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Presentació

 Ramon Ten Carné, Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia

Aquesta publicació del cicle de conferències de la Tribuna d’Arqueologia 2011-2012 
presenta una novetat important respecte als cicles anteriors: és la primera vegada 
que no surt com a publicació en paper sinó que està concebuda com a publicació 
digital i, com a tal, es podrà consultar, imprimir i compaginar a través de la web 
de la Tribuna d’Arqueologia del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció 
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

Esperem, doncs, que rebeu aquest nou producte innovador, de la mateixa manera 
que nosaltres l’hem concebut, com un repte i amb il·lusió, i esperem que satisfaci 
les vostres necessitats i contribueixi a l’avenç del coneixement de l’arqueologia i la 
paleontologia.

Com en els últims anys, les conferències s’han pogut seguir en directe en repro-
ducció en temps real (streaming) però, a més, les podem trobar en format filmat a la 
web de la Tribuna d’Arqueologia, que disposa d’un servei a la carta que ens permet 
gaudir de cada tema en el moment que es cregui més oportú.

El cicle de conferències va començar amb una sessió presidida pel director general 
del que abans era la Direcció General de Patrimoni Cultural, que actualment és la 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, en la qual es va explicar 
la nova etapa que s’obria amb la Tribuna.

Per entrar en aquest món la Sílvia Bravo, responsable de comunicació de l’Institut 
Català de Paleontologia Miquel Crusafont tractà el tema “De jaciments i recerca: 
narracions digitals, multiplataforma a l’abast de tothom”, que va centrar en la co-
municació del patrimoni i la recerca a començaments del segle xxi, per poder trobar 
una estratègia que sigui simple, explicant al públic històries que li interessin.

La segona conferència va versar sobre la ciutat romana de Iesso, l’actual Guissona, 
a la comarca de la Segarra, amb el títol “Cap a la socialització de la recerca arqueo-
lògica”, feta per l’equip que dirigeix Josep Guitart amb Joaquim Pere i Josep Ros i la 
participació de l’arquitecte que museïtza el jaciment, Toni Gironès. S’hi va explicar 
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tota la dinàmica a l’entorn del nou Parc Arqueològic de Guissona i el nou Museu de 
Guissona Eduard Camps, situat a l’edifici de l’antiga Fassina, amb accés directe al 
parc arqueològic.

El projecte arquitectònic del parc planteja com es poden posar en valor les restes i 
com es pot potenciar la visibilitat del jaciment. A més, busca de resoldre la permeabi-
litat de les aigües de pluja en el jaciment i ressalta una sèrie d’elements, com la torre de 
la porta nord, a partir d’unes estructures simples. Altres punts que s’hi destaquen són 
les termes públiques i la gran natatio, i també la casa senyorial de l’extrem oriental.

Un altre tema va estar relacionat amb les intervencions de caràcter preventiu lliga-
des al desdoblament de la carretera C-25 coneguda com a Eix Transversal, que porta 
a terme l’empresa d’arqueologia ACTIUM Patrimoni Cultural, SL, per encàrrec de 
la concessionària CEDINSA, i el presentaren els arqueòlegs Òscar de Castro i Xavier 
Carlús. Ens van parlar d’un lloc interessant, el bosc del Quer, a Sant Julià de Vilatorta 
(Osona), amb dos jaciments de cronologies diferents: un camp de sitges de l’antigui-
tat tardana (segles vii-viii/ix dC) i un jaciment prehistòric del moment postcardial 
calcolític amb restes del bronze final - primera edat del ferro, amb 234 estructures 
entre les quals hi ha sitges, cubetes i estructures amb forats de pal de sosteniment, 
també estructures de combustió i grans retalls. Destaca entre el material exhumat 
els atuells campaniformes de tipus pirenaic.

D’altra banda tenim el jaciment ja conegut d’antic de Cal Posastre a Sant Martí 
Sarroca (Alt Penedès) on Àlex Vidal i Borja Pelegero ens presenten noves troballes 
d’aquest conjunt escultòric ibèric a partir d’una intervenció arqueològica.

Aparegué una estructura de planta quadrangular amb les restes d’elements es-
cultòrics relacionats amb els trobats antigament i datats en època ibèrica i que ajuden 
a completar el grup escultòric i el coneixement d’aquesta vil·la romana del segle i dC.

Seguim amb una intervenció programada com és la Cova de Sant Llorenç de Sit-
ges (Garraf), intervenció feta pel SAPPO de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
presentada per Ferran Borrell, Anna Gómez, Miquel Molist, Carles Tornero i Oriol 
Vicente. Hi expliquen la represa d’un jaciment conegut d’antic per inserir-lo en l’es-
tudi de l’àrea del Garraf i del Baix Llobregat. Aquest jaciment s’emmarca entre un 
moment C14 7736-7586 cal BC anterior a les primeres ocupacions neolítiques del 
període cardial amb datació 5726-5573 cal BC; posteriorment, s’hi troben nivells del 
neolític antic epicardial de 4989-4800 cal BC a 4831-4612 cal BC, i també del neolític 
mitjà 3765-3538 cal BC. També s’hi troben nivells del calcolític.

Tornem a trobar un jaciment producte d’una intervenció d’infraestructures com 
el Canal Segarra-Garrigues. Es tracta d’un assentament a l’aire lliure del neolític fi-
nal - calcolític i del bronze final a la Cantorella (Maldà, Urgell) a la vall del riu Corb, 
amb la intervenció d’Iltirta Arqueologia, SL, amb Òscar Escala, Andreu Moya, Enric 
Tartera, Ares Vidal i l’empresa Antropòlegs.lab, amb Núria Armentano. Presenta 
fosses, sitges, possibles cabanes amb traces de suports de pal i estructures de com-
bustió com a possibles focus.

Seguim amb intervencions preventives del neolític i l’edat del bronze a la zona de 
l’aeroport de Reus en el Camp de Tarragona i a Coll Blanc que presentaren Pilar Bra -
vo, Miriam Garcia i Eduard Solà. S’hi han trobat estructures del neolític antic post-
cardial amb datacions 3980-3760 cal BC, estructures del neolític mitjà i neolí tic 
final - calcolític, així com estructures del bronze inicial d’un conjunt funerari datat 
per radiocarboni el 1890-1630 cal BC. També hi aparegueren restes de cronologia 
romana. A la nau industrial del Coll Blanc s’hi han trobat estructures neolítiques 
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amb ceràmica cardial datades el 5040-4780 cal BC i altres estructures del neolític 
final Veraza.

Passem a un jaciment excavat de fa anys i museïtzat en el qual s’han portat a terme 
nous treballs en tot el seu àmbit i en les zones adjacents, com és la Vil·la Romana 
de Torre Llauder, amb la presentació dels treballs de recerca i restauració a càrrec 
de Joaquim Garcia i Carme Puerta. S’ha treballat en el peristil 1, del jardí del qual 
es pot refer l’aspecte aproximat, i en el 2, que presenta un pati amb un porxo ampli. 
La zona del peristil 1 presenta reformes en l’època baiximperial per passar a fer-hi 
estances per a activitats industrials i d’emmagatzematge.

Tornem a una actuació lligada a la restauració i l’adequació museística d’un dels 
edificis més emblemàtics de Catalunya, les Drassanes Reials de Barcelona. El treball 
el presenten Esteve Nadal i Adriana Vilardell, amb els resultats de la troballa d’una 
necròpolis romana amb inhumacions, incineracions amb urnes, entre d’altres, de 
vidre, en un recinte de planta rectangular que bé es podria tractar d’un mausoleu. 
Respecte al que és l’edifici de la Drassana Reial la intervenció arqueològica ens 
mostra unes estructures del segle xiv que no es corresponen amb l’edifici actual, 
que s’inicia a finals del segle xvi i culmina a mitjan segle xviii. 

Una altra de les ponències ens presenta les intervencions emblemàtiques, sota la 
direcció d’Imma Teixell, Moisès Díaz i Joan Eusebi Garcia, al beateri de Sant Domè-
nec, amb el títol: “Les darreres intervencions al beateri de Sant Domènec: la trans-
formació de la plaça de representació del Concilium provincial hispaniae citerioris en 
la Tarragona medieval i moderna”. Les intervencions del 2010-2011 a ca l’Agapito de 
Tarragona, indret ja excavat l’any 1997, han permès documentar i restituir un sector 
de la plaça de representació d’època flàvia que a finals del segle iv o inicis del v entra 
en col·lapse i es reurbanitza i perviu fins al segle viii. Al segle xii es recupera aquest 
sector i en aquest lloc s’instal·la l’edifici del beateri i passa dels templers als pares 
dominics. Amb els treballs executats es va poder resseguir i refer tota la història des 
de la plaça de representació romana fins a la fi del convent l’any 1951.

Ara li toca el torn a un altre dels jaciments on fa anys que s’hi fan intervencions 
en tots els nivells, tant l’arqueològic com en el de restauració: es tracta del castell 
de Montsoriu a la comarca de la Selva, entre els termes d’Arbúcies i Sant Feliu de 
Boixalleu. 

Gemma Font, Josep M. Llorens, Quim Mateu, Sandra Pujades i Jordi Tura ens 
presenten els testimonis arqueològics de l’abandonament d’un gran castell. L’estudi 
se centra en la troballa a la cisterna del pati d’armes del testimoni arqueològic de 
l’abandonament, una gran quantitat de vaixella de taula, 400 objectes ceràmics i de 
vidre, atuells de cuina dels segles xv i xvi i 12.000 restes de fauna.

A la comarca de la Segarra, prop de Torà tenim la impressionant Torre de Vall-
ferosa. En Joan Menchón ens redescobreix aquesta singularitat de l’arquitectura mi-
litar catalana.

Els treballs que s’hi han fet i la datació radiocarbònica d’una fusta fan replantejar 
a l’autor l’adscripció d’aquest tipus de torres medievals. Aquestes torres es dataven al 
segle x, però el carboni 14 ens dóna una datació de 690-750 cal BC i 762-887 cal BC.

A l’Esquerda, a la comarca d’Osona, es porta a terme un projecte d’arqueologia ex-
perimental interessant. A part de les diferents èpoques que s’hi estudien, s’ha procedit 
a fer estudis arqueobotànics i experimentacions amb diferents tipus de llavors. L’equip 
integrat per l’Imma Ollich, Carme Cubero, Maria Ocaña i Montserrat de Rocafiguera 
ens presenta els resultats dels estudis paleontològics de l’època ibèrica, visigòtica i 
feudal, i també els resultats de vint anys de conreus experimentals (1991-2011).
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Una altra intervenció programada és la del castell de Selmella, al Pont d’Armen-
tera, a l’Alt Camp, que ens presenten Mònica López i Ramon Serra. Ens mostren el 
treball sobre les fonts escrites, i les intervencions al recinte sobirà i al recinte jussà en 
un castell palau gòtic de tres plantes.

La ponència “Caldes de Montbui: la recuperació de la muralla medieval”, a càrrec 
de Daniel Gutiérrez, Lluís Juan i Anna Monleón, ens presenta una intervenció pre-
ventiva que inclou dues parts, una primera que és la muralla medieval en diferents 
trams –un en edificis del nucli antic, un altre tram al carrer de la Muralla i un darrer 
davant del Molí de l’Esclop amb una bestorre i el portal de Santa Susanna– i final-
ment la intervenció en el Molí de l’Esclop, en què es recupera aquest interessant molí 
de la riera de Caldes dels segles xii-xix juntament amb quatre molins més.

També es va tractar la paleontologia a la zona d’Isona i Conca Dellà, a càrrec de 
Rodrigo Gaete, Bernat Vila i Violeta Riera. En la seva ponència ens presenten les 
actuacions en els jaciments més representatius, en què destaquen els que tenen restes 
de dinosaures com els tireòfors, ornitòpodes i sauròpodes, tots hervíbors, i també 
de teròpodes, uns dinosaures carnívors. També hi destaquen els ous de titanosaures, 
així com altres tipus de fauna com peixos i amfibis i també restes fòssils vegetals.

Per acabar el cicle, es presentaren els primers resultats de la intervenció a la vil·la 
romana del Pont del Treball de Barcelona, amb motiu de les obres de l’estació de la 
Sagrera de la línia del tren d’alta velocitat. Els encarregats de la presentació foren 
Daniel Alcubierre, Emiliano Hinojo i Antoni Rigo.

La intervenció es va fer en dos torns de treball diari i amb una recopilació fotogrà-
fica i ortofotogràfica que garantia la plasmació ràpida de la realitat de la intervenció. 
En aquest jaciment es va posar al descobert part d’una explotació agrícola de llarga 
durada, que va del segle ii aC fins al segle iv dC.

La zona excavada correspon al vial d’accés a la futura estació; les obres posteriors 
comportaren més endavant l’excavació de la resta de la vil·la. Hi destaquen una sèrie 
de paviments d’opus sectile i opus tesselatum, pintures murals, un estany i un conjunt 
termal privat. Aquesta troballa s’ha fet en la zona de l’ager de Barcino on fins fa poc 
gairebé no hi havia evidències d’ocupació romana.



De jaciments i de recerca:  
narracions digitals multiplataforma  
a l’abast de tothom 
Sílvia Bravo i Gallart *

   Un esbós de la comunicació  
del patrimoni i la recerca  
a començaments del segle xxi

Aquests primers anys del segle xxi s’han ca-
racteritzat, des d’una perspectiva de la co-
municació, per una concepció cada cop més 
generalitzada, però també més diversificada 
de què cal explicar des de les institucions que 
treballem en la recerca, conservació i difusió 
del patrimoni científic i cultural. Si el consens 
no és global en allò que hauríem d’explicar, 
encara ho és menys en com ho hauríem de fer.

L’última, segurament a hores d’ara ja la pe-
núltima, embranzida de projectes de comuni-
cació té, però, un denominador comú: l’ús de 
les xarxes socials. Fins fa ben poc allò que una 
institució explicava s’escrivia a poc a poc i es 
llegia i rellegia abans de ser publicat –fins al 
punt que sovint quan es publicava havia perdut 
tota l’actualitat. Ara estem immersos en una 
actualitat sense límits, on tot és susceptible de 
tenir interès per a alguna comunitat prou gran, 
malgrat que és palès que la majoria d’aquestes 

comunitats tenen ja més informació de la que 
poden processar. 

En paral·lel, les institucions de recerca i 
culturals s’han obert al ciutadà. Tenim ganes 
d’explicar-los allò que fem, la nostra recerca, 
les nostres col·leccions, on excavem, què i com 
restaurem, les nostres inquietuds professionals. 
Però també pensem que és imprescindible que 
els ciutadans puguin accedir a la informació 
que es genera amb diners públics. Sorgeix així 
una urgència: digitalitzar milions de dades, de 
fitxes, d’imatges, de plànols, d’articles, d’in-
formes, de xifres. Això sí: hem d’explicar-ho 
de forma atractiva, multilingüe, accessible, 
compatible, col·laborativa, escalable, etc. I, 
per completar la llista anterior, cal que ho fem 
d’una manera diferent, com encara ningú no 
ho ha fet mai. 

Els encarregats que tot això passi són sovint 
equips interdisciplinaris amb experts en co-
municació, en tecnologia i en l’àmbit patrimo-
nial o de coneixement que la institució deter-
mina. Són equips més o menys grans, però on 
cadascun dels seus membres té altres tasques 

* Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Campus de la UAB. 08193 Bellaterra. silvia.bravo@icp.cat
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encomanades segons el seu perfil professional. 
En altres casos, qui assumeix aquesta tasca és 
una sola persona. Sigui com sigui, les possi-
bilitats es multipliquen i sempre superen allò 
que podem fer en un temps i amb uns recursos 

cada cop més limitats. Cal, doncs, definir una 
estratègia que permeti significar-se a la nostra 
institució en la maresma d’informacions i al-
hora que ens permeti afegir valor a aquest oceà 
informatiu i d’opinió que és la xarxa.

Figura 1. El nombre creixent de xarxes socials sovint representa una barrera per a moltes institucions.  
Cal estudiar bé, abans d’iniciar la comunicació a través d’alguna d’aquestes, si el públic al qual ens 
adrecem és un usuari d’aquesta xarxa; si el tipus de comunicació que la xarxa potencia és la que nosaltres 
volem, i si serem capaços de mantenir una activitat que ens faci visibles en aquesta comunitat.  
Imatge CC 2.0 http://www.flickr.com/photos/stabilo-boss
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  Escollir una estratègia: simple, 
però no trivial

D’entrada voldria clarificar que centro aquest 
article en una proposta de comunicació vers 
el ciutadà, el gran públic, i que no passa per 
la mediació dels mitjans de comunicació. No 
tant perquè no sigui important fer també una 
bona acció amb els mitjans, sinó perquè el pú-
blic de la Tribuna d’Arqueologia té inquietuds 
professionals més properes a la difusió directa 
al ciutadà. La proposta es fa des d’un context 
actual, en el qual les tecnologies digitals i la 
xarxa configuren els principals espais de co-
municació.

Malgrat que puguin semblar trivialitats, 
voldria proposar algunes preguntes i refle-
xions que seria bo de plantejar-nos abans d’en-
cetar cap projecte de comunicació o de difusió 
des del punt de vista patrimonial, científic i/o 
cultural.

•  D’aperitiu, tres preguntes
– Què hem d’explicar?
– Què voldríem explicar?
– Què ens demanen que expliquem?

•  Els entrants, encara més preguntes
– Qui ho ha de saber?
– Qui voldríem que ho sabés?
– Qui ho vol saber?

