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1. Introducció

1.1. El projecte marc que inclou la intervenció

El jaciment de Can Paleta ha estat objecte d’un seguit de campanyes d’excavacions
que constitueixen un pla d’intervencions programades a partir de 1998. Cal concre-
tar, de totes maneres, que l’esmentat pla d’intervencions forma part d’un programa
més ampli de recerca que comprèn des de l’etapa tardoromana fins a la baixa edat
mitjana, en la qual fa una incursió breu, passant pel període altmedieval i entrant en
l’etapa del romànic. Té com a objectiu l’estudi del pas del món antic al medieval a
la Catalunya central, circumscrit en l’espai rural i de caràcter dispers, una zona ge-
ogràfica en què s’ha fet poca recerca, i basat en l’anàlisi de l’evolució dels habita-
cles i els llocs de producció, els centres de culte i la relació que hi havia entre
aquests centres i els espais i rituals d’enterrament, les fortificacions i les vies de co-
municació. Es tracta, fonamentalment, d’establir unes pautes i uns models d’inte-
rrelació que permetin d’elaborar un esquema temporal i cultural que en una fase fi-
nal es pot anar inserint en altres esquemes més amplis relatius a la resta de
Catalunya i a l’occident europeu.

El pla d’intervencions comprèn un conjunt de jaciments, molts dels quals ja han
estat detallats en publicacions diverses, situats fonamentalment al sud del Bages i a
l’Anoia. Un primer bloc corresponent a l’antiguitat tardana tracta del paper que de-
vien tenir en l’ocupació del sòl quatre vil.les romanes ubicades a la conca d’Òdena
(Enrich; Enrich, 1987: 13-21): l’Espelt, a Òdena (Carreras; Nuix; Enrich,
1993: 35-36); la del Pla de la Torre, a Santa Margarida de Montbui (Enrich; En-
rich, 1981: 180-192); el Vilar del Met, a Vilanova del Camí (Enrich, Jordi, 1988:



50-51), i Can Roca de la Pedrissa, a Igualada; hi ha altres jaciments, com ara Cal Sa-
nador (Enrich; Enrich, 1974: 34-46), Cal Grimau (Carmona; Pedraza, 1993:
37), Ripoll d’Òdena i Maians de Castellfollit del Boix (Jarrega, 1991: 70-71), en-
tre d’altres, així com també algunes necròpolis (Sales, 1999: 289-290; Sales, en
premsa; Sales; Pedraza, 1993: 117-129; Sales; Enrich; Serra, 1996: 419-433);
a més, es tracta de relacionar-ho tot amb el Municipium Sigarrensis dels Prats de
Rei i el camí que l’unia amb la vil.la romana de Sant Amanç, al Rajadell (Daura;
Galobart; Piñero, 1995: 163-167). Els jaciments de la segona etapa, l’altmedie-
val, són els de Vilaclara (Enrich; Enrich; Pedraza, 1995), Coromines, Seguers i
Puigpedrós (Enrich; Enrich, 1993: 300-310), la Tossa de Montbui (Enrich; En-
rich, 1978: 75-82), Sant Miquel de Grevalosa, diverses necròpolis excavades a la
roca o d’altres tipus (Sales, 1993-94: 317-336), com també centres eremítics (En-
rich; Enrich; Sales, 2000: 260-281). La tercera fase correspon al període del ro-
mànic amb algunes construccions religioses, a més d’unes quantes necròpolis; tam-
bé pertanyen a aquest període els forns de ceràmica medieval del Castell de Cabrera
(Leenhardt; Padilla; Thiriot; Vila, 1993: 151-177). Finalment, és previst de
fer l’excavació i l’estudi de Carosa i de Cal Benet, dos jaciments del terme de Ru-
bió molt interessants pel tipus d’habitacle que hi ha (Enrich, 1991: 305), amb vis-
ta a relacionar-los amb el de Sant Julià de les Alzinetes, el qual ja ha estat excavat i
detallat en una publicació (Enrich, Enrich, 1975: 158-165).

1.2 Les intervencions arqueològiques a can Paleta

El jaciment arqueològic de Can Paleta es va descobrir l’any 1964 amb motiu de les
obres d’ampliació de l’era de la casa de Can Paleta. Aquestes obres, que comporta-
ren un rebaix de terres força considerable, van fer descobrir unes quantes tombes
que quedaren seccionades i visibles al tall del sòl. El propietari del terreny1 intuí im-
mediatament la importància de la troballa i en donà notícia a membres de la Secció
Excursionista del Club Natació Igualada, avui desapareguda, que van iniciar la re-
collida de dades durant el gener de 1965. Gairebé quaranta anys després, aquestes
dades ens han estat un gran ajut per reprendre l’estudi sistemàtic del jaciment.

També es tenia coneixement d’un segon punt o nucli arqueològic situat a uns 70
m i que devia tenir alguna relació amb el jaciment que estudiem, tot i que el poc ma-
terial que es va poder recollir sembla que data d’un període immediatament anterior
al proposat per a Can Paleta, com es veurà més endavant. Aquest punt en qüestió va
quedar afectat per una explanació de terres que es va fer el mateix any 1964, de ma-
nera que l’emplaçament va ser arrasat totalment per l’acció de les màquines exca-
vadores i, per tant, avui es fa difícil de dir-ne alguna cosa més.

Aquest era l’estat d’aquesta zona fins que l’any 1995 vam decidir d’obrir una
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nova etapa de la investigació arqueològica en aquest jaciment basant-nos en un pla
inicial d’intervencions programades que no es va poder materialitzar fins al 1998 la
qual cosa que ens va obligar a replantejar-nos el projecte, com a intervenció d’ur-
gència.

Els motius principals que ens van fer decantar per l’estudi arqueològic de Can
Paleta van ser dos:

1. D’una banda, el jaciment podia ser inclòs plenament en el projecte marc que
hem descrit anteriorment, perquè les seves característiques, que en aquell moment
tot just apuntaven, deixaven entreveure que es podia tractar d’un punt clau en el pas
del món antic al medieval en els medis rurals que restaven allunyats de nuclis de po-
blació d’una certa importància.

