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INTRODUCCIÓ

El Jaciment de Can Gambús-2 es troba situat dins del terme municipal de Sabadell
(Vallès Occidental) a l’oest del nucli urbà, entre la carretera de Sabadell a Terrassa, a
l’est, i el vial d’accés a Sabadell per l’autopista C-58, al nord-oest, que segueix paral·lel
el torrent anomenat de la Mina i les ruïnes de dalt el pla. 

Les coordenades UTM dintre de les quals es troba englobat són: 31TDG
423240/4599870, i la seva altitud sobre el nivell del mar és de 220 metres aproximada-
ment.

Les intervencions arqueològiques van estar motivades per l’afectació d’aquests
terrenys per les obres d’urbanització del polígon B del Pla Parcial Can Gambús a
Sabadell i portades a terme per l’empresa d’arqueologia CODEX, SCCL.

Aquest jaciment és conegut a través de les notícies de S. Garriga i de R. Subirana,
qui recollí materials ceràmics de cronologia diversa i que es troben actualment, diposi-
tats al Museu d’Història de Sabadell. També cal assenyalar com a aspecte important que
topogràficament l’àrea afectada es pot considerar com la continuació dels jaciments de
la Bòbila Madurell, Serrat de Can Feu (Sabadell) i Poble-Sec (Sant Quirze del Vallès),
en els qual es documentaren importants restes d’època neolítica, edat del bronze, edat
del ferro, ibèric final, època romana i tardoromana. 

Com a resultat de la intervenció s’han localitzat un total de 434 estructures perta-
nyents a diferents nuclis rurals de cronologia diversa: Neolític antic i mitjà, bronze ini-
cial, bronze final, primer ferro, ibèric final, alta i baixa edat mitja, i nombrosos retalls
de cronologia compresa entre els segles XVII i XIX, vinculats a l’activitat agrícola desen-
volupada a la zona. 



Figura 1. Planta general del jaciment (Autor: Mario Granollers – CODEX, SCCL) 

LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

La intervenció arqueològica ha estat feta en fases diferents:

Una primera fase va ser de prospecció arqueològica,1 que consistí en el rebaix mecà-
nic del substrat vegetal fins assolir els nivells arqueològics; un cop localitzats, s’inicià
una segona fase d’excavació en extensió2 de les estructures arqueològiques localitzades. 
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1 1 d’octubre de 2003.
2 S’inicia el 10 de novembre de 2003 finalitzà el 31 de desembre de 2004.



L’excavació en extensió ha contemplat dues metodologies diferents, adequant-se a
les característiques de les restes. Així doncs, s’ha utilitzat el mètode Harris-Carandini
per a les estructures històriques, mentre que per a les restes d’època prehistòrica s’ha
utilitzat el sistema de registre proposat per George Laplace (1973), consistent a coor-
denar tots i cada un dels efectius materials recuperats per tal de tenir-los correctament
ubicats en l’espai. Per facilitar aquesta tasca es va establir, en primer lloc, una quadrí-
cula general de 10x10 metres sobre tota la superfície del jaciment, per tal de situar les
estructures localitzades durant la fase de rebaix; posteriorment, aquestes quadrícules es
van subdividir en quadres d’1x1 metres, per tal d’establir l’eix de coordenades amb què
ubicaríem els materials recuperats durant la fase d’excavació en extensió. 

NEOLÍTIC ANTIC

El període del Neolític antic es troba representat per dues fosses o cubetes de peti-
tes dimensions amb una morfologia força similar: planta circular, secció cilíndrica i
fons pla. Les mesures també són molt semblants amb uns diàmetres inferiors a 1,50
metres i una fondària que no supera els 0,40 metres. A l’interior de la primera (UE 328)
van aparèixer tres fragments de vores decorades amb incisions geomètriques de car-
dium, adscrites al període del Neolític cardial. En canvi, la segona (UE 321) va propor-
cionar un fragment ceràmic amb una nansa tubular o tuneliforme horitzontal caracte-
rística de la fase Postcardial Montboló, a més d’una vora d’una gerra decorada amb un
cordó llis i una vora d’un vas de petites dimensions. 

NEOLÍTIC MITJÀ

Durant la fase d’excavació en extensió es van localitzar un total de cinc estructures
de caràcter funerari adscrites al Neolític mitjà, a partir de les morfologies constructives
documentades i la composició dels seus aixovars. Les estructures han estat localitzades
a l’extrem oest del jaciment formant una agrupació entorn a una superfície d’uns 20-30
metres quadrats.

Per a la seva descripció hem utilitzat la morfologia establerta per a les estructures dels
sepulcres de fossa de la Bòbila Madurell (Bordas et alii, 1994) creada per la doctora A.M.
Muñoz al 1965, i que generalment s’utilitza als jaciments adscrits a aquest període cro-
nocultural, com el Camí de Can Grau - Cal Jardiner (la Roca del Vallès, Granollers).

Com a tall d’exemple descrivim dos d’aquests enterraments:

ESTRUCTURA 147 (UF 1)

Estructura funerària orientada en sentit NE-SW que correspon a un tipus complex
ja que hi hem pogut distingir dos espais ben diferenciats: un d’accés format per un pou
vertical de planta circular, i un altre de funerari en forma d’absis, que s’obre a un late-
ral del pou d’accés. 
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La seva estratigrafia es compon d’un únic nivell de farciment d’argiles que reblia
l’espai d’accés i l’espai sepulcral. Una vegada extret el rebliment que omplia el pou
d’accés, es va documentar la presència de gran quantitat de blocs de pedres de dimen-
sions mitjanes, de tipus còdol, de diversos materials com conglomerats, calcàries i quar-
sites; aquests blocs de pedra van aparèixer a partir de la cota d’inici en la qual el retall
de la fossa desenvolupa l’absis, i juntament amb ells, es va documentar les restes huma-
nes i l’aixovar funerari.

Els materials van aparèixer barrejats de forma caòtica, sense cap ordenació o dis-
posició intencionada. Les restes humanes documentades, devien formar part segura-
ment, d’un únic individu, i no han presentat cap mena de connexió anatòmica entre
elles; així mateix, l’esquelet està incomplet a causa, probablement, de fenòmens de con-
servació diferencial i de remoció antiga. 

AIXOVAR

Els materials associats a les restes humanes consten de cinc fragments de ceràmi-
ca, una destral de pedra polida i una làmina de sílex fragmentada.

Dels cinc fragments ceràmics, tres són informes, amb pastes de coloració negra,
resultat d’una cocció reduïda, amb un desgreixant molt petit de partícules de quars i
mica, i les superfícies allisades, tant a la part externa com interna de les peces recupe-
rades. Del conjunt destaquem un fragment amb una nansa acintada o en bobina, amb
perforació horitzontal

Pel que fa a la indústria lítica tallada, trobem un fragment de làmina de sílex de gra
fi d’alta qualitat, que presenta algunes alteracions com pàtina, llustrament de sòl i mar-
ques de micropolit. L’informe traceològic3 ens indica que es devia tractar d’una peça no
utilitzada, així que probablement, la seva fabricació estava relacionada únicament amb
el ritual funerari.

Una altra peça d’indústria lítica recuperada en aquesta estructura és una destral
polida amb la superfície allisada i polida, amb concrecions a una de les seves cares.
La seva forma és trapezoïdal, amb les arestes laterals arrodonides i el seu fil actiu
també arrodonit i polit. No sabem si estava preparada per al seu emmanegament.

ESTRUCTURA 149 (UF2)

Es tracta d’una estructura funerària orientada en sentit NE-SW composta per una
fossa de planta rectangular de tipus simple, amb un únic espai: l’espai sepulcral. 
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3 Estudi traceològic fet pel doctor Juan F. Gibaja Bao.



La part superior de l’estructura presentava una concentració de blocs de pedra irre-
gulars, que podríem interpretar com les restes d’una possible senyalització de l’estruc-
tura, o també com les restes d’una hipotètica coberta de blocs de pedra.