•  El plat principal, una composició equilibrada
– d’informació
– de difusió
– de comunitat(s)

•  Les postres, la culminació del nostre menú
– narracions
– digitals
– multiplataforma

Com s’ha d’interpretar aquest menú? La 
proposta passa per construir la nostra estra-
tègia sobre els missatges i els públics, i després 
modular-la segons els nostres recursos. En 
aquest sentit les preguntes pertinents no són 
si hem o no de fer servir les TIC, ni tan sols 

quines són les TIC més adequades,1 i els ob-
jectius que hauríem de fixar-nos no se centren 
en quantitats (de dades, de publicacions, de 
jaciments, de peces de la col·lecció, de treballs 
de recerca). 

L’objectiu de la nostra estratègia passa per 
explicar als nostres públics històries interes-
sants sobre allò que nosaltres fem però des 
del sedàs del que interessa als nostres públics. 
Aquestes històries poden fonamentar-se en 
immenses bases de dades, o en una selecció 
pertinent d’allò que podem oferir des de les 
nostres institucions. Això converteix aquestes 
històries en úniques, alhora que identifica les 
singularitats de la nostra institució i de la nos-
tra activitat entre el conjunt d’altres institu-
cions similars a nosaltres o no que treballen 
en els mateixos temes.

Posaré alguns exemples des de la paleonto-
logia, ja que és des de l’Institut Català de Pa-
leontologia Miquel Crusafont (ICP) des d’on 
plantejo aquesta estratègia.

Podríem plantejar la necessitat de digitalit-
zar i posar a l’abast de tothom una col·lecció 
paleontològica. De fet aquesta necessitat ja 
existeix, ningú no la posarà en qüestió, i està 
determinada per altres activitats pròpies de 
les nostres institucions com la recerca o la 
conservació del patrimoni. El que qüestiono 
en aquest article és que l’objectiu d’una ac-
ció de comunicació neixi o acabi en la digi-
talització d’una col·lecció, o de la creació de 
qualsevol altra base de dades que ens puguem 
imaginar.

Podríem també plantejar els beneficis de 
crear continguts clau en la nostra temàtica, 
com podria ser explicar l’evolució de les es-
pècies, o com ens podem imaginar el nostre 
planeta fa milions d’anys.

Aquests dos enfocaments compleixen amb 
molts dels requeriments que es plantejaven en 
les preguntes inicials del nostre menú. Hem 
d’obrir les nostres col·leccions, que són pú-
bliques. Sabem que hi ha persones, de totes 
les edats, interessades en l’evolució de la vida 

1. La resposta a la primera pregunta és òbviament que sí. 
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i en la història del nostre planeta. Però no ens 
oblidem del plat principal, de l’equilibri entre 
la informació, la comunicació i les comuni-
tats. La digitalització d’una col·lecció o de 
qualsevol altre fons és una acció bàsicament 
d’informació. La creació de continguts clau 
en la nostra temàtica la podríem incloure, en 
primera aproximació, en una acció de comu-
nicació. 

Pensem ara en les comunitats, i en el valor 
afegit del nostre projecte. Imaginem que vo-
lem adreçar la nostra acció de comunicació als 
escolars de Catalunya. Sabem que la xarxa és 
plena de continguts sobre evolució. 

Primer escenari 

Però podríem ser ambiciosos i plantejar la cre-
ació dels millors continguts sobre evolució en 
català: els més complets, els més atractius, el 
més interactius. Tot plegat és factible, només 
cal acotar bé el projecte i cercar els recursos 
per tirar-lo endavant. 

Quin és el nostre valor afegit? Que és en 
català i que explica tot el que un estudiant ne-
cessita saber sobre evolució.

Què diu aquest tipus de continguts sobre 
nosaltres? Que som un centre català i que es-
tem interessats en l’evolució. Podríem afegir 
que en sabem molt, d’evolució.2

Figura 2. Exemple d’una col·lecció d’imatges sobre l’homínid fòssil Pau al Flickr de l’ICP. La col·lecció encara 
està per completar, però busca explicar amb poques imatges i paraules la història del descobriment d’en Pau, 
així com quines són les restes fòssils trobades i què hem après amb la recerca 

 
 

2. Convido el lector a pensar en institucions, organitzacions o persones que podrien ser incloses en el grup dels catalans, 
que s’interessen per l’evolució i que en saben molt. Per sort per al nostre país, l’ICP no és l’únic.
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Segon escenari

Sense perdre l’ambició, expliquem l’evolució 
de la vida a la Terra a partir del registre fòssil 
català. I més específicament a partir dels jaci-
ments que excavem o hem excavat, dels fòssils 
de la col·lecció dipositada al Museu de l’ICP, 
de la recerca que fan els nostres investigadors. 

Quin és el nostre valor afegit? Ningú coneix 
com nosaltres els jaciments i tàxons sobre els 
quals fonamentarem la nostra comunicació. Els 
nens i les nenes del nostre país descobriran que 
ben a prop de casa seva s’hi han trobat fòssils 
que ens han permès entendre com han evolu-
cionat les espècies, com era el nostre paisatge o 
el clima fa milions d’anys. Si decidim traduir 
aquests continguts al castellà, l’anglès o qualse-
vol altra llengua, són continguts que se sumen 
al gruix dels que ja existeixen, i que ho fan de 
manera singular, ja que no repeteixen altres 
continguts que estan desenvolupats (tal vegada 
amb més recursos) per altres institucions.

Què diu aquest tipus de continguts sobre 
nosaltres? Que som un centre català i que es-
tem interessats en l’evolució. Que en sabem 
molt d’evolució, de fet que estem entre els que 
en saben més a Catalunya. Que el registre fòssil 
català i la nostra recerca és rellevant i singular 
a escala internacional.

Deixem ara de mirar-nos el melic. Volem 
mostrar-nos davant els aficionats a la paleon-
tologia, experts i semiexperts, d’arreu del món. 
Sabem que el món és ple de centres amb més 
investigadors que nosaltres, amb col·leccions 
tan o més grans que la nostra, amb regions on 
s’acumulen jaciments excepcionals.

Un tercer escenari

Intentar en aquest cas basar una acció de co-
municació sobre qualsevol pretensió d’exhaus-
tivitat en algun dels nostres àmbits d’actuació 
no té gaire sentit. Competim tant des del punt 
vista de les nostres capacitats de crear contin-
guts com en termes de visibilitat davant ins-
titucions gegantines, amb més tradició, amb 
més recursos i/o amb més reconeixement 
internacional. Cal, doncs, identificar –sense 
enganyar ningú, tampoc a nosaltres matei-
xos– què ens fa singulars. Així doncs, caldrà 
recórrer als jaciments més destacats que ex-
cavem o hem excavat, als tipus o fòssils més 
rellevants de la col·lecció dipositada al Museu 
de l’ICP, a les línies de recerca més excel·lents 
dels nostres investigadors. 

Quin és el nostre valor afegit? Pocs centres 
poden competir amb nosaltres en aquests trets 
singulars, i amb els que ho fan, sovint ens com-
pletem. Els nostres continguts se sumen de 
manera rellevant als continguts que ja hi ha 
a la xarxa, però caldrà trobar els formats per 
donar-los visibilitat. Podem establir aliances i 
sinergies amb altres institucions i persones. Te-
nim continguts únics per oferir als que tenen 
un interès genuí en la paleontologia.

Què diu aquest tipus de continguts sobre 
nosaltres? Que som un centre de recerca i un 
museu especialitzat en paleontologia, de verte-
brats per ser més específics. Que treballem en 
temàtiques com els dinosaures, l’evolució dels 
homínids o els sistemes insulars –per posar 
alguns exemples– a partir d’espècimens únics 
i/o molt ben preservats de la nostra col·lecció, 

Figura 3. L’ICP ha engegat dos canals de Twitter. @MuseuICP, en català, s’adreça a la comunitat catalana 
interessada en la paleontologia, i busca crear comunitat al voltant del Museu de l’ICP. @ICP_MCrusafont, en 
anglès, en canvi, vol donar a conèixer la recerca i la col·lecció a una comunitat més experta i internacional
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que sobresortim en noves teories i/o mètodes 
de recerca en paleontologia. 

Així doncs, tant si ens adrecem a un públic 
local com a un públic internacional, allò que 
ens fa singulars, allò que pot donar més visibi-
litat a la nostra comunicació i alhora satisfer les 
expectatives dels nostres públics, és la nostra 
activitat. Nosaltres podem explicar històries 
sobre paleontologia úniques i potencialment 
ho podem fer millor que ningú perquè som 
experts en allò de què parlem.

Malgrat que he situat aquests escenaris en 
el camp de la paleontologia, que m’és prope-
ra, és obvi que els podríem traslladar també 
a l’arqueologia, tant si parlem del món pre-
històric, com del romà o de l’industrial. Els 
centres de recerca i/o els que custodien col-
leccions patrimonials tenim un avantatge 
davant d’altres continguts sobre les nostres 
te mà tiques a la xarxa: tenim històries úniques 
per explicar!

  Fem-ho així: narracions,  
digitals i multiplataforma?

En aquest punt, convençuts que tenim coses 
per explicar, ha arribat el moment de plante-
jar com ho fem. Quants canals obrim? Quins 
esforços posem en les xarxes socials? Fem un 
blog? Quin paper juga la nostra web institu-
cional? Fem també accions en formats més 
tradicionals? Què explico primer? I no hem 
d’oblidar que hem de ser atractius, multilin-
gües, accessibles, compatibles, col·laboratius, 
escalables i innovadors.

Malgrat que pugui semblar contradictori, 
és en aquest moment que proposaria tornar a 
recuperar els ideals d’exhaustivitat: la digitalit-
zació de la nostra informació, documentació i 
comunicació. Seguint el joc del menú, perme-
teu-me que faci una proposta de recepta.

• Els ingredients

Una bona selecció de les històries que voldríem 
explicar.

• La preparació dels ingredients

Hem de tallar primer les nostres històries 
en petits fragments (imatges, missatges, plà-
nols...), i condimentar-los amb enllaços i eti-
quetes que ens permetin relacionar continguts, 
tant amb els més antics com amb els que volem 
produir.

• L’elaboració dels plats

Dependrà dels recursos de la institució i dels 
gustos dels consumidors. Proposem, però, ex-
plicar sempre cada història en més d’un for-
mat, per tal de poder-la personalitzar a més 
d’una de les nostres comunitats d’interès. Po-
dem treballar un mateix tema amb un arti-
cle al nostre web, una col·lecció d’imatges al 
Flickr, un blog temàtic per explicar l’actualitat 
i/o l’opinió, un o més audiovisuals al Youtube, 
un joc interactiu... I després donar-lo a conèi-
xer mitjançant els nostres canals al Twitter, al 
Facebook, a Google+ i a tantes i tantes xarxes 
socials. És en aquesta elaboració on podem 
plantejar una estratègia transversal que cons-
trueixi el nostre arxiu digital.

• La degustació

Com en tot bon restaurant, hem de crear la 
nostra carta de plats, començant per un seguit 
de continguts que marquin l’abast dels nostres 
continguts i activitat, i que mostrin el nostre 
estil. A partir d’aquí, i de manera puntual però 
continuada, caldrà anar afegint elements d’in-
novació. 

Com en la secció anterior, apliquem aquesta 
recepta a algun cas concret de l’ICP. Identifi-
quem una col·lecció d’històries: els homínids 
fòssils del Miocè del Vallès-Penedès. Ho con-
cretem en tres espècimens: en Pau, en Jordi i 
en Lluc, noms populars donats a tres conjunts 
de restes fòssils dels homínids Pierolapithecus 
catalaunicus, Hispanopithecus laietanus i Ano-
iapithecus brevirostris. 
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Per a cadascun d’aquests homínids identifi-
quem: les restes fòssils a la col·lecció de l’ICP, 
els articles que hem publicat i un resum dels 
resultats, la localització i història del jaciment, 
les imatges que en tenim (fotografies dels fòs-
sils, reconstruccions, esquemes, infografies...), 
altres continguts que ja tenim elaborats (notí-
cies al nostre portal o en altres llocs de la xar-
xa, memòries d’excavació, impactes en diaris, 
ràdio i TV...). 

Plantegem diferents productes finals: un àl-
bum Flickr per a cada homínid, així com tam-
bé un àlbum Flickr per a cada jaciment; una 
col·lecció d’enllaços al Delicious que integren 
els millors continguts que hi ha sobre aquests 
homínids; una entrevista amb tres investiga-
dors, on expliquem la importància d’aquests 
homínids i la nostra recerca, que nodrirà el 
nostre portal de continguts de qualitat sobre 

en Pau, en Jordi i en Lluc; una col·lecció de ví-
deos a Youtube –que integri la pujada de víde-
os propis i la recomanació de vídeos externs– 
del que hi ha sobre aquests homínids o el que 
hi té relació. En aquest cas, i com que l’ICP té 
també un museu, hi afegim una exposició tem-
poral sobre l’evolució dels hominoïdeus que 
s’acompanya d’un llibre catàleg educatiu i un 
seguit d’activitats per a nens, adults i profes-
sorat. Descartem la producció de nous vídeos 
per manca de pressupost. Donarem difusió a 
tots aquests productes via web de l’ICP, llistes 
de distribució, butlletí electrònic de l’ICP, Fa-
cebook i Twitter. Evidentment, hi haurà també 
difusió a mitjans i altres accions, però destaco 
aquí les accions digitals.

A l’hora de decidir els formats i plataformes 
als quals traslladarem les nostres històries cal 
fer una reflexió en dues direccions. 

Figura 4. Imatge de la reconstrucció de l’homínid fòssil Jordi, Hispanopithecus laietanus, exposada al Museu 
de l’ICP a Sabadell. Autora: Laura Celià. ICP
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I) Quins recursos humans i econòmics 
tenim per produir els continguts, i per man-
tenir-los després vius? No té sentit desplegar 
canals i plataformes per a aquestes històries 
tret que es converteixin en una acció de comu-
nicació permanent, o que s’integrin en estra-
tègies més transversals. Tal vegada no té sentit 
centrar tots els nostres esforços en un format 
molt costós, que sabem que no podrem tornar 
a repetir, sinó diversificar-los a crear productes 
també atractius, però reproduïbles.

II) Quins continguts supratemàtics po-
drem construir quan afegim altres històries 
a aquesta estratègia? Si en qualsevol de les 
nostres històries creem una col·lecció Flickr 
associada, estem creant en paral·lel un arxiu 
de les imatges de la institució. A més a més, 
podem construir àlbums transversals que es 
nodreixin d’una selecció d’àlbums de temàtica 
més concreta, com ara les joies de la col·lecció 

paleontològica de l’ICP o els jaciments més 
importants de Catalunya. A través del Delici-
ous, podem construir una llista dels impactes 
de la nostra recerca en mitjans locals, naci-
onals i internacionals. Les entrevistes poden 
sumar-se a un directori enriquit que presenti 
els nostres investigadors i els projectes en què 
treballen. 

Així doncs, el que estem proposant són un 
seguit de narracions digitals multiplataforma, 
que en el seu conjunt alimentin la creació de 
l’arxiu digital del centre. Evidentment, això 
pot completar altres projectes que ataquin la 
digitalització de la col·lecció des de la perspec-
tiva de la seva gestió i conservació, o la digi-
talització de l’arxiu gràfic del centre per tal de 
preservar-lo i poder-lo aprofitar.

El que defenso és que l’estratègia de comu-
nicació aprofiti i alhora nodreixi aquestes ini-
ciatives, però en cap cas que les integri com a 
objectius propis. Difícilment cap dels nostres 
públics necessita conèixer tota la col·lecció, 
ni té interès en totes i cadascuna de les coses 
que fem, ni apreciarà cadascuna de les nos-
tres imatges o altres continguts audiovisuals. 
El que nosaltres hem de construir són un se-
guit d’històries que donin resposta al conjunt 
del que els nostres públics volen, i que alhora 
potenciïn el nostre reconeixement per nous 
públics, i ampliïn l’interès d’aquests per altres 
activitats o temàtiques del centre.

Digitalitzar els 200.000 registres de la col-
lecció de l’ICP no hauria de ser un objectiu de 
comunicació. Donar a conèixer la importàn-
cia de la nostra col·lecció, la seva singularitat 
respecte d’altres col·leccions i les peces més 
rellevants, sí que ho és. Com també ho és que 
es conegui la nostra recerca o l’activitat cien-
tificotècnica del centre.

Integrar les narracions digitals multiplata-
forma amb els projectes transversals de docu-
mentació i digitalització fomenta l’aprofita-
ment dels recursos, però també permet donar 
a conèixer recerques més difícils d’explicar o la 
importància de peces que a priori no semblen 
tan importants, a partir de públics receptius 
que ja ens reconeixen com a creadors d’histò-
ries del seu interès.

Figura 5. Imatge gràfica de l’exposició “Gairebé 
humans. Origen i evolució dels hominoïdeus”, que 
explica l’evolució d’aquest grup de primats als quals 
pertanyem els humans a partir del registre fòssil 
català. Autora: Sílvia Bravo. ICP
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  Alguns exemples fora de l’ICP

El portal patrimoni.gencat

patrimoni.gencat.cat

Pat.mapa

http://patmapa.gencat.cat

La mateixa DGPC engega poc després el pat.
mapa, un altre producte de difusió del patri-
moni orientat a fomentar el turisme cultural, i 
a conèixer el patrimoni d’una manera més in-
tegral. Visualitzar sobre un mapa el patrimoni 
català permet d’una banda fer intercanvis de 
públics, per exemple entre els aficionats a la pa-
leontologia i els enamorats del romànic català. 
Però també, promoure que els veïns i visitants 
de diferents ciutats i indrets de Catalunya pu-
guin conèixer amb facilitat el patrimoni més 
rellevant i més proper. 

El pat.mapa és un projecte obert a la partici-
pació d’altres institucions, i també a la propos-
ta dels usuaris de nous elements que haurien 
de formar-ne part.

