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  Introducció 

El coneixement sobre la prehistòria recent de 
les terres de la Catalunya de ponent s’ha vist 
darrerament enriquit gràcies a les excavacions 
arqueològiques fetes al jaciment de Cantorella 
(Maldà, Urgell), un nou assentament a l’aire 
lliure en plena vall del Corb, amb dues ocu-
pacions situades al neolític final - calcolític i 
al bronze ple.

L’establiment de Cantorella va posar-se al 
descobert arran dels treballs de construcció 

del tram IV del canal Segarra-Garrigues.1 
En aquest sentit, les intervencions arqueolò-
giques desenvolupades s’afegeixen a la resta 
d’actuacions de documentació del patrimoni 
cultural afectat per la construcció d’aquest 
tram del canal: les excavacions dels jaciments 
de la Rosella2 (Tàrrega, Urgell) (Escala et al., 
2011) i de la Fogonussa3 (Sant Martí de Mal-
dà, Urgell) (Vidal, 2011) i la catalogació de 
diversos elements etnogràfics (cabanes de vol-
ta i de teula, estructures hidràuliques, camí 
murat...) (Vidal, 2009a; 2009b; Picas et al., 
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1.  El canal Segarra-Garrigues és una obra promoguda per l’antiga societat estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (Acu-
aebro) –l’actual Aguas de las Cuencas de España, S.A. (AcuaEs)– que, com a promotora, ha sufragat el cost de tots els 
treballs arqueològics. El tram IV del canal s’estén entre els punts quilomètrics PQ 41+530 i PQ 62+530 i transcorre entre 
els termes municipals de Tàrrega, Verdú, Sant Martí de Riucorb i Maldà, comarca de l’Urgell. L’empresa Ingeniería y 
Proyectos, SA (INYPSA), duu a terme la direcció d’obra dels treballs de construcció, l’enginyeria Gaena Environment, SL, 
en fa l’assistència i el control mediambiental, mentre que Corb UTE (Ferrovial Agromán, SA, Copcisa Construcciones y 
Obra Pública i Marco Obra Pública, SA) és la constructora que els executa. No volem deixar passar l’oportunitat d’agrair 
la col·laboració de totes aquestes empreses que, d’una manera o d’una altra, han estat i estan involucrades en alguna de 
les fases de l’execució dels treballs arqueològics. De la mateixa manera, en aquesta nòmina d’agraïments caldria afegir els 
tècnics dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Maldà que també han estat part activa de tot el procés.

2.  Establiment definit principalment per un camp de sitges associat a un hàbitat tardoibèric datat entre els segles ii-i 
a. de la n. e., amb traces d’una ocupació anterior del segle iii a. de la n. e. i una freqüentació posterior situada entre 
els segles i-ii d. de la n. e. (Escala et al., 2011).

3.  Àrea d’extensió del conegut conjunt arqueològic de la Fogonussa, format per les restes del poblat ibèric i de la vil·la 
i la necròpolis romanes, que ha permès documentar una ocupació diacrònica des de l’època ibèrica fins a l’època 
visigoda. S’han identificat tres basses ibèriques, dos forns de calç romans, dues àrees de necròpolis baiximperials i 
les restes d’un hàbitat i d’un camp de sitges visigots (Vidal, 2011).
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2010; en premsa), a més de diverses actuaci-
ons paleontològiques.

L’estudi d’impacte sobre el patrimoni cul-
tural realitzat en el marc de la redacció del 
projecte constructiu del canal ja alertava de la 
possible existència d’una localització arqueo-
lògica en l’àrea (López, 2003). El descobriment 
efectiu del jaciment es va fer a inicis del mes de 
març de 2010 en el marc de l’execució del con-
trol i el seguiment arqueològics dels treballs de 
construcció del canal. L’aparició en superfície, 
mentre era desbrossada i retirada la coberta 
vegetal de la traça del canal, de diverses taques 
cendroses arrodonides a l’alçada del punt qui-
lomètric PQ 60+600 va comportar uns treballs 
de neteja manual i delimitació de les possibles 
restes amb l’objectiu de determinar-ne el ca-
ràcter arqueològic. Aquestes tasques van per-
metre constatar que les estructures es trobaven 
associades a diversos fragments de ceràmica a 
mà prehistòrica, la qual cosa va determinar la 
necessitat d’emprendre una intervenció arque-
ològica preventiva. Aquesta excavació va fer-se 
entre els mesos de març i juny del 2010.

A la tardor del 2010, en el transcurs dels tre-
balls d’excavació de la traça del canal en una 
àrea propera, situada a poc més de 200 m al 
nord-est a la zona ja excavada, va posar-se al 
descobert un nou conjunt d’estructures que 
havien estat parcialment seccionades. Aques-
ta nova àrea de concentració d’estructures 
arqueològiques se situava aproximadament 
entre els punts quilomètrics 60+260 i 60+360 
del canal. Aquestes troballes motivaren una 
segona intervenció arqueològica preventiva a 
l’entorn del punt quilomètric 60+300 que va 
desenvolupar-se entre els mesos de setembre i 
desembre de 2011.

Totes les actuacions arqueològiques que 
s’han fet al jaciment de Cantorella han es-
tat dirigides per tècnics de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, SL. L’equip que ha intervingut 
en les excavacions ha estat format per Ra-
mon Dalfó, Oscar Escala, Octavi Esteve, Ser-
gi Gonzàlez, Ángel Lafuente, Andreu Moya, 
Martí Picas, Georgina Prats, Enric Tartera, 
Ares Vidal i Núria Vilella. Puntualment s’ha 
comptat també amb la col·laboració d’un 
equip d’obrers facilitats per l’empresa cons-

tructora. El suport i l’assessorament antro-
pològics a l’excavació han estat duts a terme 
per Núria Armentano i Dominika Nociarová, 
d’Antropòlegs.Lab.

  Localització del jaciment, metodo-
logia arqueològica i organització 
de l’excavació

El jaciment de Cantorella es troba al terme 
municipal de Maldà (Urgell), entre el seu nu-
cli urbà i el de Belianes (Urgell), en la partida 
rural coneguda com Cantorella (Fig. 1). L’esta-
bliment se situa sobre una paleoterrassa qua-
ternària de graves plistocenes de matriu lutítica 
amb llentillons sorrencs, localitzada al marge 
esquerre del riu Corb. L’emplaçament, a uns 
409 m sobre el nivell del mar, es configura com 
una plataforma de cim pla que s’aixeca poc més 
de 40 m sobre la llera del riu i que defineix part 
del tram central de l’actual vall del Corb. L’in-
dret, de fet, assenyala el canvi orogràfic entre 
el pla i l’inici de les serres que delimiten l’àrea 
sud-oriental de la plana occidental catalana. 
Aquesta plataforma s’estén en direcció sud-est i 
es troba molt antropitzada pels cultius de secà, 
principalment d’ametllers i oliveres.

L’àrea arqueològica intervinguda es troba 
definida per la traça lineal del canal, un tram 

Figura 1. Localització del jaciment de Cantorella 
(Maldà, Urgell). Imatge: Institut Cartogràfic de 
Catalunya
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Figura 2. Vistes aèria i zenital 
de la zona 1 del jaciment de 
Cantorella. Foto: Desdedalt-Iltirta 
(superior)

Figura 3. Planta general de la 
zona 1 del jaciment de Cantorella 
(esquerra)

d’uns 360 m de llargada i entre 60 i 74 me-
tres d’amplada. En aquest sentit, doncs, el 
coneixement que tenim de l’assentament 
prehistòric es troba limitat exclusivament a 
aquesta franja de terreny. Tot i això, creiem 
que el jaciment s’estendria més enllà dels lí-
mits estrictes del canal.

Dins d’aquesta àrea arqueològica les res-
tes identificades del jaciment es focalitzen 
en dos punts centrals distanciats uns 200 
m, que foren excavats en dues intervencions 
diferenciades. Cadascuna de les excavacions 
va definir-se com una zona única i indepen-
dent. Alhora, en cada zona es van distingir 
diversos sectors que responien a límits arbi-
traris establerts en funció de la densitat de 
les estructures arqueològiques i de les agru-
pacions que definien. Entre les dues zones, 
la superfície intervinguda assoleix gairebé els 
11.000 m2 i el nombre d’estructures excava-
des és de 244.

La zona 1 correspon a la intervenció de-
sen vo lupada l’any 2010 (Fig. 2 i 3).4 Aquesta 
primera intervenció va iniciar-se amb una 
neteja amb màquina d’una zona d’uns 5.550 

4.  La zona 1 de Cantorella es localitza al voltant de les coordenades ED50 UTM 31N E 335134.25 N 4602169.75 i es troba 
a uns 410 m sobre el nivell del mar.
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m2 que deixà al descobert un total de 59 estruc-
tures arqueològiques. Van definir-se 4 sectors 
que corresponien a les àrees est (sector 1/1), 
central (sector 1/2), oest (sector 1/3) i nord 
(sector 1/4) del jaciment. La densitat d’apari-
ció de les estructures varia segons els sectors, 
de manera que s’identifiquen tres agrupacions 
principals en els sectors 1/1, 1/2 i 1/3, mentre 
que en el sector 1/4 les estructures excavades 
són molt puntuals.

La zona 2 se situa al nord-est de la zona 1, 
en direcció a la vall del Corb, i esdevé l’àrea 
intervinguda l’any 2011 (Fig. 4 i 5).5 La super-
fície d’intervenció assoleix uns 5.400 m2, en 

què foren identificades 185 estructures arque-
ològiques. Aquesta zona fou organitzada es-
pacialment en 5 sectors de límits aleatoris que 
responen a diferents agrupacions localitzades 
en les àrees sud-oest (sector 2/1), sud-est (sec-
tor 2/2), central (sector 2/3), nord-oest (sector 
2/4) i nord-est (sector 2/5) del jaciment.

El sistema de registre que s’ha emprat es basa 
en una adaptació singular del Syslat, sistema 
d’informació arqueològica del jaciment francès 
de Lattara (Lattes, l’Erau, Llenguadoc-Rosselló) 
(Py, 1991; Py et al., 1997), variant moderna del 
conegut sistema Harris. Aquesta adaptació s’ha 
beneficiat de l’experiència desenvolupada pel 
Grup d’Investigació Prehistòrica de la Univer-
sitat de Lleida al jaciment de Minferri (Juneda, 
Garrigues), sobretot pel que fa a la distinció, 
descripció i registre dels diferents tipus d’estruc-
tures arqueològiques excavades al subsòl (Equip 
Minferri, 1997, 163-165).

 
Figura 4. Vistes aèria i zenital de la zona 2 del 
jaciment de Cantorella. Foto: Desdedalt-Iltirta 
(esquerra)

Figura 5. Planta general de la zona 2 del jaciment de 
Cantorella (dreta)

5.  La zona 2 de Cantorella es localitza al voltant de les coordenades ED50 UTM 31N E 355289.29 N 4602339.29 i es troba 
a uns 409 m sobre el nivell del mar.
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Pel que fa a l’enregistrament antropològic, 
l’equip d’antropòlogues van visitar periòdica-
ment l’excavació per tal de fer les observacions 
i determinacions necessàries abans que les res-
tes humanes fossin aixecades. Aquesta meto-
dologia s’ha demostrat molt eficaç a l’hora de 
reconèixer conjunts, identificar individus, de-
terminar processos tafonòmics i, en definitiva, 
recuperar informació rellevant que difícilment 
arriba al laboratori.

Finalment, s’ha d’assenyalar que van reco-
llir-se sistemàticament mostres de sediments 
del rebliment de la majoria de les estructures 
arqueològiques prehistòriques amb l’objectiu 
de recuperar, mitjançant la màquina de flotació 
i la columna de garbells, macrorestes vegetals 
que permetin aprofundir tant en la caracte-
rització de l’entorn paleoecològic del jaciment 
com en el coneixement de les pràctiques econò-
miques i les activitats d’explotació del medi cir-
cumdant. El tractament de les mostres amb la 
màquina de flotació l’ha fet Izaskun Ambrosio 
amb la coordinació de Natàlia Alonso i, actu-
alment, s’està procedint a la tria del sediment al 
Laboratori del Grup d’Investigació Prehistòrica 
de la Universitat de Lleida.

  Característiques generals i fases 
d’ocupació del jaciment

El registre d’estructures excavades del jaciment 
de Cantorella assoleix les 244 fosses. Totes, i 
sense excepció, corresponen a estructures ne-
gatives, retalls excavats al subsòl geològic amb 
morfologies i dimensions diverses. A causa de 
l’arrasament superficial, en cap cas no s’han 
documentat estructures en positiu ni s’han 
identificat els sòls des d’on foren excavades. 
No obstant això, l’estat de conservació de les 
restes és força bo.

Les estructures documentades es troben ex-
cavades sobre unes llengües de llims que s’es-
tenen puntualment sobre la paleoterrassa del 
riu Corb amb una orientació en sentit est-oest. 
La part superior del substrat de graves angulars 
es troba constituïda per una capa fortament 
concrecionada (horitzó petrocàlcic), de gran 
duresa i compactació.6 De fet, les estructures 
arqueològiques eviten majoritàriament aquesta 
crosta graverosa i només en ocasions comp-
tades s’excaven des d’aquest nivell de substrat 
endurit.7

6.  Agraïm a la Dra. Rosa M. Poch, del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida, la seva col·laboració en la identificació i la caracterització 
edafològiques del substrat geològic del jaciment de Cantorella.

7.  En el transcurs de les obres de construcció del canal Segarra-Garrigues i just vora la seva traça van localitzar-se 
un entramat de galeries subterrànies excavades dins la terrassa de graves, les quals foren identificades gràcies a dos 
ensorraments puntuals del sòl. 

 Va examinar-se una de les galeries; tanmateix, per motius de seguretat, la inspecció ocular fou força superficial. La 
galeria visitada corresponia a un gran espai de planta rectangular al centre de la qual es trobaven almenys tres grans 
reserves de substrat a mode de pilars que asseguraven el sosteniment d’un nivell fortament concrecionat (horitzó 
petrocàlcic) que definia el sostre. En diversos extrems s’identificaven petits espais en forma d’absidioles o fornícules 
angulars. La sedimentació del gran espai es trobava formada per una gruixuda capa de llims producte d’una depo-
sició lenta per infiltració i, en un dels angles, es trobava la deposició d’un gran nivell en forma de con o glacis que 
feia pensar en un possible accés al recinte subterrani o en un antic esfondrament de la coberta.