2. De l’altra, un cop excavat i conegut el jaciment veí de Vilaclara (Enrich;
Enrich; Pedraza, 1995), Can Paleta es feia gairebé imprescindible per tenir una
visió més completa del poblament de la Catalunya central durant l’etapa històrica
que estudiem.

Així, doncs, al setembre de 1995 es va dur a terme la primera intervenció sobre
el jaciment. En aquesta ocasió es va actuar sobre la zona de la necròpolis afectada
per la construcció de l’era, és a dir, el tall o talús que havia quedat davant mateix del
corral de la casa de Can Paleta. En aquest sector es va documentar un total de cinc
tombes, de les quals se’n van poder excavar quatre, i, complementàriament, es van
documentar dues tombes més força allunyades del conjunt i aïllades entre elles. Al
setembre de 1996 es va fer l’aixecament topogràfic del turó al pendent del qual hi
ha el jaciment arqueològic. En el transcurs d’aquests treballs, el propietari del te-
rreny va fer tot un seguit d’observacions gràcies a les quals es va determinar que hi
havia una sèrie de filades de paret situades al sud-oest de la necròpolis i que va re-
sultar que formaven part d’una àrea d’habitatge desconeguda fins aleshores. Durant
l’agost de 1997 es va intervenir per primer cop en aquesta àrea d’habitatge. Concre-
tament, es va netejar una superfície d’uns 25 m2, cosa que va permetre de determi-
nar un mínim de tres habitacions esgraonades a la falda del turó; a més, es va exca-
var la meitat de l’habitació localitzada a la terrassa inferior. A l’agost de 1998 es va
fer una intervenció a la meitat oest de l’habitació de la terrassa superior i a l’agost
de 1999 es va treballar en quatre sectors de l’habitatge: la terrassa superior, la inter-
mèdia, la inferior i l’extrem est–nord-est, on apareixia un mur perimetral que sem-
blava separar l’àrea habitable de la necròpolis, de la qual se’n va començar a docu-
mentar un nou sector just al costat extern d’aquest mur, sector de necròpolis diferent
i un xic allunyat de l’excavat l’any 1995. Finalment, a l’agost del 2000 es va com-
pletar l’excavació de les tres habitacions en terrasses i es va començar a intervenir
en el nou sector de necròpolis, on es va localitzar un total de tres cistes que es té pre-
vist excavar aquest any.

Sumant totes aquestes intervencions, creiem que com a màxim es va excavar un
25% del jaciment; per tant, cal tenir present que els resultats que presentarem a con-
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tinuació són, en certa manera, provisionals i susceptibles de reinterpretacions futu-
res que dependran del desenvolupament de campanyes d’excavació que es facin
més endavant.

2. L’estructura i l’estratigrafia del jaciment

Cal diferenciar dos grans sectors en l’estructura interna del jaciment: la necròpolis i
el poblat o estructura d’habitatge. Tot i que ambdós sectors estan orgànicament re-
lacionats i formen un conjunt unitari, hem cregut oportú dividir l’explicació del ja-
ciment en aquests dos grans blocs per tal de facilitar el discurs.

2.1. La necròpolis 

La necròpolis és al costat est del conjunt i les tombes documentades fins ara es dis-
posen al llarg del marge de l’era, per la qual cosa cal pensar que a l’espai buidat d’a-
questa era hi havia hagut altres tombes, fet corroborat pel testimoni oral del propie-
tari del terreny. En general, parlem de cistes de secció quadrangular amb més o
menys cura en la construcció de l’estructura funerària segons cada cas particular;
per exemple, la major part de lloses eren locals i mal treballades. No obstant això,
una tomba contenia un bloc de travertí perfectament escairat, segurament reaprofi-
tat d’alguna construcció anterior perquè el travertí s’ha d’anar a cercar bastants qui-
lòmetres més lluny.

Entre les tombes destruïdes per a la construcció de l’era també n’hi devia haver
alguna de tegulae a doble vessant que no es va arribat a veure, tot i que la peculiari-
tat d’aquesta necròpolis és determinada per un tercer tipus de tomba que, per dir-ho
d’alguna manera, és un híbrid entre les tombes de lloses de secció quadrangular i les
de tegulae a doble vessant. Es tracta d’un sol cas de tomba de lloses amb la particu-
laritat que és de secció triangular. Comparat amb els altres tipus descrits, el cert és
que som davant un tipus molt poc freqüent, si més no a Catalunya, del qual només
en coneixem uns pocs exemples:

– Necròpolis de la Solana, a Cubelles (Garraf), datada en l’antiguitat tardana.
Tombes números 17 i 23 (Bellmunt, 1982: 42-43)

– Necròpolis de l’església tardoantiga de Santa Margarida de Martorell (Baix
Llobregat). Es tracta d’una tomba localitzada sota un nivell arqueològic datat entre
els segles v i ix (Navarro; Mauri; Farreny, 1999: 288-289).

– Necròpolis de Puig Cardener, a Manresa (Bages). Hi ha sis tombes datades en
els segles vi-vii (Daura; Pardo, 1991: 43-44).

– Necròpolis dels Comtals, a Manresa. Se n’hi va exhumar un exemplar del se-
gle vii (Daura; Pardo, 1991: 44).

– Església Vella de Sant Menna (Vallès Occidental). S’hi va trobar una tomba
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parcialment seccionada datada pels qui en feien l’excavació entre els segles vii i viii
(Roig; Coll; Molina, 1995: 110).

– Necròpolis de Sant Pere de Grau d’Escales. Es tracta d’una tomba que data del
final del segle xi (Riu, 1982: 41).

– Necròpolis del monestir de Sant Sebastià del Sull. Són dues sepultures d’in-
fants que per la situació al cementiri són datables després de la fi del segle xi (Riu,
1982: 41).