Fa pocs anys engegava a la Direcció General 
de Patrimoni Cultural (DGPC) un projecte 
per difondre el patrimoni català a través de la 
xarxa. És un projecte que es basa en tres ei-
xos: obrir les bases de dades documentals de la 
DGPC, fomentar la creació de nous continguts 
que apropin el patrimoni a la societat, i crear 
una comunitat creixent de persones que valo-
ren i visiten el patrimoni del nostre país.

La DGPC va apostar amb força per aquest 
projecte, dotant-lo d’una quantitat important 
de recursos per engegar, i una proposta de 
manteniment per al futur. El portal combina 
continguts estàtics i més tradicionals, amb 
continguts en diferents formats i buscant un 
guionatge, una història, a l’hora d’elaborar-los. 
Els responsables del portal estableixen també 
aliances amb altres institucions, amb una 
aposta decidida per esdevenir la font de refe-
rència en el patrimoni cultural del país. Final-
ment, ja des dels inicis van desplegar una estra-
tègia 2.0 –que han anat millorant i ampliant– i 
que ha permès crear una comunitat de milers 
de persones (més de 6.000 al Facebook, més de 
5.000 al Twitter, i centenars en altres xarxes).
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I went to moma

http://www.moma.org/iwent/

seva imatge gràfica, però que manté la seva 
singularitat i l’interès malgrat que tecnològi-
cament molts altres projectes l’han millorat. 
Documenta un seguit de jaciments a Jordània 
i Israel, i incorpora geolocalitzacions i imatges 
estàtiques o de 360º.

Expeditions and collecting

http://www.nhm.ac.uk/nature-online/scien-
ce-of-natural-history/expeditions-collecting/
index.html

El MOMA, de Nova York, un museu cone-
gut per la innovació tant des del punt de vista 
museogràfic com de comunicació, va posar en 
marxa una iniciativa de comunitat que barre-
java els formats més tradicionals amb els més 
actuals. Els visitants presencials del MOMA 
són convidats a completar en un petit paper la 
frase “He anat al MOMA i...”, amb un dibuix 
o amb text. Aquestes opinions i emocions dels 
visitants es comparteixen després a través de 
la xarxa, on es poden comentar a través de les 
xarxes socials. Actualment, més de 25.000 per-
sones han deixat el seu “He anat al MOMA”, i 
són moltes més les que han vist i han fet seves 
d’alguna manera aquestes vivències.

The virtual world project

http://www.virtualworldproject.org

El web del Museu d’Història Natural de Lon-
dres està ple de projectes interessants. Però en 
el context d’aquest article destaca la secció Ex-
pedicions i recollida, que explica en formats 
interactius i audiovisuals les històries d’algu-
nes de les expedicions més importants en què 
es van recollir peces de la col·lecció del Mu-
seu. Hi podem trobar des de les expedicions 
de Darwin amb el Beagle fins a expedicions 
actuals, en les quals els mateixos investigadors 
del museu ens expliquen què estan fent.

En resum, els enfocaments, els formats, 
els detalls dels continguts poden i han de ser 
molt diferents en funció de quina institució 
som i dels recursos de què disposem. Però hem 
d’aproximar-nos als nostres públics des de la 
narració, no hem d’oblidar mai els formats di-
gitals (malgrat que podem usar-ne d’altres) i 
sempre hem de plantejar fer-ho en diferents 
plataformes, per poder aproximar-nos a dife-
rents públics i diversificar els nostres missatges.

És un projecte una mica antic i desenvolu-
pat amb pocs recursos, com es percep per la 



La ciutat romana de Iesso (Guissona,  
Segarra). Cap a la socialització  
de la recerca arqueològica 
Josep Guitart i Duran, Josep Ros i Mateu, Toni Gironès, 
Joaquim Pera i Isern

La recerca arqueològica portada a terme a les 
darreres dècades a Guissona, vila de la comar
ca de la Segarra, a l’interior de Catalunya, ha 
permès posar al descobert nombroses restes de 
l’antiga ciutat romana de Iesso. 

La combinació dels resultats de les excava
cions preventives, que han permès descobrir 
i estudiar diversos vestigis conservats sota la 
Guissona actual a mesura que l’activitat cons
tructiva a la vila ho ha anat fent possible, amb 
les dades proporcionades per les intervencions 
arqueològiques programades anualment des 
del 1990 en aquelles zones del jaciment on en
cara és possible l’excavació en extensió, ens au
toritza a traçar ja una primera visió de conjunt 
de les característiques bàsiques d’aquella ciutat 
antiga mencionada, encara que molt concisa
ment, per les fonts clàssiques.

Comencem a entreveure les seves dimensions, 
la seva ordenació urbanística, les seves fortifica
cions, i alguns dels edificis públics i de les cases 
que la conformaven. I al mateix temps comen
cem a copsar el paper important que aquesta 
fundació romana, establerta a l’entorn de l’any 
100 aC, devia tenir en el procés de romanització 
de les terres interiors de la Catalunya actual.

L’anàlisi pròpiament arqueològica i històrica 
dels resultats d’aquesta recerca ha estat objecte 

en els darrers anys de diverses publicacions, i 
el seguiment de les successives fases del desco
briment i estudi progressiu d’aquestes restes 
s’ha presentat en diverses ocasions, alguna de 
ben recent, en aquesta Tribuna d’Arqueologia. 
Ressenyem a la bibliografia final d’aquest ar
ticle les publicacions més recents que recullen 
bona part d’aquests resultats.

Aquesta nova invitació del Servei d’Arque
ologia de la Generalitat a intervenir en la Tri
buna d’Arqueologia del curs 20112012, molt 
oportuna i que vàrem acceptar de bon grat, 
està motivada pel fet que el 10 de setembre 
de 2011 es va inaugurar el Parc Arqueològic 
de Guissona i el Museu de Guissona Eduard 
Camps.

La resolució de la convocatòria de fons eu
ropeus FEDER a la tardor de 2009 va atorgar al 
Patronat d’Arqueologia de Guissona el finan
çament necessari per portar a terme la muse
ïtzació del Parc Arqueològic de Guissona i la 
nova instal·lació del Museu, que calia traslla
dar des del seu emplaçament anterior, a l’antic 
hospital del Vell Pla, a la planta baixa de l’edifi
ci de l’antiga Fassina Mercadé, situada al costat 
del parc i connectada directament amb aquest. 
El projecte corresponent, que el patronat havia 
presentat un any abans, preveia les actuacions 
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necessàries per assegurar la conservació de les 
restes arqueològiques ja descobertes, i per fer 
possible la seva visita procurant que el visitant 
pogués copsar la realitat arqueològica amb tota 
la força evocadora que aquests vestigis del nos
tre passat poden transmetre.

El Parc Arqueològic de Guissona té unes di
mensions properes a les dues hectàrees i con
serva en el seu subsòl les restes arqueològiques 
que corresponen als barris nord de la ciutat 
romana. Es va constituir el 1999, fruit de la 
col·laboració de l’Ajuntament de Guissona, 
de la Generalitat de Catalunya i de les altres 
institucions que componen el Patronat d’Ar
queologia de Guissona: la Diputació de Lleida, 
el Consell Comarcal de la Segarra, l’Institut 
d’Estudis Catalans i la Universitat Autònoma 
de Barcelona. En aquell moment es va disposar 
també de l’ajuda europea del programa Rap
haël, concebut per potenciar el patrimoni his
toricocultural. D’aleshores ençà ha continuat 
l’estudi arqueològic, i les campanyes d’excava
ció anuals s’han anat succeint amb regularitat 
en aquesta part del jaciment arqueològic de 
l’antiga Iesso. 

El resultat és que avui al parc arqueològic 
hi ha tres sectors que han estat suficientment 
treballats i interpretats per convertirlos en tres 
punts d’interès notable per a la visita.

Un primer conjunt el constitueixen les res
tes de la muralla i de la porta nord de la ciutat 
amb la torre de defensa que la flanquejava. 
Aquesta fortificació, de més de tres metres 
d’amplada i construïda amb grans carreus, 
encerclava la ciutat i, de fet, era un dels ele
ments més importants que la constituïen com 
a tal. La seva fortalesa és un testimoni molt 
representatiu del moment fundacional de la 
Iesso romana a l’entorn de l’any 100 aC, i ens 
evoca tota la càrrega simbòlica i religiosa que 
tenia per als romans el traçat de la muralla 
que delimitava un nou centre de civilitat ur
bana.

Un segon punt d’interès són les ruïnes de 
les termes públiques de Iesso, amb les restes 
del seu edifici termal i d’un pati amb una 
gran natatio o piscina descoberta. A l’edifici 
termal s’hi ubicaven diverses sales, entre les 
quals destaquen el frigidari amb una petita 

piscina d’aigua freda i sobretot les sales dedi
cades als banys calents, el tepidari i el caldari. 
L’excavació estratigràfica ha permès deduir 
que aquest conjunt termal va començar amb 
unes dimensions reduïdes, però després es va 
anar ampliant i la seva arquitectura es va fer 
més monumental. Les seves restes ens parlen 
de com la ciutat de Iesso, que en època roma
norepublicana tenia uns equipaments relati
vament modestos, va gaudir d’una prosperitat 
notable en els primers segles de l’Imperi que li 
va permetre d’ampliarlos i incorporarhi els 
avenços tècnics més sofisticats de l’època. Són 
ben notables les restes de materials de gestió 
hidràulica que ha proporcionat l’excavació i 
que en part s’exposen al Museu.

El tercer sector visitable està ubicat a l’ex
trem oriental del parc i el constitueixen les 
restes d’una casa senyorial situada a prop de 
la muralla, a la perifèria de la ciutat. També 
aquí l’arqueologia posa de manifest l’evolució 
urbana d’aquest sector, des d’un barri de cases 
modestes construït poc després de la fundació 
de la ciutat, fins a aquesta gran residència que 
ocupava bona part de la zona en el segle ii dC. 
Podem deduir i en certa manera visualitzar 
una família de l’elit de la ciutat de Iesso, que 
havia anat comprant aquelles cases més anti
gues fins a constituir aquesta domus familiar, 
que disposava de tots els elements propis de les 
cases de les aristocràcies urbanes de les ciutats 
romanes: un pati central columnat, un triclini 
o sala de banquets i recepcions, i àmplies es
tances decorades amb pintures murals.

Aquestes restes visibles in situ són objecte 
de recerca científica que ens permeten apro
fundir en el coneixement de l’antiga Iesso i de 
la seva història, però són també relíquies amb 
una evident càrrega evocativa de les nostres ar
rels històriques i culturals. Per això teníem clar 
que, abans de continuar les excavacions obrint 
nous sectors, calia que tots aquests elements 
que conformen el Parc Arqueològic de Guis
sona s’ordenessin, i que establíssim les pautes 
i models d’actuació per al futur desenvolupa
ment del parc, per tal de facilitar la comprensió 
del seu significat, organitzarne la visita i fer 
possible la socialització d’aquest important 
patrimoni arqueològic. 
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Aquests eren els objectius assenyalats en 
l’encàrrec del projecte d’ordenació del parc i de 
posada en valor de les restes. Calia contemplar 
des de la recollida de l’aigua de pluja i el seu 
drenatge, fins a l’establiment dels recorreguts i 
dels itineraris de visita, passant per la protecció 
de les restes arqueològiques més vulnerables a 
les condicions climàtiques extremes, sobretot 
a les gelades hivernals.

Pel que fa al Museu, ha estat projectat per fer 
dues funcions complementàries: la de museu 
pròpiament dit, ja que guarda, conserva i ex
posa al públic els objectes arqueològics variats 
que el jaciment de Iesso ens ha anat proporci
onant, i la de centre d’interpretació que oferís 
al visitant les claus interpretatives per entendre 
la realitat i la significació històrica de l’antiga 
Iesso en el seu conjunt i, molt especialment, de 
les restes arqueològiques conservades al parc. 
Volíem que fos un museu que expliqués i que 
es volgués fer entendre. I és amb aquesta fina
litat, i per ferlo assequible a tot tipus de públic, 
que calia utilitzar els recursos museogràfics a 
l’abast: fotografia i transparències, dibuixos re
creatius, mapes, escenografies i il·lustracions 
diverses... 

El conjunt del Parc Arqueològic i el Museu 
constitueixen avui un nou equipament cultu
ral de primer ordre, amb un dels jaciments 

arqueològics significatius del país, i amb el 
millor exemple visitable de ciutat romana a 
l’interior de Catalunya.

Ressenyem a continuació els resultats as
solits amb la realització d’aquests projectes i 
de l’activitat cultural que des d’aquest equipa
ment ha començat a desenvolupar amb força el 
Patronat d’Arqueologia de Guissona.

  El Parc Arqueològic de Guissona: 
Ordenació i posada en valor

Els treballs per posar en valor les restes arqueo
lògiques del jaciment romà de la ciutat de Iesso 
han estat el resultat d’un treball multidiscipli
nari que, sota la direcció de l’estudi d’arquitec
tura de l’arquitecte Toni Gironès i amb la col
laboració de Dani Rebugent, Albert Brufau i 
Carlos Culleré, ha convertit un espai de treball 
arqueològic de 12.000 m2 en un espai ordenat 
en el qual amb una mínima actuació s’ha creat 
un itinerari arqueològic per a la visita turística 
i s’ha donat resposta als problemes de conser
vació de les restes arqueològiques provocats 
sobretot per l’aigua de pluja i les temperatures 
extremes a l’estiu i a l’hivern. A continuació 
presentem de manera gràfica la base de la for
mulació i realització d’aquest projecte. 

Figura 1 

 
Figura 2

 
Figura 3
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L’antiga ciutat romana de Iesso amb ori
gen de fundació a l’entorn de l’any 100 aC, es 
troba al subsòl de l’actual Guissona, i ocupa 
una superfície pròxima a les 20 hectàrees en el 
paisatge agrícola de la comarca de la Segarra. 
El jaciment arqueològic descobreix aproxima
dament 1,5 hectàrees de la part nord de la ciu
tat, una gran peça que es posa en relació amb 
les múltiples troballes disseminades per tot el 
municipi.

En el seu moment, els romans mesuren, 
replantegen i tracen uns paràmetres que els 
serviran per imaginar, entendre i construir el 
que serà la futura Iesso. El traçat romà serà un 
sistema que permetrà amb el temps fer reali

tat totes aquelles estructures que conformaran 
l’activitat urbana.

Amb el declivi de l’imperi, l’abandonament 
progressiu i la degradació fan desaparèixer la 
ciutat sota estrats de terra successius...; el sòl in
corpora nous usos, es converteix en un terreny 
agrícola productiu que es treballa i cultiva. 

Segles més tard es produeix la troballa ar
queològica, i la descoberta de les estructures 
originals porta a una nova modificació del 

terreny. Els arqueòlegs amb una actitud molt 
semblant a la dels romans, i de manera rigo
rosa i apassionada, excaven, mesuren, replan
tegen i tracen per imaginar i entendre el que 
havia estat l’antiga Iesso.

 
Figura 4 

 
Figura 5 

 
Figura 6 

 
Figura 7 

 
Figura 8 
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Les restes descobertes es corresponen amb 
la porta i la torre de l’entrada nord, amb un 
tram de muralla del costat est, les termes ro
manes, amb la seva natatio, i una casa senyo
rial producte de l’agregació d’antigues estruc
tures habitacionals més petites. 

Tot aquest conjunt de troballes ha permès 
determinar el traçat de diferents carrers de la 
ciutat romana: un intervalum, que recorria 
perimetralment la ciutat paral·lel a la mura
lla per la cara interior; un cardo maximus, que 
creuava de nord a sud tota la ciutat, i paral·lel 
a aquest, un cardo minor.

El projecte arquitectònic planteja les pautes 
i tipus d’actuacions per a la posada en valor 
de les restes, per a la visitabilitat i comprensió 
del jaciment, i per solucionar la problemàtica 
de l’aigua de pluja que, en seguir els pendents 
naturals del terreny, pot inundar les parts ja 
excavades del Parc Arqueològic. 

 Amb materials senzills i propers a les di
nàmiques d’un jaciment, i amb les terres com 
a matèria primera producte de l’acte d’exca
var, s’ha projectat i materialitzat el traçat urbà 
soterrat i s’ha posat en valor el que tenim en 
superfície.

Les terres amuntegades pels arqueòlegs com 
a material de buidatge d’un jaciment, són reu
tilitzades disposantles com a superfícies de la
minació que contenen els possibles vessaments 
de l’aigua de pluja, dimensionant i relacionant 
al seu torn els antics vials i estructures urbanes 
romanes que emergeixen al jaciment actual. 
D’aquesta manera, seran les mateixes terres 
les que protegiran dels agents climatològics les 
restes encara no excavades, i les mateixes que 
un cop atalussades i compactades en successi
ves capes, protegiran de l’aigua perimetral les 
restes ja descobertes.

 
Figura 9 

 
Figura 10 

 
Figura 11 

 
Figura 12 

 
Figura 13 
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Així mateix, les noves geometries de terra, 
estan disposades de manera que es correspo
nen amb l’estructura de l’antiga ciutat, fent 
referència a les ínsules romanes vorejades pels 
cardos maximus i minor i per l’intervalum pe
rimetral a la muralla; una matriu i un sistema 

constructiu molt elementals que funcionen 
com a límit transformable en el temps entre 
les restes descobertes i les que encara estan sota 
terra. 

Altres elements puntuals com les fileres 
d’estaques de fusta de castanyer que abalisen 

 
Figures 14, 15, 16 i 17 
 

 
Figura 18 

 
Figura 19 
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els trams de la muralla saquejada a l’edat mit
jana, les línies de perfils tubulars d’acer que 
construeixen la volumetria de la torre nord, o 
els dos plans horitzontals suportats per micro
pilons de cimentació que protegeixen les ter
mes i la natatio, són alguns dels instruments 

amb els quals es posen en valor les parts visi
bles del jaciment.

