 
cadastre, mitjançant la Oficina Virtual del Catastro, del 
Ministerio de Economía y Hacienda i el Mapa de Patrimoni 
Cultural de Santa Maria de Merlès elaborat per la Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a la prospecció el sistema de prospecció utilitzat 
fou el més exhaustiu possible a partir del recorregut a peu i sobre 
el terreny seguint el traçat de les dues alternatives projectades. 
De manera que es va establir una superfície de prospecció de 100 
m. a banda i banda dels eixos viaris. Es van configurar, també 
diferents àrees de prospecció (AP), en funció de l’orografia i del 
paisatge i es van enumerar de forma correlativa, amb la lletra 
que indica el projecte (Alternativa A o Projecte B) i el segon 
l’àrea de prospecció.

Es va utilitzar d’un aparell GPS per tal de referenciar amb 
coordenades UTM la posició dels elements localitzats, que 
també es van documentar gràficament. Per cada jaciment i 
element de patrimoni localitzats es va elaborar una fitxa.

El resultat de la prospecció arqueològica fou la localització 
una Zona d’Expectativa Arqueològica (ZEA) i deu 
Construccions i Elements arquitectònics (CEA) dins o pròxims 
a la traça projectada de la variant. 

Tots aquests béns de patrimoni cultural immoble eren 
d’època moderna o contemporània i estaven relacionats amb les 
activitats agropecuàries i la vida al camp. L’avaluació de les dues 
alternatives evidenciava una major concentració d’elements a 
l’alternativa A, tot i que l’afectació era diversa.

Es van establir tot un seguit de mesures correctores de 
caràcter específic per cada una dels elements localitzats i de 
caràcter general, en el cas de quès es localitzessin nous elements 
durant els transcurs dels treballs.

40. NETEJA I CONSOLIDACIÓ DEL MAS 
GARRIGOSA, SÚRIA (BAGES)

Nom del jaciment: Mas de la Garrigosa
Municipi: Súria
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X 396047; Y 4635467; 400 
m.s.n.m
Direcció: Mayte Rovira
Promotor: Ajuntament de Súria
Any d’intervenció: 2010

Descripció26:
La promoció d’aquesta intervenció arqueològica preventiva 
de consolidació d’estructures fou a càrrec de l’Ajuntament 
de Súria, qui assumí la millora del seu estat de conservació 
amb la voluntat d’incorporar-lo a un circuit de rutes de 
senderisme que recorre els boscos del terme municipal.

El Mas de la Garrigosa és un complex arquitectònic, datat 
al segle XII, de caràcter domèstic i rural que es localitza en 
la zona forestal del bosc de Quer, a les afores de la població 
de Súria. Va ser excavat per l’arqueòloga Assumpta Serra i 
Clota durant els mesos de juliol de 2005 i de 2006, moment 
en què fou inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya.

La intervenció s’inicià amb la neteja, desbrossada i 
ordenació manual dels 75m2 que ocupen la totalitat del 
complex arquitectònic i la desbrossada i ordenació del petit 
camí pel qual s’accedeix des de la pista de terra o ruta PCR 
134. Igualment s’actuà a la totalitat dels 35 ml que hi ha de 
murs i a la superfície interior que ocupa la planta del forn, 
d’1 m2.

Un cop ordenat l’espai d’intervenció, es passà a efectuar 
el sanejament dels murs amb la remoció d’aquelles pedres 
que no cohesionades i desplaçades del lloc original, així com 
el repicat del morter de lligam degradat, que en aquesta 
ocasió, es componia d’una argamassa de terra premsada i 
que en d’altres paraments eren aixecats amb la tècnica de la 
“construcció al sec”.

Els murs, construïts amb pedra local, de composició 
calcària, tallada en blocs i plaques de diferents mides, es 
disposaven en fileres regulars lligats entre ells amb terra 
premsada, tenint com a fonamentació una banqueta del 
mateix material. Aquest tipus de fonamentació es presentava 
molt desprotegit en un muret compost per grans blocs de 
pedra tallada, on la totalitat de la seva potència estratigràfica 
estava exposada a la degradació dels agents atmosfèrics.

Per tal d’afrontar la consolidació i refermar la solidesa 
d’aquest muret en concret, es feu un repicat parcial d’uns 
20cm en la fonamentació, tot endinsant-se per sota dels blocs 
de pedra i reblin l’espai creat amb morter de calç hidràulica, 
en proporció 1:6, enfortit amb morter pòrtland (el 10% de 
la totalitat de la massa), i posteriorment recobert amb un 
enlluït fi, tintat amb terres naturals. Tot seguit es continuà 
amb el reforç i consolidació dels paraments, els quals foren 
ataconats amb morter de calç tradicional, en proporció 
1:6, emprant sorra de granulometria mitjana i tintats amb 
pigments naturals. Aquesta tasca es feu més important en 
aquells trams on el parament s’havia esllavissat o havia patit 
una greu transformació en la regularitat de les fileres. Per tal 
de reparar aquestes alteracions, es procedí al desmuntatge i 
reconstrucció d’aquests focus puntuals.
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41 TREBALLS DE PROSPECCIÓ I MOSTRATGE 
EN ELS AFLORAMENTS DEL MAASTRICHTIÀ 
(CRETACI SUPERIOR) DE LA FORMACIÓ TREMP 
AL PREPIRINEU DE CATALUNYA

Nom del jaciment: Treballs de prospecció i mostratge en 
els afloraments dfel Maastrichtià (Cretaci superior) de la 
formació de tremp al prepirineu Català.
Municipi: Tremp-Isona, Coll de Nargó i sinclinal de Vallcebre
Comarca: Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Berguedà.
Direcció: Albert Garcia Sellés, Bernat Vila
Promotor: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma 
de Barcelona.
Any d’intervenció:2010

1: Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, C/ Escola 
Industrial, 23, 08201, Sabadell, (Barcelona, Catalunya). albert.
garcia@icp.cat
2: Grupo Aragosaurus-IUCA, Paleontologia, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Zaragoza (Spain). bernat.vila@unizar.es

L’estudi de les faunes mesozoiques, especialment els dinosaures, 
al Pirineu català es remunta al primer quart del segle XX, però 
no és fins a mitjans dels anys cinquanta del segle passat quan 
es posa de manifest la riquesa dels jaciments paleontològics 
(Talens, 1955; Lapparent i Aguirre, 1956; Bataller, 1960). 
Actualment els treballs no es centren exclusivament en l’estudi 
sistemàtic/taxonòmic de les faunes dels darrers milions d’anys 
de l’era mesozoica, sinó que tenen com a principal objectiu 
la reconstrucció i comprensió dels ecosistemes fòssils. És per 
aquest motiu que geòlegs i paleontòlegs de l’Institut Català 
de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), la Universitat de 
Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
han unit esforços en els darrers anys per tal d’incrementar el 
coneixement sobre la fauna, la flora i els ecosistemes de fa més 
de 66 milions d’anys a la zona del Prepirineu català.

A Catalunya, els afloraments fossilífers amb restes de 
vertebrats continentals d’edat Cretaci superior (Campanià-
Maastrichtià) corresponena dipòsits sedimentaris continentals 
i de transició de les formacions Gres d’Areny i Tremp, també 
conegudes com fàcies garumnianes. Aquests afloraments 
es distribueixen principalment per quatre comarques: la 
Noguera, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, i el Berguedà. Les 
àrees analitzades (Tremp-Isona, Coll de Nargó i sinclinal de 
Vallcebre) són riques en nivells fossilífers i s’hi han localitzat 
diversos jaciments (Riera et al. 2009; López-Martínez et al., 
2001; Vila et al. 2006) que han estat excavats durant els darrers 
anys. 

Els resultats obtinguts durant les prospeccions varen 
consistir en la localització de diversos punts amb restes d’ossos 
i petjades de dinosaure. Entre els més destacats citem per 
exemple, les localitats amb petjades fòssils (Serrat de Sanguin, 
Camí de les Planes, Barranc de Guixers, Orcau-4).Pràcticament 
totes les petjades identificades corresponen a la marca dels peus 
de dinosaures hadrosaures amb uns valors de longitud:amplada 
propers a 1, una disposició tridàctila i mesaxònica, uns dits 
robustos i d’acabament arrodonit, i un taló ben marcat a la part 
posterior. La seva mida oscil·la entre els 20 i els 40 de llargada. 
De forma general, les petjades de dinosaure recuperades s’han 
conservat com a blocs de matriu sorrenca, que representen el 
reompliment de la petjada produïda en capes de lutites. Les 

petjades es conserven en estrats molt propers al punt on es 
localitza el límit entre el Cretaci i el Paleogen, moment de 
l’extinció dels dinosaures; en conseqüència són uns importants 
marcadors temporals (Vila et al., 2013).