– També tenim coneixença d’un parell d’exemplars a Andorra, però sembla que
són en contextos més aviat romànics (Catalunya Romànica, vi, 457, 476-477).

A Catalunya sabem que només hi ha aquests pocs casos del tipus comentat, però
aquest model sembla que a la resta de la península Ibèrica ni tan sols existia o, si
més no, no en coneixem cap cas. De fet, aquest tipus no apareix en un treball recent
i exhaustiu sobre els models funeraris de l’antiguitat tardana (Ripoll, 1996). En de-
finitiva, cal concloure que no devia ser un tipus habitual a la península Ibèrica.

Pel que fa a altres aspectes com, per exemple, el ritual d’enterrament, s’observa
que la reutilització és una constant que es dóna a totes les tombes excavades fins ara.
En una fins i tot es van deixar el crani i els ossos llargs de l’individu precedent a so-
bre de la coberta de lloses. En una altra tomba s’hi van sobreposar clarament dos in-
dividus. De primer, es va enterrar un individu i un quant temps després, potser un in-
terval llarg a jutjar pel sediment que hi ha entre els individus, se’n va sebollir un
altre que no va alterar gens la posició del primer titular. Cal remarcar la presència
d’una petita ossera al costat d’aquesta tomba. La pràctica de la reutilització tal vol-
ta palesa que l’espai destinat a necròpolis era limitat i que hi havia més d’una gene-
ració enterrada. En canvi, no hi ha cap estructura tallada o afectada per nous loculi,
detall que fa pensar que hi havia esteles funeràries que indicaven els llocs d’ente-
rrament. De fet, algunes d’aquestes esteles han estat documentades a Can Paleta.
Durant la campanya de 1995 se’n va localitzar una de semicircular que corresponia
al capçal d’una tomba que està per excavar. Igualment, durant la campanya del 2000
se’n van trobar altres exemplars consistents en senzilles pedres sense treballar
col.locades verticalment sobre el capçal de les tombes. 

Quant als aspectes d’antropologia física, els estudis fets per Marta Pujol (Pujol,
1996) revelen patologies degeneratives com ara quadres d’artrosi produïts per acci-
dents o superactivitat muscular. Aquesta artrosi es detecta a les vèrtebres lumbars i
a les extremitats superiors. També s’han detectat hèrnies discals i traumatismes no
violents relacionats més aviat amb activitats habituals o quotidianes. Les patologies
bucals també són freqüents; destaquen la pèrdua de peces dentals per reabsorció al-
veolar i el desgast extrem produït per productes abrasius. Tot plegat no és res més
que el reflex d’una societat agrícola amb unes condicions força dures de vida i ali-
mentació.
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2.2. L’habitacle 

L’habitacle consta, de moment, d’una planta amb tres habitacions quadrangulars
perfectament delimitades i situades en tres terrasses o cotes diferents. Una quarta
habitació on es van trobar les monedes de què parlarem més endavant i un segon cos
d’estructures sembla que apunten cap al sector est. En total, s’han excavat uns 100
m2 d’aquesta àrea de l’habitacle. 

Sota el que nosaltres hem anomenat terrassa inferior hi devia haver una altra te-
rrassa, fet que sembla corroborat per la presència d’un desguàs molt ben fet que de-
via donar sortida a aquesta terrassa. Aquest desguàs té l’origen a la paret sud de la
terrassa intermèdia, per la qual cosa no és desenraonat de pensar que la terrassa su-
perior es va construir després de les altres o bé que s’hi va fer una reparació, encara
més si es té en compte que el mur oest (de la terrassa superior) sembla que se so-
breposa clarament a un mur anterior. Aquestes reparacions devien ser habituals, atès
que el pendent moderat del turó propiciava que els murs cedissin amb una certa fa-
cilitat, com s’observa en la separació entre la terrassa superior i la intermèdia. Jus-
tament en aquest mur es veu un armariet força malmès integrat en la construcció.
També destaca la descoberta d’una sitja excavada al subsòl de l’habitació de la te-
rrassa superior. Es tracta d’una sitja conservada en un estat perfecte, reblerta amb
deixalles domèstiques, amb les parets corbades i la base plana i que fa 1,15 m d’al-
çada, de manera que té molt poca o poquíssima capacitat d’emmagatzematge. Això
ens porta a pensar que en punts del jaciment per prospectar hi ha d’haver més es-
tructures similars destinades a guardar-hi l’excedent agrícola. 

A la terrassa intermèdia és on trobem més complexitat estructural si tenim en
compte que és l’únic lloc del jaciment on s’ha localitzat una estructura de combus-
tió d’una certa importància consistent en un enllosat ubicat en una de les cantonades
de l’habitació i construït sobre un nivell d’ocupació. A la mateixa habitació però en
un segon nivell d’ocupació trobat a una cota superior es va descobrir una pica peti-
ta tallada en un bloc de gres i integrada al mur

Les tècniques constructives documentades, que podem considerar senzilles i
força rudimentàries, no aporten cap novetat respecte a altres jaciments en zones ru-
rals de la mateixa època: murs de 50 cm o més gruixuts assentats directament sobre
les margues naturals, fets amb blocs de pedra de dimensions irregulars, lligats amb
fang, sense cap rastre de morter ni de revestiment de cap mena i sense diferències
importants entre les cares internes i les externes. Destaquen uns pocs blocs de pedra
molt grossos i col.locats d’una manera que recorden l’opus africanum. L’alçada mà-
xima conservada és a la paret que separa la terrassa superior de la intermèdia i que
fa una mica més de 2 m. Tot i això, s’ha de tenir en compte que aquesta paret de se-
paració també fa de marge; per tant, el procés de rebliment de la paret en devia afa-
vorir la conservació. La resta de parets conserven entre una i sis fileres de pedres en
el millor dels casos; cal tenir present, però, que el propietari del terreny havia vist,
anys enrere, aquests murs més alts (feien entre 1 i 2 m d’alçada), els quals es van
anar desmuntant fins arran de terra per tal de reaprofitar-ne els blocs. Aquestes ha-
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bitacions devien tenir una sola planta i la coberta devia ser de branques i fang, pro-
bablement sostinguda per un embigat amb una estructura mínima. Els paviments
sempre són de terra batuda i molts cops tenen la funció d’anivellar el terreny natu-
ral. A més, no es va trobar cap rastre d’enllosat si s’exceptua l’estructura de com-
bustió esmentada abans.