Les ombres a l’estiu dels arbres preexistents, 
les malles d’acer corrugades clavades per no 
relliscar en el gelat i cru hivern continental, 
els taulons d’obra per superar petits desnivells 

 
Figures 20 i 21 
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o les línies de corda per limitar les zones no 
transitables, són altres recursos utilitzats i que 
ajuden a comprendre les restes de Iesso com 
un jaciment arqueològic del segle xxi i no com 
una ciutat romana reconstruïda; com una to
pografia amb importants variacions al llarg del 
temps, un indret viu i alhora un espai on les 
intervencions que s’hi duguin a terme caldrà 
que tinguin el menor impacte possible sobre 
les restes i que disposin de la propietat de ser 
reversibles.

Evitant interpretacions figuratives que 
puguin prendre rellevància i eclipsar les es
tructures arqueològiques originals, la inter
pretació dels diferents elements s’ha entès 
sempre des de l’abstracció, utilitzant mate
rials propis de l’arqueòleg i de l’agricultor, i 
esperant campanyes d’excavació successives 
amb uns camps de terra que recullen l’espon
taneïtat de la vida en els diferents moments 
de l’any.

  El Museu de Guissona Eduard 
Camps

La tradició museística a Guissona es remun
ta a mitjan segle xx, gràcies a l’interès per la 
història local de l’erudit guissonenc Eduard 
Camps i Cava. Camps, des del començament 
del segle xx, es va dedicar a l’estudi del passat 
de Guissona. El resultat d’aquest interès fou la 
redacció de Les notes històriques de Guissona, 
una monografia publicada pòstumament el 
1982, i la creació d’una important col·lecció 
d’objectes històrics de la plana de Guissona, 
que el 1952 Camps va donar a l’Ajuntament de 
la vila, col·lecció que es convertí en la base del 
primer museu públic de Guissona. 

Aquest primer Museu de Guissona és va 
instal·lar en una sala de la planta baixa de 
l’Ajuntament. Aquest espai exposava un seguit 
d’objectes de diferents èpoques històriques de 
Guissona, donades per Eduard Camps i altres 

 
Figura 22. Aspecte del primer Museu de Guissona. Situat als baixos de l’Ajuntament
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aficionats, amb una museïtzació que se cen
trava sobretot a mostrar l’objecte per l’objecte. 

El 1983, el Museu es va traslladar a un nou 
emplaçament: l’antic hospital de la vila del 
segle xviii, remodelat com a casa de cultura. 
La capella de l’antic hospital va ser ocupada 
pel nou Museu, que es va batejar amb el nom 
d’Eduard Camps. En aquesta ocasió es va dis
senyar un discurs expositiu, que amb el nom 
de “GuissonaIesso 1983” exposava les peces 
trobades a la vila des del final del bronze fins a 
l’època romana. En aquell moment aficionats 
locals a l’arqueologia també van cedir per a 
l’exposició les peces que durant anys havien 
estat recollint. Aquest projecte, però, va du
rar poc temps, com a conseqüència de la fal
ta d’articulació d’un organisme de gestió que 
sustentés la proposta, i molts dipositants van 
retirar els objectes que havien cedit. Tot i així, 
l’antiga capella va mantenir la seva destinació 
com a museu, però sense cap discurs expositiu 
ni articulació museística. 

 
Figura 23. El Museu de Guissona Eduard Camps durant els anys vuitanta, a la capella de l’antic hospital,  
edifici reconvertit com a Casa de Cultura

El 1995 es va crear el Patronat d’Arqueologia 
de Guissona. En l’aspecte museístic, un dels 
objectius que es va plantejar aquesta institució 
va ser remodelar el Museu per convertirlo en 
un museu monogràfic que expliqués l’evolució 
històrica, econòmica, social i urbanística de la 
ciutat romana de Iesso i el procés de romanit
zació de les terres de Lleida. 

Els treballs de remodelació del Museu de 
Guissona, ubicat a l’antiga capella de la Casa 
de Cultura, van començar el 1997. A part de 
la voluntat de crear una exposició permanent 
monogràfica, el projecte també contemplava 
dotar el futur museu monogràfic d’un mínim 
espai de gestió. Així, es va crear una seu que 
disposava d’un espai d’acollida de visitants, 
que a la vegada funcionava com a oficina de 
turisme, un espai expositiu permanent, un 
d’exposicions temporals, una zona de serveis 
tècnics i de direcció, una zona per a investiga
dors i consulta, i una de magatzem i reserva. 
Al novembre de l’any 2000 s’inaugurà un Mu
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seu de Guissona Eduard Camps remodelat i 
monogràfic.

Des del novembre de 2000 fins al desem
bre de 2008 el Museu de Guissona va articu
lar la difusió i l’oferta turística del patrimoni 
arqueo lògic de Guissona, i va fer visible el 
potencial del jaciment de Iesso com a ele
ment desenvolupador del sector turístic de 
Guissona i el seu entorn. Així dels 975 vi
sitants de novembre a desembre de 2000, es 
va passar als 11.620 visitants l’any 2004 i als 
11.518 el 2008.

Al gener de 2009, aquest espai expositiu 
es va tancar al públic, amb motiu de la cons
trucció de la nova biblioteca de Guissona, i les 
dependències de gestió del Museu es van tras
lladar a un nou emplaçament a la planta baixa 
de l’antiga Fassina Mercadé. 

La fassina és un antic edifici destinat, du
rant molts anys, a la destil·lació d’alcohol per 
a la producció de licors, tot i que al llarg dels 
anys ha tingut diferents usos, com per exem

ple, més recentment, el d’institut provisional 
d’ensenyament secundari.

Tot i que el canvi d’entrada va comportar 
la pèrdua de l’espai expositiu del Museu i va 
fer que els visitants es reduïssin a l’entorn dels 
8.000 visitants l’any, aquest nou emplaçament 
aportava un avantatge important, el de situar 
el Museu al costat dels camps que configuren el 
parc arqueològic de la ciutat romana de Iesso. 
Aquesta ubicació permetia pensar en un fu
tur equipament patrimonial format per quasi 
dues hectàrees de jaciment arqueològic i per un 
museu amb una sala d’exposicions permanent 
d’uns 500 m2.

Amb motiu de la convocatòria, al novembre 
del 2008, per part del Departament de Gover
nació de la Generalitat de Catalunya, de les 
bases reguladores per seleccionar opera cions 
dels ens locals susceptibles de cofinançament 
mitjançant els Fons Europeus de Desenvo
lupament Regional (FEDER) de la Unió Eu
ropea per al període 20072013, el Patronat 
d’Arqueologia de Guissona, preveient el canvi 
d’ubicació del Museu, va dissenyar un pla di
rector per convertir el jaciment de Iesso en un 
parc arqueològic visitable i dissenyar una nova 
museografia permanent a la planta baixa de la 
fassina.

Al setembre de 2009, el projecte va aconse
guir ser beneficiari de cofinançament per part 
del fons de desenvolupament regional europeu 
(PO FEDER 20072013), i l’any 2010 es va poder 
iniciar el projecte de condicionament i museït
zació del parc arqueològic i el Museu de Guis
sona. El projecte del Museu proposava la creació 
d’un nou espai expositiu permanent amb una 
nova museografia, que utilitzava com a recursos 
museogràfics textos amb tres nivells de lectura 
per ser accessibles a tot tipus de públic: imatges 
tant en format fotografies, com en format de di
buixos reconstructius, els objectes més destaca
bles trobats a les excavacions de la ciutat romana 
de Iesso, elements escenogràfics que reprodu
eixen aspectes concrets que reforcen el discurs 
expositiu i recursos multimèdia i audiovisuals. 
L’adaptació de l’espai de la fassina per situar el 
nou espai expositiu del Museu de Guissona va 
anar a càrrec del dissenyador industrial Jordi 
Ros i de l’empresa de disseny gràfic Formats.

 
Figura 24. El Museu de Guissona Eduard Camps 
convertit en un museu monogràfic de la ciutat 
romana de Iesso i inaugurat l’any 2000
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Pel que fa al discurs de la nova exposició 
permanent, aquesta s’inicia amb un espai que 
permet conèixer la situació i els condicionants 
geogràfics i paisatgístics, a més de mostrar 
l’evolució de la recerca arqueològica a Guis
sona. El segon espai presenta els antecedents 
de la ciutat romana de Iesso amb les restes del 
poblament del bronze final i primera edat del 
ferro a l’actual plaça del Vell Pla i també una 
referència al període ibèric, molt desconegut 
a la zona. El tercer espai ens mostra la ciutat 
romana de Iesso centrant l’atenció en la seva 
fundació i el seu urbanisme, i emmarcant la 
ciutat en el context de la romanització de les 
terres de Lleida. El quart espai ens presenta, en 
forma de petites pinzellades, els elements més 
importants de l’urbanisme de la ciutat romana 

de Iesso que l’arqueologia ha posat al descobert: 
domus, edifici termal, celler tardoantic, exca
vació de dos pous, etc. El cinquè espai ens pre
senta la vida quotidiana a partir de la vaixella 
i els objectes d’ús personal. Per últim, un sisè 
espai ens presenta el conjunt epigràfic recupe
rat de la ciutat romana de Iesso, amb epigrafia 
funerària i honorífica. L’exposició acaba amb un 
audiovisual que mostra de forma fictícia com 
podien haver viscut Lèsbia i Servilla Praepusa 
a Iesso, dues habitants de la ciutat documenta
des històricament mitjançant un text epigràfic 
funerari de comiat en el qual Servilla Praepusa 
s’acomiada de la seva filla Lèsbia, morta als onze 
anys i deu mesos. El que busca l’audiovisual és 
emocionar el visitant i apropar una realitat his
tòrica allunyada en el temps. 

 
Figura 25. Aspecte actual de l’exposició permanent del Museu de Guissona a l’edifici de la fassina al 
costat del Parc Arqueològic de Iesso
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A inicis de setembre del 2011 els treballs de 
rehabilitació, condicionament i museïtzació 
del parc arqueològic i del Museu de Guissona, 
cofinançats pel projecte FEDER i l’Obra social 
de Catalunya Caixa, es van donar per acabats 
amb la inauguració d’un nou equipament 
patrimonial, cultural i turístic, en el qual el 
Museu i el Parc Arqueològic configuren dos 
elements d’un únic conjunt, que es comple
menten i s’enriqueixen mútuament. 

Les bases per a la gestió del Museu i Parc 
Arqueològic de Guissona com a nou equi-
pament patrimonial

La inauguració d’aquest equipament, més que 
un punt i final, ha suposat un punt d’inici, on 
a partir d’ara el treball se centra a buscar les 
estratègies de gestió més adequades per acon
seguir que els anys dedicats a la recerca i l’exca
vació del jaciment de la ciutat romana de Iesso 
esdevinguin una eina per al desenvolupament 
local des del punt de vista econòmic i social. 

Un desenvolupament que s’ha de determi
nar a partir d’un concepte, que avui amb el 
context econòmic actual és més vigent que 
mai. Un desenvolupament que ha de ser sos
tenible tant per la institució com per l’àmbit 
local on se situa. En aquest sentit, a l’hora de 
planificar unes estratègies de gestió, cal tenir 
en compte l’assoliment de l’equilibri entre tres 
aspectes fonamentals: la qualitat dels recursos 
patrimonials, la qualitat de vida de la població 
local i la qualitat de l’experiència.

La qualitat dels recursos patrimonials

Catalunya conserva un importantíssim vo
lum d’elements patrimonials. Si ens fixem en 
el patrimoni arqueològic, la majoria es troben 
protegits, però resten inerts. És a partir de la 
voluntat, de les polítiques culturals i de la con
secució de recursos econòmics, com en alguns 
d’aquests jaciments s’aconsegueix iniciar la 
recerca arqueològica, que permet conèixer la 
seva significació i el potencial, i obrir un camí 
cap a la possible posada en valor i la possible 
activació com a equipament cultural.

La qualitat de vida de la població local

Un bé patrimonial no es troba aïllat, sinó que 
se situa en un context local, per la qual cosa 
la població s’ha de sentir identificada amb 
aquest bé i ha de ser partícip en allò que el 
bé representa, sobretot si el que pretenem és 
que esdevingui una eina de desenvolupament 
local en el camp cultural, econòmic i social. 
En aquest sentit cal fomentar el compromís 
de la població envers els béns patrimonials i 
buscar la unió d’esforços dels àmbits públic i 
privat. En el camp del patrimoni arqueològic 
les possibilitats didàctiques i d’oci que poden 
oferir aquest tipus de béns patrimonials, fan 
que amb una correcta gestió esdevinguin un 
factor capaç d’incidir en el desenvolupament 
de l’economia local. I aquesta possibilitat com 
a recurs de desenvolupament és especialment 
important en aquells municipis, allunyats de 
les grans concentracions urbanes i amb una 
economia poc diversificada.  

La qualitat de l’experiència

El desenvolupament econòmic en el camp 
patrimonial, i concretament en el patrimoni 
arqueològic, va associat al desenvolupament 
d’aquest patrimoni com a recurs turístic. En 
aquest sentit avui el consumidor de turisme 
cultural valora aquells productes que permeten 
al visitant adquirir “una experiència”.   

Una bona política de gestió per aconse
guir un desenvolupament sostenible del bé 
patrimonial com a equipament cultural ha 
d’aconseguir l’equilibri entre aquests tres as
pectes: recursos patrimonials, implicació local 
i transmissió social. En el cas de la ciutat ro
mana de Iesso, la recerca sistemàtica que s’hi 
ha fet mitjançant l’excavació des del 1990 dels 
camps que configuren el parc arqueològic, ha 
permès ressaltar la seva importància per en
tendre el procés de romanització i l’evolució 
històrica de l’ocupació romana en les terres 
de Lleida i ha fet que el jaciment esdevingui 
una referència per entendre aquest període 
històric. La creació l’any 1995 del Patronat 
d’Arqueologia de Guissona amb l’objectiu de 
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disposar d’una eina adequada per a la gestió 
del patrimoni arqueològic de Guissona amb 
especial incidència en el jaciment de la ciutat 
romana de Iesso i en el Museu de Guissona, 
obeïa a la voluntat de posar en valor i activar 
com a equipament cultural aquest important 
jaciment arqueològic, condicionantlo per a la 
visita com a parc arqueològic i transformant el 
Museu de Guissona en un museu monogràfic 
de la ciutat romana de Iesso. 

Des de l’inici, recerca i difusió han format 
un binomi necessari per fer visible el treball 
arqueològic i, per tant, des de les primeres 
campanyes d’excavació es van organitzar visi
tes al jaciment arqueològic, unes accions que es 
van ampliar i millorar amb l’obertura al públic 
del Museu de Guissona convertit en un mu
seu monogràfic l’any 2000, i la creació d’una 
sèrie de productes turístics per a públic adult 
i escolar que, a banda de coneixements, fossin 
transmissors de sensacions i experiències, un 
fet que va permetre que el Museu assolís un 
volum notable de públic visitant. 

Tenint sempre com a referència l’objectiu 
que el patrimoni arqueològic havia d’esdeve
nir un motor de desenvolupament local, el Pa
tronat d’Arqueologia de Guissona ha estat en 
contacte amb les activitats socials de la vila i 
amb els seus agents. Guissona és una població 
amb un important creixement, però continua 
sent una població petita amb una dependèn
cia molt forta de la indústria agroalimentària. 
El patrimoni arqueològic permet impulsar un 
nou sector econòmic relacionat amb el turisme 
cultural i, per tant, amplia l’oferta econòmica 

de Guissona i l’entorn, i genera nova activitat 
relacionada amb el turisme.  

Dotze anys de gestió han permès crear una 
base, que ara amb l’execució del 80 % del pla 
director del parc arqueològic i del Museu de 
Guissona ens permet parlar de l’existència 
d’un veritable equipament cultural. L’objectiu 
del Patronat i del Museu de Guissona és poten
ciar la gestió d’aquest equipament d’una forma 
sostenible i, per tant, redefinir les estratègies 
de recerca i de creació de productes turístics i 
serveis per a la promoció i la difusió. 

Els objectius de difusió i socialització del 
patrimoni arqueològic de Guissona

Una de les accions prioritàries en aquesta nova 
etapa del patrimoni arqueològic de Guissona, 
és la de desenvolupar un bon programa de di
fusió de la informació derivada de la recerca 
arqueològica del jaciment de la ciutat roma
na de Iesso, amb la finalitat de promocionar 
les actuacions ja consolidades, i les activitats 
i serveis nous que la nova realitat de l’equipa
ment pugui generar. Un programa que ha de 
repercutir en un augment de públic visitant i 
una major repercussió social del jaciment de 
Iesso i del patrimoni arqueològic de Guissona. 

Les estratègies a adoptar s’enquadraran en 
dos marcs referencials. En primer lloc, les que 
giraran a l’entorn del que podríem anomenar 
comunicació tradicional i les que giraran a 
l’entorn de les tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC), i en segon lloc, la inte

 
Figura 26. Un grup visitant el Parc Arqueològic de Iesso
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racció amb els visitants mitjançant les noves 
potencialitats que ofereix Internet. 

Però sigui quin sigui el marc de referència 
en què s’emmarquin les diferents estratègies, 
aquestes partiran dels resultats de la recerca 
científica, tenint en compte les necessitats co
municatives dels diferents públics. Els objec
tius a assolir són:

•   Millorar l’oferta de turisme cultural amb 
l’ampliació dels recursos d’oci cultural, per 
als públics interessats en la cultura com a 
recurs turístic, amb l’objectiu que el Mu
seu i el Parc Arqueològic augmentin la seva 
atracció com a equipament turístic. 