En els treballs de mostratge es van extreure prop de 5,5 
tonelades de sediment d’una desena de localitats (Serrat del 
Rostiar, Mare de Deu d’Àrnec, Camí del Soldat, Serrat del 
Pelleu, Isona Sud, Molí del Baró, Fumanya Sud, Les Torres-2, 
Barranc de la Fonguera). El posterior triatge ha permès 
d’identificar diverses tipologies de girogònits d’algues carofícies, 
ostràcodes, petits gasteròpodes, bivalves, foraminífers i vegetals, 
restes òssies d’amfibis i llangardaixos, irestes dentals de peixos, 
cocodrils i dinosaures teròpodes. S’han recuperat més de 3.000 
fragments de closques d’ous, classificats en quatre oofamílies 
diferents (Krokolithidae, Megaloolithidae, Spheroolithidae i 
Prismatoolithidae). D’entre aquestes restes cal destacar la gran 
abundància i diversitat atribuïdes a Megaloolithidae a l’àrea 
de Coll de Nargó amb fins a quatre ooespècies: Cairanoolithus 
roussetensis, Megaloolithus aureliensis, M. siruguei i M. 
bahgensis (Sellés et al., 2013). De l’oofamília Spheroolithidae 
fem esment de la descoberta de closques d’ous assignades a 
Spheroolithus europaeus a les localitats de Pont d’Orrit i Serrat 
del Rostiar-2, una nova ooespècie d’ous d’hadrosaure, la més 
jove de tot Euràsia i una de les últimes arreu del món (Sellés 
et al., en premsa). Les restes d’ous atribuïdes a dinosaures 
teròpodes (oofamília Prismatoolithidae), actualment en estudi, 
són especialment abundants i de gran interès per entendre la 
diversitat dels dinosaures carnívors a finals del Mesozoic.

Agraïments
La intervenció s’emmarca dins el “Projecte de recerca 
paleontological I geològica del transit Cretaci – Terciari de 
les comarques del Prepirineu català. 2012-2016 ”finançat pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (Generalitat 
de Catalunya)i el projecte CGL2011-30069-C02-01,02/
BTE (Ministerio de Ciencia e Innovaciónd’Espanya). B. Vila 
agraeix el support del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(Subprograma Juan de la Cierva (MICINN-JDC) 2011).Els 
autors agraeixen la feina de triatge i classificació realitzada per 
Alba Vicente.
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42. FINCA EL GELABERT (MANLLEU I MASIES DE 
RODA, OSONA)

Nom del jaciment: Finca El Gelabert
Municipi: Manlleu i Masies de Roda
Comarca: Osona
Coordenades UTM i altitud: X 440842; Y 4648970; 467,40 
m.s.n.m
Direcció: Josefa Huertas Arroyo
Promotor: Àrids Manlleu
Any d’intervenció: 2010

Descripció27:
La intervenció arqueològica a la Finca El Gelabert va estar 
motivada pel projecte D’extracció d ’àrids naturals a la f inca 
–El Gelabert- al terme municipal de Manlleu (Osona)”, per 
encàrrec d’Àrids Manlleu. Entre els dies 6 i 8 de setembre 
del 2010 es va portar a terme la prospecció arqueològica per 
tal de valorar l’ afectació que podia tenir el projecte sobre  les  
possibles restes arqueològiques i/o elements del Patrimoni 
Cultural immoble.

L’àmbit d’actuació corresponia a uns terrenys situats 
dins al terme municipal de Manlleu, en el seu límit amb el 
municipi de Masies de Roda i a la riba dreta del riu Ter - 
punt on aquest forma un dels dos meandres característics del 
seu curs per la Plana de Vic-. 

Les motivacions per a la realització de prospeccions 
arqueològiques es basaven en el fet que a pocs metres dels 
terrenys afectats es localitza el jaciment arqueològic conegut 
com Can Caseta, al terme municipal de Manlleu, a l’altra 

27 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.

banda del meandre del riu. L’esmentat jaciment correspon a 
un assentament d’època íbero-romana, amb una cronologia 
d’entre -200/-50. Ocupa bona part de la península que 
forma el Ter i fou descobert durant la construcció de vàries 
indústries i carreteres en aquest indret. Durant l’excavació 
realitzada el 1974 per les arqueòlogues D. Molas i E. 
Huntingford s’explorà una àrea de 150m² i es posaren al 
descobert restes de dues habitacions de planta rectangular. 
S’hi recolliren diferents materials arqueològics, la major part 
dels quals provenien de les vuit sitges i de les estructures 
d’habitació tallades per les obres públiques. 

La present intervenció va consistir en una prospecció 
arqueològica en una àrea total de 100.000 m²,  situada a 
l’oest de la masia del Gelabert. L’objectiu era la localització, 
identificació i interpretació de tos els indicis i restes d’activitat 
humana en l’àmbit d’afectació. Amb aquesta finalitat es va 
realitzar un reconeixement superficial i sistemàtic de forma 
visual.. L’execució dels treballs va comportar la documentació 
de tots els elements localitzats en superfície així com 
l’acumulació de material ceràmic, intentant en aquest últim 
la delimitació de la seva dispersió amb un màxim de fiabilitat 
possible. Per tal de facilitar els treballs, es va sistematitzar 
les tasques de prospecció ocular a partir de la delimitació 
d’una graella fictícia de línies paral·leles separades per uns 
tres metres sobre el terreny, el qual per la seva orografia era 
de fàcil lectura. Disposats en escamot es varen seguir les 
línies creades amb el punt de referència de l’horitzó i les 
edificacions properes, completant-se d’aquesta manera el 
reconeixement de la graella. En relació als materials ceràmics 
que varen localitzar en superfície no es varen recollir. Tan 
sols es va procedir a la seva identificació i documentació, 
entenent que la seva preservació in situ seguia documentant 
les característiques de la zona. 

Com a resultat no es va localitzar cap mena de resta 
de caire arqueològic, a excepció d’alguns fragments de 
ceràmica vidrada moderna i porcellana localitzats de forma 
molt dispersa, relacionada amb l’ocupació actual. Pel que fa 
a les restes immobles, es va documentar la presència d’un 
pou d’extracció d’aigua d’època no determinada però que 
presenta una factura contemporània. Per tant,  els resultats 
obtinguts permeten considerar que no hi ha restes ni vestigis 
arqueològics susceptibles de ser considerats i, per tant,  no 
hi ha indicis en superfície d’afectar un jaciment arqueològic.
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HUERTAS, Josefa (2010). Memòria de la prospecció 
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43. LA MUNTANYETA (SANT BARTOMEU DEL 
GRAU, OSONA)

Nom del jaciment: La Muntanyeta
Municipi: Sant Bartomeu del Grau
Comarca: Osona
Coordenades UTM i altitud: x: 431931.5; y: 4647118.0; 
altitud: 857m.s.n.m.
Direcció: Àngels Pujol i Camps
Promotor: Ramon Sansalvador i Arumí
Any intervenció: 2010
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Descripció: 
La masia de la Muntanyeta es troba situada al terme 
municipal de Sant Bartomeu del Grau, a la comarca d’Osona, 
a un quilòmetre al sud-est de la població. L’edifici s’assenta 
al vessant sud-oest del turó de Puig Cornador, des del qual 
es controla un dels principals punts d’accés a la Plana de Vic 
des del Lluçanès nord.

La Muntanyeta és recollida en el cadastre efectuat l’any 
1860, on surt esmentada com a Masía (casa de labor). Segons 
aquesta font, la masia comptaria amb dues edificacions, una 
de planta baixa i una altra amb un primer pis. Només un 
dels edificis estaria habitat de forma permanent a mitjans 
de segle XIX. En el registre de la propietat la casa es recull 
com a agregat de la masia Vallreniu, ubicada un quilòmetre 
a l’oest. Segons aquest últim document el conjunt comptaria 
amb una era al davant. 

La intervenció a la masia de la Muntanyeta, efectuada 
durant el mes de setembre de 2010, ha estat motivada per 
la voluntat de la propietat d’incloure l’edifici dins el catàleg 
de masies i cases rurals del municipi de Sant Bartomeu del 
Grau, del qual havia estat exclòs inicialment degut a la seva 
desconeixença. 