 La natura antròpica de les galeries és evident. No hi ha memòria oral del funcionament d’aquestes galeries ni coneixem 
l’existència de testimonis documentals. La gent de la contrada explica que al pla de Cantorella s’han trobat altres 
galeries subterrànies que sovint surten a la llum per esfondraments després d’episodis de pluges abundants. Encara 
se n’observen al peu del camí de Maldà, en alguns marges entre els bancals o en el buidament d’alguna bassa. Val a 
dir, però, que no es tracta d’una construcció exclusiva perquè se’n coneixen restes en altres indrets de l’Urgell i de 
les Garrigues, associades sempre a nivells quaternaris de graves.

 La hipòtesi més plausible, doncs, vincula aquestes galeries a l’extracció subterrània de graves i a la seva explotació. 
Segons el senyor Miquel Torres hi ha qui coneix la zona de Cantorella com a pla de les Graveres i la seva existència es 
vincula tradicionalment amb històries i llegendes de la construcció del castell i l’església de Maldà, cosa que ha fet 
que es datin en època medieval (segles xii i xiii). Tanmateix, encara manquen dades per establir-ne amb certesa la 
interpretació definitiva i, molt més encara, per fixar-ne la datació i un context històric i cultural.
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El petrocàlcic separa les dues zones d’inter-
venció arqueològica. Les úniques estructures 
que s’hi han identificat són tota una sèrie de 
rases rectangulars i rases lineals arrenglera-
des i disposades regularment que corresponen 
a forats de plantar ametllers, oliveres i ceps 
de vinyes. Val a dir que aquestes estructures 
agrícoles no han estat excavades sistemàtica-
ment.

Totes les estructures excavades apareixen 
sobre un mateix pla horitzontal. L’únic indici 
físic de la dinàmica diacrònica del jaciment es 
manifesta en la superposició que presenten 
algunes de les fosses, de manera que algunes 
de les estructures en retallen d’altres.

El conjunt d’estructures arqueològiques 
excavades al jaciment de Cantorella respon a 
morfologies i dimensions diverses. En aquells 
casos que ha estat possible, s’ha intentat as-
sociar la morfologia de l’estructura a una 
interpretació funcional. Tanmateix, en el 
cas de les estructures amb una morfologia o 
una funcionalitat menys determinada s’han 
catalogat amb una designació més genèrica i 
menys compromesa. D’aquesta manera, s’han 
identificat sitges d’emmagatzematge (SJ), al-
tres tipus de fosses (FS, FC), estructures de 
combustió i forns (EC, FR) i petits forats de 
pal (SP). Així mateix, també s’han documen-
tat diverses rases de vinya i forats de plantar 
oliveres i ametllers de cronologia recent i caus 
d’animals (ER), alguns dels quals han estat 
excavats o bé per comprovar-ne la naturalesa i 
descartar-ne el caràcter arqueològic o bé per-
què alguns afectaven estructures pròpiament 
arqueològiques.

En general, les diferents estructures s’este-
nen de forma dispersa arreu de les àrees in-
tervingudes, de manera que poden caracterit-
zar-se com a ocupacions laxes i disteses. Però, 
tot i la presència d’estructures isolades o aïlla-
des, és evident l’existència de concentra cions 
i agrupacions d’estructures –més o menys 
nombroses, segons els casos, i amb una vari-
etat tipològica diversa– separades per espais 
lliures, sense cap estructura arqueològica. 
En definitiva, la distribució de les estructu-
res deixa entreveure una certa organització 

de l’espai d’ocupació que, com es veurà, pren 
rellevància en el moment en què es confronta 
amb la distribució de les estructures en fun-
ció de la seva adscripció cronològica.

La zona 1 concentra 59 de les 244 estructu-
res excavades, és a dir el 24 % del registre (Fig. 
3). Per la seva banda, la zona 2 n’aplega 185, 
que suposen el 76 % del conjunt (Fig. 5). Les 
sitges d’emmagatzematge i les fosses ocupen 
els mateixos espais. Segons la concentració, 
però, resulten unes estructures més nom-
broses que unes altres. Altra cosa són les es-
tructures de combustió que es troben sempre 
isolades de la resta d’estructures. Finalment, 
pel que fa als petits retalls interpretats com 
a possibles suports de pal, si bé se’n troben 
de dispersos en altres sectors, cal destacar-ne 
l’existència de dues grans concentracions situ-
ades al nord-est de l’àrea excavada que, entre 
ambdues, suposen més de dos terços del con-
junt íntegre de forats de pal.

Generalment, la dinàmica de rebliment de 
les estructures prehistòriques –especialment 
les sitges i les fosses de més capacitat– denota 
un ús secundari com a abocadors. D’aquesta 
manera, algunes foren reomplides amb se-
diments estèrils de llims i pedres que molt 
probablement provenien de l’excavació de 
noves fosses. Altres foren reblertes amb dei-
xalles domèstiques (restes de fauna consumi-
da, cendres i carbons de combustions, restes 
fragmentades de vaixella ceràmica, material 
constructiu d’argila...), cosa que ha permès 
recuperar un conjunt significatiu de restes 
materials que permetran caracteritzar les 
comunitats prehistòriques establertes a Can-
torella. Paral·lelament, també s’han observat 
processos de rebliment natural propis d’una 
estructura excavada al subsòl i que resta ober-
ta a la intempèrie –com ara l’esfondrament de 
parets de les estructures–, els quals han mo-
dificat la morfologia i les dimensions origi-
nals de l’estructura. A més a més, s’ha atestat 
la forta presència de caus d’animals –conills, 
ratolins...– que puntualment també han alte-
rat algunes de les estructures arqueològiques.

El jaciment de Cantorella presenta clara-
ment dues fases d’ocupació: una primera si-
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tuada al neolític final - calcolític8 i una segona 
situada durant el bronze inicial, el bronze ple 
regional.9 Aquests horitzons cronoculturals no 
es troben, ara per ara, associats a datacions ra-
diocarbòniques que en precisin una cronologia 
amb dates calendàriques. Tanmateix, i com es 
veurà més endavant, el repertori ceràmic recu-
perat esdevé prou definitori com per proposar 
una adscripció cronocultural preliminar al-
menys de les estructures que presentaven restes 
ceràmiques en el seu rebliment. Els materials 
de les estructures del neolític final - calcolític 
s’insereixen principalment dins del repertori 
propi del grup de Veraza. En el cas dels mate-
rials recuperats en les estructures del bronze 
ple s’integren en la tradició regional de les co-
munitats de la primera meitat del ii mil·lenni 
cal. ANE.

D’aquesta manera, del conjunt de 244 es-
tructures intervingudes 26 són retalls recents 
de tipus agrícola o caus d’animals, que cor-
responen a un 10,66 % del conjunt. Al neolític 
final - calcolític s’atribueixen 69 estructures i 
al bronze ple, 47, cosa que respectivament su-
posa el 28,28 % i el 19,26 % del conjunt inte-
gral intervingut. No obstant això, 102 estruc-
tures –el 41,8 % del conjunt– no han pogut 
adscriure’s cronològicament. Els percentatges 
de representació de les estructures prehistòri-
ques es veuen lleugerament modificats en cas 
de descomptar-se les estructures recents. En 
aquest cas, el conjunt de fosses prehistòriques 
sumen 218 estructures. D’aquesta manera, les 
que corresponen al neolític final - calcolític 
representarien el 31,6 % del conjunt, o bé les 
del bronze ple suposarien el 21,6 % i les in-
determinades assolirien el 46,8 % del total. 
D’un mode o d’un altre, és certament rellevant 
l’alt índex d’estructures que no compten amb 

una adscripció cronocultural precisa ja sigui 
per l’escassetat o la poca representativitat de 
materials ceràmics recuperats o bé perquè la 
ceràmica hi és del tot absent.

Val a dir que en les dues zones d’excavació 
s’han documentat indistintament estructures 
dels dos moments d’ocupació. Si bé la distri-
bució en l’espai de les estructures en funció de 
la seva tipologia mostra una certa organització 
de l’àrea d’ocupació, la distribució en l’espai en 
funció de la seva cronologia és potser encara 
més suggeridora (Fig. 3 i 5). En gran mesura es 
pot establir una clara distinció entre les àrees 
d’ocupació del neolític final - calcolític –més 
extensa en l’espai i amb diverses agrupacions– 
i les del bronze ple –focalitzades especialment 
en dos indrets–, i és en casos molt puntuals 
que trobem entremesclades les estructures 
d’ambdós horitzons.

D’aquesta manera, en la zona 1 les 10 estruc-
tures del neolític final - calcolític es troben dis-
perses en petites agrupacions amb altres fosses 
no datades, situades en la meitat septentrional 
(sectors 1/2 i 1/3) i l’extrem meridional (sector 
1/1) de l’àrea excavada (Fig. 3). Les estructures 
no adscrites culturalment podrien atribuir-se, 
per associació, a aquest horitzó neolític. Per 
contra, 8 de les 9 estructures del bronze es tro-
ben concentrades en l’àrea sud-est de la zona 
(sector 1/1).

Pel que fa a la zona 2, les 59 estructures de 
la fase més antiga, que corresponen a més del 
85,5 % del conjunt de l’horitzó, es concentren 
principalment en 6 aglomeracions de diversa 
densitat que se situen en la part septentrio-
nal (sectors 2/4 i 2/5), l’àrea central (sector 
2/3) i l’extrem sud-oriental (sector 2/2) de 
l’àrea excavada, a més de trobar-se’n algunes 
d’aïllades en l’angle sud-occidental de la zona 

8.  Davant l’absència de datacions C14, s’ha optat per considerar l’ocupació de la fase antiga de Cantorella dins del genèric 
del neolític final - calcolític (segona meitat del iv mil·lenni - iii mil·lenni cal. ANE) a l’espera de les datacions que 
permetin afinar i precisar la cronologia o, fins i tot, mostrar una diacronia dins del mateix horitzó.

9.  Optem preferentment per la designació del període com a bronze ple a partir de la periodització regional establerta a 
la plana occidental catalana fonamentada en sèries de datacions de C14 i que posa l’accent en la definició dels models 
d’hàbitat i d’urbanisme, de l’evolució de les estratègies econòmiques, de l’organització social i de les pràctiques fune-
ràries (Alonso et al., 2000; López, 2000). El jaciment de referència d’aquest horitzó és Minferri (Juneda, Garrigues), 
situat cronològicament entre 2050-1650 cal. ANE. Tanmateix, no deixem d’emprar la terminologia bronze inicial, 
més estesa i acceptada a Catalunya.
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(sector 2/1) (Fig. 5 i 6.1). Per la seva banda, les 
estructures del bronze –i a excepció d’algun 
cas puntual i singular– es concentren a l’angle 
sud-oest de la zona (sector 2/1) en dues grans 
concentracions contigües, en què conjunta-
ment apleguen el 92,1 % de les estructures del 
bronze de la zona i el 74,5 % de les estructures 
del bronze del jaciment.

  Caracterització tipològica de les 
estructures excavades

Les estructures documentades al jaciment de 
Cantorella són clarament paral·lelitzables amb 
els tipus d’estructures identificats en altres po-
blats a l’aire lliure del neolític final - calcolític 
i de l’inici de l’edat del bronze entre els quals 
–per esmentar-ne els exemples clàssics– troba-
ríem la Bòbila Madurell (Martín et al., 1988), 

Can Roqueta (Carlús et al., 2002; 2006; Pa-
lomo, Rodríguez, 2004a; Bouso et al., 2004) 
o Minferri (Equip Minferri, 1997; Alonso, 
López, 2000; Prats, 2013).

A continuació presentem una descripció glo-
bal dels grans tipus d’estructures excavades. Cal 
tenir present que les valoracions que se’n fan són 
una aproximació preliminar a la tipologia de les 
estructures excavades i no són, de cap manera, 
ni concloents ni definitives. D’altra banda, l’es-
tudi aprofundit i comparatiu entre les estructu-
res d’un horitzó i de l’altre l’emplacem per a un 
estadi més avançat de la recerca.

Els suports de pal (SP):  
indicadors de possibles cabanes

Les estructures interpretades com a suports de 
pal són 58, que suposen el 23,77 % del conjunt. 

Figura 6. Les estructures arqueològiques de Cantorella:
 1. Vista general del sector 2/3: concentració d’estructures del neolític final - calcolític
 2. Vista parcial del sector 1/1: les estructures del bronze ple
 3. Detall de tres petites fosses del neolític final - calcolític
 4. Detall del buidament del possible forn de cocció ceràmica FR-131
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Corresponen generalment a retalls de planta 
circular o ovalada, de parets divergents o pa-
rets rectes i amb el fons còncau, pla, pla incli-
nat, apuntat o irregular. Els de planta arrodo-
nida tenen uns diàmetres d’entre els 10 i els 43 
cm, mentre que els de planta ovalada presenten 
entre els 18 i els 55 cm de llargària i entre 12 i 
55 cm d’amplària. Les fondàries conservades 
se situen entre els 3 i els 24 cm i hi ha un cas 
singular que arriba als 48 cm.

La majoria de forats de pal se situen a la 
zona 2 on se’n documenten 54, el 93,1 % del 
conjunt del jaciment; per contra, a la zona 1 
només se n’han identificat 4, que corresponen 
al 6,9 % del global. El fet, però, més significatiu 
d’aquestes estructures n’és la concentració. En 
aquest sentit, en destaquen dues grans aglome-
racions identificades al sector 2/5, que entre 
ambdues suposen el 62 % del conjunt íntegre 
de forats de pal.

La disposició d’alguns forats de pal d’aques-
tes dues aglomeracions principals permet defi-
nir diverses alineacions que creiem que podrien 
ser l’evidència d’espais d’hàbitat complexos. 
L’associació d’algunes de les alineacions ens 
podria definir espais closos i amb cobertura 
–com ara una cabana–, o bé espais arrecerats 
–com un paravent. En qualsevol cas, aquestes 
estructures devien compartir l’existència d’una 
superestructura aèria definida per un entramat 
de troncs de fusta, encanyissats i altres mate-
rials peribles i, a més, devien estar associades 
amb revestiments de fang. En aquest sentit, 
la presència de fragments de terra crua amb 
empremtes vegetals en el rebliment d’algunes 
de les fosses excavades avala l’existència de 
construccions amb fang i materials peribles a 
la zona.

Val a dir que l’arrasament superficial del 
jaciment no ha permès documentar ni ni-
vells de sòl ni altres estructures domèstiques 
associades. Les alineacions de suports de pal 
se situen en àrees en què l’existència d’altres 
tipus d’estructures és molt minoritària o, fins 
i tot, nul·la, de manera que les aglomeracions 
de forats de pal es troben en relació amb espais 
oberts, separats de les concentracions de fosses 
d’emmagatzematge. La majoria dels forats de 
pal no contenien elements materials ceràmics 

que ens permetessin plantejar-ne una atribució 
cronocultural. Només en 4 casos s’ha proposat 
una datació que els situaria al neolític final - 
calcolític. Per a la resta de forats –si més no els 
de les concentracions de la zona 2– es planteja 
la hipòtesi que poguessin pertànyer a la fase 
antiga del jaciment a partir de la seva associ-
ació amb estructures que han estat adscrites 
cronològicament.