Al fons de l’estructura, es van localitzar les restes d’un individu inhumat amb el seu
aixovar funerari. Aquest individu es trobava en posició de decúbit supí, i la seva esque-
na plana descansava directament sobre el fons de l’estructura, amb els braços plegats
sobre el tronc i les cames doblegades pels genolls. Aquests últims recolzaven sobre la
paret W de l’estructura, a causa probablement d’un fenomen de basculació, que l’estudi
antropològic ens acabarà de confirmar. La basculació, observada també al crani de l’in-
dividu respecte a la seva mandíbula, ens fa plantejar la hipòtesi que probablement, un
cop fet el ritual funerari de deposició de les restes humanes i el seu aixovar, es va pro-
cedir al tancament de l’estructura amb algun tipus de coberta feta amb material perible
que no s’ha conservat, però sense fer cap aportació de terres que omplís l’estructura.

Figura 2. Vista general de la estructura 149, amb l’aixovar recuperat (Autor: Pilar
Bravo – CODEX, SCCL).
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AIXOVAR

L’aixovar recuperat en aquesta inhumació és força interessant, tant per la seva
quantitat com per la seva composició, ja que en total s’han recuperat 9 peces d’indús-
tria lítica, amb 3 micròlits, 3 làmines de sílex i 3 destrals de pedra polida. 

Segons l’estudi traceològic, el conjunt lític de sílex està confeccionat a partir de la
tècnica laminar, amb material d’alta qualitat de procedència forània, amb la utilització
del sílex melat, tan característic de la indústria d’aquest període cronocultural, o en el
seu defecte, un sílex de gra fi també d’alta qualitat també de procedència forània.
Gairebé totes les peces presentaven una forta pàtina i enllustrament de sòl, i es tracta
de peces poc utilitzades o no utilitzades, relacionades únicament amb el ritual funera-
ri. Aquest caràcter eminentment funerari es fa més evident a dues de les destrals poli-
des recuperades que, per les seves petites dimensions, és poc probable que fossin con-
feccionades per a la seva utilització, es devia tractar més aviat de peces de caràcter
votiu. 

La indústria òssia està representada per una plaqueta fabricada a partir d’un os pla,
pertanyent a un animal de talla gran, probablement, es tracta d’un fragment de costella;
presenta poliment i vores arrodonides, i tres punxons fabricats a partir de fragments de
metapodis d’ovicaprí. 

La disposició espacial dels elements que conformen l’aixovar respon segurament a
la pràctica del ritual funerari, amb elements de caràcter simbòlic, com podria ser l’apa-
rició d’un dels punxons d’os sota del crani; aquest fet s’ha relacionat moltes vegades
amb la ornamentació dels cabells i els individus femenins (Pou et alii, ).

BRONZE INICIAL

Estructures d’emmagatzematge

Es documentaren un total de 14 fosses excavades en el subsòl totes elles localitza-
des a la part superior de la carena i disposades de forma isolada o en agrupacions màxi-
mes de tres estructures. A partir de la seva morfologia s’ha fet una tipologia que ha
donat com a resultat un total de tres grups genèrics:

1-Fosses de secció cilíndrica. Pertanyen a aquest tipus 4 estructures o sitges amb
uns diàmetres conservats que oscil·len entre els 0,6 i 1,14 metres i les fondàries, entre
els 0,54 i 1,96 metres. Els volums conservats mostren uns valors situats entre els 213 i
1.000 litres.

2-Fosses de secció bitroncocònica. Grup integrat per 6 estructures, també interpre-
tades com a sitges, de dimensions mitjanes amb diàmetres que oscil·len entre els 0,88 i
1,26 metres i les fondàries entre 0,62 i 1,02 metres. Les capacitats se situen entre els
368 i 750 litres.

3-Fosses circulars o tradicionalment anomenades cubetes. Aquest tipus es troba
integrat per 4 fosses amb una interpretació funcional dubtosa, que, com a característica
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comuna, es diferencien de les sitges bàsicament perquè presenten un diàmetre de la
boca més gran que la profunditat. Els diàmetres no superen l’1,50 metres i les alçades,
els 0,40 metres. Els volums són inferiors a la mitjana dels altres grups amb uns valors
compresos entre 169 i 459 litres.

A partir de la morfologia de les fosses excavades en el subsòl podem dir que tenen
com a objectiu principal o originari l’emmagatzemament de productes de caire agríco-
la. Un cop es van abandonar les estructures, ja sigui pel seu deteriorament o bé peerquè
van ser subtituïdes per unes altres, es van reblir amb les deixalles o residus produïts per
les societats que ocupaven aquest indret com ceràmica, restes faunístiques, matèria
orgànica, fragments de molins i altres macroestris... Per altra banda, dins de la dinàmi-
ca de reaprofitament de les fosses, a Can Gambús 2 trobem un conjunt de 5 fosses que
un cop reblertes es van utilitzar com a espais funeraris, amb un total de 8 enterraments
dels quals 5 són infantils, un subadult i 2 indeterminats. 

Estructura d’hàbitat

L’estructura UE 1122 es localitza isolada a la vessant sud-oest del turó de Can
Gambús en direcció al torrent de Vallcorba. Es tracta d’una fossa de grans dimensions
excavada en el subsòl de planta el·lipsoïdal amb una llargària màxima de 5,96 metres
una amplada de 3,63 i una fondària que oscil·la entre 0,10 i 0,60 metres. 

L’estructura s’articula a partir de dues depressions de les quals destaca una fossa o
cubeta de tendència circular situada a la meitat nord-oest del conjunt. 

Per altra banda, trobem dues estructures de combustió situades a l’extrem nord-oest
del fons de cabana. La primera, més dubtosa pel seu estat de conservació, presenta una
morfologia bastant irregular amb una planta lleugerament ovalada. La segona, que mos-
tra una major entitat, és una cubeta retallada en el subsòl de morfologia allargada amb
una planta més o menys el·líptica amb les parets fetes amb argiles que es troben rube-
factades.

Pel que fa a l’estratigrafia, només s’ha documentat un únic nivell que ocupava la
totalitat de la superfície de l’estructura; la resta d’estrats es troben isolats o farceixen
les cubetes o depressions que integren els fons de cabana. Des d’un punt de vista
general, els nivells estan formats per sediments d’estructura heterogènia compostos
d’argiles de tonalitats vermelloses o marrons de textures compactes amb pedres o
còdols de petites i mitjanes dimensions. Les potències són molt minses i poden
oscil·lar entre els 2 i els 26 centímetres. També trobem bosses de cendres amb frag-
ments o taques d’argiles o terra cuita que segurament procedeixen de les estructures
de combustió. 
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Estructura de combustió

Pel que fa a l’estructura UE 1195, que es localitza a uns 11,50 metres del fons de
cabana en direcció sud-oest, no es pot definir com un lloc destinat a l’hàbitat sinó que
es tracta d’una estructura complexa que probablement tenia un ús artesà amb una fun-
ció polivalent.

El forn, que queda circumscrit dins d’una fossa de grans dimensions, està compost
per una cubeta retallada en el subsòl que mostra una planta rectangular amb els extrems
o angles arrodonits, les parets corbades vers l’exterior i el fons còncau. Té una longitud
màxima de 2,59 metres una amplada que oscil·la entre les 0,56 i 0,75 metres i una
fondària d’aproximadament 0,20 metres.

L’estructura es divideix en dues parts o àmbits ben diferenciats: la primera, situada
a la meitat nord-est del conjunt, és una àrea singular feta amb pedres disposades de
forma vertical a banda i banda de la part superior de la cubeta. Aquestes, d’origen cal-
cari, són de grans dimensions i no mostraven indicis d’haver estat treballades llevat
d’un molí barquiforme de conglomerat, segurament reaprofitat. L’àmbit s’ha interpre-
tat com l’àrea de cocció que es devia trobar coberta per una estructura mòbil que devia
permetre l’extracció o col·locació dels productes per coure; a més, probablement també
presentava algun tipus d’obertura per ventilar la cambra. 