2.3. L’estratigrafia

La necròpolis no aporta cap dada important sobre l’estratigrafia: les tombes es van
excavar al terra natural de margues i posteriorment es van veure afectades, en gene-
ral, per un potent enderroc que va cobrir gairebé tota l’àrea. La tomba que hi ha a
l’extrem est del jaciment és l’única coberta per un nivell de sediment sense ende-
rroc, el qual, però, arqueològicament estèril, no aporta cap informació ni temporal
ni de cap altre tipus. Creiem que s’ha de parlar d’estratigrafia vertical pel que fa a la
necròpolis, sobretot si es té present que no es van detectar superposicions entre les
tombes. Per tant, mentre no s’hagi excavat més superfície del cementiri, no trobem
agosarat pensar en un creixement més o menys concèntric a partir d’un nucli pri-
merenc de tombes que potser caldria buscar a l’espai buidat per la construcció de
l’era on, recordem-ho, els anys seixanta del segle passat es va destruir tot un conjunt
de tombes de tegulae que, amb referència a la tipologia, podrien ser ben bé més ar-
caiques que les tombes de lloses. 

En canvi, al poblat o zona d’habitatge la situació canvia molt. Així, a la terras-
sa superior es detecta un sol nivell d’ocupació segellat per un enderroc. El mateix
succeeix a la terrassa inferior, tot i que l’enderroc, en aquest cas, és força més po-
tent. A la terrassa intermèdia, es localitza la seqüència estratigràfica més comple-
xa, però a pesar d’aquesta complexitat (si es compara amb la resta), els diferents
nivells són relativament fàcils d’identificar i diferenciar. Començant per la super-
fície i un cop treta la capa vegetal, apareix un enderroc amb una mitjana de 70 cm
de potència (1). Aquest enderroc segella un nivell d’ocupació (2) que caracteritzat
per l’aparició de carbó i material arqueològic per sobre d’un paviment de terra ba-
tuda; a més, en aquesta cota hi recolza la base de la pica de pedra mencionada
abans. Sota d’aquest paviment, hi ha un segon nivell d’enderroc (1b) que, a més,
segella un segon nivell d’ocupació (2b) també compost per un paviment de terra
batuda que anivella el fort pendent que el terreny natural té en aquest sector. Aquest
nivell d’ocupació es correspon amb la cota de la base del desguàs que comunica
amb la terrassa inferior. Per tant, es pot relacionar perfectament aquest segon nivell
d’ocupació de la terrassa intermèdia amb l’únic nivell d’ocupació descobert a la te-
rrassa inferior. 

Encara que en una única terrassa s’hagin documentat dos nivells d’habitació di-
ferents i separats per un enderroc, creiem que el lapse entre l’un i l’altre no va ser
gaire gran, segons que es desprèn de l’estudi del material que es veurà més enda-
vant. Atès tot el que hem detallat, creiem que les intervencions dutes a terme fins ara
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Figura 1. Planta general de l’hábitat i seccions de les fases constructives



a la zona d’habitatge de Can Paleta permeten de fer una hipòtesi sobre l’evolució
constructiva i l’ús que planteja tres fases: 

Fase i: Es construeixen la terrassa intermèdia i la terrassa inferior, comunicades
amb un sistema de desguàs ben planificat des d’un bon principi.

Fase ii: Una incidència o potser un període d’abandonament d’una durada in-
determinada provoca un enderroc a les terrasses intermèdia i inferior. Es construeix
la terrassa superior, es reconstrueix la intermèdia i s’abandona la inferior. L’ende-
rroc inutilitza el sistema de desguàs.

Fase iii: Un segon enderroc cobreix la terrassa superior i la intermèdia. És pos-
sible que posteriorment i esporàdicament s’ocupés l’habitació on es van trobar els
mancusos.

Malgrat l’especificitat de cadascuna d’aquestes fases, a partir de l’estudi apro-
fundit del material arqueològic estem convençuts que el lapse transcorregut va ser
mínim, i per a les estructures actualment visibles ens centrem entre els segles vii i
viii, tot i la presència de material arqueològic anterior, com explicarem tot seguit.

3. El material arqueològic i la seva datació 

3.1. Característiques generals de la ceràmica

Gairebé totes les peces de ceràmica són olles, excepte un gerret i dues cassoles. Les
formes són senzilles, de ceràmica comuna grollera i de caràcter autòcton. Les for-
mes són tancades, globulars, de perfil en s i de dimensions mitjanes. La finalitat era
exclusivament culinària, fetes amb un torn lent o torneta. Presenten un acabat amb
la superfície descurada, allisades a mà, amb una decoració senzilla i molt freqüent-
ment a base de bandes de línies horitzontals incises i acanalades a la part externa
que apareixen isolades o unes quantes de paral.leles, també algun motiu ondulat, al-
guna impressió d’espirals petites i sense peces vitrificades. La boca, generalment
sortint, mostra un llavi arrodonit en la majoria d’exemplars; també n’hi ha algun de
pla. No són rares les boques lobulades. La base és plana i diferenciada. Contenen
desgreixants a base de quars, mica, calcària i, en una proporció més petita, pissarra.
Van ser fetes seguint sistemes diferents de cocció: oxidada, mixta (tipus sandvitx) i
reduïda; hi ha, però, un clar predomini de la darrera, característica pròpia d’un perí-
ode de transició. El tret general és la simplificació tècnica, iniciada a la baixa roma-
nitat.