Les possibles estructures d’hàbitat de Can-
torella es devien situar en la línia dels espais 
delimitats o definits per alineacions de fo-
rats de pal que assenyalen construc cions de 
plantes lineals, rectangulars o ovals. Entre 
els paral·lels arqueològics més propers, po-
dem esmentar les alineacions de forats de pal 
del jaciment de l’Espina C (Piera et al., 2009, 
26-31). En el mateix context de la plana, cal 
també assenyalar el cas de Minferri, on les 
alineacions de forats de pal documentades de-
fineixen la coneguda cabana de planta rectan-
gular (Equip Minferri, 1997, 175-173; López, 
2000; GIP, 2001, 47) i les restes d’un possible 
paravent que, associat a diverses estructures 
domèstiques (cubetes, forn culinari...), devia 
formar part d’una possible àrea de producció 
(Alonso et al., 2010, 73-75).

Val a dir que les construccions definides o 
sustentades per suports de pal conviuen amb 
altres tipus d’estructures d’habitació que tam-
bé es documenten en jaciments a l’aire lliure 
del neolític final - calcolític i del bronze. El ti-
pus d’estructura més estès són els grans retalls 
o depressions en cubeta de dimensions varia-
bles que circumscrivien els espais d’ocupació, 
els quals tradicionalment s’han anomenat fons 
de cabana.

Les sitges (SJ)

Les sitges d’emmagatzematge són les estruc-
tures més característiques dels dos horitzons 
d’ocupació de Cantorella. En total se n’han 
documentat 74, que representen el 30,3 % del 
conjunt d’estructures arqueològiques. Les sit-
ges atribuïdes al neolític final - calcolític són 
30 (40,5 %), 37 (50 %) se situen al bronze ple 
i 7 (9,5 %) no permeten una atribució precisa. 
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Tal com és habitual en aquest tipus d’es-
tructures, i indistintament de l’horitzó cro-
nocultural a què s’adscriuen, responen a una 
realitat morfològica variada (Fig. 7). Es tracta 
de retalls de planta arrodonida o ovalada, de 
perfil troncocònic, cilíndric o globular i amb el 
fons còncau o pla. No entrarem en aquest mo-
ment en l’anàlisi aprofundida de les diferències 
morfològiques entre les unes i les altres, que 
s’afrontarà en treballs futurs.10

En general, es tracta d’estructures en què la 
fondària conservada és més elevada que no pas 
el diàmetre superior en planta. Aquest ha estat 
generalment el criteri emprat per distingir i dis-
criminar les sitges de la resta de fosses, en què 
s’han seguit els paràmetres aplicats al jaciment 
de Minferri a partir de l’índex d’arrasament de 
les estructures (Equip Minferri, 1997, 172; Alon-
so, López, 2000, 289). Inicialment es considera-
ven sitges aquelles estructures en què la relació 

10.  L’anàlisi tipològica de les sitges i l’estudi de llurs capacitats forma part del projecte de tesi que està duent a terme 
Georgina Prats (2011; 2013) al voltant dels sistemes d’emmagatzematge i de la gestió de la producció i l’excedent 
cerealístic entre el neolític i l’època ibèrica.

Figura 7. Tipus de seccions de les estructures arqueològiques més 
representatives: les sitges i les fosses diverses

entre la profunditat i el diàmetre 
superior de l’estructura assenya-
lava un índex ≥1. Darrerament, 
però, amb l’objectiu d’ampliar 
l’espectre i poder avaluar de for-
ma conjunta i diacrònica estruc-
tures d’emmagatzematge provi-
nents de jaciments amb un grau 
d’arrasament molt diferenciat, 
aquest valor ha estat rebaixat 
fins a un índex ≥0,7 (Albizuri et 
al., 2011, 19). No obstant això, en 
el cas de Cantorella també s’han 
considerat com a sitges algunes 
estructures que no acomplei-
xen el requisit de l’índex d’ar-
rasament, perquè havien estat 
seccionades fortuïtament arran 
del seu descobriment o perquè 
les seves mesures es trobaven 
sobredimensionades a causa de 
l’esfondrament de les parets i de 
l’alteració produïda per diversos 
caus d’animals.

Sense aprofundir en la des-
cripció d’aquest tipus d’estructu-
res, volem fer esment de la major 
variabilitat i profunditat de les 
sitges del bronze enfront de les 
del neolític. Així, mentre que en 
l’horitzó més antic de Cantorella 
els diàmetres de les sitges se si-
tuen entre els 70 i els 150 cm, en 
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l’horitzó recent es troben entre els 45 i els 190 
cm. La profunditat de les estructures, en canvi, 
se situa entre els 55 i els 135 cm en les sitges 
del neolític final - calcolític, amb només un cas 
singular que ronda els 2 m fondària, i entre els 
65 i els 210 cm en les del bronze ple.

Si bé les sitges es troben presents en les dues 
àrees d’intervenció, la majoria se situen en la 
zona 2, on apareixen principalment de forma 
concentrada als sectors 2/1, 2/3 i 2/4. Mentre 
que el segon i el tercer agrupen principalment 
estructures del neolític final - calcolític, en el 
primer es concentren la majoria de les sitges 
del bronze. En la zona 1, en canvi, la presència 

d’estructures interpretades com a sitges és més 
minoritària. D’una banda, cal destacar les sit-
ges identificades als sectors 1/2 i 1/3, associades 
amb estructures del neolític final - calcolític. 
Més significatives, però, són les sitges atribu-
ïdes al bronze ple que es concentren al sector 
1/1, 6 de les quals foren reutilitzades com a es-
pais sepulcrals (Fig. 6.2).

Més enllà de la reutilització funerària de les 
sitges, cal destacar-ne l’ús com a abocadors 
(Fig. 8.1-3 i 9). En aquest cas, les fosses d’em-
magatzematge desafectades més interessants 
són aquelles que es troben replenes de tot tipus 
de deixalles domèstiques. A més, en algunes 

Figura 8. El rebliment de les estructures arqueològiques de Cantorella:
 1. Detall d’un nivell de rebliment de cendres i terra cremada al fons de la sitja SJ-43, sobre el qual es troba la 
possible fita de pedra o tapadora (bronze ple)
 2. Detall d’un nivell de rebliment de pedres de la sitja SJ-178 (neolític final - calcolític)
 3. Detall de les restes trencades d’un gran vas cilíndric de base plana abocat dins de la fossa circular FC-222 
(neolític final - calcolític)
 4. Detall de la pedra de fita o tapadora sobre el fons del buidament de la sitja SJ-28 (bronze ple)
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Figura 9. El rebliment de les estructures arqueològiques de Cantorella:
 1. Deposició de les restes de dos cànids en connexió dins de la sitja 
SJ-142 (bronze ple)
 2. Deposició de les restes de dos cranis d’èquid dins de la sitja SJ-
191 (neolític final - calcolític)

de Cantorella evidencia l’agricultura com la 
base principal de l’economia de les comunitats 
prehistòriques que hi habitaren.

Les fosses (FS, FC)

Sota l’epígraf de fosses diverses s’apleguen 83 
estructures que representen el 34 % del con-
junt i el tipus d’estructura més representada. 

de les estructures s’han documentat sobre el 
fons o dins del seu rebliment lloses de pedra 
de dimensions grans o mitjanes que possible-
ment formaven part del sistema de tancament 
de l’estructura i eren l’element de fita o senya-
lització de la sitja (Fig. 8.1 i 8.4).

Les fosses tipus sitja esdevenen un dels prin-
cipals indicadors econòmics de la producció i 
de la gestió agrícoles. En aquest sentit, el nom-
bre elevat de sitges documentades al jaciment 

Les fosses del neolític final - 
calcolític són 35 –el 42,2 % del 
conjunt–; les del bronze ple, 10 
–el 12 % del conjunt–, i 38 –el 
45,8 % del conjunt– no poden 
adscriure’s a cap dels horitzons 
del jaciment. De fet, tal com 
presentem les diferents fosses, 
aquesta categoria suposa una 
mena de calaix de sastre perquè 
les estructures que s’hi apleguen 
responen a diferents realitats, 
tant morfològiques com –molt 
possiblement– funcionals (Fig. 
7).

Generalment són estructu-
res de plantes arrodonides o 
ovalades. Els perfils de les sec-
cions més representats són els 
cilíndrics i en cubeta de parets 
divergents, tot i que també se’n 
documenta algun de globular o 
troncocònic. Els fons són prin-
cipalment plans o còncaus. Les 
dimensions són molt variables. 
Mentre que els diàmetres es tro-
ben compresos entre els 35 cm 
i els 135 cm, les profunditats es 
troben entre els 5 i els 70 cm. Cal 
assenyalar l’existència d’una es-
tructura singular que, com a cas 
extrem, arriba a tenir un diàme-
tre d’uns 150 cm i una profundi-
tat d’uns 93 cm.

Cal considerar que la varie-
tat morfològica d’aquestes fos-
ses respon també a una més que 
probable diversitat funcional. 
Tanmateix, pocs indicis tenim 
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per poder plantejar objectivament aquests 
usos, més enllà de referir-nos a les interpre-
tacions que s’han proposat per a estructures 
tipològicament similars en jaciments de carac-
terístiques similars. En aquest sentit, aquests 
retalls poden correspondre, entre d’altres, a 
estructures que han funcionat com a suports 
per falcar vasos ceràmics, com a espais de 
tractament o processament dels productes 
agrícoles, com a fosses cendrers... i, fins i tot, 
en el cas de les fosses de més capacitat, no pot 
descartar-se que estiguessin destinades a l’em-
magatzematge.

La majoria d’estructures amb una fondària 
conservada d’entre 40 i 70 cm corresponen a 
uns diàmetres d’entre 80 i 135 cm. Es tracta 
majoritàriament de les estructures que no as-
soleixen l’índex de 0,7 de la relació diàmetre 
superior/fondària. Som, però, conscients que 
aquest índex es troba determinat per la cota 
d’arrasament de les estructures, per la qual 
cosa algunes d’aquestes fosses podrien real-
ment haver estat sitges escapçades.

Un fet diferencial entre aquestes estructures 
és la dinàmica de rebliment que, tal vegada, po-
dria estar determinada per la seva funcionali-
tat. Les fosses de dimensions més reduïdes estan 
reblertes generalment per un únic nivell estèril 
que sovint no té associats elements materials que 
en permetin proposar una datació, la qual cosa 
explica l’elevat nombre d’estructures d’aquest ti-
pus sense adscripció cronològica. Altres, sovint 
les de dimensions més grans, mostren una se-
qüència de reompliment més complexa que les 
assimila als processos que generalment s’atesten 
en les estructures interpretades com a sitges.

Les estructures de combustió (EC):  
uns possibles forns (FR)

A Cantorella s’han identificat 3 estructures 
relacionades amb les activitats de combustió, 
les quals representen l’1,23 % del conjunt d’es-
tructures. Es localitzen en dos punts del jaci-
ment, una a l’extrem sud de la zona 1 (sector 
1/1) i dues a l’extrem oest de la zona 2 (sector 
2/2). En ambdós casos, es troben aïllades de la 
resta d’estructures. A més, es caracteritzen per 

l’absència o l’escassesa de materials ceràmics 
que permetin adscriure-les culturalment.

Més enllà de poder establir el l ligam 
d’aquestes estructures amb unes activitats 
on el foc té un paper fonamental, ara per ara 
els arguments per establir-ne la funcionalitat 
precisa són escassos. En aquest sentit, s’han 
pres mostres de les parets per poder intentar 
establir la temperatura assolida per les com-
bustions que s’hi van fer, per plantejar i avalar 
possibles usos amb dades analítiques.

Sigui com sigui, la morfologia d’aquestes 
fosses afegida als efectes de les combustions 
–la rubefacció, l’ennegriment o l’enduriment 
de les parets– ens remeten a estructures arque-
ològiques que generalment s’interpreten com 
a forns artesans destinats a la cocció ceràmica, 
sovint contrastats amb paral·lels etnogràfics 
i models experimentals. En tots 3 casos, es 
tracta d’estructures soterrades, fet que devia  
facilitar o ajudar a controlar les combustions.

D’una banda, l’estructura de combustió 
EC-69 és una de les poques estructures exca-
vades sobre la crosta de la terrassa de grava de 
la zona 1. Correspon a una fossa de planta cir-
cular, secció cilíndrica i fons pla que presenta 
uns 120 cm de diàmetre i conserva uns 28 cm 
de profunditat. Aquesta fossa podria relacio-
nar-se amb una estructura per coure ceràmica 
i podria correspondre als tipus definits com a 
estructura de cocció en fossa (Arnal, 1989, 206-
208; 1991, 241) o de fogar obert en fossa (Licka, 
1991, 205), en què el combustible i l’enfornada 
es devien trobar mesclats, o bé al tipus de fogar 
amb pila (Gabasio et al., 1991), en què la llenya 
estava enterrada parcialment o completament.

Pel que fa a les dues estructures de com-
bustió FR-131 i EC-332 es troben l’una a la 
vora de l’altra, clarament separades de la resta 
d’agrupacions d’estructures arqueològiques de 
la zona 2. Cadascuna es troba definida per un 
retall excavat al subsòl de planta ovalada i sec-
ció transversal en cubeta de parets divergents i 
fons còncau. Ambdues presenten restes de ru-
befacció a l’extrem superior, les parets i el fons 
del buidament de les fosses. Tot i les evidències 
de l’acció del foc, els nivells de rebliment no 
mostraven restes carbonitzades, cosa que ens 
fa pensar que aquestes estructures foren acu-
radament netejades i que el sediment que les 
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reomplia no provenia de l’ús i les combustions 
que s’hi dugueren a terme.

L’estructura EC-332 amida uns 127 cm de 
llargada, 73 cm d’amplada i fins a 12 cm de 
profunditat. La secció longitudinal de l’estruc-
tura presenta una inclinació suau envers l’àrea 
més profunda, on es concentren els rastres de 
rubefacció. Aquest pendent s’interpreta com 
una mena d’àrea d’accés a l’estructura de com-
bustió. La paret frontal és divergent.