•   Contribuir en la formació cultural de tots 
els col·lectius socials, amb la finalitat de 
donar a conèixer els valors del Museu i el 
jaciment arqueològic de Iesso i arribar a nou 
públic inicialment poc motivat. 

•   Facilitar els continguts i els treballs arqueo
lògics del jaciment i del Museu com a eines 
per a la recerca i la docència. Adreçat a pú
blics especialitzats que contribueixin a di
vulgar el patrimoni arqueològic de Guisso
na i a docents que utilitzin aquests recursos 
arqueològics com a eina per complementar 
el currículum acadèmic dels seus alumnes.

A partir d’aquests objectius, les estratègies 
que s’emmarquen en el que anomenem co
municació tradicional se centren sobretot en 
la utilització d’un seguit d’eines conegudes i 
utilitzades per tots com són: l’edició de materi
al de promoció (tríptics i díptics informatius), 
de material de divulgació (guies) i de materials 
especialitzats (estudis monogràfics i articles); 
la difusió mitjançant la participació en fires 
de turisme especialitzat o d’àmbit general; les 
campanyes de màrqueting de correu directe 
o mailing, i la presència en els mitjans de co
municació, ja sigui a partir de l’explotació de 
notícies sorgides per l’activitat de recerca ar
queològica o bé en el marc de campanyes de 
publicitat. 

Però són sobretot les estratègies que s’em
marquen a l’entorn de les tecnologies de la in
formació i de la comunicació les que poden 
afavorir la difusió àmplia d’una gran quantitat 

d’informació, atesa la seva expressivitat i la in
teracció de l’usuari, i poden permetre una àm
plia personalització dels continguts en funció 
del perfil dels usuaris. La seva difusió a través 
de la web i les xarxes socials garanteix un accés 
fàcil a gairebé tots els públics i una gran inte
racció entre usuaris i continguts. És en aquest 
nou marc comunicatiu on volem posar l’accent 
a partir d’un nou model de difusió que té com 
a finalitat socialitzar la recerca arqueològica 
amb tot un conjunt d’accions orientades a ga
rantir una difusió àmplia amb la voluntat de 
contribuir a crear una consciència social de la 
necessitat de conservar, valorar i utilitzar el 
patrimoni arqueològic. 

Estratègies i eines 2.0 per a la difusió del 
patrimoni arqueològic de Guissona

L’existència d’elements tecnològics adreçats a 
la transmissió d’informació i comunicació ens 
porta a remuntarnos a la invenció del telèfon 
i la ràdio a finals del segle xix, però és amb el 
naixement d’Internet el 1969, que es produeix 
un avenç a gran velocitat que permet la creació 
de noves tecnologies adreçades a la transmis
sió i cerca d’informació. Una revolució digital 
que té, per ara, el seu últim capítol amb el nai
xement de les xarxes socials a partir de l’any 
2001. 

Les noves TIC, Internet i les xarxes socials 
tenen una gran potencialitat a l’hora de difon
dre continguts i captar l’atenció de tot tipus 
de públic. A més, permeten la interacció amb 
els visitants mitjançant les noves potencialitats 
en línia. 

El Museu de Guissona actualment aposta 
per desenvolupar un programa de difusió que, 
sota el nom de Museu 2.0, engloba un seguit 
d’estratègies i d’eines per aconseguir els objec
tius plantejats. Aquestes estratègies són:

•   Divulgació en línia. La difusió principal dels 
continguts del jaciment i del Museu es farà 
a partir de la creació de guies i continguts 
digitals. 

•   Creació de mecanismes que facilitin l’ac
cés a la informació per part de les diferents 
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entitats públiques i privades dedicades al 
turisme cultural, amb la finalitat d’incen
tivar la creació i gestió de rutes turístiques 
i patrimonials per part de l’Administració, 
però també per part d’operadors privats. 

•   Creació de material en línia de suport didàc
tic dedicat especialment al públic escolar. 

•   Buscar la interacció amb el públic, tant actiu 
com potencial, per conèixer i respondre a 
les seves inquietuds, curiositats i valoracions 
dels serveis i productes que el Museu pugui 
oferir. 

Per desenvolupar aquestes estratègies, el 
Museu de Guissona s’ha començat a dotar d’al
gunes eines en línia. El primer repte a l’hora de 
desenvolupar aquestes eines és el gran nombre 
d’elements tecnològics i recursos en línia exis
tents en un entorn molt dinàmic, en el qual 
alguns d’aquests recursos poden tenir una vida 
molt curta. Per tant, la selecció de les eines més 
adequades als objectius perseguits i al públic a 
qui es vol arribar, sense deixarse portar per 
tendències o modes, és la primera tasca a por
tar a terme en el desenvolupament d’aquests 
programes de difusió. Actualment el Museu 
de Guissona Eduard Camps ha desenvolupat 
els recursos següents: 

Pàgina web del Museu de Guissona

www.museudeguissona.cat

La pàgina web del Museu va iniciar la seva 
operativitat al maig del 2011. Va ser concebu
da com l’element de referència per divulgar la 
recerca, els serveis i els productes turístics del 
Museu de Guissona, adreçat a un públic am
pli, des de professionals i docents que busquen 
informació especialitzada a visitants que bus
quen informació per fer una estada turística 
a Guissona o la Segarra. La web s’organitza 
a partir de dos menús, un de superior, amb 
referències a qüestions pràctiques del Museu 
com la informació, els horaris i preus, visites 
guiades, les notícies de l’entitat, la situació, 
la possibilitat d’observar el Parc Arqueològic 
mitjançant una webcam, un recull de vídeos i 

la forma de contactar. I un altre, situat al late
ral, amb el qual es pot conèixer la història de 
Museu i de la recerca arqueològica, i que posa 
a disposició dels usuaris els diferents recursos 
en línia del Museu: guies, recursos pedagògics, 
bibliografia, memòries arqueològiques, etc. 

A més a més, aquesta pàgina es contempla 
com el portal d’entrada a les altres eines en lí
nia que el Museu utilitza per transmetre la seva 
informació i continguts, i per interrela cionar
se amb els seus usuaris, com ara Twitter, Face
book, Youtube, Vimeo Frick i Instagram.  

Facebook 

https://www.facebook.com/museu.eduard 
camps 

L’entrada del Museu de Guissona en aquesta 
xarxa social es va produir el 17 de desembre de 
2009, abans fins i tot d’articular la web del Mu
seu. Aquesta és una xarxa social amb un gran 
nombre d’usuaris a escala mundial, creada l’any 
2004. La xarxa permet afegir amics i interactu
ar amb ells enviantlos missatges i compartint 
enllaços, fotografies i vídeos. És una xarxa on el 
públic més actiu són els joves i, per tant, és una 
bona eina per donar a conèixer la institució i les 
activitats que organitza a aquest tipus de públic, 
mitjançant petites notes, penjades en un mur 
virtual, amb molta càrrega gràfica d’imatge o 
vídeo. Aquesta eina també permet interactuar 
amb els usuaris i, per tant, conèixer l’opinió del 
possible públic amb relació a les activitats que 
la institució organitza.   

Twitter

@MuseuDeGuissona 

El Museu de Guissona utilitza Twitter des del 
19 d’abril de 2011. El Twitter és un servei de mi
croblogs, és a dir un servei que permet a l’usu
ari enviar i rebre missatges breus de 140 caràc
ters, que va començar a funcionar el 2006. És 
un servei on hi ha molta informació circulant; 
per tant, cal redactar textos curts que motivin 

https://www.facebook.com/museu.eduardcamps
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a participar els usuaris. L’aspecte més positiu 
d’aquesta eina, a part de donar informació, és la 
d’interactuar mitjançant missatges directes, re
tuits, augment de seguidors o followers, amb un 
ampli públic majoritàriament de mitjana edat. 

Youtube 

https://www.youtube.com/museuguissona

Al juliol del 2012 el Museu de Guissona va 
obrir el seu canal a Youtube, un lloc web creat 
el 2005 on els usuaris poden pujar i compartir 
vídeos. En aquest canal el Museu ha creat fins 
al moment tres llistes de reproduccions: una 
anomenada ArqueoExperiències, que recull 
una sèrie d’entrevistes curtes als alumnes par
ticipants en el curs d’arqueologia de Guissona; 
una altra de conferències, que recull les confe
rències que s’han fet en el Museu de Guissona, 
i un tercer més creatiu i orientat a un públic 
més jove que, amb el nom de Playiesso, con
sisteix en una filmació imatge per imatge (stop 
motion) amb uns ninos de Playmobil que han 
estat animats i visiten el Museu de Guissona.

FLICKR 

https://www.f lickr.com/photos/museude 
guissona

També al juliol del 2012 el Museu de Guissona 
va obrir el seu espai a Flickr, un lloc web que 
va néixer el 2004 i que permet guardar, orde
nar, buscar i compartir fotografies i vídeos. En 
aquest espai, el Museu ha creat un àlbum fo
togràfic amb una col·lecció d’imatges del parc 
arqueològic i del Museu.

Vimeo 

http://vimeo.com/user14790235

També al juliol del 2012 el Museu va crear un 
perfil a Vimeo, una xarxa social basada en ví
deos que va néixer el 2004, i que permet com
partir i emmagatzemar vídeos. A diferència de 

Youtube, aquest lloc web disposa d’una millor 
qualitat d’imatge, i el fet que no admeti víde
os comercials ni videojocs el converteix en un 
espai de difusió de vídeos creatius.

Instagram 

http://instagram.com/museuguissona

El 22 de novembre de 2012 el Museu es va 
donar d’alta en aquesta aplicació que va néi
xer el 2010, per compartir fotografies amb els 
diferents usuaris i que permet aplicar efectes 
fotogràfics com filtres, marcs i colors vintage. 
L’objectiu és motivar el possible públic a partir 
d’imatges creatives del patrimoni arqueològic 
de Guissona.

Guia multimèdia per a mòbil

https : //itunes.apple.com/es /app/iesso/
id527596916?mt=8

El Museu de Guissona també ha desenvolupat 
una guia multimèdia del Parc Arqueològic per 
a dispositius mòbils Iphone i Android. Aquesta 
aplicació permet, mitjançant una tauleta o un 
telèfon intel·ligent (smartphone) fer una visi
ta virtual al parc arqueològic de Guissona. El 
dispositiu està georeferenciat per GPS i permet 
al visitant descobrir diferents punts d’interès 
del Parc Arqueològic segons cinc etapes histò
riques: fundació, esplendor, decadència, oblit 
i recuperació. En cada un dels punts el visitant 
pot obtenir informació de l’espai mitjançant 
imatges i àudio. L’aplicació permetrà en un fu
tur adjuntar vídeos i altres recursos.

Avaluació de les estratègies i les eines 2.0

Totes aquestes eines són molt noves, la ma
joria s’han creat a partir de l’any 2004 i han 
obtingut una resposta espectacular en nom
bre d’usuaris, però aquest mateix creixement 
en poc temps avala la idea que el món de la 
comunicació i la informació, utilitzant com a 
base Internet, és un món molt dinàmic, i per 

https://www.flickr.com/photos/museudeguissona
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tant, un món en el qual una nova xarxa social, 
una nova aplicació o un nou lloc web pot fer 
canviar la tendència d’ús dels usuaris.   

Aquest mateix dinamisme fa que des de les 
institucions culturals sigui necessari un man
teniment constant d’aquests canals de comu
nicació i informació, i que, per tant, el seu 
personal faci tasques de gestor de comunitats 
en línia (community manager). És a dir, han 
de disposar d’un responsable de la comunitat 
virtual, encarregat de crear, gestionar i dina
mitzar la comunitat d’usuaris per Internet que 
configura la institució, independentment de la 
plataforma que s’utilitzi. Entre les qualitats que 
s’espera d’un gestor de comunitats en línia hi 
ha la de conèixer molt bé la plataforma o les 
plataformes en línia en què gestionarà aquesta 
comunitat virtual i la de ser un bon redactor de 
textos per motivar i moure la seva comunitat. 

Actualment totes les institucions muse
ístiques i patrimonials s’han llançat a l’ús 
d’aquestes eines per configurar entorns 2.0 on 
transmetre i comunicar les activitats, accions 
o objectius de la institució. És un clar reflex del 
dinamisme d’aquest nou món interconnectat 
que pot portar a afirmar que qui no és a la 
xarxa no existeix. Per tant, els museus, com a 
institucions culturals, cal que s’impliquin en 
l’ús d’aquestes eines com a estratègia i meto
dologia per augmentar la incidència de la seva 
tasca, i també per avaluar els resultats assolits.

En aquest sentit resulta important conèixer 
i utilitzar tot un seguit d’eines d’anàlisi com 
Google Analytics, Twitonomy o altres. Però 
sobretot és necessari fer aquesta anàlisi d’una 
forma ben acurada i definir una sèrie de pa
ràmetres que permetin l’anàlisi quantitativa 
i qualitativa de cada una de les plataformes, 
llocs web i xarxes socials utilitzades com a ei
nes de transmissió d’informació i comunicació 
en aquest entorn 2.0. 

El Museu de Guissona està treballant en la 
difusió del patrimoni arqueològic de Guisso
na mitjançant eines 2.0 des de l’any 2011. En 
aquest moment comencem a tenir dades per 
avaluar l’impacte de les estratègies que s’han 
fet. Per això el Museu de Guissona està defi
nint un protocol de paràmetres per poder fer 
aquestes anàlisis. En aquest sentit són de gran 

utilitat els treballs d’anàlisi comparativa entre 
diferents museus i institucions culturals que 
ha fet Noemí Riudor Garcia (@nriudor) i que 
es poden consultar en el seu blog http://opcit
ibid.blogspot.com.es/. En aquests treballs, Riu
dor ha establert una sèrie de paràmetres vàlids 
per a l’anàlisi d’aquestes eines. D’aquí poc, el 
Patronat d’Arqueologia de Guissona disposarà 
de les dades suficients per poder analitzar de 
forma acurada si les eines 2.0 han estat ben 
utilitzades, si s’han assolit les estratègies plan
tejades i si ha estat un canal eficient per a la 
transmissió social de la recerca arqueològica, 
que contribueix amb eficàcia a la difusió social 
del patrimoni arqueològic de Guissona.
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Intervenció arqueològica 
al Bosc del Quer 
(Sant Julià de Vilatorta, Osona)
Óscar de Castro López i Xavier Carlús i Martín

  Introducció 

Entre els mesos d’agost i desembre de 2010 
es va dur a terme una intervenció arqueolò-
gica preventiva al terme municipal de Sant 
Julià de Vilatorta (Osona), amb motiu de les 
obres de desdoblament de la carretera C-25, 
més coneguda com a Eix Transversal. Aquesta 
intervenció va permetre documentar un im-
portant jaciment arqueològic compost per un 
assentament prehistòric i un camp de sitges de 
l’antiguitat tardana (segles vii-viii/ix dC).

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

El jaciment del Bosc del Quer està situat en-
tre la plana de Vic i el massís de les Guilleries, a 
uns 615 m sobre el nivell del mar, en els camps 
de conreu de la masia anomenada Casal, al 
marge del fals túnel de la carretera C-25 i molt 
a prop de la carretera que uneix Sant Julià de 
Vilatorta i Vilalleons (Fig. 1).

L’orografia de la plana de Vic està formada 
per suaus turons modelats per l’acció erosiva 
de les conques dels rius Ter i Congost. El subs-

trat edàfic derivat fa d’aquesta zona un lloc 
extremament apte per al desenvolupament de 
l’activitat humana. La regió ha estat ocupada, 
de manera continuada, des de la prehistòria. 
D’altra banda, el Montseny ofereix àmplies 
possibilitats econòmiques: recursos propis 
de muntanya i llocs aptes per al desenvolu-
pament de la ramaderia. L’índex de pluvio-
sitat i el suau relleu de la plana afavoreixen 
la creació de rieres, rierols i aqüífers. L’índex 
d’insolació també és elevat. Tot plegat fa del 
paratge del Bosc del Quer un lloc de gran fer-
tilitat, idoni per a l’hàbitat i el desenvolupa-
ment econòmic dels grups humans, des de la 
prehistòria fins a l’actualitat.

  Història del jaciment i treballs fets

El jaciment fou descobert l’any 1993 pels ar-
queòlegs Xavier Clop i Maria del Mar Espada-
ler, en el decurs de l’estudi d’impacte arqueo-
lògic previ a la construcció de la C-25 (Clop, 
Espadaler, 1993). Els sondejos efectuats en 
bona part de traçat van donar resultats nega-
tius, excepte en un sector pròxim al PK-2 de la 
carretera que porta de Sant Julià de Vilatorta 
a Vilalleons, en els camps propers a la masia 
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anomenada Casal, on es va localitzar un im-
portant conjunt de materials arqueològics (691 
restes). El gruix principal de la troballa estava 
compost per ceràmica obrada a mà (584 frag-
ments) pertanyent al calcolític-bronze: ceràmi-
ca amb decoració campaniforme d’estil pire-
naic, elements de prensió (mugrons i pastilles), 
fragments decorats amb cordons aplicats llisos 
i de secció triangular, etc. A banda, també es 
recuperà un conjunt de ceràmiques ibèriques, 
medievals i modernes (uns 81 fragments), així 
com un conjunt força destacat de restes d’in-
dústria lítica. No es va documentar cap mena 
d’estructura arqueològica. Els arqueò legs arri-
baren a la conclusió que el material recuperat 
procedia d’un assentament desaparegut o bé 
emplaçat a prop del lloc prospectat. La troba-

lla, però, propicià la catalogació del lloc com 
a espai d’expectativa arqueològica, que rebé 
el nom de Bosc del Quer (número d’inventari 
11.830).