Els treballs han consistit en el seguiment arqueològic 
del desenrunament de l’edifici, que s’ha efectuat amb 
retroexcavadora. Atenent a la voluntat del promotor, 
el propietari del terreny, no s’han exhaurit els nivells 
arqueològics, finalitzant la intervenció un cop comprovat 
l’acompliment dels requisits sol·licitats  per incloure la masia 
dins l’esmentat catàleg. 

Així doncs, els treballs han permès posar parcialment al 
descobert una estructura de planta quadrangular composta 
per quatre àmbits d’entre 11 i 16m² de superfície, organitzats 
a dos nivells. Els dos sectors de l’est presenten un nivell de 
circulació uns 2 m per sobre del dels sectors de ponent, que 
segons diversos indicis tindrien un pis superior. Un temps 
després de la construcció de la masia es va annexar un forn de 
petites dimensions (1,5 x 1m) a la seva façana est. Malgrat que 
la manca d’exhauriment dels nivells arqueològics no permeten 
determinar amb seguretat la funcionalitat dels diferents 
àmbits, sembla que el sector 1 (ubicat al quadrant sud-est 
de l’edifici) correspondria a la cuina. Així sembla indicar-ho 
tant l’obertura del forn en la seva paret est com la localització 
d’una pica de pedra en els nivells d’enderroc. Ja a l’exterior de 
la masia, i a uns metres al sud-oest, s’ha localitzat una altra 
estructura que, a manca de la seva excavació, sembla que podria 
correspondre a l’era que surt esmentada en la documentació. 

La ceràmica localitzada durant els treballs situa l’ús de 
l’edifici entre finals del segle XVIII i inicis del segle XIX, una 
cronologia concordant, a grans trets, amb allò que recullen 
els documents. 

44. LA CASETA DE LES COMES (SANT MARTÍ DE 
CENTELLES, OSONA)

Nom del jaciment: La Caseta de les Comes  
Municipi: Sant Martí de Centelles 
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 433924,3 ; Y: 4624234,5 
Direcció: Anna Chávez Calm  
Promotor: Josep Maria Moré Genesca
- Any d’intervenció: 2010

Descripció28:
El jaciment de la Caseta de les Comes es troba situat 
a uns 200 metres en direcció est de I’actual parròquia de 
Sant Martí de Centelles. Just al costat  d’aquesta finca hi 
trobem el camí d’accés al Castell de Sant Martí de Centelles, 
marcant així una possible relació entre ambdós jaciments. 
Aquest, va aparèixer en el transcurs d’unes obres que es 
realitzaven a I’entorn de la casa. Durant les tasques de 
buidatge d’una feixa en el perfil van aparèixer les restes de 
quatre enterraments. Com que fins aquell moment no s’havia 
constatat presencia de restes arqueològiques en aquesta zona, 
la llicència municipal no requeria cap control arqueològic. 

En el perfil que la màquina havia obert per tal de 
fer un mur de contenció a la  part nord-est de la casa, 
van aparèixer quatre individus, tots ells deteriorats  
pels treballs de la màquina. Es podia observar que es 
trobaven col·locats un al costat deis altres i es podia intuir 
que I’orientació deis cossos anava en direcció  nord-est / 
sud-oest. 
Les restes que s’observaven, concretament, eren un frag-
ment de fèmur pertanyent a un primer individu; dos fè-
murs, còccix i restes de les lloses de pedra de I’enterrament 
del segon individu; els dos fèmurs d’un tercer individu i  
els fragments de les vèrtebres i costelles del quart individu. 
Al mateix temps es podia observar les restes d’un mur lligat 
amb morter de calc molt erosionat a nivell de terra en la 
part ja excavada per la màquina. També, previ a I’excavació  
preventiva, es va fer una rapida inspecció visual de la terre-
ra que havia extret la màquina, i així comprovar quin tipus 
de ceràmica podia estar associada a les restes deis individus. 
Els resultats van ser dos fragments de ceràmica grisa, un  
fragment de ceràmica de Barcelona i set fragments de cerà-
mica comuna. 

Per altra banda, I’estudi antropològic de les restes lo-
calitzades va permetre identificar cinc individus i diverses 
restes inconnexes. Els esquelets torbats in situ són tots ells 
adults, quatre de femenins i un masculí. Tant la conservació 
com la. preservació no són gaire bones, ja que estan molt 
alterats tafonómicament, essent les extremitats inferiors els 
ossos les que ens han arribat majoritàriament. L’estatura de 
I’individu masculí és mitjana (de 167, 2 cm). Mentre que 
els esquelets femenins obtenen un promig de 154,9 cm,  
essent considerades com a estatures baixes. Respecte a la 
robustesa dels ossos, destaca la presència de marcacions 
musculars com a conseqüència d’una probable activi-
tat física important que és present també en els esquelets  
diagnosticats com a femenins. A nivell paleopatològic s’ha 
detectat lesions de tipus degeneratiu, tant a I’esquelet axial 
com als ossos llargs, que tant poden estar relacionats amb 
processos degeneratius naturals atributs a I’edat, com a  
I’estrès físic deis individus. 

28 Dades del Servei· d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya. i de l’informe antropològic de la Caseta de les Comes de l’empresa 
IN SITU, S.L.
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45. INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES A 
L’ESGLÉSIA DE SANTA EUGèNIA DE BERGA 
(SANTA EUGèNIA DE BERGA, OSONA)

Nom: Església de Santa Eugènia de Berga.
Municipi: Santa Eugènia de Berga
Comarca: Osona 
Coordenades UTM i altitud:  X=440652.0; Y=4639146.3; 
Z=536 m.s.n.m
Direcció: Mònica Bouso, Maribel Fuertes i Albert Pratdesaba
Promotor: Bisbat de Vic, “La Caixa” a través del programa 
Romànic Obert.

Arrel de les obres de rehabilitació del campanar i de l’absis de 
l’església romànica de Santa Eugènia de Berga, emmarcades 
en el programa Romànic Obert, s’han dut a terme dues 
intervencions arqueològiques (juliol 2011 i novembre 
2012) ubicades en la zona exterior de l’absis de l’edifici. 
Aquesta zona, que s’inclou en l’espai conegut amb el 
nom de sacrariaera susceptible de conservar estructures 
arqueològiques ja que aquest indret s’acostumava a destinar, 
en part a enterraments, i en part a cellers, corrals i habitatges.

L’església, situada al centre del municipi al que dona nom, 
va ser edificada al segle XI. Un segle més tard la construcció 
va ser ampliada i va ser consagrada de nou pels bisbes de Vic 
i de Tortosa al 1173. Es tracta d’una construcció de planta de 
creu llatina formada per una nau única amb un transsepte, a 
l’est, en el que s’obren els tres absis. En el punt d’intersecció 
de la nau amb el transsepte s’hi aixeca un cimbori que fa 
de suport al campanar. Tant la nau com el transsepte estan 
coberts amb una volta de canó. 

Entre els anys 1955 i 1975 es va dur a terme una 
profunda restauració del recinte sacre per part de la 
Diputació Provincial de Barcelona, sota la direcció de 
l’arquitecte Camil Pallàs. Al 1988 es varen completar les 
tasques de restauració a càrrec del Servei de Restauració 
de Monuments de la Generalitat de Catalunya.(Pladevall 
1997: 43)

La primera intervenció a l’indret va consistir en la 
realització de dos sondejos (1m2), situats un a la zona 
exterior de l’absis dret i l’altre al costat de la nau central. Els 
resultats arqueològics d’aquesta primera fase foren negatius: 
No es va trobar cap estructura ni material arqueològic. Tant 
sols es va poder documentar que la zona estava farcida per 
terres aportades, molt remogudes i que la roca mare estava 
a escassa profunditat. 

La darrera intervenció realitzada el passat novembre 
a la zona exterior de l’absis de l’església va consistir en 
l’excavació en extensió de tota la zona enjardinada que 
l’envoltava. Aquests treballs posaren al descobert diverses 
estructures negatives excavades al subsòl, una fossa i una 
canalització, i les restes de dues estructures construïdes en 
pedra. Totes aquestes estructures estaven reblertes per un 
únic nivell de cobriment (UE1001), força homogeni, amb 
inclusions de material ceràmic, vidre i restes metàl·liques 
datats de la segona meitat del segle XX. Aquest nivell 
molt probablement s’ha de relacionar amb les tasques de 
restauració dutes a terme en els anys 70 i 80. Aquest fet 
no ha permès que durant la intervenció es recuperessin 
materials arqueològics associats als moment de construcció 
i funcionament de cap d’aquestes estructures.
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46. MILLORA GENERAL. VARIANT. NOVA 
CONNEXIÓ ENTRE LES CARRETERES C-153, PK 
17+500, I BV-5207, PK 1+000. TRAM: SANTA MARIA DE 
CORCÓ.