Per la seva banda, l’estructura FR-131 pre-
senta uns 170 cm de llargària, 90 cm d’amplada 
màxima i arriba a assolir els 55 cm de fondà-
ria (Fig. 6.4). En aquest cas, es troba excavada 
entre el substrat de graves angulars no encros-
tades i el nivell de llims. El pendent marcat 
del perfil longitudinal encara és molt més 
evident que l’estructura anterior, de manera 
que queden clarament diferenciats el que seria 
l’accés a l’estructura –en forma de baixador– 
i la cambra de foc –amb la paret frontal que 
tendeix a la concavitat. A més, aquestes dues 
àrees es devien trobar separades per les restes 
d’una elevació de pedres que devia delimitar, 
pel sud, la cambra de foc. Aquesta construcció 
en pedra seca definia una petita obertura que 
devia funcionar com a boquera per alimentar 
o augmentar la ventilació de la combustió.

El forn FR-131 devia compartir alguns trets 
del que s’ha definit com a forn en tranchée 
(Arnal, 1989, 208; 1991, 241)11 o bé com a 
estructura de combustió amb fossa d’accés 
(Lejay, 2011, 71 i ss.), que s’associen a estruc-
tures per a la cocció de ceràmica. Per la seva 
banda, l’estructura de combustió EC-332, tot 
i ser menys profunda, també pot respondre a 
aquests models.

La presència en el registre arqueològic 
de la prehistòria catalana d’estructures de 
combustió de planta oval o subrectangular, 
de secció en cubeta, d’accés frontal en pen-
dent, parets divergents de perfils diversos... 
interpretades com a possibles forns ceràmics 
és relativament escassa; tanmateix, també és 
ben cert que cada vegada s’hi fan més pre-
sents. En aquest sentit, cal assenyalar el darrer 
exemple publicat documentat al jaciment de 
Cinc Ponts (Esteve et al., 2012, 28), que s’afe-
geix als paral·lels ja coneguts de Cal Jardiner 
II (Martí et al.,1997, 24-25)12, del Mas d’en 
Boixos (Farré et al., 2002, 119-121), de Can 
Vinyalets (Font, 2005, 88; 2006, 202 i 213) o 
dels diversos forns de Can Gambús 1 (Roig, 
Coll, 2007, 95; Roig, Coll, 2008 citat per Mar-
tín, 2011, 108). A més, caldria afegir a aques-
ta llista el forn inèdit FR-230 del jaciment de 
Minferri (Alonso et al., 2010, 33-34).

Les tres estructures de combustió de Can-
torella no s’han pogut datar. No obstant això, 
la seva situació en àrees ocupades exclusiva-
ment per estructures del neolític final - cal-
colític permetria especular amb la possibi-
litat que corresponguessin a aquest horitzó. 
La proliferació d’aquestes estructures de com-
bustió durant el neolític final - calcolític és 
destacada, tal i com assenyalen tots els paral-
lels catalans esmentats, els quals es troben 
sempre associats a materials verazians. Tam-
bé d’un context Veraza, al nord dels Pirineus 
hi ha l’estructura neolítica interpretada com 
una fornal, identificada al jaciment medieval 
de Notre-Dame-de-Marceille (Limós, Aude) 
(Vaquer, 1994).

11.  El model de forn en tranchée es basa en la recreació experimental del forn d’Achenheim (Alsàcia, França) (Arnal, 1989; 
1991; Andrieux, 1991). S’assenyala aquesta estructura de combustió per a la cocció ceràmica com un intent de separació 
del combustible de la càrrega del forn en forma del que anomenen protolaboratori i protocambra de combustió. El forn 
FR-131 de Cantorella comparteix el fet de ser una estructura soterrada amb un accés en forma de rampa descendent, 
al fons de la qual es devia fer la combustió. A diferència del model francès no presenta la cavitat excavada a la paret 
frontal en què es devien situar els atuells per ser cuits. Tampoc mostra rastres d’una possible volta subterrània, com 
s’esmenta en el cas també francès de Notre-Dame-de-Marceille (Vaquer, 1994, 94), tal vegada desapareguda a causa de 
l’arrasament superior de l’estructura. Per contra, el forn de Cantorella presenta peculiaritats pròpies com la possible 
boquera frontal oberta en una petita elevació de pedra.

12.  Segons els seus excavadors (Martí et al., 1997, 24-25 i 30) i malgrat que no mostra ni traces ni restes de l’acció del 
foc, l’estructura CCG-13 del Camí de Can Grau és tipològicament similar al possible forn de cocció ceràmica del 
jaciment de Cal Jardiner II (CJ-II-1).
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Les estructures recents (ER):  
rases i forats de plantar i caus d’animals

Finalment, s’ha d’esmentar que s’han aïllat 
26 estructures recents, que representen el 
10,66 % del conjunt d’estructures. Com s’ha 
assenyalat adés, en aquesta categoria s’aple-
guen dos tipus d’estructures. D’una banda, 
trobem diversos retalls interpretats com a 
caus d’animals que afecten directament es-
tructures arqueològiques, els quals s’han ex-
cavat per evitar la contaminació del registre. 
Es tracta de buidaments en forma de petites 
galeries amb plantes irregulars, sinuoses o ar-
rodonides i seccions diverses. Generalment, 
les àrees en què es localitzen coincideixen en 
indrets on es concentren un nombre consi-
derable de sitges i altres fosses –destaquen 
especialment els sectors 1/2 i 2/1– i sempre 
excaven el subsòl de llims, molt més flonjo 
que no pas el de graves. Tot i englobar-se dins 
les estructures recents, no podem descartar 
que poguessin ser antigues.

D’altra banda, dins d’aquesta categoria 
genèrica també es troben diversos forats per 
plantar que, a diferència dels anteriors, tenen 
un caràcter antròpic clar. Entre aquestes es-
tructures agrícoles trobem fosses de planta rec-
tangular o quadrangular de secció cilíndrica i 
fons pla o còncau i llargues rases lineals amb 
perfils de parets rectes i fons plans. Mentre que 
les fosses correspondrien a forats per plantar 
olivers i ametllers, arbres que fins a l’actualitat 
caracteritzen el paisatge de la zona, les rases 
pertanyen a antigues plantacions de vinya. La 
disposició d’unes i altres estructures és sempre 
organitzada, alineada i regular i, més enllà de 
les àrees intervingudes, s’estén en tota la ter-
rassa en què es localitza el jaciment, indistin-
tament del nivell geològic que aflori en super-
fície. Només s’han excavat aquelles estructures 
que afectaven directament estructures pròpi-
ament arqueològiques o que podien plantejar 
algun dubte sobre la seva natura, de manera 
que el registre i la documentació de la resta ha 
estat desestimat.

Novament desconeixem la datació precisa 
de les estructures, tot i que alguna es troba as-
sociada a ceràmiques comunes a torn de cocció 

oxidada i reduïda (ceràmica de Verdú). Tan-
mateix, els olivers i els ametllers són els cultius 
que defineixen el paisatge actual de la zona i 
que, fins a l’inici dels treballs de construcció, 
ocupaven la traça del canal. Pel que fa a les 
rases de vinya podrien ser més antigues perquè 
el seu cultiu, actualment en procés de recu-
peració, va perdre’s després de la plaga de la 
fil·loxera de finals del segle xix.

  La cultura material: la ceràmica  
i el material metal·lúrgic

L’estudi de la cultura material del jaciment 
de Cantorella encara es troba en un estat em-
brionari. El conjunt d’objectes és prou ampli: 
fragments de material constructiu en terra 
(torchis, possibles fragments de contenidor...), 
estris d’indústria lítica polida (peces actives i 
passives de molins, destrals) i tallada (puntes 
de sageta, fragments de fulles i de ganivets...), 
estris i objectes d’indústria òssia (punxons, 
pinta dentada, botó prismàtic...), ornaments de 
petxina (penjolls), fragments de gresols metal-
lúrgics i, especialment, un conjunt significatiu 
de material ceràmic.

Davant l’absència de datacions radiocarbò-
niques, el material ceràmic ha estat l’indicador 
i el marcador principal a l’hora d’atribuir un 
horitzó cronocultural a les estructures exca-
vades. A l’espera que el C14 permeti precisar 
la cronologia, assumim els handicaps i condi-
cionants que planteja la datació a través dels 
fòssils directors.

No entrarem ara a presentar tot el conjunt 
de restes materials recuperades. Ens centrarem 
en el que considerem com a elements més sig-
nificatius: fer un balanç de les produccions ce-
ràmiques i descriure les restes que testimonien 
l’activitat metal·lúrgica al jaciment.

La ceràmica

Del total de 244 estructures intervingudes, 
124 contenen algun material ceràmic; la res-
ta –120 estructures– no en proporcionen cap 
fragment. Una primera anàlisi de les produc-
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cions ceràmiques permet esbossar una visió 
preliminar de conjunt que permet enquadrar 
culturalment els dos horitzons d’ocupació del 
jaciment. El material ceràmic recuperat en el 
rebliment de les estructures arqueològiques 
és, en general, força fragmentari si bé permet 
conèixer el perfil sencer o força complet de 
diversos vasos. En qualsevol cas, les restes ce-
ràmiques són prou significatives i definidores.

El conjunt ceràmic de Cantorella atribuït al 
neolític final - calcolític respon clarament als 
cànons del grup de Veraza (Fig. 12 i 13), que, 
a Catalunya, deu especialment la seva carac-
terització i sistematització als treballs d’Ara-
celi Martín (entre d’altres: 1980; 1985; 1992b; 
2003; en premsa; Martín et al., 2002). A grans 
trets, al jaciment de Cantorella es documen-
ta el predomini gairebé exclusiu de formes 
simples, amb pastes grolleres i amb acabats 
exteriors generalment polits o brunyits. En-
tre els vasos de dimensions petites i mitjanes 
predominen els perfils hemisfèrics, subesfèrics, 
cilíndrics amb bases convexes (Fig. 12.1-10); 
residualment apareix alguna peça amb carena 
incipient (Fig. 12.11). Per la seva banda, entre 
els contenidors de mides més grans destaquen 
els perfils cilíndrics (Fig. 13.11), a més dels 
de perfil ovoide (Fig. 12.12 i 13.10), amb fons 
convexos i la presència residual d’alguna base 
plana.

Les aplicacions d’elements plàstics són el 
tipus de decoració que predomina en el con-
junt. Hi trobem llengüetes, mugrons i cordons 
llisos, a més de la presència puntual d’alguns 
fragments decorats amb pastilles repujades en 
vasos subesfèrics. Independentment de la mida 
dels vasos ceràmics, les aplicacions plàstiques 
esdevenen reiteratives i la seva variabilitat rau 
en el nombre d’elements aplicats, en la dis-
posició i en les dimensions. En aquest sentit, 
trobem aplicacions disposades diametralment, 
vasos amb un únic element aplicat, vasos deco-
rats amb grups d’almenys dues llengüetes ho-
ritzontals superposades –considerat el princi-
pal marcador Veraza– (Fig. 13.7-10), vasos amb 

una corona peribucal de mugrons o de pastilles 
repujades, etc.

Tot aquest conjunt de materials ceràmics 
troba paral·lels en el registre arqueològic de 
Catalunya d’entre la segona meitat del iv i al 
llarg del iii mil·lenni cal. ANE, tant en hàbitats 
a l’aire lliure com en ocupacions en balmes i 
coves que s’estenen arreu de la geografia cata-
lana.13 A la plana occidental catalana, però, els 
hàbitats a l’aire lliure amb materials clarament 
verazians són, a dia d’avui, molt escadussers. 
Cantorella és, sens dubte, l’establiment que 
ofereix ara per ara el registre més extens. Al seu 
costat, cal assenyalar la presència de materials 
verazians almenys en el rebliment del possible 
forn ceràmic de Minferri (Alonso et al., 2010) i 
en diverses estructures del jaciment del Pla del 
Sas (Benseny, 2011; Martín et al., en premsa). 
Així mateix, una de les fases d’ocupació del 
jaciment de l’Espina C, datada al segon quart 
del iii mil·lenni cal. ANE (Piera et al., 2009), 
se situaria en l’horitzó neolític final - calcolític 
sense mostrar, però, específicament materials 
definitoris de fàcies Veraza.

Al nord, més enllà dels límits estrictes de la 
plana lleidatana, cal assenyalar els jaciments 
del Prepirineu on s’han documentat mate-
rials ceràmics verazians o del fons genèric del 
neolític final - calcolític. Es tracta de diverses 
ocupacions en cova conegudes generalment 
per materials descontextualitzats, de les quals 
poques han estat objecte d’excavacions siste-
màtiques. Se situen, per exemple, a l’entorn de 
la serra del Montsec –com les coves Colomera 
i del Mort (Vega, 1981, 111 i ss.; Padró, Vega, 
1989; Oms et al., 2009; 2010)–, en plena vall 
mitjana del Segre –cas de la cova del Segre 
(Pérez, 1992)–, o bé al límit septentrional del 
Prepirineu lleidatà –com ara la cova de Tora-
lla (Maluquer, 1949; Martín, 1980). Per la seva 
banda, al sud-est de la plana, també es troben 
les ocupacions del neolític final - calcolític que 
es troben en l’àrea de la serralada Prelitoral, 
a l’entorn de la serra de Prades i del camp de 
Tarragona.

13.  Per a una relació exhaustiva dels jaciments amb material verazià, vegeu Martín, en premsa, i Martín et al., en premsa, 
treballs que actualitzen síntesis precedents (entre d’altres, Martín, 1992b; 2003; 2011; Martín et al., 2002).
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Figura 12. Repertori ceràmic del neolític final - calcolític
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Figura 13. Repertori ceràmic del neolític final - calcolític
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Però, a més, dins del registre ceràmic de 
Cantorella també trobem altres produccions 
decorades amb impressions i incisions. La de-
coració impresa es troba representada singu-
larment en un vas de secció subesfèrica decorat 
amb dues petites impressions circulars sota la 
vora (Fig. 12.7).

Més significativa, però, és la presència de 
diversos fragments ceràmics amb decoració 
incisa que provenen de tres estructures que es 
concentren, de forma singular, a l’extrem nord 
de la zona 1 (Fig. 13.1-5). Es tracta de produc-
cions de cocció reduïda, de pasta grollera amb 
abundant desgreixant i amb acabats polits o 
brunyits. Les peces semblen correspondre a va-
sos de tendència subesfèrica amb vores aprima-
des convergents. Els motius decoratius incisos 
corresponen bàsicament a composicions de tri-
angles ratllats amb incisions horitzontals i dis-
posats en bandes horitzontals (Fig. 13.1-3). En 
el millor dels casos s’identifica clarament una 
faixa de dues bandes horitzontals de triangles 
superposats i enfrontats de forma alterna (réfle-
xion décalée) entre les quals es defineix una re-
serva sense decoració en forma de banda llisa 
en ziga-zaga (Fig. 13.1). També es documenta 
un fragment informe decorat amb una banda 
en ziga-zaga ratllada amb incisions ascendents 
(Fig. 13.4), a més d’altres fragments amb pe-
tits traços o composicions –potser una banda 
horitzontal ratllada amb incisions descendents 
(Fig. 13.5)– la poca entitat dels quals no permet 
precisar el motiu representat. Aquests materials 
decorats s’associen directament a dos fragments 
amb cordó llis de secció triangular i un frag-
ment decorat amb pastilles repujades.