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

Figura 1. Situació de la intervenció i campanyes
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L’any 2009 l’empresa Actium Patrimoni 
Cultural SL va rebre l’encàrrec de l’empre-
sa concessionària CEDINSA de fer sondejos 
arqueològics, de caire informatiu, per tal de 
comprovar la possible existència de restes en 
un nou àmbit afectat (De Castro, 2010). Es van 
fer dinou cales de sondeig amb maquinària pe-
sant (retroexcavadora amb una pala de 0,60 
m), repartides en tres àrees: zona A (compresa 
entre la carretera Sant Julià de Vilatorta-Vila-
lleons i el bosc proper; es tracta d’un conjunt 
de camps de conreu terrassats, dividits per 
una feixa que separa de manera transversal 
l’àrea en dos sectors: A-1 i A-2), zona B (s’estén 
des dels camps esmentats, tot travessant un 
bosc, fins a l’eix de la carretera C-25) i zona C 
(comprèn els camps de conreu que s’estenen 
des de la carretera de Sant Julià de Vilatorta-
Vila lleons fins a la plana).

La detecció d’estructures arqueològiques en 
el sector A-2 (en les cales 10, 11 i 14) motivà el 
rebaix extensiu de la zona fins a la cota d’apari-
ció de les restes. El rebaix permeté identificar un 

centenar d’estructures arqueològiques. Aquests 
treballs, efectuats amb maquinària pesant (re-
troexcavadora i giratòria amb una pala de neteja) 
permeteren acotar el perímetre del jaciment.

L’excavació es va iniciar al mes d’agost de 
2010 amb un equip format per setze arqueòlegs 
i arqueòlogues. La tasca de delimitació i neteja 
de la zona rebaixada l’any 2009, i l’ampliació 
de la prospecció, amb maquinària pesant, vers 
el sector més septentrional del lloc arqueològic 
(a tocar del camí del Casal), van incrementar la 
troballa. La xifra total d’estructures documen-
tades és de 555: 234 pertanyen a la prehistòria 
(42,16 %) i 321 pertanyen a l’antiguitat tardana 
(57,84 %). Les estructures més antigues es lo-
calitzen, principalment, en el sector occidental 
del clos arqueològic. Les estructures històri-
ques es localitzen, exclusivament, en el sector 
oriental del jaciment. Es tracta, grosso modo, 
d’estructures negatives, excavades al subsòl. 
Apareixen sota l’estrat superficial –terra de 
conreu– UE-1 (nivell molt flonjo, entre 0,20 i 
0,40 m) (Fig. 2).

Figura 2. Total d’estructures localitzades
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Des del punt de vista estratigràfic, aquestes 
estructures s’excaven en un nivell molt húmic, 
integrat per argila de color marró i sorra, de 
textura plàstica (UE-5). Per sota d’aquest ni-
vell apareix una capa de sediment sorrenc de 
color groguenc, amb nòduls carbonatats, de 
compactació mitjana (UE-6). Val a dir que la 
UE-6 no abasta la totalitat del jaciment, aques-
ta es localitza en el sector oest del lloc. Aquests 
nivells d’origen al·luvial i col·luvial s’assenten 
sobre la roca mare, integrada per margues i 
sorrenques (UE-1.000) i sobre un paquet de 
potència variable, compost per argila de colo-
ració vermella (UE-7), molt compacte. Aquest 
nivell substitueix la UE-6 en el sector oriental 
del jaciment.

  Context arqueològic

Abans d’analitzar en profunditat la troballa cal 
fer esment dels llocs arqueològics propers, això 
ens ha de permetre valorar, amb més precisió, 
els resultats obtinguts al Bosc del Quer (Fig. 
3). Molt a prop del nostre jaciment es localitza 
la Cova del Gegant (Sant Julià de Vilatorta), 
també coneguda com a Cau de la Guilla, on 
diversos sondejos van donar un conjunt de 
materials pertanyents al neolític mitjà-final i 
calcolític. Destaquen bols amb decoració epi-
cardial (amb bigotis), amb nanses verticals 
tipus montboló, botons d’os de secció trape-
zoïdal amb perforació en V doble i decorats 
amb petits cercles, així com diversos esclats de 
sílex sense retocar. Sembla que hi havia restes 
humanes (una o dues peces dentàries). No es 
descarta que es tracti d’una cova sepulcral. Es 
localitza a uns 1.200 m del Bosc del Quer.

Una mica més lluny, a uns 5.000 m de dis-
tància, trobem el megàlit de Puigseslloses (Fol-
gueroles). Es tracta d’una monumental galeria 
catalana, composta per vuit grans lloses. L’ex-
cavació del monument permeté la troballa de 
diversos vasos amb decoració campaniforme 
d’estil pirinenc, així com restes humanes de 
diversos individus. Aquest lloc funerari i de 
culte, com la Cova del Gegant, podria haver 
estat relacionat amb l’ocupació del Bosc del 
Quer.

Al terme municipal de Tavèrnoles hi ha di-
versos llocs calcolítics, la majoria dels quals ex-
cavats d’antic per afeccionats i furtius. Destaca 
la Pedra del Sacrifici, a 6.000 m de distància 
del nostre jaciment. Es tracta d’un sepulcre 
de fossa datat entre el neolític mitjà-final i el 
calcolític.

A Taradell consta l’existència de diverses ne-
cròpolis calcolítiques, també excavades d’antic. 
Destaca la possible cista de les Seques de Gasa-
la, la balma del Sot de l’Arenal o les tombes de 
Goitallops. Tots aquests llocs es troben a uns 
5.000 m del jaciment.

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

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

Podem observar com la majoria dels jaci-
ments del període calcolític-bronze antic lo-
calitzats a prop del Bosc del Quer són espais 
funeraris. Per trobar un jaciment arqueològic 
tipològicament semblant al nostre hem d’ar-
ribar-nos fins a Manlleu. Allí trobem un dels 
jaciments més emblemàtics d’Osona, es tracta 
del jaciment calcolític de l’Institut de Batxille-
rat Antoni Pous (Boquer et al., 1995). El lloc 
ocupa una extensió d’uns 2.500 m2 i corres-
pon a un petit establiment pagès, integrat per 
estructures excavades al subsòl: fogars, sitges, 
estructures de sosteniment, retalls i un enter-
rament.

Un altre jaciment interessant, per la seva 
proximitat i cronologia, és Sant Llorenç de 
Boa da - el Graell (Vic). L’excavació, més recent 
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1. Bosc del Quer; 
2. Institut de Batxillerat 

de Manlleu; 
3. Cova del Gegant; 
4. Mas Tarabau; 
5. Pugcebró; 
6. Puigsespedres; 
7. Sant Corneli; 
8. L’Escorial; 
9. El Brullet; 
10. Font de la Vena; 
11. Collet de Rajols; 
12. Pla del Boix; 
13. L’Espina; 

14. El Romeu; 
15. La Noguera; 
16. La Garriga del Solei; 
17. Can Mirambell; 
18. Caixa del Moro; 
19. La Griotera; 
20. Font Guillera; 
21. Fossa d’en Terrades; 
22. Camps de Sa l’Arca; 
23. Pedra del Sacrifici; 
24. Abric de la 

Baronessa; 
25. Tomba Savassona; 
26. Can Tarufa; 

27. Can Felo; 
28. Pla de la Barraca; 
29. Cova de les 

Pixarelles; 
30. Creu del Tossell; 
31. Cap del Pont del 

Gurri; 
32. Balma de la Font 

Nova; 
33. Cova dels Ossos; 
34. Paradolmen de les 

Pixarelles; 
35. Turó del Montgròs; 
36. Can Caseta; 

37. Costes del Vilar I; 
38. Cort Llóbrega; 
39. Coll s’Avenc; 
40. Rejols I; 
41. Serrat de Balà; 
42. Puigseslloses; 
43. Fontscalents; 
44. Sot de l’Arenal; 
45. La Serra; 
46. Seques de Gasala; 
47. Grioteres; 
48. El Graell

Figura 3. Jaciments de l’entorn
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que la de Manlleu, es va fer amb motiu de les 
obres d’urbanització del sector. Van ser iden-
tificades cent vint-i-sis fosses. Se n’han exca-
vat setanta-una. La troballa inclou dispositius 
d’emmagatzematge d’època prehistòrica, ibè-
rica, antiguitat tardana i altmedieval. Cal des-
tacar la troballa d’un petit vilatge tardoromà, 
compost per murs i paraments, estructures 
negatives i vuit tombes (Oliva, Alsina, 2010). 
Aquest jaciment, tot i no haver estat esgotat, 
constitueix un bon exemple d’ocupació a l’ai-
re lliure d’ampli espectre cronològic. La seva 
proximitat geogràfica amb el Bosc del Quer 
sembla significativa, dista menys de 7.000 m.

A banda de les estructures tardoromanes del 
jaciment vigatà del Graell no hi ha gaires re-
ferències ni referents propers. L’antiguitat tar-
dana es caracteritza per l’abandó del sistema 
d’explotació territorial establert en època ro-
mana, mitjançant vil·les, i l’aparició d’un altre 
patró d’assentament i explotació caracteritzat 
per la implantació de petits nuclis econòmics, 
que ocasionalment aprofiten part de la infra-
estructura de les vil·les, tendents a l’autosu-
ficiència i que deixen un registre arqueològic 
minso i migrat (Folch, 2005). Les vil·les roma-
nes s’abandonen definitivament vers els segles 
vi-vii com a centres residencials i productius.

A l’Esquerda (Roda de Ter) es localitza un 
camp de sitges de l’antiguitat tardana. Les cerà-
miques i atuells exhumats són molt semblants 
als trobats al Bosc del Quer (comunicació oral 
d’Imma Ollich, responsable del conjunt arque-
ològic de l’Esquerda). Al jaciment de Roda de 
Ter tampoc no s’ha pogut identificar l’espai 
habitat d’aquesta cronologia.

Fora de l’àmbit geogràfic d’Osona els paral-
lels més propers els trobem al Vallès. Destaca 
l’estació de Can Roqueta / Torre Romeu (Saba-
dell, Vallès Occidental). S’hi han documentat 
una setantena de fosses de l’antiguitat tarda-
na: estructures d’emmagatzematge, un hàbi-
tat i estructures destinades a la producció i/o 
a la transformació. Aquest petit assentament 
agrícola té una cronologia que devia anar del 
segle vi al vii (Terrats, 2005). Un altre jaciment 
tardoromà és el dels Mallols (Cerdanyola del 
Vallès, Vallès Occidental). Es tracta d’un hàbi-
tat rural integrat per cent noranta-vuit estruc-

tures. La seva existència es devia desenvolupar 
des del segle v al segle vii. S’hi documenten 
una bona part de les activitats de subsistèn-
cia, característiques d’una comunitat pagesa 
de l’època (Francès et al., 2007). A Sabadell 
també destaca l’establiment tardoromà de Can 
Gambús-1, en el qual s’han documentat un to-
tal de tres-centes vint-i-quatre estructures. La 
gran majoria són fosses d’emmagatzematge ti-
pus sitja, també hi trobem fons de dolis, grans 
retalls tipus fons de cabana, pous, estructures 
hidràuliques, lacus i una necròpolis amb més 
de trenta tombes (Roig, Coll, 2006). La vida en 
aquest poblat es devia desenvolupar entre els 
segles vi i viii.

  Primera fase d’ocupació.  
L’establiment prehistòric

En total s’han documentat 234 estructures de 
diversa entitat. Es tracta bàsicament de disposi-
tius de caire domèstic, productiu i constructiu, 
relacionats amb un petit establiment pagès del 
calcolític. A banda, també s’han documentat 
algunes estructures de cronologia més tardana, 
pertanyents al bronze final - primera edat del 
ferro (Fig. 4).

Estructures d’emmagatzematge tipus sitja

Les estructures d’emmagatzematge tipus sit-
ja constitueixen un tipus de dispositiu ben 
documentat i conegut a Catalunya. Es tracta 
de dipòsits excavats al subsòl, amb l’objectiu 
d’emmagatzemar-hi sòlids o líquids. Com és 
sabut, el seu ús és testimoniat des dels inicis 
de la pràctica de l’agricultura i perdura al llarg 
del temps com a principal mitjà d’emmagat-
zematge fins a l’antiguitat tardana –tal com 
succeeix al mateix paratge del Bosc del Quer. 
La seva distribució geogràfica és també àm-
plia. La seva major o menor presència segons 
els períodes històrics i les àrees geogràfiques 
respon a condicionants culturals, ambientals 
i econòmics (Oliva et al., 2007, 56-57). Així, 
aquest procediment d’emmagatzematge con-
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finat esdevé un mitjà alternatiu a altres dispo-
sitius com els magatzems o els graners enlai-
rats (Redman, 1990, 198; Carlús et al., 2010), 
els sistemes aeris –recipients de ceràmica o de 
cistelleria– i els munts a l’aire lliure (Alonso, 
2004, 98-103). Aquesta classe de fosses no apa-
reixen per igual a Catalunya. Mentre al litoral 
central són freqüents des del neolític,1 a la de-
pressió central (Bages, Berguedà, Osona, etc.) 
escassegen durant totes les èpoques (Francès, 
Pons, 1998, 39). De tota manera no serà fins a 
l’època ibèrica que es generalitzarà el sistema 
d’emmagatzematge en sitja arreu de Catalunya.

Estructures d’aquesta mena les tenim pre-
sents a diversos jaciments d’Osona: Institut de 

Batxillerat Antoni Pous (Manlleu) o Collet de 
Cal Guarda (les Masies de Voltregà). A l’Ins-
titut de Batxillerat Antoni Pous se’n van do-
cumentar catorze (clots del grup 1). Es tracta 
de forats de morfologia troncocònica, fons pla 
o lleugerament còncau i parets convergents, 
amb volums –conservats– que oscil·len entre 
els 0,38 m3 (IM-5) i els 1,83 m3 (IM-23). Cal 
destacar que la quasi totalitat de les estructu-
res recuperades presentaven mutilacions im-
portants, provocades per l’acció del conreu. 
Aquests forats presenten una tipologia molt 
homogènia i equiparable amb fosses d’altres 
llocs del país amb períodes cronològics molt 
extensos i que en alguns casos ha estat possi-

1. És a la franja central de la costa catalana on la sitja té un arrelament més gran i més difusió, especialment a les co-
marques de la depressió Prelitoral (Vallès Occidental, Vallès Oriental, etc.) que són les més favorables per al conreu. 
Com dèiem, es coneixen des del neolític antic i estan documentades durant tota l’edat del bronze, al final de la qual 
es produeix un sensible increment de la seva utilització. Són paradigmàtics els llocs arqueològics de Can Roqueta 
(Sabadell, Vallès Occidental), Can Filuà (Santa Perpètua de Mogoda, Vallès Occidental), els Pinetons (Ripollet, 
Vallès Occidental), etc.

Figura 4. Distribució, per tipologia, de les estructures del calcolític-bronze
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ble determinar-ne la funcionalitat de sitja o de 
fossa d’emmagatzematge a mitjà-llarg termini. 
Un cop utilitzades i amortitzades podien pas-
sar a altres finalitats: emmagatzematge de de-
tritus i/o contenidor funerari (IM-6). Aquestes 
estructures devien formar part d’una ocupació 
agrícola i ramadera del calcolític-bronze antic 
(Cruells et al., 1989; 1990; Boquer et al., 1989; 
1995). L’excavació al Collet de Cal Guarda per-
meté documentar i estudiar un fons de sitja del 
bronze inicial (CCG-1). Segons R. Pou, la fossa 
devia formar part d’un jaciment més extens 
(Pou, 2007). Un altre jaciment a destacar és 
Sant Llorenç de Boada - el Graell (Vic). L’as-
pecte que presenta aquest establiment és el del 
característic camp de fosses, equiparable als 
assentaments vallesans de Can Roqueta (Sa-
badell, Vallès Occidental) o de les Sitges de la 
UAB (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occiden-
tal). L’assentament prehistòric i protohistòric 
es compon d’un conjunt de fosses pertanyents 
al bronze inicial, principalment estructures 
d’emmagatzematge tipus sitja, quatre fosses 
prehistòriques i dues sitges ibèriques. Les sit-
ges del bronze inicial són bàsicament de mor-
fologia troncocònica, tot i que n’hi ha algunes 
que són de morfologia globular (Oliva, Alsina, 
2010, 24-44).

Les sitges presenten morfologies i dimen-
sions diferents, segons el període al qual per-
tanyen, però es componen en general d’un cos 
amb tendència a tancar-se en un coll més estret 
de planta circular, que en facilita el tancament. 
És precisament la clausura un dels factors fo-
namentals per aconseguir l’ambient reclòs que 
requereix la fossa per preservar els productes 
emmagatzemats (Reynolds, 1988). El manteni-
ment d’una temperatura i humitat baixes són 
els altres factors imprescindibles que eviten la 
destrucció d’allò emmagatzemat.

Al Bosc del Quer només se n’han documen-
tat set, això suposa el 3,12 % del conjunt ex-

cavat. Tres són prehistòriques indeterminades 
(E-390, E-479 i E-549), una és del calcolític-
bronze (E-288), una altra és del bronze final 
(E-178) i dues pertanyen al bronze final - pri-
mera edat del ferro (E-453 i E-518). La seva 
distribució varia segons els períodes, les sitges 
E-178 i E-518 es localitzen en el sector IV, les 
sitges E-390 i E-453 es localitzen en el sector 
XXXIX i les altres tres sitges es localitzen isola-
des, l’E-549 en el sector XIX, l’E-288 en el sec-
tor XXVII i l’E-479 en el sector XXXIV. Aques-
tes fosses es troben en tots els casos escapçades 
i reblertes amb deixalles (ceràmiques, cendres, 
carbons, fauna, tovot, blocs, etc.). El contingut 
detrític d’aquestes fosses ens informa de la seva 
utilització secundària com a abocadors de dei-
xalles, també ens informa de l’existència d’un 
assentament localitzat en una zona immediata, 
possiblement desaparegut per l’acció de l’erosió 
o de la degradació antròpica (Francès, Pons, 
1998, 38-39).