El segon àmbit, devia ser l’àrea destinada a la combustió, com ho indiquen els
nivells de cendres i la rubefacció de les parets. Aquest àmbit es troba ben diferenciat
de la zona de cocció per un tapiat d’argila que es podria desmuntar o muntar amb
certa facilitat després de cada cocció i, per tant, facilitava l’ús i la neteja de l’es-
tructura. 

A banda dels estrats que amortitzen la fossa on se situa l’estructura de combus-
tió, els nivells documentats són molt heterogenis, la majoria amb gran quantitat de
carbons i cendres que correspondrien a les restes de les darreres fases d’utilització
del forn.
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Figura 3. Planta i secció de l’estructura de combustió UE 1195 (Autor: Mario

Granollers – CODEX, SCCL).

Per a aquesta estructura es compta amb dues datacions de carboni 14:4

UBAR-849 3600+-45 BP (Nivell UE 1188) cal BC 2049-1876 86,2% (Carbó)
UBAR-848 3650+-40 BP (Nivell UE 1194) cal BC 2137-1921 95,4% (Carbó)

EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A CAN GAMBÚS 2, SABADELL (VALLÈS OCCIDENTAL) 119

4 El nivell UE1188, localitzat al fons de l’estructura, està compost d’argila de color marró fosc de tex-
tura compacta amb pedres de petites dimensions, carbons i argila cremada o cuita. El nivell UE1194, cobert
pel nivell UE1188, es troba format per argila de color blanquinós de textura solta amb carbons, cendres i cerà-
mica. Els materials associats són bàsicament restes ceràmiques corresponents a formes globulars amb el coll
diferenciat o no amb les superfícies majoritàriament allisades. Les decoracions més significatives són les
impressions situades a la part superior del llavi i els cordons aplicats impresos.
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Fossa irregular

La fossa UE 1154 es troba integrada per un retall practicat en el subsòl de planta allar-
gada amb una longitud màxima de 6,34 metres, una amplada que oscil·la entre els 0,8 i 1,8
metres i una fondària de 0,33 metres. Des d’un punt de vista general l’estructura presenta
una morfologia bastant irregular menys la part central on es documenta una mena de rasa
de secció rectangular. L’estratigrafia es redueix a dos estrats amb uns sediments de com-
posició heterogènia amb gran quantitat de pedres o còdols de petites i mitjanes dimensions. 

Materials

El conjunt ceràmic mostra un tractament de les peces molt acurat amb superfícies
exteriors ben allisades i algunes també de brunyides. Dominen les vores secants incli-
nades cap a l’interior i les de perfil rectilini amb llavis plano-horitzontals o engruixits.
Pel que fa a les bases presenten un fons pla i sense diferenciar amb el perfil exterior rec-
tilini; no n’hem documentat cap de convex malgrat que sí que hem recuperat vores de
formes hemisfèriques que gairebé sempre presenten aquest tipus de base.

Les decoracions més característiques són les impressions de secció circular o allar-
gades i, també, incisions horitzontals, verticals i obliqües que es poden disposar
paral·leles o combinades entre elles, que se situen a la part superior o exterior del llavi. 

Dins d’aquest apartat també hem d’incloure un tipus de decoració impresa localit-
zada en el fons d’una base. Es tracta de les empremtes deixades per una estora circular
concèntrica feta en el moment que la pasta del recipient encara estava tova. 

Un element molt característic d’aquest període, que també hem documentat, són les
decoracions en relleu caracteritzades per una superfície exterior irregular o rugosa
obtinguda per l’aportació de fang o pasta sobre la paret exterior que originàriament hau-
ria estat allisada. 

Finalment trobem cordons amb impressions o incisos horitzontals, verticals, oblics
o en forma de garlanda i que majoritàriament se situen paral·lels entre ells, en forma
d’arbre, intercalant horitzontals amb verticals o de forma aïllada. Les seves seccions
poden ser triangulars, quadrangulars o arrodonides.

D’elements de prensió trobem llengüetes simples que es localitzen a la part exte-
rior del llavi o molt a prop de la vora i gairebé sempre els trobem en fragments de grans
recipients o tenalles. També destaquem la presència de mugrons simples de petites
dimensions i nanses de secció aplatida i circular.

Entre les formes trobem bàsicament vasos oberts o de tendència hemisfèrica de
mida petita i mitjana; de tendència troncocònica de dimensions mitjanes i perfil baix;
de perfil globular i tenalles o recipients de grans dimensions amb les vores i llavis rec-
tes. Altres formes poc representades són les carenades amb un vas de petites dimensions
i dos corresponents a recipients de grans dimensions.
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Finalment, el conjunt macrolític recuperat està compost per un total de 36 peces, un
material que també apareix en altres jaciments de cronologies similars. Es tracta bàsi-
cament d’estris d’ús domèstic com matrius de molins, mans de molins, allisadors,
maces i percussors fets sobre una matriu de conglomerat.

Figura 4. Material ceràmic procedent de les estructures del bronze inicial (Autors:
Sergi Segura i Emiliano Hinojo – CODEX, SCCL).

BRONZE FINAL

Estructura d’hàbitat

Atribuïble a aquest moment cronocultural trobem una fossa de grans dimensions
(UE 1097) situada a la vessant sud-oest del turó de Can Gambús. Al seu interior es
documenta un seguit d’elements com estructures de combustió, cubetes i forats de
pal que, juntament amb els materials mobles com la ceràmica, artefactes de pedra i
fauna, semblen posar de manifest que ens trobem davant de les restes d’un fons de
cabana. 

La fossa es troba excavada en el subsòl mostrant una planta lleugerament ovalada
amb una superfície aproximada de 78 metres quadrats. Les parets presenten una incli-
nació vers l’exterior malgrat que en algun punt gairebé són inexistents a causa dels pro-
cessos erosius. El fons és molt irregular per la presència de cubetes, forats de pal i altres
desnivells. Té una longitud màxima de 12,10 metres i una amplada que oscil·la entre els
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10,56 metres a la part central, 5,47 a l’extrem sud-est i 7,45 metres al nord-oest. Pel que
fa a l’alçada conservada se situa entre els 0,06 o 0,5 metres. 

Com ja hem comentat, al seu interior s’ha documentat un parell d’estructures de com-
bustió. La primera, situada al límit sud, es troba formada per una cubeta de planta irregu-
lar amb gran quantitat de pedres de dimensions mitjanes i grans, fragments d’argila cuita
o cremada i carbons. La segona, situada al nord-oest, és un foc pla de planta circular amb
pedres i còdols de petites dimensions, algunes amb signes molt clars d’alteració tèrmica. 

Per altra banda, trobem un conjunt de 16 possibles forats de pal o estructures de
sosteniment, la majoria situats a la part central i meitat sud de la cabana, dels quals es
poden diferenciar dos grups. El primer serien retalls practicats en el subsòl amb una
planta de tendència circular, parets verticals o lleugerament inclinades vers l’exterior i
fons còncau o pla. El segon té unes plantes ovalades amb parets rectes o irregulars i un
fons còncau, pla o irregular. 

Disposem d’una datació radiocarbònica del rebliment d’una de les fosses docu-
mentades a l’interior del fons de cabana:5

UBAR-851 2850+-80 BP (Nivell UE 1218) cal BC 1260-835 95,4% (Carbó)

Fosses irregulars

A banda del fons de cabana s’han localitzat tres fosses de petites dimensions (UE
701, 762 i 764) practicades en el terreny geològic concentrades en la part inferior del
turó. Es caracteritzen per unes plantes irregulars que no superen els 2 metres de longi-
tud i amb una fondària que oscil·la entre els 0,25 i 0,9 metres. Al seu interior tan sols
presenta un nivell de rebliment amb gran quantitat de materials. Les fosses podrien for-
mar part de les restes d’un conjunt de possibles fons de cabana o llocs d’hàbitat que es
presenten molt arrasades i, per tant, no han conservat cap tipus d’element representatiu
com estructures de combustió o forats de pal. 