Aquestes ceràmiques incises han estat tra-
dicionalment associades amb materials dels 
grups de Treilles i Ferrières. Els materials ce-
ràmics decorats amb decoració incisa, gravada 
i acanalada del neolític final - calcolític són ob-
jecte actualment d’una catalogació en l’àmbit 
català amb l’objectiu de caracteritzar aquestes 
produccions, definir els patrons formals i de-
coratius, intentar establir els possibles lligams 
amb els grups del Migdia francès en el marc de 
xarxes d’intercanvi i, fins i tot, avaluar la pos-
sibilitat d’un origen local o autòcton (Martín 
et al., en premsa).

El registre d’aquestes decoracions assenyala 
certa variabilitat i una dispersió laxa arreu del 
territori català. Bona part de les àrees en què 
se situen aquestes troballes coincideixen amb 
les zones amb una forta presència d’ocupaci-
ons verazianes que, des del nord-est al sud-
oest de Catalunya i a cavall de les serralades 
Prelitoral i Litoral, s’estenen des de l’Empordà 
fins a la serres de Prades i del Montsant i el 
camp de Tarragona. Una de les àrees on les 
produccions incises i acanalades tenen una 
presència destacada és la Catalunya de po-
nent –al Prepirineu i a la meitat meridional 
de la plana–, que podrien tenir una extensió 
envers la Llitera i el Cinca mitjà –les Plantes 
(Albelda) (Gallart et al., 1996) i las Almacillas 
(Estiche) (Sopena, 1992; 1996)–, i el Sobrar-
be –cova del Forcón (La Fue va) (Baldellou, 
1983)–, al Pirineu aragonès.

D’una banda, els jaciments situats a les ser-
res del Prepirineu lleidatà corresponen a ocu-
pacions en cova en què sovint també es do-
cumenten materials verazians, com ara a les 
coves Colomera i del Mort (Oms et al., 2010; 
Padró, Vega, 1989), però no necessàriament, 
cas del Forat de Conqueta (González et al., 
2011). També cal assenyalar la troballa des-
contextualitzada destacada dels dos vasos de 
la Balma del Clotar (Gallart, Ribes, 2001), un 
dels quals presenta una decoració incisa i gra-
vada amb similituds amb la faixa de triangles 
ratllats de Cantorella. 

De l’altra, aquests materials també es tro-
ben presents en diversos hàbitats a l’aire lliure 
situats en terres de la plana occidental catala-
na, ja sigui en plena vall inferior del Segre o 
en alguna de les seves valls laterals (el Corb, 
la Femosa). Entre aquestes localitzacions des-
taquem les restes provinents del jaciment de 
Minferri (Alonso et al., 2003; 2010; Martín et 
al., en premsa), associades amb materials ve-
razians i pastilles repujades. Així mateix, cal 
assenyalar altres troballes de materials en su-
perfície a les Roquetes (Gallart, Ribes, 1988), 
les Gralles (Gallart et al., 2004), Torre Garrell 
(Clop et al., 2006) o Mundessó (Martín et al., 
en premsa). Finalment, s’ha d’assenyalar que 
a l’extrem nord de la plana i al peu de les ser-
res prepirinenques, es troba el jaciment a l’aire 
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lliure del Pla del Sas (Benseny, 2011; Martín et 
al., en premsa) en què també es documenten 
materials verazians i decoracions incises.

D’altra banda, les estructures del bronze ple 
es troben associades a produccions de bona 
cocció amb pastes depurades i acabats gene-
ralment polits o brunyits (Fig. 14 i 15). Pel que 
fa a les formes, es documenten bols hemisfèrics 
(Fig. 14.1-4) i tasses troncocòniques (Fig. 14.5-
6) i vasos mitjans de perfil cilíndric, troncocò-
nic i globular (Fig. 14.14, 14.16 i 15.4-5). Així 
mateix, es documenten alguns fragments de 
grans tenalles de perfils sinuosos (Fig. 15.1-3) i 
proliferen les peces de perfil carenat de dimen-
sions mitjanes i petites (Fig. 14.9-11 i 14.13). 
Dins del repertori també es troben testimo-
niats diversos fragments de petites peces de 
tendència cilíndrica amb les parets perfora-
des que s’interpreten com a formatgeres (Fig. 
14.14). Generalment les formes presenten bases 
planes, si bé també se’n documenten de conve-
xes o, fins i tot, alguna d’umbilicada.

Pel que fa a les decoracions, novament pre-
dominen les decoracions plàstiques amb mu-
grons, llengüetes i cordons digitats. A més a 
més, es documenten les aplicacions d’engruts 
a les superfícies exteriors d’algunes peces. 
Aquests elements plàstics es mostren sovint de 
forma conjunta, de manera que s’enregistren 
l’associació d’un petit mugró o d’una llengüeta 
aplicats al llavi amb un mugró o una nansa 
aplicats en la vertical al cos de la peça (Fig. 
14.3-4, 14.6, 14.9 i 14.16); l’associació de cor-
dons digitats amb mugrons, i l’associació d’en-
grutats amb mugrons o amb cordons digitats 
(Fig. 14.7-8). D’altra banda, més enllà de les 
decoracions plàstiques, també es documenten 
peces decorades amb ungulacions en la super-
fície exterior, així com vores amb llavis deco-
rats amb impressions circulars o amb petites 
incisions (Fig. 15.5).

Els materials del bronze inicial de Canto-
rella s’insereixen perfectament dins del cor-
pus ceràmic de les comunitats de la primera 
meitat del ii mil·lenni cal. ANE del nord-est 
de la península Ibèrica. Registres ceràmics de 
jaciments a l’aire lliure paral·lelitzables amb 
Cantorella podrien ser els assentaments de 
Can Roqueta II (Palomo et al., 2003; Palomo, 

Rodríguez, 2004a; 2004b; Bouso et al., 2004; 
Carlús et al., 2002; 2006), Mas d’en Boixos 1 
(Farré et al., 2002; Bouso et al., 2004) o Can 
Gambús (Artigues et al., 2007; Roig, Coll, 
2007). A la plana occidental catalana, l’aldea de 
Minferri és sens dubte el jaciment de referència 
del període (Llussà et al., 1990; Equip Minferri, 
1997; Alonso, López, 2000; GIP, 2001), al qual 
cal afegir l’assentament excavat inèdit del Pla 
de Tabac (Esteve, 2012) i les nombroses loca-
litzacions conegudes per troballes superficials 
(Maya, Prada, 1989; Puche, 1993; González et 
al., 1996; López, 2000). Així mateix, comptem 
amb les evidències provinents de nombroses 
coves del Prepirineu (Vega, 1981; López, 2001b, 
69-70).

El material metal·lúrgic:  
els gresols perforats i el possible polidor

El registre material de Cantorella també ha 
permès recuperar diversos elemens que testi-
monien l’activitat metal·lúrgica de la comuni-
tat del bronze ple i n’evidencien l’elevat grau de 
desenvolupament (Fig. 16). 

D’una banda, en una de les sitges s’ha iden-
tificat un petit objecte de pedra sorrenca de 
gra fi que presenta un dels extrems trencat 
(Fig. 16.1). La peça, de secció semicircular, 
té forma oval amb l’extrem conservat recte. 
Conserva 49 mm de llargada i té entre 36 i 
44 mm d’amplada i fins a 19 mm de gruix. 
Presenta una matriu de secció planoconvexa 
de 3 mm de gruix, 7-8 mm d’amplada i una 
longitud conservada de 48 mm. Tanmateix, 
tot i que hi ha traces de termoalteració en tota 
la peça, no podem afirmar amb certesa que es 
tracti veritablement d’un motlle. La fractura 
d’un dels extrems no permet conèixer si la 
matriu central travessava completament l’es-
tri de pedra. Si això hagués estat així, n’im-
possibilitaria l’ús com a motlle i, en aquest 
cas, aquesta eina lítica podria correspondre 
a algun mena d’allisador, polidor o afilador. 
L’existència d’aquests estris ha estat alertada 
amb anterioritat (Martín et al., 1999, 162; Ro-
vira, 2006, 139-140), perquè sovint s’han con-
fós amb valves de motlles. Cal assenyalar que 
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l’estudi traceològic d’eines lítiques similars 
–tam bé amb mostres de cremat– procedents 
de contextos argàrics ha demostrat que foren 
usades com a estris d’afilament i poliment 
d’objectes metàl·lics (Delgado, Risch, 2008, 
241-242, fig. 6.2; 2006, 22, fig. 1.7). En aquest 
sentit, l’estudi traceològic d’aquesta peça hau-
ria de precisar-ne la funcionalitat.

D’altra banda, en dues altres sitges de Can-
torella s’han recuperat dues bases de gresols 
perforats de seccions diferenciades. El primer 
fragment correspon a un gresol de perfil de 

tendència hemisfèrica i fons convex que pre-
senta una perforació longitudinal, de secció 
rectangular en l’extrem més gran i de secció 
ogival en l’extrem oposat, que travessa comple-
tament la peça (Fig. 16.2). Pel que fa al segon 
fragment de gresol és de tipus copa, format per 
una cassoleta probablement de perfil hemisfè-
ric amb un peu alt i massís de perfil cilíndric 
i base plana que presenta una perforació lon-
gitudinal de secció rectangular que s’atura al 
centre del vas i, per tant, no l’arriba a travessar 
completament (Fig. 16.3).

Figura 14. Repertori ceràmic del bronze ple
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Tot i les diferències morfològiques, ambdós 
gresols comparteixen la presència d’una perfo-
ració com un orifici destinat a la inserció d’un 
mànec, molt probablement de fusta. La possi-
bilitat d’emmanegar el gresol en facilitava la 
manipulació tant en el moment d’introduir-lo 
al forn metal·lúrgic com en el moment d’ex-
treure’l. A més, el mànec encaixat també devia 
ser de gran utilitat en el moment de transvasar 
el metall fos del gresol al motlle, ja que devia 
augmentar el control de l’operació i evitar que 
el gresol basculés de forma incontrolada.

De gresols amb sistemes de prensió destinats 
a facilitar-ne la manipulació se’n coneixen en 
altres contextos cronològics –principalment 
al llarg del iii mil·lenni cal. ANE– i culturals. 
Així, a l’Europa de l’est i central es documenten 
gresols en forma de cassoleta amb una nansa la-
teral en forma de llengüeta. I, a la Mediterrània 
oriental, en illes de la Mediterrània occidental i 
punts de l’Europa continental es troben gresols 
que ja integren un dispositiu destinat pròpia-
ment a l’emmanegament, gresols amb un pom 

massís o una empunyadura lateral que sobresurt 
lleugerament del cos de la peça amb un encaix 
quadrangular on s’encasta un mànec de secció 
quadrada (Mohen, 1990, 87 i 121).14 Però els 

Figura 15.  
Repertori ceràmic 
del bronze ple

 
Figura 16. El material associat a les activitats 
metal·lúrgiques:
 1. Possible polidor de pedra sorrenca
 2 i 3. Gresols amb perforació per a l’emmanegament

14.  La seva documentació en indrets allunyats de forma sensiblement contemporània s’interpreta més com l’evidència 
de l’extensió del fenomen cultural de la primera metal·lúrgia del coure que no pas com una mostra d’una conver-
gència tècnica (Camps, 1991, 42).
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gresols amb perforació basal per a l’emmane-
gament semblen ser un tipus d’atuell peculiar 
i singular dins del registre arqueològic de les 
terres de l’est de la península. Fins ara, els casos 
evidents de gresols amb perforació provenien de 
Peña la Dueña i Minferri, a més d’un possible 
exemplar del jaciment de Can Roqueta II.15

Al poblat castellonenc de Peña la Dueña 
s’han documentat 2 gresols amb perforacions 
de secció ovalada per a l’emmanegament, que 
els travessen parcialment fins a aturar-se al 
centre de la base de la cassoleta (Simón, 1998, 
181 i 183, fig. 105, 1-2). Ambdós, de secció 
convexa i boca arrodonida o oval, conserven 
el bec que se situa en l’eix perpendicular a la 
perforació. J. L. Simón (1998, 181 i 320) situa 
aquests exemplars a les darreries de l’edat del 
bronze –finals del ii mil·lenni– per l’associació 
amb ceràmiques amb apèndix de botó i per la 
complexitat tecnològica que evidencien.

Però el conjunt de gresols amb perforació 
més nombrós i significatiu és, sens dubte, el 
del jaciment del bronze ple de Minferri, en què 
6 dels 33 de fragments de gresols recuperats 
mostren restes d’un orifici per encaixar-hi un 
mànec (López, Moya, 2009; Gallart, et al., inè-
dit).16 S’ha pogut restituir el perfil sencer de 
dos dels gresols, els quals corresponen a vasos 
de secció troncocònica de boca arrodonida i 
fons convex que, en un dels casos, conserva el 
vessador situat a l’eix diametral perpendicular 
a l’eix que defineix la perforació per a l’emma-
negament.

Així mateix, també del bronze inicial és el 
conjunt d’estris de bronzista recuperat a Can 
Roqueta II, on tenim constància d’un fragment 
de gresol amb un rebaix quadrangular que s’in-
terpreta com un encaix per inserir-hi un mà-
nec (Rovira, 2006, 140; Rovira et al., 2007, 507 
i fig. 1.4). La documentació publicada d’aquest 
exemplar no permet precisions, perquè la seva 
fragmentació no deixa mostrar gràficament el 

sistema d’emmanegament a base d’un rebaix 
que facilités la introducció d’un mànec, del qual 
M. C. Rovira17 es mostra partidària. 

En definitiva, les restes de Cantorella enri-
queixen el registre d’evidències que ens apropen 
a les activitats metal·lúrgiques de les comunitats 
del bronze ple de la plana occidental catalana. 
De manera especial, les troballes de Cantorella 
complementen les restes recuperades al jaci-
ment de Minferri (Equip Minferri, 1997; Rovi-
ra, 1998; GIP, 2001; López, Moya, 2009; Gallart 
et al., inèdit), un testimoni extraordinari d’un 
taller de metal·lúrgia local basat en la refosa 
del bronze que l’ha convertit, no només en el 
màxim exponent a Catalunya, sinó també en el 
referent del nord-est peninsular (per a una visió 
de conjunt vegeu Martín et al., 1999; Rodríguez 
de la Esperanza, 2005; Rovira, 2006; Soriano, 
2013).