Nom del jaciment: Estudi d’Impacte 
Ambiental carreteres C-153, PK 17+500, 
i     BV-5207, PK 1+000. Tram: Santa Maria del Corcó 
Municipi: Santa Maria de Corcó
Comarca: Osona
Tram: Santa Maria de Corcó
Direcció: Roser Pou i Calvet i Miquel Martí i Rosell 
Promotor: TAUW IBERIA
Any d’intervenció: 2010

Pont de la Gorga o del Raval.

Descripció:
La prospecció superficial es realitzà a tota la superfície 
afectada pel Projecte de nova Variant. Per portar a terme 
aquesta tasca es va seguir el traçat de l’obra delimitant 3 Àrees 
de Prospecció (AP), en funció dels traçats de l’alternativa 
proposada, les carreteres, els camins i els límits dels camps i 
zones de bosc afectats per aquesta.

Durant la prospecció es va documentat un edifici i/o 
element patrimonial no catalogat, ED 1, Fabrica tèxtil i 
xemeneia, que no s’havia d’afectar per la construcció de la 
nova variant.

En els camps amb pastures on es va poder realitzar la 
prospecció superficial arqueològica més acuradament, és on 
es constata de manera fefaent la inexistència de qualsevol 
tipus de material arqueològic que mostrés l’existència 
d’algun jaciment; en la resta de zones on les condicions no 
eren òptimes per realitzar una prospecció arqueològica, la 
manca de qualsevol tipus de material arqueològic o restes 
d’estructures també és feia evident.

Cal tenir en compte, però, que els resultats de tota 
prospecció superficial han de ser considerats únicament com 
a orientatius. Per tal que resulti més fiable, la prospecció 
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superficial ha de ser realitzada quan les condicions del terreny 
permeten la correcta inspecció visual de la seva superfície. 
En el cas dels camps de conreu, aquest fet es dóna quan els 
camps es troben llaurats, resultant molt difícil i, per tant, 
menys fiable, la realització d’una prospecció superficial amb 
el conreu ja germinat o en estat adult, com es el cas que ens 
ocupava. En el cas de les prospeccions realitzades en el curs 
dels estudis d’impacte sobre el patrimoni de qualsevol obra 
d’infraestructura, el moment escollit per a dur-les a terme ve 
marcat per les necessitats i terminis d’execució del projectes, 
de manera que en molts dels casos els terrenys sobre els quals 
es realitzen aquelles no presenten les millors condicions per 
a ser prospectats.

Com a conclusions de l’estudi d’impacte es va proposar com 
a mesura correctora de caràcter general un programa de control 
arqueològic dels rebaixos, i diferents mesures correctores 
especifiques pels elements que es podien veure afectats pes 
aquesta obra d’infraestructura. També es va proposar controlar 
que l’establiment d’abassegaments temporals no afectessin les 
àrees d’influència de jaciments i/o elements ja documentats/
inventariats; i realitzar una prospecció superficial al lloc on es 
determinessin l’establiment d’abassegaments temporals, que 
no es va realitzat durant l’ estudi d’impacte.

Pels elements del Patrimoni Arquitectònic (PA), PA 
Masia el Perai (Foto 1) i PA Pont de la Gorga o del Raval 
(Foto 2); i per la ED documentada durant la prospecció 
ED 1, Fabrica tèxtil i Xemeneia, es proposà com a mesura 
correctora evitar qualsevol afectació directa sobre aquests 
elements.

47. ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DEL CASTELL 
DE TONA (OSONA)

 Nom del jaciment: Església de Sant Andreu del Castell de Tona 
Municipi: Tona
Comarca: Osona 
Coordenades UTM i altitud: X: 435686,8; Y: 4634056,8; Z: 
698 m.s.n.m
Direcció: Jordi Montlló i Bolart, Óscar de Castro López 
Promotor: Ajuntament de Tona
Any d’intervenció: 2010

Descripció:
El Projecte de Restauració de la Coberta de l’Església de Sant 
Andreu del Castell de Tona fou promogut per l’Ajuntament 
de Tona dins del marc de col·laboració establert entre el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
“La Caixa” per al desenvolupament del programa “Romànic 
Obert”, sota supervisió dels Serveis de Patrimoni de la 
Generalitat. 

Tot i que la intervenció no preveia cap actuació en el 
subsòl, es féu necessària la presència d’un arqueòleg per tal 
d’avaluar les possibles restes d’interès històrico-arqueològic 
que poguessin ésser localitzades.

La intervenció posà de manifest que, sota la coberta 
de lloses contemporània, se situava un nivell de pedruscall 
amb material ceràmic dels segles XV a XVII. En una cala 
efectuada en la part de la coberta que cobreix el punt on el 
campanar s’uneix a la nau de l’església, es localitzà també una 
possible coberta de teules que pertanyeria a l’època moderna 

sota la que se situaven dos estrats de colmatació. El segon 
d’aquests estrats cobria una coberta formada per grans lloses 
que podria correspondre a la que es bastí durant el segle XII 
en relació a la construcció de la volta de canó. 

Per últim, Cal  destacar  la  presència  d’una  obertura  
al  capdamunt  de  la  teulada,  en  la  confluència d’ambdós 
vessants, que  es  comunica  amb  l’interior de  la  nau,  a  
uns  pocs  metres  de  l’actual altar. A mode d’hipòtesi, 
pensem que aquesta obertura podria haver estat utilitzada 
per col·locar la corda per repicar una campana, més tenint en  
compte que l’actual campanar data d’època moderna.
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48. C/ SANT ANTONI, 43 (VIC, OSONA)

Nom del jaciment: C/ Sant Antoni, 43
Municipi: Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM i altitud: x: 438452.4; y: 4642409.7; 
altitud: 488m.s.n.m.
Direcció: Àngels Pujol i Camps
Promotor: Joan Suriñach Verdaguer
Any d’intervenció: 2010

Descripció: 
La intervenció arqueològica al C/ Sant Antoni, 43 de Vic ha 
estat motivada pel projecte de construcció d’un nou edifici 
a la finca ubicada a la zona de “teixits antics d’edificacions 
entre mitgeres” de la ciutat. La seva situació dins el Raval 
de Manlleu i a les  proximitats del convent de Santa Clara i 
l’antiga Casa de la Misericòrdia, dos elements patrimonials 
inventariats, aconsellaven encara més la realització de la 
intervenció arqueològica. 

Els treballs, d’un sol dia de durada, han consistit en 
el control arqueològic dels moviments de terres derivats 
de les obres. Degut a que en arribar a la finca les rases de 
fonamentació del nou edifici ja havien estat excavades i 
reomplertes amb formigó armat, només s’ha pogut fer el 
seguiment de l’obertura del forat destinat a acollir l’ascensor. 

Els treballs han permès documentar una bassa d’època 
moderna excavada al nivell geològic de tapàs. Atenent 
a la seva ubicació, molt probablement la bassa s’hagi de 
relacionar amb algun dels centres de producció o horts que 
en aquella època ocupaven el Raval de Manlleu. Tampoc es 
pot descartar la possibilitat de que formés part d’alguna de 
les propietats que el convent de Santa Clara posseïa a la zona, 
si bé amb la informació de què disposem fins al moment no 
és possible determinar-ho. 

Posteriorment, però encara dins l’època moderna, la bassa 
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es va omplir de runa fins a reblir-la del tot, molt probablement 
amb l’objectiu d’aplanar el terreny. El fet de que s’omplís de 
runa fa pensar que en les proximitats s’hi trobaria ja algun 
tipus de construcció. Més endavant, probablement a inicis 
del segle XVIII, damunt d’aquesta àrea, i estenent-se cap 
al sud, s’hi aixecà un edifici de planta rectangular, que amb 
una posterior ampliació vers el nord ha continuat en ús fins 
als nostres dies. Tot i que ens manquen elements que ens 
permetin assegurar la cronologia, la seva perfecte alineació 
amb el C/Sant Antoni i la datació post-quem que proporciona 
el farciment de la bassa, fan plantejar, a tall d’hipòtesi, la 
possibilitat de que es tracti d’una de les finques dibuixades 
en el projecte urbanístic que l’any 1734 Josep Morató va 
plantejar per l’entorn de la Plaça dels Màrtirs, el qual traçava 
per primera vegada el carrer de St. Antoni. 