Disposem d’una datació radiocarbònica del rebliment d’una d’aquestes fosses:6

UBAR-850 2925+-55 BP (Nivell UE 702) cal BC 1308-974 94,4% (Carbó)
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5 El nivell UE 1218 correspon al rebliment d’una fossa (UE 1217) localitzada dins del fons de cabana.
Compost d’argila de color marró fosc de textura compacta amb pedres de dimensions mitjanes, carbons, cen-
dres, fauna, argila cuita i ceràmica. La ceràmica presenta les formes següents: plats-tapadores de perfil tron-
cocònic o lleugerament còncau, vasos tancats de coll cilíndric, vasos globulars, urnes en forma de “S”, vasos
de perfil ovoide i bols hemisfèrics. Decorats amb acanalats (horitzontals, verticals, “dents de serra”), cordons
digitats situats en la inflexió vora-cos i impressions sobre el llavi.

6 El nivell UE 702, que farceix la fossa UE 701, està compost d’argila de color vermellós de textura com-
pacta amb carbons, ossos i ceràmica. La ceràmica presenta les formes següents: plats-tapadores de perfil tron-
cocònic o lleugerament còncau, vasos tancats de coll cilíndric, vasos globulars, urnes en forma de “S”, vasos
de perfil ovoide o perfil en “S” i bols hemisfèrics. Decorats amb acanalats (horitzontals, verticals, “dents de
serra”), cordons digitats situats en la inflexió vora-cos i impressions sobre el llavi. 



Materials

El conjunt ceràmic mostra unes característiques tipològiques i decoratives força
homogènies que són definidores de les ceràmiques d’aquest període. Des d’un punt de vista
general, el tractament de les peces es presenta molt acurat amb superfícies ben allisades.

Les vores majoritàriament són secants inclinades cap, l’exterior, de perfil rectilini,
amb llavis plano-horitzontals o arrodonits. Cal destacar la presència d’un gran nombre
de vores bisellades o amb acanalats interiors Les bases no presenten gran varietat ja que
gairebé totes són planes.

Quant a les decoracions es constata una continuïtat de determinats motius com els
cordons disposats horitzontalment que poden ser digitals o impresos i que es localitzen
en el punt d’inflexió o contacte entre el coll, si en té, i el cos. A més es constata l’apa-
rició de nous motius decoratius com els acanalats que presenten una gran varietat d’es-
tils i disposicions com els horitzontals, verticals, oblics, dents de serra...

Pel que fa a les formes, en primer lloc es documenta la perduració de formes amb
una tradició que arrenca de més enllà de l’edat del bronze com per exemple les urnes
amb uns perfils globulars o en forma de “S” o, també, els plats/tapadora de perfil tron-
cocònic o lleugerament còncau. Una novetat respecte als períodes anteriors són els reci-
pients o urnes de tendència globular, que presenten uns colls subcilíndrics o cilíndrics,
que diferencien el cos de la vora, que es mostren molt desenvolupades i força exvasades. 

Figura 5. Material ceràmic procedent de les estructures del bronze final (Autors:
Sergi Segura i Emiliano Hinojo – CODEX, SCCL).
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Pel que fa al material macrolític, hem localitzat un total de 18 individus correspo-
nents a matrius de molins, allisadors, maces i parts mòbils o mans de molins. 

PRIMERA EDAT DEL FERRO

Estructures d’emmagatzematge 

Pel que fa a les estructures documentades dins d’aquesta fase, en trobem un total de
42 que es localitzen a la part superior d’una carena de pendent suau. Depenent de la mor-
fologia i funcionalitat de les estructures estudiades podem establir-ne tres grups diferents:

1- Fosses de perfil troncocònic. Amb un total de 26 fosses, les quals interpretem com
a sitges, amb un diàmetre conservat de la boca d’entre 0,84 i 2,15 metres i un diàmetre
de la base d’entre 1,06 i 2,66 metres. Les fondàries varien entre els 0,22 i 1,84 metres.
En general els volums mostren uns valors que oscil·len entre els 517 i els 4.000 litres de
capacitat.     

2- Fosses de secció cilíndrica. Grup compost per una única estructura o sitja de
dimensions mitjanes que conserva un diàmetre aproximat d’1,2 metres, una fondària de
0,94 i un volum de 1.156 litres. 

3- Fosses circulars. Aquest grup es troba compost per un total de 15 estructures. Les
plantes són de morfologia circular amb uns diàmetres d’entre 0,92 i 1,90 metres, sec-
cions cilíndriques i fons pla o còncau. Amb relació a les fondàries, trobem des de les
menys profundes, amb 0,13 metres, fins a les que arriben als 0,56 metres. Pel que fa a
les capacitats, oscil·len entre els 112 i 1.215 litres de capacitat.

Com en el cas de les fosses del bronze inicial es documenta l’abocament dels resi-
dus relacionats amb les activitats domèstiques d’aquestes societats. Com a novetat res-
pecte a períodes anteriors hem documentat artefactes de ferro i bronze a més de mate-
rial constructiu fet amb argila cuita o cremada. Per altra banda, també hem documentat
el reaprofitament d’aquestes estructures com a fosses de combustió i, fins i tot, com a
dipòsit funerari d’un individu adult. 

A partir de les restes paleocarpològiques recuperades dels rebliments de les fosses
podem dir que ens trobem en un context d’agricultura cerealística de secà, on els cere-
als com l’ordi vestit (Hordeum vulgare) i el blat nu (Triticum aestivum/clurum) són els
més importants. L’agricultura es complementa amb altres cereals clarament secundaris
com l’ordi nu (Hordeum vulgare var. nudum), el blat de tipus compacte (Triticum aes-
tivum/clurum tipus compactum), el mill (Panicum milliaceum) o el panís (Setaria itali-
ca), cereals de primavera que ajuden a completar el cicle agrícola. Les lleguminoses
documentades són les llenties i els pèsols i formen una part molt important en la dieta
de les comunitats protohistòriques, perquè són el millor complement nutritiu en una
dieta cerealícola i, a més, el seu cultiu aporta beneficis a la regeneració del sòl. Un altre
complement de la dieta són els fruits recol·lectats dels boscos de les rodalies de l’as-
sentament com les glans (Quercus sp.).7
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7 Estudi fet per l’especialista Daniel López i Reyes (ROCS SCP/UB).



Disposem d’una datació radiocarbònica del rebliment de la sitja on es va localitzar
l’individu inhumat:8

UBAR-852 2560+-55 BP (Nivell UE 393)  cal BC 826-511 95,4%   (Carbó)

Materials

Es tracta d’un conjunt ceràmic molt homogeni que presenta un tractament de les
superfícies molt acurat amb acabats allisats o brunyits. Dominen les vores de perfil
rectilini inclinades vers l’exterior amb llavis arrodonits i ocasionalment amb bisell.
Pel que fa a les bases són planes però també trobem alguns fragments de peus anu-
lars poc alts. 

Entre les decoracions emprades, la més característica són els cordons digitals i inci-
sos, els acanalats són minoritaris amb motius senzills, gairebé sempre horitzontals.
També apareixen decoracions a base d’impressions o incisions, tot destacant l’aparició
d’un nou motiu o acabat respecte a períodes anteriors, com el pentinat o traços paral·lels
que cobreixen totalment o parcialment la superfície dels atuells.

Entre les formes trobem bàsicament els vasos de perfil ovoide de mida petita o mit-
jana, els de tendència bitroncocònica de carena suau i boca ampla i les tenalles de per-
fil globular o en forma de “S”. Altres tipologies amb menor representació són els plats-
tapadora de perfil troncocònic i els vasos oberts de petites o mitjanes dimensions de per-
fil arrodonit o en “S”. 