  El registre funerari de Cantorella

El registre funerari de Cantorella el componen 
8 sitges reutilitzades com a espais sepulcrals 
atribuïdes al bronze ple: SJ-28, SJ-29, SJ-31, SJ-
42, SJ-43, SJ47, SJ-138 i SJ-177. A excepció de 
les sitges SJ-43 i SJ-138, en cada una d’aquestes 
es troba un nombre mínim de dos o més indi-
vidus, i la majoria corresponen a estructures 
funeràries d’enterraments col·lectius.

Qualsevol enterrament col·lectiu prehistòric 
esdevé una oportunitat única per poder fer una 
bona caracterització antropològica, tant des 
del punt de vista paleodemogràfic (Krogman, 
Işcan, 1986; Ferembach et al., 1980; Lovejoy et 
al., 1985; Gilbert, McKern, 1973; Todd, 1920; 
Acsádi, Nemeskéri, 1970; Buikstra, Ubelaker, 
1994; Ubelaker, 1989; Scheuer, Black, 2000; 
Alduc-Le Bagousse, 1988), com morfomètric 
(Olivier, 1960; Walker et al., 1988), i patolò-
gic del grup (Isidro, Malgosa, 2003; Campillo, 

15. També podrien correspondre al tipus de gresol amb perforació basal a l’estil dels que ens ocupen alguns dels gresols 
del jaciment italià de Castellaro de Vhò di Piadena (Cremona, Llombardia) (Cierny et al. 2002).

16. Els materials arqueològics del jaciment de Minferri associats a l’activitat metal·lúrgica formen part del catàleg de 
restes estudiades per I. Soriano (2013) en la seva tesi doctoral.

17.  Agraïm la informació facilitada per M. Carme Rovira (Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona).
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2001; 1977; Smrcka et al., 2009), ja que són di-
pòsits tancats, que acullen un nombre més o 
menys important de restes que corresponen a 
persones que van viure en un mateix horitzó 
cultural. 

Els enterraments col·lectius, però, siguin 
de l’època que siguin, comporten una sèrie 
de dificultats a causa de l’important cúmul de 
restes òssies encabides en un espai limitat. Es 
fa indispensable una aproximació tafonòmica 
d’aquests conjunts que permeti determinar si 
les restes corresponen a inhumacions de tipus 
primari o secundari (Armentano, Malgo-
sa, 2002), la simultaneïtat o successió de les 
inhumacions (Armentano et al., 2012), les 
manipulacions predeposicionals i les postde-
posicionals, etc. i, per això, cal reconèixer in 
situ cada individu i entendre quins han estat 
els factors que han intervingut en la situació 
final de les restes trobades (Brothwell, 1987). 
En aquest sentit, l’antropologia de camp o de 
terreny (Duday et al., 1990) dóna les eines per 
possibilitar una reconstrucció sobre la posició 
de cada un dels individus, analitzar el tipus 
d’articulació anatòmica que presenten, establir 
l’ordre de les inhumacions i conèixer el fun cio-
nament general de la sepultura.

A l’espera de finalitzar l’estudi antropolò-
gic de laboratori de totes les restes, es presenta 
una valoració general del material ossi proce-
dent de cada una de les sitges, i s’intenta fer 
un resum de l’anàlisi tafonòmica, que permet 
apuntar ja algunes consideracions sobre el gest 
funerari del grup, i sobre la història post mor-
tem d’aquestes restes.

Sitja SJ-28

Les restes òssies corresponen a la inhumació 
d’un nombre mínim de tres individus, dos 
adults, i un subadult. Les restes d’adult cor-
responen a un individu masculí d’edat adulta 
avançada i un de probablement femení d’edat 
indeterminada. Les restes de subadult són 
compatibles amb les d’un individu probable-
ment femení de 7 ± 1 anys d’edat (Taula 1).

L’esquelet infantil es troba articulat en de-
cúbit pron, molt proper a la paret de la sitja 

i manté de forma laxa les seves articulacions 
anatòmiques. Els dos individus adults es pre-
senten articulats parcialment i algunes parts 
anatòmiques es troben totalment desplaçades 
(Fig. 10.1). Cal destacar que el desplaçament 
esquelètic no és d’ossos aïllats, sinó de conjunts 
anatòmics (extremitat superior esquerra, mà 
dreta...), aspecte que suggereix una clara ma-
nipulació post mortem de les restes quan els 
cossos mantenien encara part dels seus teixits 
tous. No es descarta la possibilitat que part 
d’aquestes restes desplaçades corresponguin 
a enterraments secundaris i que procedeixin 
d’un altre dipòsit sepulcral.

Amb relació a la patologia s’han observat 
osteòfits als cossos vertebrals lumbars compa-
tibles amb patologia degenerativa a l’individu 
adult masculí.

Sitja SJ-29

Les restes òssies corresponen a la inhumació 
primària d’un nombre mínim de nou indivi-
dus, quatre adults i cinc subadults. Les restes 
d’adults corresponen a dos individus mascu-
lins, i dos de femenins. Dos d’ells tenen una 
edat propera als 40 anys, mentre que l’esque-
let d’edat més avançada correspon a una dona 
d’uns 60 anys. L’esquelet adult d’edat més jove 
correspon a les restes d’un home d’una edat 
propera als 20 anys. Entre les restes de suba-
dult, cal destacar el mosaic d’edats que compo-
nen el grup, que comprèn des de l’1 als 13 anys 
d’edat. L’índex de preservació esquelètica mitjà 
és del 86,6 %, en què les restes de l’individu 
més petit enterrat són les que presenten una 
preservació més pobra dels seus elements (Guy 
et al., 1997) (Taula 1). 

Malgrat la desarticulació aparent dels ele-
ments esquelètics d’aquesta sitja, l’estudi deta-
llat de la posició de cada os, de la relació amb 
els altres i de les superposicions anatòmiques 
ha permès entendre que hi ha un enterrament 
central de dos individus adults (EN-112 i EN-
113) que correspon a una inhumació primària 
doble simultània, amb les restes molt imbri-
cades entre elles de forma capiculada. Sembla 
que les restes de l’individu masculí quedarien 
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parcialment per sota de les del femení, i les del 
femení, especialment la meitat superior, hau-
rien reposat sobre les extremitats inferiors del 
masculí.

Per altra banda, també s’observa una reor-
ganització de restes que s’evidencia amb l’arra-
conament de cranis, i que suggereix clarament 
una combinació d’inhumacions primàries si-
multànies amb inhumacions primàries suc-
cessives que permeten la manipulació de les 
restes anteriorment inhumades a l’estructura.  

L’estudi de la disposició de les restes, i la corre-
lació entre els individus ha permès inferir sobre 
l’ordre de dipòsit, que comença amb l’individu 
més gran i un dels més joves del grup, conti-
nua amb una inhumació molt probablement 
simultània d’un home i una dona, i segueix 
amb el dipòsit de 5 infants. Sembla que l’es-
tructura acollí els més petits del grup a la mei-
tat sud i els més grans a la meitat nord, sempre 
disposats de forma lateralitzada i flexionant les 
extremitats tant superiors com inferiors. 

Sitja Enterrament Edat Sexe Preservació

SJ-28 EN-75 (60, 89, 90)  Adult (45+) Masculí 77%

 EN-88 (65, 74, 76, 77) Adult indeterminat Probable femení 45%

 EN-94 Infantil I (7±1) Probable femení 86%

    

SJ-29 EN-57 Juvenil (18-20) Masculí 72%

 EN-84 Infantil I (4-5) Indeterminat 77%

 EN-85 Infantil II (8-11) Probable femení 100%

 EN-97 Infantil I (1-2) Indeterminat 54%

 EN-99 Infantil II (12±1) Probable masculí 100%

 EN-112 Adult (40-45) Masculí 100%

 EN-113 Adult (35-42) Femení 100%

 EN-114 Infantil I (2-3) Indeterminat 77%

 EN-119 Adult (60+) Femení 100%

    

SJ-31 EN-50 Adult jove Femení 95%

 EN-95 Infantil II (13±1) Probable masculí 72%

 EN-96 Adult (30-40) Femení 100%

    

SJ-42 EN-56 Adult indeterminat Probable femení 77%

 EN-101 Adult jove (≤30) Probable femení 59%

 EN-102 Adult (30-40) Masculí 90%

 EN-115 Adult (45-50) Masculí 77%

 EN-117 Adult indeterminat Masculí 45%

 EN-118 Adult Probable femení 81%

 EN-125 (103) Adult (≥30) Masculí 23%

 EN-127 Perinatal Indeterminat 36%

 EN-128 Infantil I Indeterminat 22%

 EN-130 Infantil I (4±1) Indeterminat 90%

    

SJ-177 EN-269 Perinatal Indeterminat 50%

 UE 2311 i UE 2448 Infantil I Indeterminat 13,6%

Taula 1.
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El grau de preservació esquelètica així com 
la representació esquelètica de tots els indivi-
dus indiquen la inhumació primària a la sit-
ja. La desarticulació o l’articulació laxa dels 
esquelets poden manifestar la gestió sepulcral 
que comporta la inhumació successiva dels in-
dividus, malgrat que la manipulació de restes 
que presenta l’últim individu enterrat sugge-
reix una actuació pòstuma que va més enllà de 
gestionar o adequar l’espai per encabir-hi un 
nou individu. Cal destacar també que hi ha 
elements que indiquen la inhumació simultà-
nia de, com a mínim, dos individus.

Amb relació a la morfologia esquelètica s’ha 
observat una remodelació diafisial d’húmers, 
amb importants relleus i lesions lítiques a la 
tuberositat deltoïdal, i aplanaments transver-
sals de les diàfisis tibials. Els individus d’edat 
més avançada presenten signes degeneratius 
compatibles amb artrosi a l’esquena, maluc, 
genoll, colze i dits (EN-112 i EN-119). També 
s’ha observat un cas d’osteocondritis dissecant 
a la I falange proximal del peu, d’etiologia mi-
crotraumàtica (EN-113), i periostitis a tíbia i 
peroné, d’etiologia infecciosa (EN-119). A la 
part posterior de calcanis (EN-112) i a la cara 
anterior de les ròtules s’observen alteracions 
entesopàtiques (EN-113).

Pel que fa a la patologia observada en els 
esquelets de subadults han estat freqüents les 
cribres orbitàlies (EN-84 i EN-114) i femorals 
(EN-100). També es documenta un cas d’os-
teocondritis dissecant a l’epífisi distal d’un 
fèmur esquerre (EN-85).

Sitja SJ-31

Les restes òssies corresponen a la inhumació 
primària de tres individus, dos adults i un 
subadult. Les restes d’adult corresponen a dos 
individus femenins, un adult jove d’edat inde-
terminada i l’altre d’una edat entre els 30 i els 
40 anys. Les restes de subadult són compatibles 
amb les d’un individu probablement masculí 
de 13 ± 1 anys d’edat. Les restes es troben par-
cialment articulades i properes a les parets de 
la sitja. En tots tres casos, se supera un índex 
de preservació esquelètica del 70 % (Taula 1). 

Les articulacions anatòmiques que es man-
tenen majoritàriament de forma laxa i els ele-
ments ossis desarticulats presenten una de-
sarticulació anatòmica coherent, la qual cosa 
indica que la descomposició dels teixits tous a 
l’estructura va donar-se sense rebliment. Per 
altra banda, la presència de parts anatòmiques 
desplaçades, que afecten sobretot l’individu 
adult jove femení (EN-50), així com les posi-
cions forçades anatòmicament dels altres dos 
individus (EN-95 i EN-96), indiquen una ma-
nipulació de les restes quan aquestes manteni-
en encara part dels seus teixits tous, cosa que 
confirma l’absència de sediment que recobrís 
les inhumacions. S’observen solcs a la cortical 
d’alguns elements ossis compatibles amb les 
marques que deixen els rosegadors. 

Des del punt de vista morfomètric, desta-
ca l’aplanament anteroposterior de les diàfisis 
tibials i l’aplanament transversal al terç proxi-
mal de les diàfisis femorals que presenten els 
individus. No s’observen patologies ni anoma-
lies esquelètiques.

Sitja SJ-42

Les restes òssies corresponen a la inhumació 
primària d’un nombre mínim de deu indi-
vidus, set adults i tres subadults. Les restes 
d’adult corresponen a quatre individus de 
sexe masculí i tres de probablement femení. 
Les restes de subadult són compatibles amb les 
de tres individus de la categoria infantil I, entre 
els quals un no arriba al primer any de vida. 
L’índex de preservació esquelètica mitjà és del 
60 % (Taula 1). 

Les disposicions esquelètiques majoritària-
ment són en decúbit pron (EN-130, EN-101 i 
EN-118) o decúbit supí lateralitzat i mantenen 
unes posicions anatòmiques forçades (EN-102 
i EN-125) (Fig. 11.1). Destaquen igualment els 
desplaçaments de parts anatòmiques sence-
res en contraposició a altres elements que es 
mantenen en perfecta connexió anatòmica 
articular estricta. Aquests elements suggerei-
xen remocions antigues sobre les restes quan 
aquestes mantenien part de teixits tous i con-
firma que no es trobaven recobertes per sedi-
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Figura 10. Les sitges reutilitzades com a sepulcres funeraris: 
 1. Detall dels enterraments EN-95 i EN-96 dins de la sitja SJ-31
 2. Detalls dels enterraments EN-112 i EN-113 dins de la sitja SJ-29
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ment. El manteniment estricte d’algunes parts 
esquelètiques pot explicar-se per l’efecte de 
rebliment que fa la superposició de cossos en 
espai buit (Etxeberria, Herrasti, 2007). Entre 
les evidències de manipulació pòstuma de les 
restes cal destacar la fractura bilateral que pre-
senta l’EN-117 al terç distal de diàfisi de fèmur. 

L’estudi antropològic de laboratori final po-
drà acabar d’orientar sobre les edats, les pato-
logies i les característiques morfològiques dels 
individus d’aquesta sitja.

Sitja SJ-43

Les restes òssies corresponen a un crani d’indi-
vidu adult d’edat indeterminada i sexe proba-
blement femení. Al parietal esquerre presenta 
un orifici arrodonit d’uns 20 mm de diàmetre 
màxim sense remodelació als marges. Les ca-
racterístiques de la lesió són compatibles amb 
una trepanació per barrinament clarament 
post mortem (Campillo, 1997). El fet que no es 
registrin més restes esquelètiques a l’estructura 
suggereix que aquest crani és aportat, proce-
dent probablement d’una altra sitja, i corres-
pon a una inhumació secundària.