La sitja E-288 és de morfologia troncocò-
nica, planta circular (Ø superior 1,23 m; Ø 
inferior 1,30 m), fons pla i parets convergents 
(Fig. 5). Presenta una alçària –conservada– de 
0,72 m. S’excava en la UE-6. Presenta dos ni-
vells d’amortització: UE-508 (nivell heterogeni 
integrat per sorra i argila marró fosc) i UE-569 
(nivell homogeni integrat per argila marró). 
S’hi ha exhumat: ceràmica, lític, blocs i car-
bons. Entre la ceràmica exhumada destaquen 
diversos fragments informes pertanyents a un 
recipient de grans dimensions (tipus tenalla de 
provisions) i un petit fragment de vora perta-
nyent a un atuell campaniforme (tipus gobelet, 
olla o escudella) amb decoració d’estil regio-
nal, tipus pirenaic.2

Trobem fosses d’emmagatzematge d’aques-
ta cronologia a Manlleu. En concret, les sitges 
IM-1 i IM-15 de l’Institut de Batxillerat An-
toni Pous (Boquer et al., 1995, 22) mostren 
certes semblances de caràcter morfològic amb 

2. Els vasos amb decoració campaniforme regional de tipus pirenaic presenten decoracions incises i impreses fetes amb 
eines de punta rodona o quadrada. Els motius decoratius poden ser més o menys complicats, es desenvolupen per 
tota la superfície del vas i, sovint, fins i tot abasten la seva base. Hi podem trobar motius senzills (línies horitzontals) 
i complexos (cremalleres, triangles, escaquers, etc.) (Clop, 2000, 167).
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la fossa E-288 del Bosc del Quer. L’estructura 
d’emmagatzematge IM-1 presenta una datació 
absoluta de 3.700 ± 80 BP (UBAR-107 – 2.510-
1.870 cal. BC). Aquesta data situa l’estructura 
i el jaciment de Manlleu en l’horitzó cronolò-
gic del calcolític-bronze antic (Boquer et al., 
1995, 93-95). Trobem paral·lels a Sant Llorenç 
de Boa da - el Graell: sitges S-34, S-41 i S-43, 
totes de morfologia troncocònica, fons pla i 
parets convergents, rectes o còncaves (Oliva, 
Alsina, 2010, 29-31), així com en altres jaci-
ments propers, com Can Roqueta II (Sabadell, 
Vallès Occidental): sitges CRII-49, CRII-325, 
CPRII-483 i CRII-571, de morfologia tronco-
cònica, fons pla i parets convergents, rectes o 
lleugerament còncaves3 (Bouso et al., 2004, 
82), o Bòbila Madurell (Sant Quirze del Va-
llès, Vallès Occidental) (Martín et al., 1988a: 
9-23; 1988b: 77-92).

La sitja E-178 és de morfologia cilíndrica, 
planta ovalada (Ø superior 1,40; Ø inferior 

1,30), fons pla i parets rectes. Presenta una alçà-
ria –conservada– de  0,94 m. S’excava en la UE-
7. Presenta un únic nivell d’amortització: UE-
180 (nivell homogeni integrat per sorra marró 
fosc). S’ha exhumat: ceràmica, blocs, carbons, 
argila cuita (possible llar desmuntada) i fauna. 
La ceràmica exhumada permet datar la fossa 
dins del bronze final. Els paral·lels més propers 
els tenim a la depressió prelitoral. En concret, les 
sitges CRTR-63 i CRTR-228 de Can Roqueta / 
Torre Romeu (Oliva et al., 2007, 58-59) presen-
ten certes similituds de caràcter tipològic amb 
la fossa E-178 del Bosc del Quer. En general, les 
sitges del bronze final i de la primera edat del 
ferro de Can Roqueta són de morfologia tron-
cocònica, amb les parets rectes o lleugerament 
còncaves, base plana i coll cilíndric. L’altre ti-
pus més representat són les fosses d’emmagat-
zematge de cos cilíndric.4 S’ha apuntat que la 
sitja troncocònica és una innovació tecnològi-
ca respecte a la cilíndrica (Reynolds, 1988, 92). 

Figura 5. Secció de la sitja E288

3. Les sitges troncocòniques del bronze inicial de Can Roqueta II presenten volums que oscil·len entre els 500 i els 1.850 
litres. Aquesta morfologia suposa el 14 % de les sitges d’aquest període (Bouso et al., 2004, 80-82).

4. Aquesta morfologia suposa el 7,64 % de les sitges protohistòriques documentades a Can Roqueta (Oliva et al., 2007, 
58). Les sitges de perfil troncocònic suposen el 78,82 % (calculat sobre un total de 340 fosses tipus sitja).
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La veritat és que, ara per ara, no podem dir si 
aquesta varia bilitat morfològica es deu a factors 
culturals o d’hàbit, o respon a una millora tèc-
nica dels sistemes d’emmagatzematge.

La sitja E-453 és de morfologia pseudocilín-
drica, planta circular (Ø superior 1,70; Ø in-
ferior 1,50), fons pla i parets lleugerament di-
vergents. Presenta una alçària –conservada– de 
0,44 m. S’excava en la UE-7. Presenta un únic 
nivell d’amortització: UE-923 (nivell homoge-
ni integrat per sorra marró). S’hi ha exhumat: 
ceràmica, material lític i blocs (Fig. 6).

La sitja E-518 és de morfologia troncocòni-
ca, planta circular (Ø superior 1,03; Ø inferior 
1,70), fons pla i parets convergents. Presenta 
una alçària –conservada– d’1,35 m. S’excava 
en la UE-0. Presenta sis nivells d’amortització: 
UE-1055 (nivell homogeni integrat per llims 
grisos), UE-1090 (nivell heterogeni integrat 
per carbons i llims grisos), UE-1105 (nivell 
heterogeni integrat per carbons i llims grisos), 
UE-1123 (nivell homogeni integrat per argila 
vermella), UE-1128 (nivell heterogeni integrat 
per carbons i llims grisos) i UE-1134 (nivell 
homogeni integrat per llims marrons). S’hi ha 
exhumat: ceràmica, material lític, blocs, car-
bons, cendres, argila cuita, fauna i metall (tres 

fragments de bronze) –en les UE 1055 i 1134.5  

(Figures 7 i 8)
No podem concretar la cronologia relativa de 

les sitges E-453 i E-518. Els materials ceràmics 
exhumats són característics del bronze final i de 
la primera edat del ferro. Trobem fosses d’em-
magatzematge d’aquests períodes a la Pedra del 
Dau –Savassona– (Tavèrnoles): són de planta 
circular, fons pla i una alçària –conservada– que 
oscil·la entre els 0,85 i els 0,90 m. Els materials 
que s’hi han exhumat són representatius d’una 

Figura 6. Secció de la sitja E453

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

Figura 7. Detall de l’estrat de cendres UE1128 de la 
sitja E518 
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Figura 8. Secció de la sitja E518

fase avançada de la primera edat del ferro (s. vi 
aC) (Buxó et al., 1979, 321-328; 1982, 95-112; 
Sánchez, 1989, 270). En trobem múltiples paral-
lels al Vallès Occidental: Sitges de la UAB (Cer-
danyola del Vallès), Can Roqueta (Sabadell), 
Can Gambús (Sabadell), etc.

La sitja E-3906 és de morfologia indetermi-
nada –només resta el fons de la fossa–, planta 
circular (Ø inferior 0,95), fons pla i parets di-
vergents. Presenta una alçària –conservada– de 
0,20 m. S’excava en la UE-7. Presenta un nivell 
d’amortització únic: UE-790 (nivell homoge-
ni integrat per sorra marró). S’hi ha exhumat: 
ceràmica i material lític.

La sitja E-479 és de morfologia cilíndrica, 
planta circular (Ø superior 0,69; Ø inferior 
0,55), fons pla i parets lleugerament divergents. 
Presenta una alçària –conservada– de 0,48 m. 
S’excava en la UE-0. Presenta un únic nivell 

d’amortització: UE-976 (nivell homogeni in-
tegrat per sorra grisa). S’hi ha exhumat: cerà-
mica, material lític, blocs, carbons, cendres i 
argila cremada.

La sitja E-549 és de morfologia cilíndrica, 
planta circular (Ø superior 1,10; Ø inferior 
1,10), fons pla i parets rectes. Presenta una 
alçària –conservada– de 0,30 m. S’excava en 
la UE-7. Presenta un únic nivell d’amortit-
zació: UE-1125 (nivell homogeni integrat per 
sorra grisa). S’hi ha exhumat: ceràmica, blocs 
i carbons.

Estructures d’emmagatzematge tipus cubeta

En general aquestes fosses són de dimen-
sions més reduïdes i devien tenir una fun-
ció domèstica vinculada al manteniment i a 

6. Aquesta fossa i l’E-453 podrien ser coetànies.
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l’emmagatzematge de productes agrícoles a 
curt termini. En alguns casos la seva funció 
devia ser similar a la d’un rebost (Francès, 
Pons, 1998, 41). També poden ser llocs es-
pecialitzats per a la realització de diverses 
activitats de manteniment, com tasques de 
mòlta, processament d’aliments, etc. (Oliva 
et al., 2007, 69-70). Al seu interior s’hi podien 
emmagatzemar productes de diversa natura 
i, en aquests casos, solen trobar-se recipients 
in situ. Les fosses més reduïdes, destinades 
a suportar un únic atuell, podien desar ali-
ments ja processats, líquids, etc. Podrien cor-
respondre a aquesta funció de manteniment 
i suport a les activitats domèstiques les fosses 
de dimensions reduïdes que apareixen en els 
jaciments prehistòrics de la Catalunya litoral 
i central, sovint associades a veritables es-
tructures d’emmagatzematge tipus sitja.7 En 
els jaciments del bronze i la primera edat del 
ferro de la depressió prelitoral es localitzen, 
o bé aïllades dins dels jaciments o bé agrupa-
des amb altres de característiques similars, 
la qual cosa fa suposar que es trobaven dins 
dels poblats o bé als seus voltants (Francès, 
Pons, 1998, 41).

Estructures d’aquesta mena les tenim pre-
sents a diversos jaciments d’Osona. A l’Insti-
tut de Batxillerat Antoni Pous (Manlleu) se’n 
van documentar set (clots dels subgrups 2B, 
2C i 2D). Es tracta de forats de morfologia he-
misfèrica, planta circular, amb uns diàmetres 
que van de 0,70 m a 1,10 m d’obertura i una 
fondària que no supera els 0,35 m; les parets 
són gairebé rectes o poc definides. Aquestes 
fosses, juntament amb les sitges, devien for-
mar part de l’àrea industrial del poblat (Bo-
quer et al., 1995, 33, 35 i 46). A Sant Llorenç de 
Boada - el Graell (Vic) se n’han documentat 
dues (E-30 i E-31). Es tracta de fosses de mor-
fologia hemisfèrica, planta circular, amb uns 
diàmetres que no superen els 0,60 m d’ober-
tura i una fondària –conservada– inferior als 

0,40 cm; les parets són rectes o lleugerament 
divergents. Per manca d’ítems diagnòstics no 
és possible adscriure-les a cap període concret 
de la prehistòria (Oliva, Alsina, 2010, 41-42).

Al Bosc del Quer sols se n’han documentat 
nou, això suposa el 4,01 % del conjunt excavat. 
Cinc són prehistòriques indeterminades (E-21, 
E-42, E-291, E-486 i E-517), una podria ser ne-
olítica (E-507) i tres són del calcolític-bronze 
(E-543, E-546 i E-567). La seva distribució va-
ria segons els períodes; les fosses E-543 i E-567 
es localitzen en el sector XXVI, molt a prop 
dels clots E-486 i E-546, que es localitzen en 
el sector XXXV, les altres cinc fosses es troben 
en els sectors meridionals del jaciment, l’E-21 
en el sector VII, l’E-42 en el sector VI, l’E-291 
en el sector XI, l’E-507 en el sector V i l’E-517 
en el sector IV.

La cubeta E-21 és de morfologia hemis-
fèrica, planta circular (Ø superior 0,65 m), 
fons còncau i parets divergents. Presenta una 
alçària –conservada– de 0,06 m. S’excava en 
la UE-6. Presenta un únic nivell d’amortit-
zació: UE-20 (nivell homogeni integrat per 
sorra grisenca). S’hi ha exhumat: ceràmica 
(diversos fragments d’un gran contenidor) i 
blocs.

La cubeta E-291 és de morfologia pseudo-
cilíndrica, planta circular (Ø superior 0,46; 
Ø inferior 0,40), fons pla i parets lleugera-
ment divergents. Presenta una alçària –con-
servada– de 0,35 m. S’excava en la UE-6. Pre-
senta un únic nivell d’amortització: UE-516 
(nivell homogeni integrat per sorra marró 
fosc). S’hi han exhumat alguns fragments de 
ceràmica.

La cubeta E-486 és de morfologia afusada, 
planta circular (Ø superior 0,60), fons còn-
cau i parets divergents. Presenta una alçària 
–conservada– de 0,24 m. S’excava en la UE-6. 
Presenta un únic nivell d’amortització: UE-991 
(nivell homogeni integrat per argila marró). 
S’hi ha exhumat: ceràmica i pedres.

7. Hom podria pensar que aquests dispositius de tipus domèstic són sitges escapçades, el fet que aquestes estructures 
estiguin sovint al costat de fosses d’emmagatzematge tipus sitja poc erosionades fa descartar que aquestes també ho 
estiguin (Bouso et al., 2004, 79).
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La cubeta E-517 és de morfologia cilíndri-
ca, planta circular (Ø superior i inferior 0,63), 
fons pla i parets rectes. Presenta una alçària 
–conservada– de 0,23 m. S’excava en la UE-6. 
Presenta un únic nivell d’amortització: UE-
1053 (nivell homogeni integrat per sorra de 
color gris). S’hi ha exhumat: ceràmica, indús-
tria lítica, carbons i argila cuita.

La cubeta E-507 és de morfologia hemis-
fèrica, planta circular (Ø superior 0,80), fons 
còncau i parets divergents. Presenta una alçària 
–conservada– de 0,32 m. S’excava en la UE-6. 
Presenta un únic nivell d’amortització: UE-1033 
(nivell heterogeni integrat per sorra grisenca) 
(Fig. 9). S’hi ha exhumat: ceràmica, material 
lític, blocs i carbons. Entre la ceràmica exhu-
mada destaquen diversos fragments informes 
decorats amb cordons llisos i/o aplicacions. 
Algunes formes i determinats motius decora-
tius permeten aventurar la cronologia relativa 
d’aquesta estructura: darrera fase del neolític 
antic (postcardial). Aquest moment de transi-
ció entre el neolític antic epicardial i el neolític 
mitjà el trobem representat a les coves de les 
Grioteres (Vilanova de Sau, Osona), a la cova 
de Can Feló (Tavertet, Osona) o a la cova del 
Gegant (Vilalleons, Osona). A Osona els jaci-
ments a l’aire lliure d’aquesta cronologia són es-
cassos. En trobem múltiples paral·lels al Vallès 
Occidental. Destaquen les estructures domèsti-
ques i d’emmagatzematge documentades a Can 
Roqueta (Oliva et al., 2008): CRII-458, CRTR-
137, CRTR-140 i CRTR-188, totes del v-iv mil-

lenni cal. BC. Les tres cubetes de Can Roqueta 
/ Torre Romeu, són de morfologia cilíndrica, 
fons pla i parets verticals o lleugerament diver-
gents, presenten una peculiaritat arquitectònica, 
tenen un clot excavat a la base de l’estructura, 
destinat a contenir un recipient o dipositar un 
bé preuat (Oliva, Terrats, 2003, 545-547). L’es-
tructura excavada al Bosc del Quer és similar a 
la cubeta E-44 del jaciment del poliesportiu de 
la UAB (Cerdanyola del Vallès). Es tracta d’una 
fossa de planta circular, fons irregular i parets 
divergents. El volum mínim calculat és d’uns 70 
litres. Segurament, es tracta d’un forat de pro-
visions, en el qual es devia col·locar una tenalla 
que devia ocupar tota la fossa o bé només una 
part (Francès, 1995, 152-153).

La cubeta E-543 és de morfologia cilíndri-
ca, planta de tendència circular (Ø superior i 
inferior 0,63), fons pla i parets rectes. Presenta 
una alçària –conservada– de 0,18 m. S’excava 
en la UE-6. Presenta un únic nivell d’amortit-
zació: UE-1111 (nivell homogeni integrat per 
argila marró fosc). S’hi ha exhumat: ceràmica, 
material lític i carbons.

La cubeta E-546 és de morfologia hemis-
fèrica, planta circular (Ø superior 0,70), fons 
còncau i parets divergents. Presenta una alçà-
ria –conservada– de 0,22 m. S’excava en les UE 
6 i 7. Presenta un únic nivell d’amortització: 
UE-1118 (nivell heterogeni integrat per argila 
marró). S’hi ha exhumat: ceràmica, material 
lític, blocs i carbons.