Caldria fer algunes consideracions a l’entorn d’alguns aspectes de la ceràmica.
Als nivells d’ocupació no s’hi va localitzar cap tipus ceràmic d’importació, ni tan
sols cap exemplar escadusser, com tampoc contenidors en forma d’àmfora ni de
transport. Tampoc no hi van aparèixer la típica ceràmica grisa altmedieval, caracte-
rística del període de repoblament del segle x i dels posteriors. En general, hi cons-
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tatem menys materials de tradició tardoromana que no al jaciment de Vilaclara, datat
al segle vii dC, situat uns 500 m a l’est de Can Paleta. El tret principal és el localis-
me de les produccions, d’un àmbit indeterminat (Enrich; Enrich, 1997: 31-36).

Globalment, podem afirmar que els estrats d’enderroc contenen bàsicament
fragments ceràmics cuits en ambients oxidants, amb tegulae, dolia i trossos de molí
circular fabricats amb pedra volcànica. De tots aquests materials n’hi ha peces es-
casses, mentre que els nivells d’ocupació antròpica són formats fonamentalment per
una ceràmica feta segons la cocció reduïda. A més, no es va utilitzar la terra cuita
com a material constructiu.

Per les característiques descrites, ens trobem a la fi d’un llarg procés de substi-
tució de la ceràmica d’importació per la comuna autòctona, procés que es va iniciar
a la segona meitat del segle v dC (Macias, 1999: 277). A la costa hi van continuar
arribant la ceràmica d’importació fins a la primera meitat del segle vii dC (Macias,
1999: 361). Es tracta, com s’ha explicat, d’un procés de medievalització de la cerà-
mica (Gurt, 1998: 311). De totes maneres, cal tenir present un cert lapse entre el
moment en què ja no van arribar més importacions a la costa i aquell en què ja no
en van arribar a l’interior. A la costa, probablement, n’hi degueren arribar fins més
tard; podem pensar, fins i tot, que aleshores ja feia algun temps que no n’arribaven
al jaciment de Can Paleta.

Amb l’ocupació islàmica del nord de l’Àfrica es van estroncar les importacions
mediterrànies de ceràmica. S’ha constatat que a Tàrraco es va donar, en el decurs del
segle vii dC, una simplificació molt accentuada de les formes de la ceràmica autòc-
tona, procés que s’havia iniciat en els segles v-vi amb una disminució apreciable de
la comuna oxidada.

3.2. Altres materials

Esmentarem a títol informatiu un seguit de materials arqueològics recuperats que
ens poden ajudar a precisar la datació del jaciment, sigui per les característiques que
presenten sigui pel fet que són instruments reaprofitats:

Pedra
Dues destrals neolítiques de basalt, de pedra polida, reaprofitades com a mà de

morter i com a afilador.
Fragments de molí barquiforme de conglomerat de mòdul gran.
Fragments de molí circular de conglomerat granític i de roca arenosa.
Fragments de pedres de molí circular d’origen volcànic.
Una pica de pedra arenosa d’ús domèstic.
Fragments d’afilador de pedra calcària de forma allargada.
Un còdol de riu emprat com a afilador.
Tapadores de pedra arenosa retallada per a recipients ceràmics de forma circular.
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Ceràmica
Peces circulars de ceràmica retallada emprades com a tapadores d’olletes.
Tres probables fusaioles fetes de ceràmica retallada i perforada; una, probable-

ment, de TSC residual.
Fragments de tegulae, dolia i una vora d’ímbrex.

Ferro
Alguns fragments de claus de secció quadrada.
Dos fragments de ganivets.
Una punta, probablement, de sageta.

Vidre
Fragments d’una tija d’una copa de vidre de color verd d’oliva.

El reaprofitament esmentat de materials (les tapadores de pedra i de ceràmica re-
tallada, les destrals neolítiques emprades com a mà de morter i com a afiladors, les
fusaioles fetes de ceràmica retallada i perforades i el còdol de riu fet servir com a
afilador) palesen una precarietat extrema de recursos i mitjans, pròpia d’aquesta eta-
pa molt avançada de l’antiguitat tardana.

3.3. Alguns exemplars importants

CP.97.88-89-90
Fragments de cassola amb decoració puntejada a la vora, cuita a foc reductor, de
pasta grollera i amb desgreixant de quars i mica. La decoració és a base de motius
ondulats a la part externa de la paret. Una peça de les mateixes característiques, amb
el mateix perfil i decoració al llavi va aparèixer al jaciment italià de Val Pescara, da-
tada entre els segles v-vii dC (Verrocchio, 1995: 667); també n’hi ha una altra de
Cercadilla (Còrdova) que data dels segles vi-viii a (Hidalgo [et alii], 1996: 131,
168 i 182).

CP.97.118
Descoberta superficial de l’arrencament de la nansa d’una àmfora que, segons l’o-
pinió de Víctor Revilla, probablement és un exemplar tardà i que, per les caracterís-
tiques macroscòpiques de la pasta, pot ser una producció oriental. Durant la segona
meitat del segle vii dC Tàrraco va establir una profunda relació econòmica amb l’o-
rient bizantí, cosa que es va materialitzar en la descoberta d’un grup de ceràmica
oriental i de contenidors en forma d’àmfora (Macias, 1999: 277).

CP.98.31
Fragment de la vora d’una olla feta amb un torn lent i amb cuita reductora. La su-
perfície exterior és allisada i decorada amb línies incises. La vora és exvasada i el
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llavi, arrodonit, lleugerament afuat. Porta un desgreixant a base de quars, mica i
calç.

CP.98.287
Fragment de la vora i paret d’una olla, feta amb torn i de cocció mixta, de color ver-
mellós a l’exterior i gris fosc a l’interior. Presenta una vora exvasada i el llavi arro-
donit. L’acabat consisteix en un allisat i una decoració amb una línia incisa. Porta un
desgreixant a base de quars i mica.