Sitja SJ-47

Les restes òssies corresponen a la inhumació 
primària d’un nombre mínim de dotze indivi-
dus. En el grup hi ha tant individus masculins 
com femenins, de les categories d’edat infan-
tils, juvenils i adults. L’estudi antropològic de 
laboratori final podrà acabar d’orientar sobre 
les edats, les patologies i les característiques 
morfològiques dels individus d’aquesta sitja.

Correspon a la sitja amb un nombre de res-
tes esquelètiques més gran. El cúmul de restes 
òssies cobreix la sitja per complet, de mane-
ra que ofereix una imatge falsa d’ossera. Les 
disposicions esquelètiques permeten seguir 
les connexions anatòmiques de pràcticament 
tots els individus, malgrat que la imbricació de 
restes és molt important. Alguns individus es 
mantenen en decúbit pron (EN-124, EN-122 i 
EN-121) o en decúbit supí amb una lateralit-

zació de cintura pelviana o escapular mante-
nint unes posicions anatòmiques molt forçades 
(EN-59, EN-109 i EN-123) (Fig. 11.2). Desta-
quen igualment els desplaçaments de parts 
anatòmiques senceres, en contraposició amb 
altres elements que es mantenen en perfecta 
connexió anatòmica articular estricta. Alguns 
elements suggereixen posicions originals in-
corporades, similars a les que es documenten 
a la sitja SJ-29. També en aquesta sitja el man-
teniment estricte d’algunes parts esquelètiques 
pot explicar-se per l’efecte de rebliment que fa 
la superposició de cossos en espai buit (Etxe-
berria, Herrasti, 2007). Igualment, però, les 
posicions observades suggereixen remocions 
antigues i molt probablement no corresponen 
a les posicions originals dels cadàvers. 

Sitja SJ-138

Les restes òssies corresponen a una mandíbula 
aïllada d’un individu subadult d’11 ± 1 any, 
amb quatre peces dentals (31, 41, 74 i 75) per-
dudes post mortem. 

Sitja SJ-177

Les restes òssies corresponen a la inhumació 
d’un nombre mínim de dos individus subadults. 
L’esquelet més complet correspon a les restes 
d’un individu perinatal, probablement nascut 
a terme. També es troben les restes d’un crani i 
d’una escàpula i una clavícula dretes, compati-
bles amb les d’un individu de sexe indeterminat 
d’una edat propera als 3 ± 1 anys (Taula 1).

Consideracions antropològiques finals

A Cantorella es documenta la inhumació d’un 
nombre mínim de 40 individus repartits en-
tre 8 sitges desafectades. És desigual el nombre 
d’individus que són acollits a les sitges: dues 
sitges aporten restes cranials aïllades, en una 
sitja hi ha la inhumació d’un individu peri-
natal, dues sitges acullen només 3 individus, 
mentre que tres sitges en tenen 9 o més. 
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Figura 11. Les sitges reutilitzades com a sepulcres funeraris:
 1. Detall de l’enterrament EN-115 sobre les restes de l’enterrament EN-117, dins de la SJ-42
 2. L’enterrament EN-121 sobre altres restes humanes, dins de la sitja SJ-47
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Des del punt de vista antropològic es reco-
neixen elements que es repeteixen a totes les 
sitges i permeten una interpretació global: 

1. En general es poden seguir correctament 
les posicions anatòmiques dels esquelets mal-
grat l’acumulació i la imbricació important de 
moltes de les restes.

2. Es recuperen elements esquelètics petits 
com falanges, elements de mans i peus, vèr-
tebres cervicals, dents, os hioides, etc. que 
confirmen que les inhumacions són de tipus 
primari.

3. És constant observar posicions dels indi-
vidus forçades, arraconades, poc habituals en 
contextos prehistòrics.

4. S’han observat efectes tafonòmics en for-
ma de solcs i degradació de la cortical compa-
tible amb l’acció dels rosegadors.

5. Les fractures òssies corresponen a frac-
tures pòstumes antigues o modernes, com-
patibles amb la pressió del sediment o amb la 
mateixa descoberta.

6. S’ha observat la desarticulació de parts 
anatòmiques senceres i l’alteració i la manipu-
lació pòstuma d’algunes restes òssies aïllades.

7. El principal efecte tafonòmic observat 
sobre les restes són els moviments i els despla-
çaments de restes esquelètiques.

Els moviments i els desplaçaments anatò-
mics documentats, juntament amb la manipu-
lació feta sobre alguns dels ossos, suggereixen 
una remoció antiga dels individus que devia 
afectar totes les sitges. La remoció de restes en 
alguns casos es féu quan els cossos mantenien 
algunes de les parts toves fet que justifica el 
manteniment articular d’alguns elements; en 
altres casos es devia fer sobre restes ja esquele-
titzades o pràcticament esqueletitzades. La re-
moció i el moviment de restes sembla que no es 
justifiquen únicament pels propis processos de 
descomposició dels cossos en espai buit, ni per 
l’amuntegament successiu de cossos, ni per un 
interès de gestió i adequació de l’espai sepulcral 
col·lectiu per a inhumacions successives. Pro-
bablement cal pensar en diverses accions pòs-
tumes, que devien comportar més obertures 
sepulcrals, amb manipulacions cadavèriques 

i esquelètiques fetes per motivacions diverses 
indeterminades. 

No es pot excloure la possibilitat d’una 
adequació de les sitges durant l’ús sepulcral 
d’aquestes –pròpia dels espais d’inhumació 
col·lectiva successiva–, sense oblidar la possi-
bilitat que, ja sigui en moments contempora-
nis a les inhumacions o en moments històrics 
posteriors –i de forma volguda o no–, hi hagi 
hagut reobertures amb disturbis intencionals 
sobre les restes, donada l’aparença de desordre 
i deixadesa que presenten els cossos. 

En el grup hi ha tant individus masculins 
com femenins, i de gairebé totes les catego-
ries d’edat, malgrat que majoritàriament les 
restes corresponen a individus d’edat adulta. 
Diferents característiques esquelètiques obser-
vades indiquen que probablement la majoria 
d’aquests individus no havien arribat a l’edat 
adulta madura. Cal destacar les restes de la sitja 
SJ-177, que corresponen a un infant acabat de 
néixer, aspecte que indica que aquests indivi-
dus també participaven del mateix espai i gest 
funerari del grup. Tot i així, les restes recupe-
rades no corresponen al perfil d’una població i 
és evident la manca d’individus subadults. No 
s’observa una especialització de sitges respecte 
al dipòsit que contenen, sinó que a totes hi ha 
de forma força compensada homes i dones, i 
tant adults com nens.

Les patologies esquelètiques que s’han po-
gut observar corresponen bàsicament a enti-
tats relacionades amb patologia degenerativa 
i ambiental, més relacionable amb l’activitat 
física continuada que devia tenir el grup que 
no pas amb l’edat avançada. Aquest aspecte 
es confirma amb les fortes impressions i in-
sercions musculars, així com amb els aplana-
ments diafisials que presenten els ossos de les 
extremitats, tant superiors com inferiors, de la 
majoria dels esquelets adults. No s’observen le-
sions esquelètiques perimortem que justifiquin 
un conflicte bèl·lic eventual del grup.

  Conclusions i perspectives

El jaciment de Cantorella es presenta, doncs, 
com una de les darreres novetats de la prehis-
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tòria recent de la Catalunya de ponent. Amb el 
benentès que ens trobem en un estadi prelimi-
nar de la recerca, no volem deixar d’enunciar les 
principals aportacions del jaciment i d’esbossar 
els eixos en què incidirà la investigació futura.

Ha quedat ben palès que les estructures ar-
queològiques de Cantorella esdevenen les evi-
dències d’un assentament a l’aire lliure de tipus 
poblat amb dos horitzons cronoculturals dife-
renciats, un de primer del neolític final - calco-
lític i un de segon d’inicis de l’edat del bronze. 
En ambdós contextos, l’ocupació mostra un 
assentament amb caràcter sedentari. D’una 
banda, les evidències de possibles cabanes, ja 
sigui en forma d’alineacions de forats de pal o 
amb fragments d’elements de terra crua amb 
empremtes d’encanyissats (torchis), manifesten 
que hi havia construccions d’hàbitat estables 
bastides amb materials peribles, la temporali-
tat de les quals és difícil de precisar. Així ma-
teix, que hi hagi un nombre elevat d’estructu-
res d’emmagatzematge de gra posa de manifest 
la gestió de la producció agrícola amb sistemes 
de conservació subterranis de llarga durada, en 
què cal suposar que es preveuen reserves per 
al consum i per a la sembra. Tot plegat, doncs, 
creiem que és simptomàtic de l’estabilitat de 
l’ocupació.

Malauradament, desconeixem la superfície 
d’extensió de les ocupacions prehistòriques. No 
obstant això, som del parer que el jaciment de 
Cantorella s’estén més enllà dels límits d’afec-
tació de la traça del canal Segarra-Garrigues.18 
Les dues zones amb restes arqueològiques es 
mostren lleugerament separades i se circums-
criuen específicament a allà on el substrat ge-
ològic oferia més facilitats d’excavació. En les 
dues àrees s’identifiquen estructures d’ambdu-
es fases d’ocupació que, fins que no disposem 
de datacions radiocarbòniques, no podrem de-

terminar si són sincròniques. En qualsevol cas, 
l’existència de diferents zones d’hàbitat a l’aire 
lliure temporalment coetànies i espacialment 
properes situades en una mateixa superfície 
extensa s’adiu amb el que s’ha definit com a 
vilatge dispers (López, 2001a, 21-23 i biblio-
grafia citada). L’aldea dispersa esdevé una con-
centració laxa d’extensió variable de diferents 
cabanes o granges associades amb estructures 
d’emmagatzematge i de producció i, a voltes, 
fins i tot amb estructures funeràries. El model 
es manifesta en contextos cronoculturals dife-
rents i en el marc d’estructures socials diferents 
i s’interpreta com el resultat de l’adaptació de 
les comunitats al medi a partir d’unes estratè-
gies de subsistència similars (López, 2001a, 23).

A la plana occidental catalana aquest mo-
del es troba ben definit a inicis de l’edat del 
bronze amb el cas del jaciment de Minferri, 
la superfície del qual s’estima en més de 10 ha 
(López, 2000; 2001a). Altres paral·lels els tro-
bem a la Catalunya oriental, on aquest model 
d’assentament està representat, durant el ne-
olític mitjà, al paratge arqueològic format per 
la Bòbila Madurell, la Bòbila Palazon, el Mas 
Duran, el Poble Sec, Can Feu i Can Gambús 
(Martín, 1992a, 326; 2006, 167; 2011, 108; en 
premsa i bibliografia citada) i, durant el bronze 
inicial, al complex arqueològic de Can Roqueta 
(Carlús et al., 2002, 128-130; Palomo, Rodrí-
guez, 2004b, 279). En aquest sentit, tot i que 
Cantorella presenta una extensió més reduïda 
que els casos esmentats, podria també respon-
dre a un model d’hàbitat similar en els dos ho-
ritzons d’ocupació.

D’altra banda, esperem que l’anàlisi aprofun-
dida de la dispersió i distribució de les estructu-
res pugui aportar dades de la possible organit-
zació interna de l’assentament, de la definició 
d’àrees funcionals especialitzades i de l’evolució 

18.  Al nord, l’extensió del jaciment és menys probable perquè es troba el coster aterrassat que descendeix al fons de la 
vall del Corb. En cas que l’ocupació s’hagués estès en les terres del nord-oest no se n’han conservat evidències perquè 
el subsòl es troba molt modificat arran d’antigues extraccions de graves, l’abancalament agrícola i la construcció 
d’uns grans dipòsits d’aigua. En aquest sentit, durant el mes d’abril de 2011 va dur-se a terme el control i seguiment 
arqueològic dels moviments de terra i l’explotació com a gravera de les parcel·les que s’estenen a l’oest de les zones 
1 i 2 de Cantorella, terrenys adjacents a la traça del canal Segarra-Garrigues. Els resultats arqueològics van ser ne-
gatius. En canvi, l’extensió de l’assentament a l’est i potser al sud-oest és ben plausible perquè tant la paleoterrassa 
del Corb com les llengües de llims on s’excavaren les estructures arqueològiques tenen continuïtat.
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diacrònica de l’establiment que, d’alguna ma-
nera, podrien estar manifestant les diferents 
agrupacions i concentracions de fosses. Caldrà, 
doncs, que la recerca explori aquesta via com 
ja ha estat plantejat en altres assentaments, cas 
del jaciment llenguadocià de Moulin-Villard 
(Caissargues, Gard) o dels provençals de Mar-
tins (Rossilhon, Vauclusa) i Mourre-du-Tendre 
(Courthézon, Vauclusa) (Gilabert, 2006; Gila-
bert, Jallot, 2006, 168-171).

A diferència d’àrees com el Vallès, el Sol-
sonès o l’Empordà, que atesten una intensa 
ocupació humana durant el neolític mitjà que 
–en alguns casos– perdura durant el neolític 
final - calcolític, l’estat de coneixement de les 
ocupacions i els hàbitats neolítics a la plana oc-
cidental catalana és molt esbiaixat.19 En aquest 
panorama de migradesa, Cantorella apareix 
com un dels primers hàbitats del neolític final 
- calcolític excavats extensivament a la regió i 
és, ara per ara, el testimoni més evident i amb 
més caràcter d’un assentament a l’aire lliure 
de fàcies Veraza a les terres de la vall inferior 
del Segre.

Els assentaments a la plana lleidatana amb 
materials verazians són ben escassos. Se n’han 
detectat almenys en una estructura de Minfer-
ri (FR-230) (Alonso et al., 2010; Martín et al., 
en premsa) i diverses fosses del jaciment del 
Pla del Sas (Benseny, 2011; Martín et al., en 
premsa). Altres assentaments amb una ocupa-
ció de l’horitzó neolític final - calcolític serien 
l’Espina C (Piera et al., 2009) i els jaciments 
associats a troballes superficials amb ceràmi-
ques decorades amb triangles i xebrons incisos 
(les Roquetes, les Gralles, Torre Garrell, Mun-
dessó o les Plantes), que tradicionalment s’han 

englobat en els anomenats materials ceràmics 
afins al Veraza. La revisió recent d’aquestes 
produccions decorades feta en l’àmbit cata-
là (Martín et al., en premsa), tot i identificar 
possibles transferències amb grups del Mig-
dia francès, assenyala la concentració especial 
d’aquest tipus de materials a l’oest de Cata-
lunya i l’est d’Aragó i la singularitat i origi-
nalitat de bona part d’aquestes produccions 
decorades, situades principalment durant la 
segona meitat del iv mil·lenni cal. ANE. Tot 
plegat ha dut a plantejar la possible existència 
d’un nou grup local, que podria ser anterior 
al Veraza i que la recerca futura haurà de pre-
cisar i caracteritzar (Martín et al., en premsa). 
En aquest sentit, a Cantorella s’apleguen tant 
ceràmiques incises –localitzades en un punt 
concret del jaciment– com materials verazi-
ans –localitzats de forma més extensa arreu de 
l’assentament. Per tant, quan puguem associar 
datacions radiocarbòniques a aquestes restes 
materials, esperem que Cantorella aporti da-
des en relació amb la possible diacronia de 
l’horitzó neolític final.