Finalment, s’ha analitzat una mostra per a l’anàlisi de fitòlits recollida d’un reci-
pient ceràmic amb vora de perfil exterior convex i llavi arrodonit, cos hemisfèric i peu
divergent baix. El resultat de les anàlisis mostra una presència majoritària de la famí-
lia de les gramínies amb percentatges d’inflorescència força elevats, encara que no
prou com per dir que només contenia aquest element. També conté restes de fusta i
escorça i fulles de dicotiledònia, la qual cosa fa pensar que probablement el contingut
d’aquesta ceràmica es trobava barrejat amb la resta del sediment de la sitja. Davant
aquestes dades probablement s’hauria de relacionar el recipient amb el processament
dels cereals.9

El total de peces de matriu de molins recuperats, totes incloses dins del tipus de
molins de vaivé o de tradició neolítica, ha estat de 188. Els molins estan fets majo-
ritàriament sobre roques de tipus sedimentari o conglomerats triàsics probablement
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8 Mostra procedent del 5è nivell de rebliment, d’un total de 6, de la sitja UE 319. Està compost d’argi-
la de color grisenca amb nòduls de calç de color de textura solta amb cendres, carbons, ossos i ceràmica.
Presenta les formes ceràmiques següents: bols hemisfèrics, vasos oberts de vora exvasada i cos arrodonit,
urnes de perfil en “S” i plats-tapadora de perfil troncocònic o lleugerament còncau. Decorades amb cordons
digitats, impressions situades a la part superior del llavi i superfícies pentinades.

9 Estudi fet per l’especialista Dan Cabanes (Arqueoline, SL). 



recollits dels marges de les rieres o rius propers al jaciment. Per altra banda, trobem
altres litologies amb menor representació com el granit, pedra sorrenca, calcària i
roques metamòrfiques. Pel que fa a les plantes, predominen les morfologies el·líp-
tiques i en menor mesura ovalades, subrectangulars i circulars. En secció, podem
diferenciar tres formes bàsiques: les semiel·lipsoïdals, les trapezoïdals i les qua-
drangulars. 

Dins del conjunt d’elements elaborats amb argila i terra cuita trobem un total
de 147 fragments, on podem distingir dos grans grups segons la funció i les tècni-
ques constructives emprades: en primer lloc trobem els que corresponen a materials
constructius com per exemple els tovots o els paraments i cobertes; i, en segon lloc,
aquells elements que formen part de l’àmbit domèstic o que estan relacionats amb
la producció com són les restes de les llars de foc o de possibles recipients-conte-
nidors.

Finalment, també destaca la presència d’alguns objectes de bronze com un frag-
ment d’una fíbula de doble ressort o un fragment d’un braçalet de secció quadrada, o
també objectes de ferro, com una fíbula serpentiforme.

Figura 6. Mostra del material ceràmic procedent de les fosses de la primera edat del
ferro (Autors: Sergi Segura i Emiliano Hinojo – CODEX, SCCL).
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IBÈRIC

S’han excavat un total de 44 estructures, en la seva majoria fosses indeterminades
i sitges, que es concentren totes en tres àrees molt concretes, a excepció d’algunes
poques disperses, de les quals cal destacar l’excavació d’una canalització conservada en
253 metres, una torretera i uns fons de cabana.

Àrea 1

Petit conjunt format per una fonamentació, una sitja i un retall irregular, situat a
l’extrem oest del jaciment. La fonamentació la conformen dues estructures de planta en
ela: la més ben conservada té una longitud de 4 metres i orientació N-S, i l’altra té una
orientació E-O i 1 metre de llarg, i només se’n conserva una sola filada de pedres sense
desbastar lligades amb argila. La sitja és de cos globular amb una petita cubeta al fons.
Per altra banda el retall és de planta el·lipsoïdal amb parets força rectes. 

Tot el conjunt s’hauria de situar en un moment anterior al segle II aC. Amb absèn-
cia total de material ceràmic i construcció romana, hi abundat la ceràmica grollera oxi-
dada a mà, olles amb decoració aplicada, cordons digitats en el llom i, en menys quan-
titat, grollera reduïda a mà. Ceràmica oxidada amb gerres de coll de cigne, gerretes i
plats seguit en menys quantia per comuna reduïda amb bols, plats de vora reentrant i
gerretes.

Àrea 2

Situada a l’extrem sud-oest està formada per 16 estructures amb una cronologia que
s’inicia en el darrer quart del segle III aC arribant fins al canvi d’era. A partir de la seva
morfologia es veuen diferències entre les sitges més antigues i les més modernes. Les sit-
ges antigues, 3 unitats, presenten cos globular i fons còncau amb un volum superior, que
oscil·la entre els 1.228 i 3.759 litres. Per altra banda les sitges més modernes, 5, presenten
el cos globular i el fons pla amb volums inferiors, que oscil·len entre 1.452 i 1.967 litres. 

De les restants estructures 5, responen a cubetes de planta circular de secció cilín-
drica o còncava. Dues estructures responen a grans retalls de planta i forma irregular
amb una fondària d’1 metre. Aquests retalls han proporcionat gran quantitat de mate-
rial i el més modern, destacant el retall UE 1022 on la trobada d’un fragment de Dressel
2/4 permet situar el seu rebliment en el darrer quart del segle I aC. La darrera estructu-
ra és un petit retall de planta i secció irregulars.

Àrea 3

Es troba situada dalt de la carena. El conjunt el conformen 21 estructures essent les
sitges les de major nombre, seguit per cubetes i retalls petits indeterminats i un fons de
cabana.
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Per la morfologia poden distingir tres tipus de sitges: 1 de secció troncocònica i
fons pla, 3 de cos globular i fons pla i 4 de cos globular i fons còncau. La fondària
conservada oscil·la entre 96 i 210 centímetres amb una capacitat d’entre 965 i 2.975
litres.

La resta d’estructures les conformen 6 cubetes i 6 retalls irregulars de dimensions
reduïdes. Les cubetes són de planta circular amb cos cilíndric o formant un casquet
esfèric amb una fondària conservada que no supera els 30 centímetres. 

L’última de les estructures respon el que podria ser qualificat com a fons de cabana.
És un retall de 15 metres de llarg i 6 d’ample amb planta lleugerament el·lipsoïdal, on en
el fons del seu interior s’han documentat nombrosos forats de pal que perfectament
podrien formar part de la sustentació d’una coberta de material perible i el que podrien
ser les divisions internes. No es va documentar cap tipus de paviment ni nivell d’ús. Sí
que es va documentar, en canvi, la manca de llars i la presència d’un rebliment força
homogeni, fet que podria indicar que la funció a la qual fou destinada no era la d’habi-
tació sinó un cobert per al bestiar o graner.

Cronològicament cal situar tot el conjunt en un moment d’inici a finals del segle II
aC. perdurant al llarg de tot el segle I aC. El material recuperat és principalment de cerà-
mica comuna oxidada ibèrica amb gerres de coll de cigne, amb nanses de cistella, tri-
lobulades, plats de llavi reentrant, càlats i morters. També comuna grisa amb formes
idèntiques a les oxidades a excepció de les gerretes bitrococòniques. Gran quantitat de
Campaniana A amb formes Lamb, 1, 6, 5, 36 i 55, i Campaniana B amb Lamb. 1, 3, 5,
6, 8 i 36. Abundant àmfora itàlica Dressel 1A, 1B i 1C, fragments d’àmfora
Tarraconense 1, sudhispànica, africana, alguns fragments de parets fines Mayet II així
com quantitat fragments de dolis i tègules entre altres.