49. PLAçA MAJOR, 32. VIC, OSONA

Nom del jaciment: Plaça Major, 32
Municipi: Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM i altitud: X: 438245.5; Y: 4642335.7; 
Z:496 m.s.n.m.
Direcció: Manel Domènech González
Promotor: Dolors i Rosa Casanovas Bagó. Construccions 
Ferrer S.A.
Any d’intervenció: 2010

Sitja d’època romana, Plaça Major, 32 (Vic, Osona).

Descripció:
La intervenció arqueològica fou motivada pel projecte 
constructiu d’un habitatge que va substituir l’existent. El 
projecte preveia l’enderroc de l’edifici actual i la construcció 
d’una nova vivenda. Les obres requerien la formació d’un 
conjunt de fonaments (sabates i riostes) així com també es 
preveia la instal·lació d’un ascensor el qual necessitava d’un 
fossat per sota el rasant actual.

L’existència de dues intervencions arqueològiques 
pròximes en aquest solar ens van oferir informació vàlida. La 
primera fou la intervenció arqueològica preventiva efectuada 
l’agost de 1990 a la plaça del Mercadal en el marc de les obres 
destinades a construir-hi un aparcament, intervenció que va 
ser dirigida per l’arqueòloga Carme Subiranas i Fàbregas. 
En aquesta, després de retirar dos estrats moderns de sauló i 

grava va aparèixer directament el geològic característic de la 
zona o tapàs. Només es va poder documentar, com a element 
arqueològic, una sèrie de canalitzacions de terrissa, vidrada 
en el seu interior, que varen poder-se situar cronològicament 
a l’any 1625.

La segona intervenció fou la realitzada l’any 1993 a la plaça 
del Pes i la de Sant Felip amb motiu de les obres destinades a 
la remodelació de les esmentades places. Aquesta intervenció 
arqueològica preventiva la dirigiren l’arqueòleg Josep Pujades 
i Cavalleria conjuntament amb Montserrat de Rocafiguera i 
Espona. Malgrat que a ambdues places el tapàs va aparèixer 
pràcticament sota la preparació del paviment en ús en aquell 
moment, deixant de banda alguna bossada de runa, es va 
poder documentar un petit mur a la zona nord de la plaça 
del Pes, mur que no estava relacionat amb la fonamentació 
de l’edifici adjacent. El mur estava realitzat amb pedres 
irregulars lligades amb un morter de calç que presentava una 
sorra de granulació gran. També es va poder detectar una 
rasa de fonamentació del propi mur, malgrat que, donades les 
característiques de la intervenció i arrel d’haver assolit ja la 
cota necessària per a les obres, no es va poder aprofundir més 
l’excavació per intentar determinar la presència de materials 
que ajudessin a situar cronològicament l’estructura. D’altra 
banda, com a element singular, es va observar que l’edifici 
número sis de la mateixa plaça (ocupat per la carnisseria 
Altés), es recolzava sobre un mur fet amb grans carreus de 
molt bona factura, cosa que destacava en comparar-lo amb 
la resta de fonamentacions dels edificis de la plaça, molt 
més barroeres. Així, tot apuntava que l’esmentat mur podia 
pertànyer a alguna edificació anterior existent en aquest 
indret. Finalment, els autors de la memòria fan especial 
esment del fet que en direcció al carrer de les Carnisseries 
l’estrat geològic presenta un fort pendent cosa que, a priori, 
permet apuntar l’alta probabilitat que a partir d’aquest punt 
es conservi un paquet estratigràfic més important.

El jaciment de Plaça Major, 32 ocupa tot el solar del 
mateix immoble, la façana del qual dóna a l’inici del Carrer 
Argenters. El solar és estret i allargat i descriu una lleugera 
corbatura. La intervenció arqueològica va consistir en la 
realització de 8 sondejos repartits en la totalitat del solar.

El control arqueològic realitzat al solar situat a la 
Plaça Major 32 de Vic durant el mes de setembre de 
2010, va permetre documentar tota una sèrie d’estructures 
contemporànies. Entre elles una claveguera que es podria 
datar cap a finals del s.XIX. Es van poder documentar una 
sèrie de fonamentacions contemporànies, d’un mur i d’unes 
escales. 

Es van localitzar també en el sondeig realitzat per fer el 
forat de l’ascensor una sitja d’època romana, la qual però fou 
impossible ajustar-ne més la cronologia degut a la manca de 
material arqueològic associat.
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50. LÍNIA ELèCTRICA DE 400KV: SENTMENAT- 
VIC-  BESCANÓ. PROSPECCIO SUPERFICIAL, 
CONTROL  I ESTUDI DE L’AFECTACIÓ SOBRE 
EL PATRIMONI CULTURAL (ARQUEOLOGIC, 
PALEONTOLOGIC I ARQUITECTONIC). 

Nom del jaciment: LÍNIA ELèCTRICA DE 400KV: 
SENTMENAT- VIC-  BESCANÓ. PROSPECCIO 
SUPERFICIAL, CONTROL  I ESTUDI DE 
L’AFECTACIÓ SOBRE EL PATRIMONI CULTURAL 
(ARQUEOLOGIC, PALEONTOLOGIC I 
ARQUITECTONIC). 
Municipis: Sentmenat, Sant Llorenç Savall i Gallifa (Vallès 
Occidental), Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i 
Sant Quirze Safaja (Vallès Oriental), Sant Julià de Villatorta, 
Sant Martí de Centelles, Centelles, Seva, el Brull, Taradell,  
Viladrau, Sant Sadurní d’Osomort, Folgueroles, Tavèrnoles 
i Vilanova de Sau (Osona), Sant Hilari Sacalm, Osor, Santa 
Coloma de Farners, Brunyola, Anglès (Selva) i Bescanò 
(Gironès).
Comarca: Vallès Occidental, Vallès Oriental, Osona, Selva i 
Giron÷es
Tram: Sentmenat - Vic
Direcció: Marta Fabregas i Espadaler! Montse Freixa i Vila
Promotor:  REE SAU
Any intervenció: 

Zona Propsecció (SENTMENAT- VIC-  BESCANÓ)

Descripció:
Els treballs arqueològics desenvolupats amb motiu de la 
implantació de la Línia de 400kv: Sentmenat- Vic-  Bescanó 
tant de forma prèvia (prospeccions arqueològiques) com 
durant la fase d’execució (control arqueològic) ha permès 
comprovar la inexistència de restes arqueològiques que 
quedessin afectades per qualsevol de les estructures o treballs 
requerits (obertura de camins i pistes d’accés a les plataformes, 
entorn dels suports i les plataformes de les torres, excavació 
de les fonamentacions de les mateixes torres, etc).

Només en el cas de la Torre 56 i el seu camí d’accés es 
documentà un element patrimonial. 

Aquesta plataforma es situa en un turó proper a la 
pedrera del Fitor, en el mateix lloc on ja hi ha situada una de 
les torres de la línia elèctrica existent. 

A la banda Oest del turó s’hi documentà les restes de 
l’antiga Via Romana del Congost. Es tracta del darrer tram 
conservat en el sector del pla de les Forques, que voreja 
el turó i es perd abans d’arribar a la carretera d’accés a la 
pedrera.

Per aquest motiu, es va acordar, després de la visita 

del 9 de juliol de 2008, amb l’arqueòleg territorial del 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i un 
responsable de REE, dur a terme el control arqueològic dels 
rebaixos de les terres que cobrien l’antic traçat. Es tractava 
d’enretirar les terres, mitjançant una màquina excavadora, 
aproximadament fins als ancoratges de la torre i així deixar 
net l’espai per on sembla que passaria la via.

El dia 3 de setembre es van enretirar les terres sota 
control arqueològic, deixant uns 10-20 cm per sobre de la 
roca natural per no malmetre-la. 

El camí està delimitat per dos murs laterals coronats per 
guarda-rodes dels quals es conserva una alçada de fins a 8 
filades de pedres.

En el tram final del camí s’hi ha documentat restes 
de l’empedrat format per lloses de pedra de mida mitjana 
disposades de forma plana

Aquest tram de via i les seves restes de les obres 
d’enginyeria i de fàbrica, si bé són conegudes i han estat 
ocasionalment citades, romanen pràcticament inèdites i no 
han estat estudiades mai en profunditat .