Pel que fa a l’horitzó recent, el jaciment de 
Cantorella se suma a altres assentaments del 
bronze ple excavats a la plana, com ara l’esta-
bliment del Pla de Tabac (Montoliu de Lleida, 
Segrià) (Esteve, 2012) o, el que ha esdevingut 
el referent a la regió, l’aldea de Minferri. A més, 
hi ha un volum considerable de localitzacions 
conegudes gràcies a troballes superficials i des-
cobriments sense contextos arqueològics en-
registrats entre els quals, i potser com a més 
significatius, trobaríem els jaciments de Bolòs 
i Torre Dalfó, Torre del Tatxat o Tudela, la Pei-
xera i la Plana, el Secanet o el tossal Redó.20

19.  Els jaciments neolítics de la plana es coneixen bàsicament gràcies a materials en superfície. En aquest sentit es 
poden destacar les localitzacions arqueològiques inventariades a la vall de la Femosa (GRALF, 1980; Costafreda, 
Llussà, 1987; Gallart, 1984; Gallart, Mir, 1984). Les excavacions arqueològiques són, però, ben escasses. El 2005 va 
intervenir-se al jaciment del Collet (Piera et al., 2008), del neolític antic evolucionat. Per la seva banda, el 2006 va 
excavar-se el jaciment del neolític epicardial del Pla del Gardelo (Piera, 2010). Més recentment, el 2010, s’ha posat 
al descobert i excavat el jaciment de Quatre Pilans I, un hàbitat a l’aire lliure del neolític postcardial (Solà, Bravo, 
2012). Finalment, s’ha d’assenyalar que darrerament s’han identificat elements del neolític antic al jaciment de 
l’Espina C (referències orals de M. Piera i F. X. Oms; Martín en premsa), que havia estat publicat globalment com 
del neolític final - calcolític (Piera et al., 2009).

20.  Per a una relació més exhaustiva, vegeu López 2000 i la bibliografia citada. Altres visions de conjunt sobre l’àrea en 
aquest període es troben a: Puche, 1993; González et al., 1996; o Vàzquez, 1996.
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La presència d’ocupacions del bronze ple a 
les terres baixes de la vall del Segre té conti-
nuïtat envers el Baix Cinca i la Llitera.21 Més 
al nord, en les fondalades de les valls mitja-
nes del Segre i la Noguera Pallaresa –àrea on 
són conegudes les ocupacions en cova– dar-
rerament també s’han excavat dos hàbitats 
a l’aire lliure del bronze inicial: la Vinya del 
Corb (Pancorbo, Piera, 2008) i Llirians del 
Mas (Piera et al., 2007). En definitiva, doncs, 
el registre arqueològic d’inicis de l’edat del 
bronze mostra una major densitat de les ocu-
pacions que sembla reflectir una expansió i 
consolidació del poblament amb relació als 
períodes precedents.

Pel que fa a la caracterització econòmica de 
les comunitats de Cantorella les dades dispo-
nibles són ben poques. Tal com manifesta el 
volum de sitges documentades, l’agricultura 
esdevé una de les activitats econòmiques bà-
siques. Resta, però, aprofundir en la definició 
de les pràctiques agrícoles (cultius, sistemes de 
conreu...) a partir de les dades que provinguin 
de l’estudi de les eines lítiques, de les restes car-
pològiques –estudi fet per Natàlia Alonso– i 
de l’anàlisi de les capacitats de les estructures 
d’emmagatzematge i de la productivitat –estu-
di fet per Georgina Prats. Així mateix, l’estudi 
antracològic –en mans de Sílvia Vila– perme-
trà aprofundir en la gestió i l’explotació dels 
recursos arboris.

La presència de restes de fauna al jaciment de 
Cantorella és minsa, sobretot si es compara amb 
altres conjunts arqueofaunístics paral·lelitzables 
(Minferri, Can Roqueta). Tanmateix, les evi-
dències recuperades permetran aprofundir en 
l’anàlisi de les estratègies de gestió de la cabanya 
animal i avaluar la importància de la ramaderia 
en l’economia subsistencial de les comunitats 
de Cantorella. En els dos moments d’ocupació 
es recuperen especialment restes consumides. 
A més a més, en el registre de l’edat del bron-
ze es documenten casos de parts esquelètiques 
en connexió anatòmica total o parcial, especi-
alment cànids i ovicàprids (Fig. 9.1), que s’afe-

geixen a les restes de bovins i a un percentatge 
reduït de les restes de porcí.

Volem, però, fer especialment esment a la 
forta presència en el registre faunístic de Can-
torella de les restes d’èquid (Equus sp.), iden-
tificades almenys en 2 sitges del bronze ple i 
en 15 del neolític final - calcolític (Fig. 9.2). És 
certament rellevant la documentació d’aquesta 
espècie en les estructures neolítiques perquè 
el 21,7 % del conjunt (15 de 69) en contenen 
alguna resta, percentatge que s’eleva fins al 
50 % (15 de 30) si ens atenim exclusivament a 
les estructures neolítiques interpretades com a 
sitges. Una primera determinació de les restes 
equines feta per Ariadna Nieto permet apuntar 
que podrien correspondre a una espècie autòc-
tona de cavall.

La presència d’un percentatge important 
de restes de cavall –poc habitual en els jaci-
ments d’aquest moment–, així com un espectre 
d’edats ben variat –amb presència d’alguns in-
dividus joves– posarien de manifest una gestió 
que fa inevitable tenir en compte la hipòtesi 
de la possible domesticació d’aquesta espècie 
durant el neolític final. Per tant, la recerca fu-
tura haurà d’afrontar aquesta possibilitat com 
també haurà d’avaluar la representació dife-
rencial d’aquesta espècie en el registre faunístic 
neolític i del bronze del jaciment. En qualsevol 
cas, per acabar de perfilar i completar aquestes 
valoracions preliminars caldrà esperar l’estu-
di exhaustiu de les restes faunístiques que, de 
ben segur, aportarà dades molt valuoses que 
suposaran un nou punt de llum en l’estudi del 
procés de domesticació del cavall a la plana 
occidental catalana i, en general, al nord-est 
peninsular.

Per la seva banda, l’horitzó recent de Can-
torella té en la metal·lúrgia del bronze una de 
les seves activitats econòmiques específiques. 
El volum de restes, si bé quantitativament no 
és gaire rellevant, és ben significatiu perquè 
evidencia el nivell elevat de coneixement i 
d’especialització. En aquest sentit, Cantorella 
se suma a la nòmina de jaciments de l’inici de 

21.  Inventaris de localitzacions d’aquest període els trobem, entre altres, a Maya, Prada, 1989; Gallart et al., 1991; Prada, 
Maya, 1991; o González et al.,1996.
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l’edat del bronze amb evidències de les pràcti-
ques metal·lúrgiques i aporta, especialment, 
la troballa de dos nous gresols amb perforació 
basal per a l’emmanegament. En definitiva, es 
posa novament de relleu l’alt desenvolupament 
de les pràctiques metal·lúrgiques per part de 
les comunitats humanes establertes a la plana 
occidental durant la primera meitat del ii mil-
lenni cal. ANE.

Però, de ben segur, el principal repte se situa 
en la caracterització de les organitzacions socials 
i la definició dels mecanismes de gestió que regi-
en aquestes activitats metal·lúrgiques. En aquest 
sentit, en el cas del jaciment de Minferri, da-
vant les evidències que avalen l’existència d’un 
taller metal·lúrgic local i del tractament fune-
rari diferencial de determinats individus, s’ha 
proposat que la metal·lúrgia fos una activitat 
d’ordre suprafamiliar que comportés l’existèn-
cia d’artesans especialistes22 i d’agents específics, 
personatges amb un estatus social rellevant i re-
conegut (big men) encarregats de l’organització 
de les activitats econòmiques comunitàries i la 
redistribució de béns (López 2000; 2001a). 

Pel que fa a les pràctiques funeràries, en 
ambdues zones d’excavació de Cantorella s’han 
documentat restes antropològiques inhumades 
o abocades dins de 8 sitges, totes del bronze 
ple. En el cas de Cantorella, la interpretació 
dels espais sepulcrals com a sitges reutilitzades 
no ofereix dubte si ens atenim tant a les seves 
característiques formals i la seva dinàmica de 
rebliment, com al fet que hi trobem les pedres 
de fita que formaven part del sistema de tan-
cament de l’estructura.

La singularitat del registre funerari de Can-
torella s’ha posat en evidència en un capítol es-
pecífic, especialment en referència als processos 
tafonòmics que manifesten les diferents depo-

sicions antropològiques. Volem, però, recor-
dar que el conjunt està format per un nombre 
mínim de 40 individus repartit de forma dife-
rencial segons les estructures, en què es troben 
presents tant individus masculins com feme-
nins de pràcticament totes les categories d’edat, 
amb el predomini dels individus d’edat adulta.

Significativament, el 92,7 % dels individus 
(38 de 41) es concentra en les 6 sitges amb res-
tes humanes identificades a la zona 1 (Fig. 6.2). 
Les diferents deposicions fetes fan que les sitges 
reutilitzades esdevinguin veritables sepulcres 
col·lectius per a inhumacions successives. A més 
a més, la localització de forma concentrada en 
un mateix indret d’aquestes sepultures planteja 
la possibilitat d’existència d’una àrea singular 
d’enterrament.23 La concentració d’enterra-
ments en una mateixa àrea també es documenta 
a Minferri (Nieto et al., 2014, 56-60; Alonso et 
al., 2007; 2009; 2010).24

A inicis de l’edat del bronze, la reutilització 
de sitges com a espais sepulcrals en establi-
ments a l’aire lliure conviu amb altres pràcti-
ques funeràries (Agustí, Mercadal, 2002), com 
ara en coves, en construccions megalítiques o 
en hipogeus. A Catalunya, les evidències més 
antigues de reutilització d’estructures d’em-
magatzematge de tipus sitja com a espais se-
pulcrals se situen a la plana occidental catala-
na. Es tracta de dues sepultures documentades 
a les estructures 1 i 5 del jaciment del Collet, 
datades durant la segona meitat del V mil·lenni 
cal. ANE, en què les sitges foren lleugerament 
modificades per acollir els enterraments (Pie-
ra et al., 2008, 25-28 i 45; Martín, 2009, 46). 
Val a dir que també és un fenomen documen-
tat puntualment en hàbitats a l’aire lliure del 
neo lític mitjà del Vallès (E-520 i E-720 de Can 
Gambús 1, Roig, Coll, 2008 citat per Martín, 

22.  Darrerament, la presència d’artesans metal·lúrgics especialitzats s’ha posat en evidència a partir de la revisió del 
conjunt de restes provinent del jaciment del Forat de la Tuta (Riner, Solsonès), que ha estat reinterpretada com una 
tomba de metal·lúrgic (Soriano, 2011). 

23.  No designem l’àrea d’enterrament com a necròpolis perquè l’espai funerari no es troba clarament ni físicament 
separat de l’espai d’hàbitat.

24.  Al jaciment de Minferri (Nieto et al., 2014, 58), 10 de les 23 estructures reutilizades com a lloc d’enterrament que 
contenen restes antropològiques es troben agrupades a l’oest de la cabana CBN-3 i engloben el 57% dels individus 
(32 de 56). Aquest índex assoleix el 62,5% dels individus (35) si es comptabilitzen les inhumacions que es localitzen 
just a l’est de la cabana.. 
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en premsa), però és durant el bronze inicial 
quan en prolifera la pràctica.25 

A tall d’exemple, són coneguts els casos del 
bronze inicial documentats al Vallès i al Pe-
nedès als jaciments de Bòbila Madurell (Mar-
tín et al., 1988), Can Roqueta II (Carlús et al., 
2006, 331-333), Mas d’en Boixos (Farré et al., 
2002; Bouso et al., 2004), l’Institut de Batxille-
rat Antoni Pous (Boquer et al., 1995, 52 i ss.) o 
Can Ballarà (Díaz, Carlús, 1997; Armentano, 
Malgosa, 2004). A la plana occidental catalana, 
al costat de Cantorella, l’exemple més signifi-
catiu és l’extens registre funerari de la prime-
ra meitat del ii mil·lenni cal. ANE provinent 
de Minferri (Equip Minferri, 1997; GIP, 2001; 
Nieto et al., 2014), on predomina la reutilitza-
ció de sitges desafectades, tot i no descartar-se 
que hi pugui haver alguna estructura funerària 
construïda ex professo o que les fosses reuti-
litzades presentin algun tipus de modificació 
–cas de l’obertura de nínxols laterals o cam-
bres absidals a les parets de sitges desafectades. 
D’altra banda, més enllà dels límits de la plana, 
en plena vall de la Noguera Pallaresa entre les 
conques de Dalt i Deçà, hi ha les inhumacions 
en sitja excavades en dos dels sectors del jaci-
ment dels Llirians del Mas (Pancorbo, Piera, 
2008), també datades al bronze inicial.

En definitiva, l’estudi integral del registre 
funerari de Cantorella permetrà aprofundir 
tant en la caracterització de les pràctiques fu-
neràries i de la gestió dels espais d’enterrament 
com en la caracterització paleodemogràfica, 
morfomètrica i patològica de la població de 
les comunitats del bronze ple de la plana.

En resum, doncs, Cantorella omple un buit 
del registre arqueològic de la plana de la Ca-
talunya occidental amb la documentació d’un 

context del neolític final - calcolític marcada-
ment verazià i aporta un nou banc de dades 
arqueològiques ric i extens. Pel que respecta al 
bronze ple, Cantorella completa i enriqueix el 
registre conegut de la plana occidental catala-
na. La tasca que queda de relligar la informació 
que sorgirà dels diferents enfocaments inter-
disciplinaris es presenta apassio nant. Canto-
rella ens farà plantejar algunes qüestions sig-
nificatives, especialment sobre la domesticació 
dels èquids, la consolidació de la metal·lúrgia 
del bronze, els costums funeraris, les pràcti-
ques agrícoles... Així, esperem que la recerca 
endegada faci de Cantorella un nou referent 
que permeti aprofundir concretament en el 
coneixement de la prehistòria recent tant de 
les planes de la Catalunya de ponent com de les 
terres la Mediterrània nord-occidental.
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