CANALITZACIÓ

Travessant en diagonal el camp oest, es va documentar una canalització, que va
poder ser documentada, en força bon estat, en uns 253 metres. Malauradament no
en tenim ni l’origen ni el final. En diversos trams es documentà la rasa feta per la
construcció de la canalització, la qual era més estreta en la secció inferior de la rasa
que en la superior, formant-se a la meitat una mena de banqueta o esglaó a ambdós
costats, on possiblement fou col·locada la seva coberta, de la qual no es va docu-
mentar cap resta. Probablement fou construïda amb tegulae i, una vegada abando-
nada, fou espoliada en la seva totalitat. L’amplada major de la rasa feia 0,60 m,
mentre que la menor 0,40 m; per tant, cadascuna de les banquetes feia gairebé 0,10
m d’amplada.

Al fons de la rasa fou col·locada la canalització. Es tracta d’una estructura
hidràulica formada per tubs de mitja canya de ceràmica, als extrems dels quals es
fan uns encaixos per afavorir la unió entre ells. Les unions entre els tubs no foren
farcides amb argamassa de calç i sorra. Tot i això, en algun punt s’ha trobat una
mena de morter blanquinós molt tou que possiblement servís per impermeabilitzar
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les unions. Cadascuna de les peces té una longitud de 0,58 cm, una amplada de
0,12 m i una profunditat de 0,10 m, les mides sempre preses a l’interior de cadas-
cuna.

L’orientació de la canalització era d’oest-est i tenia una longitud total d’uns 253
metres. La diferència de cota entre l’extrem occidental i l’oriental era de només 0,4 m. El
traçat d’aquesta era molt sinuós, probablement per mitigar la força de l’aigua al seu reco-
rregut. La funció principal i amb tota seguretat era la de proveir d’aigua per al regadiu,
aigua que devia ser recollida d’un manantial o de l’actual torrent de Vallcorba on la cana-
lització podria anar paral·lela a ell fins a un punt on recolliria les aigües d’una possible
resclosa. Les constants transformacions antròpiques efectuades sobre la topografia (cons-
trucció de noves vies de comunicació, aterrassaments, activitat agrícola, etc.), que han
provocat fins i tot la desviació de la torrentera, impossibiliten la recerca de la canalització
en àrees properes.

Pel que fa a la cronologia podem establir el període de funcionament d’aques-
ta. El nivell de rebliment és molt homogeni compost per un paquet d’argila verme-
lla amb alguna pedra, ceràmica ibèrica, un fragment de campaniana A i, en un punt
concret, de diversos fragments d’àmfora romana, Pasqual 1 tarraconense. Una visió
acurada de la pasta de les Pasqual permet confirmar que no van ser produïdes en el
forns de Can Feu, producció que s’inicia poc abans del canvi d’era (CARBONELL,
FOLCH, MARTÍNEZ, 1991) i que per tant vindria d’altres tallers. Igualment cal tenir
present que la rasa de la canalització talla el retall UE 7124, el rebliment del qual
es pot datar en el segle III aC. Davant aquestes dades, podríem concloure que la
canalització fou construïda en un moment posterior del segle III i que perduraria fins
algun moment de la segona meitat del segle I aC. Encara que la cronologia no és
molt precisa podem afirmar que l’estructura correspon a un element hidràulic
important del sistema d’ocupació agrícola d’aquesta part del Vallès, possiblement
vinculat a les sitges i retalls datat en els segles II i I aC que s’han documentat en tot
el jaciment.

Un altre criteri per recalcar és la importància d’aquesta estructura ja que és una obra
d’enginyeria en si mateixa. Es tracta d’una obra homogènia, feta en un moment concret,
amb peces fetes només per a aquesta estructura que s’uneixen les unes amb les altres de
manera perfecta, amb un traçat sinuós per evitar la força de l’aigua i un pendent suau
cap a l’est. 
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Figura 7. Vista d’un tram de la canalització on s’aprecia la seva sinuositat i les peces

que la conformen (Autor: Pere Lluís Artigues – CODEX, SCCL).
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TORRENTERA

La torrentera documentada tenia una longitud total de 68 metres, dividida en dues
àrees: l’àrea nord i la sud.

L’àrea nord estava formada per un gran retall de planta semicircular d’uns 5 metres
de diàmetre que se situava en el centre, la funció del qual devia ser la de bassa que reco-
llia les aigües de les dues torrenteres que hi desembocaven pel nord-oest i l’oest. Després
del gran retall o de la gran bassa on quedava acumulada l’aigua, la torrentera devia pros-
seguir el seu curs vers el sud-est, fins a quedar interromput el seu recorregut per un muret.

Sobrepassat aquest muret, UE 501, àrea sud, ens trobaríem amb l’encreuament amb
un altre torrent que vindria de l’oest el qual també es trobava interceptat en el seu camí
per una altra estructura i el mur UE 511. Tant els murs UE 501 com UE 511, estaven
fets en pedra seca i perfectament encaixats en els llits dels torrents. Desconeixem la
seva alçada original, ja que aquesta va estar afectada per la successiva activitat agríco-
la que ha patit la zona al llarg del temps.

A partir de l’encreuament de les torrenteres, el torrent es feia més ample i molt més
marcat en el terreny. Aquesta torrentera seguia descendint en direcció sud-est amb petits
desnivells, a mode de terrasses. A mig recorregut, tornava a estar interceptada per l’es-
tructura UE 514. Aquesta, obrada en pedra seca i perfectament encaixada en el llit del
torrent, presentava en la seva cara est un lleuger atalussat, fet aquest que recordava un
assut, encara que en molt petita escala. 

Salvant l’estructura UE 514, la torrentera efectuava un gir de prop de 90 graus i pre-
nia direcció nord-est, desapareixent sota l’actual carretera de Terrassa.

Pel que fa a la cronologia, s’ha pogut recuperar molt poc material ceràmic, però
aquest respon en la seva totalitat a la ceràmica comuna oxidada ibèrica. Tenint en comp-
te la proximitat del conjunt de sitges dalt de la carena, totes datades entre finals de segle
II i segle I aC, és fàcil pensar que els habitants d’aquesta zona, on la base de la seva acti-
vitat econòmica era l’agricultura, volguessin aprofitar al màxim les aigües que deixa-
ven les pluges i que per aquest motiu adaptessin la torrentera a les seves necessitats.

Referent a les funcions principals, podem esmentar dues hipòtesis. Creiem que
una d’elles podria ser que les estructures UE 501, 511 i 514 tinguessin com a funció
principal la de retenir l’aigua a mode de presa, per tal d’evitar que aquesta es perdés
torrent a baix i no pogués ser reaprofitada. Desconeixem com eren els seus corona-
ments, però podria ser que aquests tinguessin un afegit de fusta. També podria ser que
aquest afegit estigués simplement sobre l’estructura UE 501, ja que darrere tindria
prou espai per a una bassa i el que és més important, menys pendent. L’altra funció
podria ser com a salt d’aigua, evitant d’aquesta manera que l’aigua agafés força. De
tota manera és pràcticament impossible donar-li una interpretació fiable donat que
només hem pogut documentar un tram de la torrentera ja que la resta ja havia estat
afectada per la construcció de la carretera de Terrassa i desconeixem com devia ser el
tram final, si l’aigua desembocava en un altre torrent o si pel contrari existia alguna
gran bassa de recollida d’aigües i volien evitar l’arribada d’un excés de sediment.
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10 Estudi fet per l’especialista Daniel López i Reyes (ROCS SCP/UB).

Figura 8. Restitució de la torrentera (Autor: DORTOCA, SL).

Pel tipus les restes documentades poden dir que ens trobaríem davant tres petits
nuclis rurals de caire agrícola, amb sitges per a l’emmagatzematge dels productes agrí-
coles, i on la necessitat d’obtenir i controlar aigua per al conreu comportarà la necessi-
tat de construir una canalització i regular les aigües de la torrentera. Les anàlisis car-
pològiques10 han permès recuperar de l’interior de les sitges exemplars d’ordi vestit
(Hordeum vulgare) i blat nu (Tritium aestivum /durum). Aquests nuclis cal posar-los en
relació amb l’aparegut dalt la carena durant la intervenció de Can Gambús 3, el de Can
Feu (CARBONELL, FOLCH, MARTÍNEZ, 1991), Can Tona, sitges de la UAB (CRAC, 2002),
Castellarnau (ARTIGUES, RIGO, 2002), etc. 