Les notables estructures conservades (revolts peraltats, 
murs de contenció, empedrats...) revelen que estem, molt 
possiblement, davant del traçat de la via romana imperial 
(amb refaccions medievals i modernes) que comunicava 
Barcino, seguint l’eix del Besòs, amb Ausa (Vic), i 
posteriorment amb el Pirineu, per la collada de Toses (cap a 
Llívia), i amb Empúries, per la via del Capsacosta.

Actualment, s’ha deixat la zona del traçat, a nivell més 
o menys de la resta de via, per tal de que el visitant de la 
via pugui seguir-la com abans sense haver d’interrompre el 
recorregut.

51. OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA 
DEL CAMÍ DE CAN GASPAR-VILADRIC 
(CASTELLAR DE LA RIBERA,  SOLSONèS).

Nom del jaciment: Obres de condicionament i millora del 
camí de Can Gaspar-Viladric.
MUNICIPI:  Castellar de la Ribera
COMARCA:  Solsonès
Coordenades UTM: X: 372448; Y: 4649166
DIRECCIÓ: Lídia Fàbregas Solé
PROMOTOR:   REGSA
ANY INTERVENCIÓ: 2010

Talús un cop acabats els treball

Descripció:
El seguiment fou motivat per les obres de condicionament 
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del camí de Can Gaspar-Viladric en el transcurs del qual, 
segons la Direcció General de Patrimoni Cultural, es veia 
afectat un jaciment catalogat en l’inventari de la mateixa 
direcció general. Es tractava del megàlit de Sant Iscle 
II. Aquest megàlit forma part d’una necròpolis formada 
per dues estructures més. La necròpolis de Sant Iscle fou 
excavada per Mn. Serra Vilaró a principis del segle XX 
però actualment no es conserven cap dels tres megàlits. El 
jaciment de Sant Iscle II, que és el que afectaven les obres 
ja descrites, actualment és il·localitzable i comptem només 
amb la descripció de Serra Vilaró per a situar-lo. Si fem 
cas d’aquesta tenim que el megàlit es situa 1 km. A l’est de 
la capella de St. Iscle (Pinell, Solsonès). Si prenem la fitxa 
número 3865 del Servei d’Arqueologia veurem que hom 
situa el jaciment a 2,2 km. a l’est de la capella de St. Iscle de 
manera que el radi d’afectació de les obres de consolidació 
del camí de Can Gaspar-Viladric afectaria el jaciment però 
si fem cas de la situació de Serra Vilaró no seria així. 

Un cop fet el seguiment i acabades les obres concloem:
1-	 Un cop supervisada i analitzada la neteja del tram 

de talús del camí de Can Gaspà i Vildaric (Castellar de la 
Ribera, Solsonès) no s’observen restes arqueològiques de cap 
tipus.

2-	 El jaciment de Sant Iscle II no es troba 
en l’emplaçament descrit en la fitxa 3865 del Servei 
d’Arqueologia.  Es tracta d’un error doncs seguint la 
descripció de Serra Vilaró aquest jaciment estaria ubicat fora 
de l’àrea d’afectació de les obres del camí ja esmentat. 

Així doncs, i resumint, la intervenció es limità a fer 
un seguiment de les obres, el qual no ha donà resultats, 
arqueològicament parlant però si que permeté esmenar un 
error a la carta arqueològica.

52. PROYECTE D´ AMPLIACIÓ DE LA PEDRERA 
JOAN – ESTACIO DE LINYA 3788 (CLARIANA DE 
CARDENER, SOLSONèS)

Nom del jaciment: ESTACIO DE LINYA 3788
MUNICIPI:  CLARIANA DE CARDENER
COMARCA:  Solsonès
Coordenades UTM i altitud: X: 386400; Y: 4643281; Z: 496
DIRECCIÓ: Jose Luis Cebolla Berlanga
PROMOTOR:   EXCAVACIONS CASAS D´OLIUS, S.L
ANY INTERVENCIÓ: 2010

Descripció:
La prospección arqueológica se efectuó el día 23 de 
diciembre de 2010 sobre la totalidad del área de afección de 
la ampliación de la “Cantera Joan” que no habían sido objeto 
de explotación y sobre el área ocupada por el yacimiento 
arqueológico de Estació de Linya, en línea con el escrito de 
la Dirección General de Patrimonio Cultural de “localitzar 
possibles indicis de restes arqueológiques relacionades amb el 
jaciment abans esmentat, ja que el fons de cabana excavat el 
1920 és un tipus d´estructura que acostuma a anar acompanyada 
d´ altres elements com ara Sitges, tombes, etc.” 

Debido, tanto al aprovechamiento agrícola de esta 
parcela con anteriorodad, como a la actividad extractiva 
llevada a cabo sobre la misma, los trabajos de prospección 
arqueológica sobre los terrenos de la cantera no han permitido 

la localización de evidencias o elementos arqueológicos 
vinculados con el yacimiento de Estació de Linya. En el caso 
de la existencia de elementos patrimoniales vinculados con 
el fondo de cabaña excavado en 1920 por Serrá Vilaro, éstos 
habrían sido ya destruidos. 

53. PROJECTE D’ELECTRIFICACIÓ DE LA 
ZONA DE VENTOLRA, SERRA DE MONTJORN I 
GUILANYÀ, (NAVèS, SOLSONèS)

Nom del jaciment: Projecte d’electrificació de la zona de 
Ventolrà, serra de Montjorn i Guilanyà.
Municipi: Navès
Comarca: Solsonès
Coordenades UTM i altitud: X: 385458; Y: 4654337; Z: 1370 
m.s.n.m
Director/s intervenció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos ( 
Cat Patrimoni de Web Cultura)
Promotor/s: Ajuntament de Navès
Any d’intervenció: 2010

Mur de pedra en el camí que puja a Busa i que formà part de les obres 
de fortificació

Descripció29:
L’Ajuntament de Navès va promoure el projecte d’electrificació 
de les masies de la zona de Busa, on es preveia una instal·lació 
formada per línies aèries i subterrànies de mitja i baixa tensió 
i els centres de distribució necessaris per a l’electrificació de 
la zona de Ventolrà, Serra de Montjorn i Guilanyà (Navès, 
Solsonès).  El 27 d’octubre de 2009, el Servei d’Arqueologia, 
des de la Secció d’Informació i Estudis, va emetre un informe 
determinant l’abast (amplitud i detall) de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental del projecte d’electrificació on es considerava 
que el tractament donat als béns del patrimoni cultural era 
insuficient i que per a poder determinar la possible afectació 
al patrimoni històric i arqueològic calia realitzar un estudi 
documental i una prospecció arqueològica de l’àrea afectada. 
L’estudi hauria de consistir en un recull documental de tots 
els elements arqueològics i arquitectònics documentats a 
la zona del projecte a partir de la consulta dels Inventaris 
de Patrimoni i una recerca a nivell d’ajuntaments, arxius, 
museus, universitats o altres centres de documentació que 
permetessin ampliar la informació. La prospecció, per altra 

29 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.
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banda, havia d’abastar la totalitat dels terrenys afectats 
pel projecte (línies elèctriques, torres, camins d’accés i 
subestacions) i havia de permetre documentar la possible 
existència de jaciments no inventariats.

L’estudi va consistir en un recull documental de tots els 
elements arqueològics i arquitectònics documentats a la 
zona del projecte a partir de la consulta dels Inventaris de 
Patrimoni i d’un treball de documentació en altres centres de 
documentació. Un cop realitzada aquesta tasca, intervenció 
arqueològica preventiva tenia l’objectiu de documentar la 
possible existència de restes patrimonials -arqueològiques o 
arquitectòniques- situades en superfície dins l’àrea afectada 
pel projecte d’electrificació.

En primer lloc, com a pas previ al treball de camp es 
va estudiar el terreny mitjançant la consulta de mapes i 
ortofotomapes referents a la zona afectada. A continuació, es 
va realitzar la prospecció sobre el terreny, amb l’objectiu de 
poder documentar la presència o no de restes arqueològiques. 
La metodologia va consistir en recórrer a peu la totalitat 
dels terrenys afectats pel projecte d’electrificació, estudiant 
visualment de forma intensiva la superfície de les zones 
on s’havien d’ubicar les instal·lacions, així com una franja 
de terreny d’uns deu metres d’amplada paral·lel a ambdós 
costats de les instal·lacions. 

Els únics elements patrimonials localitzats varen ser 
diverses masies ja inventariades dins l’Inventari del Patrimoni 
Immoble i el POUM provisional de Navès. També uns murs 
de pedra que es troben al tram final del camí que enfila cap al 
pla de Busa i que formaven part de les fortificacions militars 
realitzades en temps de la Guerra del Francès, sense tenir 
una afectació directe.