CP.99.175
Fragment de la tija de vidre corresponent a un vas de la forma Isings 111. El vidre
és transparent i de color lleugerament verdós. Isings data aquesta forma en els se-
gles iv-v dC, però s’admet una datació fins al segle vii (Isings, 1957: 140-157). En
les excavacions de la Bourse, se n’han localitzat mostres del segle vi; el segle vii és
el període en què es va fer servir més aquesta forma (Foy; Bonifay, 1984: 289-
308). El vas o la copa de vidre amb tija és una variant de la forma Isings 111, té un
probable origen tardoromà i ha estat datat entre mitjan segle vi dC i un període que
comprèn bona part del segle vii. A més, se n’han trobat exemplars en diversos jaci-
ments italians. (Ceglia; Genito, 1991: 329-400).

CP.99.278
Fragment d’una cassola baixa, de vora entrada i amb un llavi que fa una lleugera de-
pressió al mig. El desgreixant és a base de quars i mica. La cocció és de foc reduc-
tor. Feta amb un torn lent, té un acabat allisat. Aquest tipus de cassola baixa va apa-
rèixer a Tàrraco entre els segles v-vii dC (Macias, 1999: 85). A Cercadilla
(Còrdova), aquest tipus ceràmic va aparèixer en un context dels segles viii-ix
(Fuertes; GonzÁlez, 1996: 128 i 181). Té un clar antecedent en formes de pro-
ducció local del segle v trobades a la vil.la dels Hospitals (el Morell, Tarragona)
(Macias; Menchón; Remola, 1997: 174).

CP.99.304 
Fragments de ganivets de ferro amb la fulla de forma i secció triangulars. A El Ger-
mo (Còrdova) es va trobar el mateix tipus de ganivet, que ha estat relacionat amb
una copa i un vas de vidre de les formes Isings 116 i 111, respectivament, la data-
ció dels quals és el segle vii (Ulbert, 1968: 329-398). Aquest mateix tipus de ga-
nivet es va trobar a les tombes 25 i 46 de la necròpolis de Campochiano (Itàlia), on
van ser datats en el segle vii; el ganivet de la tomba 46 es va trobar al costat d’un
vas de vidre de la forma Isings 111, per a la qual també acceptem una datació del
segle vii (Ceglia; Genito, 1991: 351-352). També cal remarcar la relació tipolò-
gica d’aquest ganivet de ferro amb els localitzats a la vil.la de Vilauba, així com
algunes formes de les ceràmiques grolleres de cuina i dels vidres corresponents a
la fase v del jaciment esmentat, però especialment amb les fases d’abandó i ni-
vells generals datades en el segle vii (Roure, 1998: 75-91). Finalment, cal dir que
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aquests ganivets són del mateix tipus que els ganivets de ferro localitzats a Vila-
clara (Enrich; Enrich; Pedraza, 1995: 90-91). Podem esmentar, també, els re-
cuperats a El Carpio, que són del mateix tipus i daten de finals del segle vi-princi-
pis del segle viii (Ripoll, 1998: 369-384). Aquest tipus de ganivets es va estendre
per bona part de la península Ibèrica: a Puig Rom i a les necròpolis visigodes de
Ventosilla y Tejadilla (Segòvia), Los Colomares (Cuenca), Cacera de las Ramas
(Aranjuez, Madrid), Cerro de las Losas (El Espartal, Madrid), Daganzo (Madrid),
Duratón (Segovia), Espirdo (Segòvia), Estagel (Rosselló, França), Estevanvella
(Segovia), Herrera de Pisuerga (Palència), Hornillos del Camino (Burgos), Madro-
na (Segòvia), Pamplona (Navarra) i Vega del Mar (Màlaga) (Ardanaz; Rascón;
Sánchez, 1998: 411-452).

CP.99.723-732-780-788-790
Fragments del coll, l’espatlla i el cos, probablement d’un gerret, amb la superfície
negrosa i allisada, un desgreixant de quars i mica, i la pasta de color marró verme-
llós. La decoració consisteix en unes quantes línies incises i acanalades a l’espat-
lla, vuit com a mínim. Foren localitzats a l’interior de la sitja. Aquest tipus de ce-
ràmica ha estat datat en l’època visigoda (segle vii); n’hi ha produccions a
Albacete (Gamo, 1999: 250). Les mostres trobades a Belmonte-Castrum (Itàlia)
també daten dels segles vi-vii (Pantò, 1995: 102 i 106). Una gerreta de les matei-
xes característiques es va descobrir com a material funerari al solar de l’Almoina
(València) i es va datar en el segle vii (Albiach; Badia; Calvo; Marin; Pia; Ri-
bera, 2000: 83).

CP.99.730-794
Fragments d’un recipient de ceràmica feta amb un torn, de cuita mixta, color marró
clar a l’exterior i marró vermellós a l’interior. Presenta una boca lobulada amb bec
i un acabat allisat amb una decoració a base de tres línies incises paral.leles i acana-
lades. El desgreixant és calcari.

CP.00.86
Fragment de la vora d’un plat de ceràmica de cuita oxidant procedent de la necrò-
polis.