ÈPOCA MEDIEVAL

El jaciment de Can Gambús té un total de 169 estructures medievals, que queden
englobades en quatre àrees molt concretes amb concentracions més importants, i qua-
tre àrees més amb menys densitat d’estructures. Donat el grau d’arrasament del jaci-
ment la quasi totalitat de les estructures són negatives, formades per sitges, cubetes i
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fosses irregulars, a excepció del conjunt documentat a l’extrem oest del jaciment, amb
restes de fonamentacions, que perfilen fosses que conjuntament amb els forats de pal
permeten descriure un habitatge amb diferents àmbits.

Àrea 1

Es troba situada a 60 metres al nord-oest de la masia de Can Gambús. Estava for-
mada per un conjunt de 13 sitges, 4 cubetes i un pou. Per la morfologia de les sitges
podem crear tres grups diferenciats. Les primeres i més abundants són les de cos glo-
bular amb el fons pla, amb 10 estructures; un segon grup, amb dues sitges, són de cos
globular i fons còncau, i el tercer està format per una sitja de cos cilíndric. La fondària
conservada d’aquestes oscil·la entre els 74 i 180 centímetres i la capacitat calculada en
les sitges més senceres varia entre 697 i 1.798 litres.

Entremig de les sitges es documentà un únic pou de planta circular i cos cilíndric.
En les seves parets presentava petits encaixos oposats disposats cada 50 cm aproxima-
dament que funcionaven com a graons per facilitar l’accés al seu interior. 

Fent referència a les cubetes se’n documentaren de dos tipus; la de cos esfèric amb fons
còncau, de la qual només existeix un exemplar, i la resta, de secció cilíndrica i fons pla.

El materials recuperats estaven formats principalment per olles de cos globular i
fons pla amb línies concèntriques sobre el llom o llises, algun fragment d’olleta i servi-
dores, en la seva majoria de cocció reduïda. Cal destacar un fragment de gerra de boca
quadrilobulada de pasta clara i to beix decorat amb línies concèntriques en el llom i un
fragment de sitra. Aquest conjunt ceràmic permet situar les estructures entre els segles
IX i XI. (RIU, 1998; SÀNCHEZ, 1998). A aquest conjunt caldria afegir l’excavat recent-
ment en l’anomenat Can Gambús 3, format per 24 sitges, 3 cubetes i les restes d’una
fonamentació, amb una cronologia que abraça des de l’alta edat mitjana fins al segle XIV

(CODINA, ARTIGUES, 2006)

Àrea 2

Es trobava situada dalt de la carena on es documentaren un total de 59 estructures
concentrades totes elles en la banda oest de la plataforma superior, amb una cronologia
que aniria des del segle X fins el segle XIV, moment de màxima expansió de l’assentament.

Dels segles X-XI són les estructures més antigues formades per una sitja, 1 retall, 5
tombes i un forn de producció ceràmica. La sitja presenta les mateixes característiques
que les més modernes, cos globular amb fons còncau. 

Les 5 tombes es troben en l’extrem oposat a la resta d’estructures. Les fosses més
ben conservades permeten assegurar que són fosses de tipus antropomorf i que poden
datar-se entre els segles IX i XI. Es troben en un estat molt arrasat: només n’hi ha dues
de senceres i amb una orientació O-E. 
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El forn era de planta circular amb un diàmetre conservat de 2,10 metres i el prae-
furnium situat al sud-oest. Es trobava excavat en el subsòl i presentava les seves parets
rubefactades. L’excavació de la cambra de combustió va permetre documentar part de
la graella enfonsada.

Figura 9. Forn amb part de la graella documentada (Autor: Pere Lluís Artigues –
CODEX, SCCL).

La resta d’estructures estan formades principalment per sitges de cos globular amb
el fons còncau o cilíndriques amb el fons pla, totes elles datades en els segles XII i XIV.
El material ceràmic recuperat de l’interior de les sitges i retalls eren principalment olles,
cassoles, canelobres, tapadores, on la decoració predominant era la de línies concèntri-
ques amb línies ondulades. Les més modernes acompanyades amb fragments de plat
decorats en verd i manganès. 

Cal destacar un gran retall, la UE 4077, de 28 metres de llargària. Presentava orien-
tació nord-oest, sud-est amb pendent vers el sud-est on en aquest extrem girava 90 graus
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al sud-oest, i es trobava en el seu límit les restes d’un tapiat de pedres. Aquest ha estat
interpretat com una rampa de comunicació de l’àrea més elevada de l’assentament amb
l’inferior.

Àrea 3

La conforma l’habitatge que es troba en la part més occidental del jaciment a tocar
de l’autopista amb una superfície aproximada de 875 m2. Malgrat l’elevat nivell d’a-
rrasament, s’han pogut diferenciar quatre àmbits. En els quatre casos l’espai es delimi-
ta per un rebaix al subsòl geològic amb restes de murs perimetrals. Associats a aquests
es van documentar 10 sitges i 3 cubetes.

-Àmbit 1
L’àmbit 1 se situava a l’extrem sud-oest del conjunt amb unes dimensions de 7,10

metres de llargada i 3,40 metres d’amplada. Es tractava de la part més ben conservada,
ja que mantenia encara força potència estratigràfica i el seu perímetre es trobava ben
delimitat per murs que conservaven fins a dues filades de pedres. 

La tècnica dels murs d’aquest àmbit era diversa. D’una banda, teníem el mur 736,
molt més arrasat i que presentava un aparell de còdols sense treballar i terra barreja-
da, de característiques semblants a les UE 7078 i 7121, dels àmbits 3 i 4. D’una altra
banda, els murs UE 735 i UE 737 estaven fets emprant una tècnica que combinava un
exterior de pedres de mitjanes i grans dimensions, amb un interior amb pedres petites
i argila.

En l’interior de l’àmbit es va documentar un paviment de morter de calç, molt dis-
gregat i que ocupava només la banda SE de la part central. Funcionant amb aquest
paviment hi havia 14 forats de pal, dos dels quals presentaven la mateixa alineació que
els que van ser documentats en l’àmbit 2, cosa que ens portaria a pensar que en els
àmbits 1 i 2, hi devia haver una filada de pilars centrals que podrien sostenir una cober-
ta a dues aigües.

En un moment posterior es devien amortitzar aquests nivells (paviment i forats de
pal) elevant la cota del terreny i afegint-hi una nova estructura a sobre. Aquesta nova
estructura (UE 738), situada en el centre nord de l’estança, estava feta amb còdols i llo-
ses planes, lligats amb un morter de calç. La seva funció podria ser de suport o susten-
tació, en substitució dels pilars de fusta.

-Àmbit 2
Situat a l’extrem nord-oest, presentava una planta amb tendència rectangular de 6

m de llargada per 3,08 d’amplada. En el seu interior es van documentar nombrosos
forats de pal (10) i dues sitges de secció trococònica, una de les quals (UE 7001) enca-
ra conservava la boca sencera i les marques per encaixar una tapadora. 

Pel que fa als forats de pal, n’hi havia quatre que marcaven una alineació que seguia
l’eix longitudinal del retall, que cal relacionar amb la possible coberta a dues aigües que
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ja hem esmentat anteriorment. La resta se situaven a la banda oest i delimitaven el que
podria ser una subdivisió de l’espai intern.