A part d’aquestes restes, no s’ha localitzat en superfície 
cap altre element del patrimoni arqueològic o arquitectònic 
que pugui resultar afectat per la instal·lació de les línies 
elèctriques. Per aquest motiu es va proposar com a mesura 
preventiva el seguiment i control de les obres que afectessin 
el subsòl, i així comprovar l’existència d’estructures que 
havien pogut ser documentades en els treballs de prospecció.
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54. ELS MEGÀLITS LA CAIXA DEL MORO I-II DE 
LA NECRÒPOLIS DEL SERRAT D’ODèN (ODèN, 
SOLSONèS)

Nom del jaciment: Necròpolis megalítica del Serrat d’Odèn
Municipi: Odèn
Comarca: Solsonès
Coordenades UTM i altitud: 
X 372455; Y 4664586; 1086 m.s.n.m (Caixa del Moro I)
X 372445; Y 4664711; 1084 m.s.n.m (Caixa del Moro II)
Director/s intervenció: Josep Castany Llussà
Promotor/s: Ajuntament d’Odèn
Any d’intervenció: 2010

Caixa del Moro 1, restauració de l’exfoliació causada per la gelifracció 
i altres inclemències del temps. 

Descripció30:
El Serrat d’Odèn és un carenar entre dues conques ben 
marcades i profundes dins la comarca del Solsonès, la d’Odèn 
per una banda i per l’altra la del Riuet de la Plana. Els dos 
megàlits la Caixa del Moro I i la Caixa del Moro II es troben 
al peu d’una actual pista rural i antic camí ramader i de 
ferradura, dins de la finca propietat del Call d’Odèn.

Entre els anys 1918 i 1920 Serra i Vilaró va publicar 
una breu nota d’aquest dos megàlits després d’haver excavat 
parcialment la Caixa del Moro I. En el període 2007-2009 
el Grup de Prehistòria del Solsonès va tornar a excavar la 
Caixa del Moro I i va iniciar excavació a la Caixa del Moro II 
(Castany, 2012, p.65-72.) i a l’any 2010 va ser quan es varen 
portar a terme les tasques de neteja i posada en valor dels 
monuments.

En aquesta ocasió la proposta de treball era simplement la 
neteja, la protecció, el manteniment i la retolació dels megàlits.

La primera fase doncs, va consistir en la neteja dels 
monuments de forma manual. Aquesta feina va ser molt 
dificultosa ja que va ser necessari aixecar tot el tarter del túmul 
per arrencar les arrels de les boixedes i les garrigueres. Així 
que vista la dificultat, es va decidir fer un tractament amb 
herbicida no agressiu pel medi ni pel bestiar.

En la Caixa del Moro I també es va portar a terme 
el treball de restauració dels ortostats. Va consistir en la 
impermeabilització de les esquerdes que presentaven les 
mateixes lloses de gres, mol propenses a una exfoliació a causa 
de la seva mateixa naturalesa i dels elements climàtics i de 
l’aigua. 

En la Caixa del Moro II es va netejar el conjunt, però 
no s’hi va portar a terme cap intervenció de restauració. 
Simplement es van posar algunes pedres del túmul dins del 
clot de la cambra per tal d’impedir la caiguda de la llosa lateral 
que hi resta.

Pel que fa al manteniment i posada en valor dels 
monuments es va posar un tancat per tal de protegir-los del 
bestiar boví que freqüenta aquesta zona. Al mateix temps 
que es va  redactar un text explicatiu del conjunt de megàlits 
que es col·locaria al camí i un text explicatiu de cada un dels 
monuments que es situaria just al costat de cada un dels 
megàlits.

30 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya.
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55. CASTELL DE SALLENT (PINELL DE SOLSONèS, 
SOLSONèS)

NOM DEL JACIMENT: Castell de Sallent i Església de 
Sant Jaume
MUNICIPI: Pinell de Solsonès
COMARCA: Solsonès
Coordenades UTM i altitud:  X: 361905,2; Y: 4640443,8; Z: 
486 m.s.n.m
DIRECTORS  Montserrat Marsinyac i Albets/ Pere 
Cascante i Torrella
PROMOTORS:  Ajuntament de Pinell de Solsonès

Muralla i torre des del sector nord. Castell de Sallent

Descripció: 
En el marc del projecte de consolidació de la torre del 
castell de Sallent i de l’església de Sant Jaume redactat per 
Anna Feu i Jordana i Carles Godoy, es va portar a terme 
una campanya arqueològica de seguiment arqueològic i de 
sondejos emmarcat entre el 9 i el 30 de desembre de 2009 i 
del 15 febrer al 30 d’abril de 2010. El principal objectiu era 
conèixer el subsòl del terreny de cara a futures intervencions 
i l’existència d’altres estructures que hi poguessin anar 
relacionades; tota vegada que es van fer algunes cales tan al 
subsòl com a la coberta de l’església per a determinar-ne el 
sistema constructiu i la seva fonamentació.

La primera fase de l’any 2009 va consistir en fer un 
seguit de sondejos bàsicament a la coberta i al subsòl de 
l’església. Els treballs de la coberta van consistir en  netejar-
la dels rebliments més superficials i també en l’obertura de 
quatre cales excavades de forma perpendicular i repartides 
al llarg de tota la superfície. La realització d’aquestes cales 
ens va permetre documentar un tram de la coberta de lloses 
medieval, la seva preparació, els rebliments dels carcanyols i 
també la seva disposició. La cronologia va venir datada per la 
troballa de fragments de ceràmica gris medieval juntament 
amb altres de tipus esmaltada i també vidriada.

Al paviment de l’església es van fer tres cales més que van 
servir per veure els antics paviments i també els fonaments. 
Complementarem els treballs amb un repicatge dels 
paraments interns de l’església posant al descobert l’antiga 
decoració gòtica a base d’encintats de morter pintats.

La segona fase (15 febrer-30 abril 2010) ha servit per 
establir una primera aproximació sobre la organització de les 
estructures del castell, a la vegada que s’ha pogut conèixer 
l’alçada de la torre i descobrir-ne una sitja o cisterna 
d’emmagatzematge en la seva part inferior.

Del total de les cales excavades; una s’ha fet al recinte 
inferior coincidint  (amb les estructures de la casa de “cal 
Capitana”; la segona s’ha fet al bell mig del camí, i les altres 
dues han estat centrades al recinte sobirà i en concret en el 
pany de la muralla i la torre.

Aquestes dues són les que ens han aportat una informació 
més clara sobre la distribució i conservació d’aquest 
important conjunt medieval.

Pel que fa a la  cala feta a la casa de “Cal Capitana”; 
tant sols hem pogut establir els límits d’una habitació 
pavimentada amb un sòl de lloses i còdols i delimitada per 
murs de factura i aparell diferent dels quals el de la banda 
nord podrien correspondre al període medieval.  Segons 
fotografies antigues aquesta construcció es conservava mig 
aterrada a principi de segle i hi tenia adossat un cobert ala 
banda de més a llevant. Segons el que s’ha pogut observar 
aquesta construcció tindria un nucli de planta quadrangular 
d’origen medieval compost per murs de carreus de pedra ben 
treballats i escairats, units amb argamassa de calç i  ampliat 
amb construccions posteriors. La mateixa cala serví per 
documentar la traça d’una possible rampa de llosa d’accés 
al recinte sobirà. De fet la fotografia que ens ha arribat del 
conjunt medieval marca la traça d’una possible porta d’accés 
en aquest sector.

En quant a la cala excavada al mig del camí carreter hem 
pogut documentar part de la muralla  del recinte inferior, 
construït amb carreus de pedra més aviat ben treballats i 
escairats, units amb argila i calç i construït damunt de la 
cinglera. Es conservava de manera molt fragmentaria degut 
als despreniments provocats per l’erosió i per la morfologia 
de la mateixa roca natural. Tot i així es va documentar el 
que semblaria correspondre amb l’entrada d’aquest recinte 
ja que s’observava la traça d’una possible estructura angular 
construïda damunt la roca natural.

Al nord d’aquestes construccions es va poder trobar part 
de la base del mur sud de sosteniment del recinte sobirà 
construït amb carreus de pedra ben treballats, units amb 
argamassa de calç i formant un angle recte.