CP.00.245
Fragment de la vora i cos d’un recipient de ceràmica cuita a foc reductor que pre-
senta una ampla perforació lateral prop de la vora. El llavi és pla i la vora engruixi-
da amb la paret quasi recta. Aquest tipus de ceràmica amb perforacions té antece-
dents a l’alt imperi com, per exemple, la peça recuperada a l’abocador del carrer de
Constantino, a Emerita Augusta (Alvarado; Molano, 1995: 293), però també n’hi
ha produccions del segle ix a Arcàvica (Álvarez, 1989: 127).
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4. La descoberta d’uns mancusos

L’últim dia de la campanya d’excavacions feta a l’agost del 2000 va aparèixer un
tresoret format per nou mancusos d’or.2

El punt concret de l’amagatall va ser a l’angle interior de l’extrem sud-est de l’úl-
tima habitació que es va individualitzar a la terrassa superior de l’habitacle. El tre-
soret va sorgir a una profunditat d’uns 20 cm des del capçal dels murs, sota un ni-
vell d’enderroc format de pedres de dimensions diferents barrejades amb terra i en
contacte amb un nivell de l’habitacle poc perceptible però testimoniat per la pre-
sència de carbonets amb algun fragment petit de ceràmica. Les monedes van apa-
rèixer agrupades, sense rastres de cap recipient que les hagués pogut contenir, tot i
que creiem molt probable que les van amagar aplegades a l’interior d’una bosseta de
pell o de teixit que, a causa del temps transcorregut i de l’acidesa mateixa del sòl, no
es va conservar fins als nostres dies.

Es tracta de nou mancusos d’or del tipus 26 d’A. M. Balaguer –aquesta és la no-
menclatura més recent basada en una monografia sobre moneda comtal catalana
(Balaguer, 1999)–, però també corresponen a la referència número 18 de Botet i
Sisó (Botet i Sisó, 1908: 72) i al tipus 51 de Crusafont (Crusafont, 1982: 171).
Van ser encunyats a la seca comtal de Barcelona a l’època de Ramon Berenguer I
(1035-1076). Les llegendes de l’anvers i del revers són diferents i estan escrites amb
una grafia àrab il.legible tant al camp com a l’orla. Corresponen a una imitació de
les llegendes degenerades dels dinars de Yahyà al-Mutalí de Ceuta feta per desco-
neixedors de l’alfabet aràbic, cosa que pot explicar la impossibilitat de llegir-les. Els
pesos en grams són els següents: 

1. 2,69
2. 2,81
3. 2,72
4. 2,50
5. 2,68
6. 2,61
7. 2,49
8. 2,86
9. 2,72 

I els diàmetres, expressats en mil.límetres, són aquests:
1. 23
2. 23
3. 23
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2. Des del moment mateix de la descoberta, el senyor Josep M. Nuix ens va facilitar el camí de la inves-
tigació amb les seves sàvies observacions sobre numismàtica. Des d’aquí li volem expressar el nostre reco-
neixement i la nostra gratitud.



4. 23
5. 23
6. 22-23
7. 22-23
8. 23-24
9. 20-21

Si tenim presents els pesos esmentats, de 10 l’unça, podríem precisar la datació
d’aquests mancusos de Barcelona entre els anys 1055 i 1069. Aquest tipus de man-
cús ha aparegut en altres excavacions efectuades a diferents indrets de Catalunya.
Esmentem, en primer lloc, per la proximitat geogràfica a Can Paleta (concretament,
a uns 5 km en línia recta), el tresor d’Òdena, descobert casualment l’any 1943 i
compost, segons que sembla, per un centenar de monedes, de les quals només se’n
van poder salvar set o vuit, que el Gabinet Numismàtic de Catalunya va agafar a cà-
rrec seu; la resta es va malvendre i dispersar.3 Com a fet remarcable, s’ha de desta-
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3. Cal recordar que les monedes van aparèixer durant l’extracció de guix de la pedrera on s’assenta el
castell. Les extraccions es feien amb dinamita i, literalment, segons els testimonis d’aquell fet, «van ploure
monedes». El senyor Miquel Ball i Mateu, que, amablement, ens va explicar alguns detalls d’aquest episodi,
va fer gestions, després d’haver d’aparegut el tresor, per salvar unes poques monedes que encara no havien
sortit d’Igualada; concretament, la part del botí que li havia tocat al marit de la seva assistenta (un dels treba-
lladors de la guixera). Aquestes monedes són les que avui es troben al Gabinet Numismàtic de Catalunya.  

Figura 4. Anvers dels mancusos trobats a Can Paleta.



car que una de les monedes salvades és un dinar autèntic de Yahyà al-Mutalí de Ceu-
ta (Mateu, 1946: 392-393). També han aparegut mancusos com els de Can Paleta a
Besalú, a Girona i al carrer del Call de Barcelona.

Mancús, de l’àrab manqúx ‘gravat’, era el nom que els cristians van posar al di-
ner musulmà d’or (Balañà, 1997: 99). Els comtes de Barcelona bateren mancusos
a la seva seca, a imitació dels dinars andalusins. Aquest fet fa pensar en una gran in-
fluència de les emissions àrabs d’or (Botet i Sisó, 1908: 44-45), especialment al
temps de Berenguer Ramon I i Ramon Berenguer I, entre els anys 1018-1076 (Ba-
laguer, 1999: 53).

Un cop exposades i descrites les circumstàncies de la descoberta, la datació d’a-
quest tresoret sobta, d’entrada, els qui coneguin per sobre Can Paleta. Nosaltres
sempre hem defensat que data de l’antiguitat tardana i que el jaciment es va aban-
donar no més enllà de l’alta edat mitjana. 

Per tant, quina interpretació s’ha de fer d’una troballa amb una datació tan pos-
terior? Tenint en compte la descripció del context arqueològic que hem fet abans, no
es fa difícil de donar una resposta coherent a aquesta qüestió. D’una banda, trobem
versemblant pensar que al cap de dos o tres segles d’haver-se despoblat Can Paleta,
un personatge desconegut del segle xi o potser fins i tot d’un període un xic poste-
rior va amagar les monedes en un moment d’amenaça, inseguretat o persecució. Les
restes visibles d’un habitacle abandonat eren un punt de referència clar en el paisat-
ge per amagar-hi les monedes, en espera que el perill s’esvaís. Amb relació a això,
cal tenir en compte que el camí antic abans esmentat passava per un lloc molt prò-
xim al jaciment; per tant, no és gens agosarat de pensar en algú que viatjava o fugia.
Fos quin fos el motiu de l’ocultament, el que queda clar és que el propietari de les
monedes no les va recuperar mai més. D’altra banda, també es pot defensar la hipò-
tesi que les monedes són contemporànies a una ocupació posterior, molt curta i se-
cundària respecte a les ocupacions de l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana. A pro-
pòsit d’això, s’haurà d’acabar d’excavar l’habitació on es va fer la descoberta per tal
de determinar-ne l’evolució temporal, ara com ara desconeguda. En aquest cas,
igual que en l’anterior, cal pensar que el propietari o propietaris de l’ocultament van
tenir un imprevist que no li va permetre de recuperar unes poques monedes que en
aquella època constituïen, ben probablement, una petita fortuna. 