-Àmbit 3
Situat en la part sud-est del conjunt. Presentava una planta de forma irregular amb

tendència rectangular de 6 metres de llarg i 4,20 d’amplada. En el seu interior, en la part
més oriental, van aparèixer diferents forats de pal. En una fase posterior i després d’una
anivellació de l’espai interior, s’afegiria un mur de maçoneria. Finalment tres sitges reta-
llaran l’espai interior en la darrera fase d’ús del conjunt. Pel que fa a la tipologia de les sit-
ges, totes tenen fons pla i cos globular, excepte UE 7123, de fons lleugerament còncau i
cos cilíndric. 

-Àmbit 4 
Retall de planta irregular amb certa tendència triangular de 5,45 m de llargada i

3,10 d’amplada, aquest àmbit se situa al nord de l’àmbit 3. Al seu interior es van docu-
mentar alguns forats de pal associats a un nivell d’ús, de terra piconada. 

En aquest cas igual que en l’anterior, després de l’amortització dels forats de pal i
el paviment es documenta un mur de maçoneria de pedra i terra (UE 7078).

-La resta d’estructures
Fora del que hem anomenat àmbits, es documenten un grup de retalls.

Concretament, tres cubetes: una de cilíndrica i dues més de globulars; un forat de pal i
cinc sitges de cos globular i fons pla, que se situen en la seva majoria en la banda nord
del conjunt. Totes les sitges estaven poc arrasades i se’n conservava una bona fondària,
entorn al metre i mig i en algun cas, fins i tot, el que sembla la boca de la sitja. 

-Evolució del conjunt i cronologia
Aquest conjunt excavat és un exemple d’arquitectura domèstica rural d’època

medieval, i amb les dades que tenim podem dir que l’assentament fou construït a l’alta
edat mitjana, perdurant segurament fins al segle XIV o XV. Aquestes darreres dates vin-
drien confirmades per la localització de dos fragments ceràmics amb coberta en blanc
estannífer, un dels quals presentava traces del que semblava reflex metàl·lic, en les sit-
ges 7121 i 7123. 

Les estructures més antigues (ss. X-XI) estarien representades per les sitges UE
147, 7063 i 7143. Sitges de cos globular i fons pla. El material respon principal-
ment a olles de cos globular i fons pla, decorat en el llom amb línies concèntriques.
En menys quantitat gerres, gibrells i grans contenidors. La capacitat calculada
oscil·la entre 914 i 1.593 litres. Aquestes sitges es troben al voltant de l’àmbit 3,
fet que podria indicar l’origen del conjunt al voltant del qual creixerà, durant els
segles XII-XIII. En aquest moment de màxima activitat és quan el conjunt es desen-
volupa en la màxima extensió i es construeixen tots els àmbits definitius en dues
fases. La primera fase estaria caracteritzada per una utilització predominant de la
fusta com a element constructiu, fet documentat pels nombrosos forats de pal. La
segona fase representa una amortització d’aquests elements lignis i una progressi-
va introducció de la pedra, murs perimetrals i interns. Les sitges són totes globu-
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lars amb el fons pla amb una capacitat d’entre 1.140 i 1.265 litres a excepció de
les dues sitges troncocòniques localitzades dintre de l’àmbit 2 de 119 i 625 litres
ja que estaven senceres.

El moment d’abandonament s’hauria de situar entre els segles XIV i XV, a les que
corresponen les sitges 7121 i 7123.

Figura 10. Planta del nucli rural (Autor: Mario Granollers – CODEX, SCCL).

Àrea 4

Es troba situada a l’extrem nord del jaciment. El conjunt deuen ser les restes d’un
hàbitat rural molt desfigurat i del qual només s’han conservat els retalls: 16 sitges, 3
cubetes i tres grans fosses.
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En el conjunt de sitges hi trobem diverses tipologies, que ja es repeteixen en altres
àrees del jaciment. La més nombrosa és la de cos globular amb el fons pla, amb 9
exemples, seguit per 6 de cos cilíndric i una sola estructura de cos globular amb fons
còncau, amb unes dimensions conservades que oscil·len entre els 82 i 184 centímetres
de fondària i una capacitat d’entre 354 i 1.685 litres. Per altra banda les cubetes pre-
senten aproximadament 1 metre de diàmetre i una fondària conservada d’entre 30 i 60
centímetres.

Cal prestar atenció a l’associació d’algunes de les sitges amb cubetes. Aquest és
el cas de les sitges UE 911, 917 i 966, amb les cubetes UE 913, 936 i 968 respecti-
vament, on les estructures són quasi tangents, tallant la cubeta una petita part de la
sitja. Les sitges es troben alineades, les cubetes es localitzen sempre a la banda sud.
En la intersecció dels dos retalls, sitja i cubeta, es troba un muret efectuat en pedra
seca, del que només n’hem documentat dos. Desconeixem el perquè d’aquesta sim-
biosi i la possible funcionalitat dels murets així com les dels retalls que podria no ser
la d’emmagatzematge. 

Mentre que la totalitat de les sitges es troben en el nivell pla del sòl, n’hi ha dues
excavades en el subsòl. De la sitja UE 917, de grans dimensions, s’excavà en la cara
sud una galeria, que corre vers el sud uns 3’60 metres fins a sortir a la superfície. En el
sòl de la galeria s’han documentat dues sitges, la UE 977 i la UE 979, les dues de cos
globular i fons pla i en les quals són visibles els encaixos de la tapadora. Aquesta gale-
ria s’havia de construir en un moment en què la sitja UE 917 ja havia deixat de funcio-
nar com a tal. De moment, i fins que no avanci més l’estudi, només podem aventurar-
nos a efectuar dues hipòtesis referents a aquestes sitges. La primera és que funciones-
sin com a fresquera, i la segona, que el seu propietari volgués ocultar-les.

La resta d’estructures responen a grans retalls, dels quals podem diferenciar-ne dos
tipus, la UE 919, retall irregular de funcionalitat dubtosa, i les ue 939 i 941, de planta
rectangular amb el fons pla. Possiblement ens trobem davant de les restes de dos fons
de cabana d’aquesta època, encara que l’estratigrafia interna no ha aportat cap nivell
d’ús. Aquesta idea ve reforçada pel fet que el retall UE 941 presenta, a més, dos forats
de pal en el límit nord.

Cronològicament, cal situar aquest conjunt de sitges i retalls entre els segles XII i
XIII, a partir del material ceràmic, format en la seva quasi totalitat per olles de cos glo-
bular amb llavi exvasat i coll curt, principalment de cocció reductora, acompanyat en
menys quantia per cassoles. Sobre el llom de les olles hi acostuma a haver línies
concèntriques o línies concèntriques i ondulades (PADILLA, LAPUENTE 1984; ROIG, COLL

MOLINA, 1995; ROIG I ROIG 2002). 

La intervenció arqueològica a Can Gambús 2 ha permès posar al descobert dife-
rents assentaments medievals que, conjuntament amb els documentats en altres àrees,
com els de Can Roqueta II (Sabadell) o Torrebonica (Terrassa), permeten conèixer l’e-
volució del poblament medieval. Les dades obtingudes permeten situar-ne l’origen
entre els segles IX i XI ampliant-se durant els segle XII i XIII, moments de màxima acti-
vitat, perdurant fins al segle XIV. L’activitat ha estat sempre l’agrícola. L’estudi car-
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pològic11 ha permès confirmar que el conreu de certs productes no va variar des del
segle XI fins al XIII. S’han recuperat força exemplars d’espècies de fruiters com la vinya
(Vitis vinifera ssp. Vinifera), la més nombrosa, seguida en menys quantitat per figues
(Ficus carica) així com alguns pinyols de cirerer (Prunus cf. avium/cerasus). Igualment
hi ha presència d’ordi vestit (Hordeum vulgaris) i blat nu (Triticum aestivum/durum)
així com algunes lleguminoses, llentia (Lens culinaris) i guixa (Lathyrus sp.), i de
manera molt testimonial, alguns exemplars de pèsols (cf. Pisum sativum).
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