La cala que ens va aportar més informació va ser la que 
s’excavà a la part de ponent. En aquest punt la muralla es 
conservava coberta de vegetació i runa procedent de les part 



II JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2012                        / actes

/ 334

altes la qual i una vegada netejada es va poder observar un bon 
pany de mur construït amb carreus de pedra ben treballats, 
units amb argamassa de calç i disposats en fileres més aviat 
regulars. S’hi documentaren tres fases constructives;

- Una primera construïda amb carreus de mida petita i 
mitjana, units amb  argamassa de calç i disposats en filades 
regulars que recordava un aparell del període “romànic” 
visible, sobretot a la torre.

- Una segona que consistia en un reforç de la primera  
construït amb carreus més grossos que els anteriors i units 
principalment amb argila i calç molt feble . Es conservava  a 
les parts baixes

- Una tercera que semblava correspondre amb el muntant 
d’una possible porta construïda amb guix i argamassa de calç.

Tots aquests panys de paret s’adossaven a la roca natural 
i reforçaven el turó on s’assentava la torre mestra.

Aquest conjunt de murs estaven protegits per un fossar 
o vall excavat  ala roca natural i també per un altre pany de 
mur més mal conservat.

El darrer sector que va ser intervingut va ser la torre 
mestra. Coincidint amb les obres de consolidació es va fer 
una neteja dels seus murs i es va decidir d’intervenir a lla 
palanta primera.

La sorpresa va ser la de poder documentar el paviment 
d’aquest primer pis coincidint amb la porta principal 
d’entrada la qual conservava part dels muntants i de la 
primera dovella de l’arc interior. Aquest paviment estava 
format per terra piconada damunt lloses disposades de 
forma plana el qual hi tenia excavat a la part central un pou 
o sitja de 6 metres de fondària de planta circular  construït 
amb carreus de pedra ben treballats i escairats, units amb 
argamassa de calç. Aquest pou estava completament reblert 
de terra la qual un cop extreta es  va poder conèixer la seva 
profunditat total.

Aquest element era molt comú en la gran majoria de 
torres i castells de frontera la funció del qual anava dedicada a 
l’emmagatzematge i reserva d’aliments en cas de setge i atac.

Els treballs continuaren a al apart inferior de la torre, 
on es va poder documentar el diàmetre total de la seva 
planta soterrada pels mateixos rebliments i enderrocs de 
la torre. Finalment es va consolidar la torre, estintolant les 
parts malmeses, cosint els esvorancs i fissures, rejuntant el 
seu aparell vertical i completant el diàmetre de la seva base 
afegint una filada de pedra.

La muralla del recinte sobirà també va ser rejuntada i 
consolidada per evitar el procés de degradació i a hores d’ara 
( Octubre de 2010) el conjunt es troba fora de perill.

Amb les dues intervencions arqueològiques fetes al 
conjunt medieval de Sallent hem pogut intentar establir la 
traça d’aquest conjunt medieval, característic de les terres de 
frontera.

L’element principal en seria la torre de defensa, 
encimbellada dalt de la roca natural i composta per un part 
inferior dedicada a l’emmagatzematge dos pisos superiors 
separats per forjats de fusta i falses cúpules. La porta 
situada al primer pis estava protegida per un estructura de 
fusta exterior mòbil la qual podia ser retirada en cas d’atac. 
Aquesta defensa vindria complementada pels cadafalcs  de 
fusta situat a la part més alta de la torre, des del qual es 
llançarien pedres i altres objectes contra l’assaltant.

Protegint aquesta torre hi hauria un primer recinte de 
muralles de factura similar a l’aparell de la torre i protegides 

per un fossar o vall que augmentaria les mesures de defensa. 
La porta d’accés seria a la part de migdia segons el que 
s’ha pogut despendre de les fotografies antigues , però 
desconeixem com seria la comunicació amb la terrassa 
superior ja que no s’ha pogut excavar.

A la banda sud de la torre s’alçaria un recinte inferior 
o jussà més ampli que l’anterior que encerclaria la terrassa 
inferior i en el qual s’hi alçarien algunes edificacions com 
ara la casa de Cal “capitana”, la casa de “cal capità” i el camí 
d’accés al recinte sobirà o superior. La porta es situaria al bell 
mig del camí i serviria per comunicar amb el tercer recinte 
on hi ha la parròquia de Sant Jaume, gòtica d’una sola nau 
amb coberta de volta de canío apuntada i coberta de lloses 
de pedra. La porta estaria protegida per un nàrtex o porxo 
assentat damunt de la muralla del tercer recinte i amb una 
torre de flanqueig circular a la part de més a migdia.

En aquest recinte també hi hauria el cementiri i la 
rectoria, aquests darrer situat a la part nord a tocar amb 
el segon recinte i compost per una important construcció 
rectangular amb la traça d’una torre segons es desprèn de 
les fotografies antigues. El conjunt monumental de Sallent 
correspon amb un important conjunt medieval característic 
de les terres de frontera que cal excavar, restaurar i posar en 
valor de cara a poder entendre l’organització de les terres 
de frontera al vessant sud del Solsonès i establir una ruta 
turística aquest permeti  lligant-lo amb les veïnes torres de 
Lloberola, Ardèvol, Vallferosa, Peracamps i els castells de 
Biosca i Sanaüja.
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56. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLOGICA REALITZADA A LA VARIANT DE 
SANTA SUSANNA (RINER, SOLSONèS). 

Nom del jaciment: Variant de Santa Susanna, C-55 PK 
70+700 al 71+800 Tram: Riner
Municipi: Santa Susanna (Riner).
Comarca: El Solsonès
Coordenades UTM i altitud: X: 383797.0 m; Y: 464.4952 m; 
Z: 618 m
Directors: Cristina Belmonte i Xavier Geis
Promotor: GISA (Gestió d’infraestructures S.A)

Entre els mesos d’abril i maig de 2010, a conseqüència 
de la construcció de la nova variant es va dur a terme el 
corresponent seguiment arqueològic. Això va permetre 
localitzar i documentar algunes estructures vinculades a 
l’activitat agrícola de la zona entre finals del segle XIX i el 
segle XX. En concret cal cercar les restes al Km 71 de l’actual 
C-55, a tocar de la Masia de Can Ponç, a la part posterior 
de l’edifici. 

En primer lloc es va localitzar i netejar un mur d’uns 
30 m de llarg, una feixa de pedra seca, amb una petita 
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canal adossada, feta amb pedres rectangulars col·locades 
verticalment amb una base de lloses planes. 

Aquesta feixa, era el límit nord d’un corredor de 25 m 
de llargada i uns 1.40 m d’amplada, l’extrem meridional 
del qual, venia definit per un altre mur de pedra seca de 
1.70 m d’alçada, coronat amb grans lloses de pedra planes 
col·locades verticalment. Per tant, ens trobàvem amb un 
possible camí ramader, que comunicava el Mas de San Ponç 
i Cal Cabot amb els camins que porten a Can Nadal i Ca la 
Martina, altres masos dispersos d’aquest indret. A més a més, 
aprofitava l’aigua que circulava per la canal, que s’abocava a 
una bassa, per tal d’emmagatzemar-la.

La bassa estava definida per un mur, ja localitzat a l’estudi 
d’impacte ambiental,  de 30 m de llargada i 2 m de potència 
fet amb grans blocs rectangulars de pedra picada lligats amb 
un morter de calç de gran consistència, i acabat en punt 
rodó. Vinculada amb aquest mur, hi havia una petita pica 
de pedra, que permetia la sortida de l’aigua a l’exterior de 
la bassa a través d’una boixa, facilitant les tasques de reg. 
La bassa quedava acotada per uns murs de pedra seca, que 
delimitaven una estructura de planta semicircular a la resta 
del seu perímetre. Gràcies a la realització de tres sondejos 
a l’interior, es va constatar que s’hi accedia per dos trams 
d’escala, un ubicat al nord, i l’altre al sud, del mur de 
tancament. El fons de l’estructura era el propi subsòl geològic 
retallat per tal de disposar d’una superfície plana i facilitar 
les tasques de neteja. Aquesta zona plana era la més propera 
a la paret oest i tenia una amplada de quasi 2 m, a partir 
d’aquí, el terreny natural feia pendent fins arribar al límit est 
de la bassa. L’estructura es va colmatar completament a partir 
de la segona meitat del segle XX, quedant en desús.

Finalment, es va procedir al desmuntatge controlat 
del camí, ja que era incompatible amb el nou projecte 
constructiu, però la bassa quedà coberta indefinidament.  Val 
a dir que a la resta de la traça no es va documentar cap altre 
element d’interès arqueològic o patrimonial.
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PÒSTERS
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