5. Conclusions

En els àmbits de les habitacions es van detectar dos nivells d’ocupació separats per
un enderroc. El resultat de l’anàlisi de la ceràmica no ha proporcionat diferències ti-
pològiques ni de composició importants, de manera que aquests nivells deuen cor-
respondre a una mateixa etapa força breu i devien formar part d’un habitacle d’es-
cassa amplitud que no estem en condicions de precisar.

Per l’estudi dels materials apareguts (ceràmica, ferro i vidre) com també pel re-
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sultat de les proves de termoluminescència sobre la ceràmica,4 podem fer, a tall de
mera hipòtesi atès que tan sols s’ha excavat el 25 %, aproximadament, del jaciment,
una proposta de datació del jaciment, que té, doncs, un caràcter provisional, per la
qual cosa hi pot haver novetats.

Les proves de termoluminescència sobre la ceràmica mostren un lapse que va
dels segles iv-v dC als segles x-xi. Amb tota la informació aplegada fins al moment
present, hem determinat tres possibles etapes al jaciment de Can Paleta:

– Primera etapa: segles iv-v dC. No hi ha estructures d’habitacle visibles, però
sí que hi ha materials superficials com ara dolis, opus signinum fora del lloc origi-
nal, tegulae, fragments de pedres d’un molí circular fet de pedra volcànica i mate-
rials residuals que surten en la majoria de nivells del jaciment. Cal afegir-hi una
tomba de tegulae descoberta a la part posterior del jaciment. La procedència d’a-
quests materials deu estar relacionada amb un altre jaciment arqueològic que hi ha
uns 70 m davant de la masia de Can Paleta, on van aparèixer, fa anys, les restes d’un
fons de dolis in situ i clars indicis del paviment d’un habitacle, conjunt datat gràcies
a la presència de ceràmica sigil.lada ataronjada estampada que provenia d’un plat de
la forma Rigoir 1 corresponent a una fase tardoromana. A aquest moment, proba-
blement, hi corresponia part de la necròpolis, en un nivell d’enderroc de la qual es
va descobrir el fragment d’una vora de cassola africana amb el fons estriat de la for-
ma Ostia III, 267ª/Hayes 197.

– Segona etapa: època de construcció de l’habitacle excavat (segles vii-viii dC).
Aquesta etapa és definida per un conjunt de ceràmica grollera de producció local o
regional amb alguns paral.lelismes que arriben al segle viii, de característiques des-
crites, sense ceràmica d’importació tardoantiga. N’és un cas característic el frag-
ment datat al segle viii mitjançant les proves de termoluminescència i que es va tro-
bar a l’interior d’una sitja de la terrassa superior.

– Tercera etapa: segles x-xi. És possible que en aquest període es reaprofitessin
algunes estructures de l’habitacle anterior. En realitat, aquesta etapa no ha estat
identificada mitjançant l’estratigrafia, sinó gràcies a dos fragments de ceràmica da-
tats mitjançant les proves de termoluminescència i a una tomba excavada a la roca
situada a uns 50 m del jaciment, del tipus anomenat de banyera, pròpia, si bé no ex-
clusiva, de l’etapa del repoblament.

Les fases constructives que hem descrit al capítol dedicat a l’estratigrafia devien
correspondre, bàsicament, a la segona d’aquestes etapes.

Proposem datar el jaciment, que a hores d’ara encara s’excava, en els períodes
tardoantic i altmedieval, malgrat el lapse breu de la zona concreta de l’habitacle, que
no podem precisar. En tot cas, l’hàbitat rural i la necròpolis de Can Paleta mostren
unes característiques constructives i sobretot de cultura material que fan situar el
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4. El laboratori alemany Labor Ralf Kotalla va efectuar les proves de termoluminescència sobre la cerà-
mica.



moment àlgid del jaciment entre els segles vii i ix, període de pas entre el món clàs-
sic antic i la nova Europa medieval. Ens fa la sensació que s’excava un jaciment
clau per estudiar l’evolució de l’habitacle rural en un període comprès entre les
vil.les tardoromanes i els mansi del segle ix dC, d’una banda, i els nuclis rurals dels
segles xi-xiii.

L’organització d’hàbitats en terrasses té clars paral.lelismes, des d’un punt de
vista topogràfic, en vil.les tant altimperials com tardoromanes seguint els preceptes
dels agrònoms romans clàssics, que recomanaven la instal.lació de les vil.les als ves-
sants dels turons. Molt probablement, l’essència d’aquest precepte encara es mante-
nia viva en la tradició constructiva d’aquestes societats rurals. Així, doncs, creiem
que no som gaire lluny, pel que fa tant a l’època com a la cultura, dels oppida i cas-
tella excavats a la veïna Gàl.lia (Saint-Blaise «Sant Bles» i Castellu). Quant a la ne-
cròpolis, la petita part que se n’ha excavat encara no permet que en tracem l’evolu-
ció més enllà del que ja hem exposat.

Per acabar, direm on està situat el jaciment de Can Paleta. Fou construït prop de
Vilaclara (Enrich; Enrich; Pedraza, 1995) i a la vora d’un antic camí transitat
fins al segle xix (Sabaté, 1995: 123) i que antigament comunicava Barcino i Ad Fi-
nes amb el Municipium Sigarrensis i l’actual Manresa per mitjà de dos traçats dis-
tints.
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