La cubeta E-567 és de morfologia cilíndrica, 
planta circular (Ø superior i inferior 0,75), fons 
còncau i parets rectes. Presenta una alçària  
–con servada– de 0,67 m. S’excava en la UE-6. 
Presenta tres nivells d’amortització: UE-1164 
(nivell homogeni integrat per sorra de color 
grisós), UE-1247 (nivell homogeni integrat per 
sorra marró) i UE-1278 (nivell heterogeni in-
tegrat per sorra de color gris, argila vermella 
i margues). Sobre la UE-1247 es localitza in 
situ la base i diversos fragments informes d’un 
mateix vas o contenidor de provisions. Les UE 
1278 i 1247 devien formar part de la preparació 
de la fossa rebost. La UE-1164 devia constituir 
el veritable nivell d’amortització (no antròpic) 
del clot. S’hi ha exhumat: ceràmica, indústria 
lítica, blocs, fauna i carbons (Fig. 10).

 
Figura 9. Secció de la cubeta E507
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Les fosses E-543, E-546 i E-567 presenten 
produccions ceràmiques característiques del 
calcolític-bronze antic. Aquest tipus de dispo-
sitiu domèstic és força recurrent. A banda de 
les fosses documentades a l’Institut de Batxi-
llerat Antoni Pous (Manlleu) o a Sant Llorenç 
de Boada - el Graell (Vic), destaquem les exca-
vades als jaciments de Can Roqueta (Sabadell, 
Vallès Occidental) (Palomo, Rodríguez, 2004, 
84; Bouso et al., 2004, 79-80),8 Sitges de la UAB 
(Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental) 
(Francès, 1993, 6-10)9, Can Gambús I (Saba-
dell, Vallès Occidental) (Roig, Coll, 2008, 95),10 
Can Gambús II (Sabadell, Vallès Occidental) 
(Artigues et al., 2008, 116-117),11 etc. Interpre-
tem l’estructura 567 com a rebost de provisions 
o com a suport d’un contenidor. Destaquem la 

fossa tipus rebost documentada a les Sitges de 
la UAB (Cerdanyola del Vallès): E-20. Es tracta 
d’un clot singular, que pel seu aspecte i dimen-
sions devia estar a mig camí entre el grup de 
les sitges i el de les fosses d’emmagatzematge 
a mitjà termini. Dins del forat, a mitja alçada, 
es documentà una gran tenalla protegida amb 
pedres. Segons Francès, la fossa va tenir tres 
funcions, primer va funcionar com a sitja, des-
prés es va utilitzar com a abocador de deixalles 
–parcial– i, per últim, es va fer servir com a 
rebost (Francès, 1993, 8; fig. 3.2). Els suports 
de grans contenidors són quelcom diferents, 
es tracta de fosses excavades al subsòl on s’hi 
encaixaven reci pients ceràmics. Destaquen els 
suports excavats al jaciment vallesà de Can Ro-
queta II (Bouso et al., 2004, 79), el documentat 
al jaciment de les Escoles Nacionals (Santa Per-
pètua de Mogoda, Vallès Occidental)12 (Marcet, 
Morral, 1982, 67-73; Marcet, Petit, 1985, 103), el 
documentat al jaciment del carrer de la Riereta, 
37-37 bis (Barcelona) (Carlús, González, 2008, 
106; fig. 9) o el conjunt excavat a Minferri (Ju-
neda, Lleida) (Equip Minferri, 2001, 48; Alonso, 
López, 2000, 279-306).13

Estructures de sosteniment vertical.  
Forats de pal

Aquest grup està integrat per cent vuitanta-
quatre forats, això suposa el 82,14 % del con-
junt excavat, trenta-quatre dels quals perta-

8. A Can Roqueta II les fosses de manteniment a curt i mitjà termini (cubetes i suports de contenidors) són, només, 
el 6,72 % del total excavat: 119 estructures negatives (Bouso et al., 2004, 79-80).

9. Es tracta de les estructures del grup 2 (fosses de secció hemisfèrica, parets rectes o divergents): E-26 i E-27. Segons 
Francès, “no es pot descartar la possible funció de «reserva a mig termini», la qual seria paral·lela i complemen-
tària dels grans contenidors ceràmics” (Francès, 1993, 7; fig. 3). Les estructures del grup 3 són més similars a les 
nostres (estructures de planta circular i fondària reduïda): E-30 i E-32. Segons Francès, “no es pot assegurar quina 
funcionalitat tindrien: podrien ser forats de provisions, dipòsits especialitzats o, fins  i tot, restes d’antics pallers” 
(Francès, 1993, 7; fig. 4).

10. Atribuïbles probablement a àmbits de treball i/o d’habitació o bé d’emmagatzematge (Roig, Coll, 2008, 95).

11. Es tracta de les estructures del grup 3: fosses circulars “tradicionalment anomenades cubetes”. Presenten volums 
compresos entre els 169 i els 459 litres (Artigues et al., 2008, 116-117).

12. Del neolític final.

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

 
Figura 10. Secció de la cubeta E567
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nyen, amb tota seguretat, al calcolític-bronze, 
la resta, cent cinquanta, són prehistòrics, però 
de període indeterminat.14 Aquests forats 
s’agrupen majoritàriament en el sector sep-
tentrional del jaciment (80,97 % del total),15 

en aparença isolats i/o disposats en línia. La 
freqüència i la disposició d’aquests disposi-
tius de sosteniment poden indicar, a vegades, 
l’existència d’estructures aèries, relacionades 
amb construccions bé de tipus residencial bé 
de tipus industrial agrícola (Boquer et al., 1995, 
46). L’alineació corba que descriuen els forats 
de pal E-189, E-190, E-191, E-199 i E-426 a l’en-
torn de la fossa E-188, que interpretem com 
a fons de cabana, és un bon exemple del que 
diem. Quant a la forma d’aquests forats s’ha de 
dir que la majoria són cilíndrics (58,15 %),16 hi 
ha, però, altres morfologies: el·líptica, globu-
lar, cònica, etc. La fondària prototípica –con-
servada– oscil·la entre els 10 i els 30 cm, són 
excepcionals aquells forats que superen els 30 
cm.17 Els clots són de tendència circular i el 
diàmetre estàndard oscil·la entre els 20 i els 
40 cm.18 És habitual trobar pedres allotjades a 
l’interior dels forats (E-395, E-396, etc.), aques-
tes poden ser interpretades com a elements de 
falca dels pals.

No és habitual trobar aquesta mena de dis-
positius, la seva poca consistència i escassa 
profunditat, l’erosió dels jaciments i les mo-
dernes tècniques de prospecció emprades –
me càniques–, n’obstaculitza i/o n’impedeix, 
sovint, la descoberta. No obstant això, tro-
bem jaciments amb aquesta mena de registre, 
l’Institut de Batxillerat Antoni Pous (Man-
lleu) n’és un bon exemple. El jaciment man-
lleuenc ha proporcionat vuit efectius (clots del 

subgrup 2A). Es tracta d’estructures de mor-
fologia cònica, planta circular, de dimensions 
variables (diàmetres de 24 cm per fondàries 
de fins a 23 cm). Un dels clots (IM-30) pre-
sentava un conjunt de pedres ben disposades, 
formant cercle, i delimitant un espai de 17 cm 
de diàmetre per 22 cm de fondària (Boquer 
et al., 1995, 46; fig. 10). Cal destacar també la 
presència d’un conjunt de quatre clots aline-
ats: IM-25, IM-26, IM-27 i IM-29. Per les seves 
característiques (la línia sembla descriure un 
semicercle) se’ls podria associar a diversos ti-
pus d’estructures enlairades, des de construc-
cions semicirculars o circulars, tipus cabana, 
fins a paraments (palissades) verticals desti-
nats a assecar cereals o d’altres tipus d’estruc-
tures domèstiques o d’estabulació (Boquer et 
al., 1995, 46; fig. 10). Al Bosc del Quer també 
trobem determinades alineacions, com la in-
tegrada pels clots E-411, E-410, E-254, E-408, 
E-401 i E-403, que permeten inferir l’existèn-
cia de superestructures domèstiques i/o pro-
ductives, més o menys complexes: palissades, 
envans, tanques, coberts, cabanes, etc. Val a 
dir que l’alineació integrada pels forats E-411 
a E-403 descriu una línia recta, d’onze metres, 
orientada de nord-oest a sud-est. La separa-
ció entre els forats és similar, oscil·la entre 
1 i 1,25 m (Figures 11 i 12). Una altra línia 
és la integrada pels clots E-446 a E-431. Es 
tracta també d’una palissada recta, integrada 
per 10 forats, d’uns cinc metres de longitud. 
En aquest cas la superestructura resultant es 
devia orientar de nord-est a sud-oest, altra-
ment, la distància entre els clots és menys re-
gular que l’anterior. Així, les característiques 
arquitectòniques i estructurals d’aquestes 

14. Aquests clots de cronologia indeterminada podrien correspondre a l’ocupació prehistòrica del calcolític-bronze, 
almenys aquells localitzats en el sector septentrional del jaciment. 

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

16. Forats de pal cilíndrics: 107 efectius. Forats d’altres morfologies: 54 efectius. Forats de pal sense atribució morfo-
lògica: 23 efectius.

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

18. Diàmetres: 0-20 cm (23 efectius), 20-40 cm (73 efectius), 40-60 cm (36 efectius) i ≥ 60 cm (13 efectius). Sense dades: 
39 efectius.
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palissades podrien indicar modes construc-
tius diferents per a usos particulars. L’estudi 
aprofundit i rigorós d’aquestes estructures 
permetrà, en un futur, un millor coneixement 
de les estructures aèries i de les superestruc-
tures domèstiques, productives i/o industrials 
emprades a la prehistòria recent. Aquest tipus 
de registre també el trobem a Minferri (June-
da, Lleida). L’agrupació de deu forats de pal, 
alineats en dues fileres i amb un pal central 
de majors dimensions, ha estat interpretada 
com a habitatge. La disposició regular dels 
clots i la relació de l’estructura amb les infra-
estructures que l’envoltaven confirmen la seva 
funció singular com a habitatge. Es tracta de 
la primera casa de planta rectangular, d’inicis 
de l’edat del bronze, coneguda a les planes de 
ponent. La seva superfície devia rondar els 21 
metres quadrats (Equip Minferri, 2001, 47).

Figura 11. Alineació dels forats de pal E254, E401, 
E403, E408, E410 i E411

Figura 12. Planta i secció de l’alineació dels forats de pal E254, E401, E403, E408, E410 i E411
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Estructures de combustió

Aquest grup està integrat per set estructures, 
això suposa el 3,12 % del conjunt excavat. 
Quatre d’aquestes pertanyen al calcolític-
bronze (E-111, E-205, E-386 i E-480), la resta 
són prehistòriques, però de període inde-
terminat (E-112, E-134 i E-175). Aquestes 
estructures s’agrupen principalment en el 
sector nord del jaciment, l’E-111 es localitza 
en el sector XXVII, les E-112 i E-205 es loca-
litzen en el sector XXXV, l’E-386 es troba en 
el sector LVIII, l’E-480 es localitza en el sector 
XLIII, l’E-175 es troba en el sector LXXVI i 
l’E-134 és l’única que es localitza en el sector 
meridional del clos arqueològic, concreta-
ment en el sector XVII. Es tracta de fosses 
destinades a la combustió, d’arquitectura més 
o menys complicada, amb o sense preparació. 
En principi, aquestes estructures de combus-
tió obertes19 no són característiques de cap 
funció ni ús específic, són dispositius recur-
rents dins i fora dels hàbitats prehistòrics i 
protohistòrics d’arreu del principat (Pons 
et al., 1994). Classifiquem les estructures de 
combustió del Bosc del Quer en quatre grans 
grups morfològics (de menor a major com-
plexitat arquitectònica):

1. Fogars plans no limitats
2. Cubetes de combustió circulars amb so-

lera de pedres
3. Cubetes de combustió rectangulars no 

limitades
4. Cubetes de combustió rectangulars amb 

solera de pedres
El primer grup està integrat per una úni-

ca estructura, l’E-205. És el fogar del fons de 
cabana E-188 i es localitza en el sector septen-
trional de la cubeta. Es tracta de la traça d’un 
foc. Presenta morfologia més o menys rectan-
gular, mesura 1,10 m de llargada per 0,5 m 
d’amplada. La superfície presenta signes evi-
dents de rubefacció. Val a dir que no hi ha cap 
superestructura de delimitació. Les funcions 

d’aquesta mena de focs poden ser diverses: 
il·luminació i escalfament de l’espai circum-
dant, cocció d’aliments, etc. A l’assentament 
banyolí de la Draga, s’han emprat focs simi-
lars per assecar cereals (Bosch et al., 2000, 73). 
Les dimensions i la morfologia d’alguns dels 
focs plans no limitats documentats al jaciment 
barceloní del carrer de la Riereta, 37-37 bis (E-
45 o UE-1162) permeten establir una funció 
alternativa lligada als processos productius de 
la comunitat del bronze que s’hi va establir.

El segon grup està integrat per les fosses 
E-112, E-134 i E-175. La primera d’aquestes 
és de morfologia, més o menys, hemisfèrica, 
planta circular (Ø superior 1 m), fons còn-
cau i parets divergents. Presenta una alçària 
màxima –conservada– d’uns 0,15 m. S’excava 
en la UE-7. Presenta tres nivells estratigràfics: 
UE-441 (nivell heterogeni integrat per argila 
marró, carbons i pedres), UE-487 (nivell he-
terogeni integrat per argila marró, carbons i 
pedres) i UE-488 (nivell homogeni integrat per 
sorra marró fosc). A banda dels carbons, s’han 
exhumat alguns bocins de ceràmica. Les pe-
dres de les UE 441 i 487 no semblen abocades, 
ans al contrari, semblen col·locades amb certa 
cura, com si es tractés d’un paviment (Fig. 13). 
Val a dir que les pedres presenten signes inequ-
ívocs d’haver estat exposades a una font per-
llongada de calor (rubefacció, esclats tèrmics, 
etc.), un foc. La funció d’aquesta mena de pa-
viment, preparació o solera lítica pot ser diver-
sa: la cocció per rostiment, on els aliments es 
disposen sobre o entre les pedres escalfades; la 
cocció per ebullició, on els aliments es dispo-
sen dins d’un recipient suspès sobre la llar, i la 
torrefacció o dessecació d’aliments (Bosch et 
al., 2000, 73-74).

La cubeta E-134 és de morfologia hemisfè-
rica, planta circular (Ø superior 1,7 m), fons 
còncau i parets divergents. Presenta una alçària 
màxima –conservada– de 0,15 m. S’excava en 
les UE 5 i 7. Presenta un únic nivell estratigrà-
fic: UE-262 (nivell heterogeni integrat per sorra 

19. Segons classificació d’E. Pons, M. Molist i R. Buxó (Pons et al., 1994, 49-54).
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de color marró, carbons i pedres cremades). 
S’hi han exhumat alguns bocins de ceràmica.

La cubeta E-175 es troba seccionada per 
l’E-172, presenta perfil hemisfèric, planta 
circular (Ø superior 0,90 m), fons còncau i 
parets divergents. Presenta una alçària mà-
xima –conservada– d’uns 0,08 m. En aquest 
cas la cubeta s’excava en les UE 6 i 7. Docu-
mentem un únic nivell estratigràfic: UE-167 
(nivell de tipus heterogeni integrat per argila 
marró i blocs cremats). S’hi ha exhumat ce-
ràmica informe.

L’existència d’aquesta mena de dispositius 
es remunta al neolític, són paradigmàtiques les 
estructures de combustió documentades al jaci-
ment lacustre de la Draga (Banyoles, Pla de l’Es-
tany), de finals del vi mil·lenni cal. AC (Bosch et 
al., 2000, 73-74), la documentada al carrer Nou 
de la Rambla, 82-88 (Barcelona), pertanyent al 

neolític antic (Pujades, 2007, 201) o la documen-
tada al jaciment vallesà de la Bòbila Madurell  
– Mas Duran (Sant Quirze del Vallès), del neolí-
tic final20 (Díaz et al., 1995, 21). Més tardans són 
els dispositius documentats al turó de Can Filuà 
(Santa Perpètua de Mogoda, Vallès Occiden-
tal)21 (González, Harzbecher, 2008, 74), al car-
rer de la Riereta, 37 (Pla de Barcelona) (Carlús, 
González, 2008, 105), a Sant Pau del Camp (Pla 
de Barcelona)22 (Granados et al., 1993, 28-29) o 
al jaciment lleidatà de Minferri (Juneda, Garri-
gues) (Equip Minferri, 2001, 48).23

El tercer grup està constituït per una única 
estructura, l’E-386. La planta és de morfologia 
rectangular (llargada superior 2,80 m; llargada 
inferior 2,72; amplada superior 1,30 m; ampla-
da inferior 1,10 m), el fons és pla i les parets 
són divergents. La cubeta presenta un volum 
màxim de 0,546 m3. El fons i part de les parets 

20. Aquesta llar (H.3.1) presenta rebliment de carbons i blocs, la cubeta mostra el fons cremat. Està vinculada a la unitat 
arqueològica H.3 (Díaz et al., 1995, 21; Martín et al., 1996, 449).

21. La llar és de morfologia ovalada i inclou un nivell de pedres cremades. La cubeta mostra el fons cremat (González 
et al., 2008, 105; fig. 2). 

22. Es tracta de cavitats de tendència circular i d’escassa potència, plenes de pedres i carbons (Granados et al., 1993, 
28-29; fig. 1).

23. Es tracta d’una cubeta de poca fondària, on es col·locà una capa de pedres a tall de material refractari i finalment 
una capa d’argila damunt de la qual s’efectuava la combustió (Equip Minferri, 2001, 48).

 
Figura 13. Secció del fogar E112 
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mostren rubefacció,24 produïda per l’acció del 
foc. S’observen dos focus d’escalfor, al nord i al 
sud de la cubeta, així doncs, inferim l’existèn-
cia de dos focs, d’igual intensitat, que amb tota 
seguretat funcionaren alhora. Aquests focs han 
acolorit el fons de vermell intens. Les emprem-
tes de l’escalfor són força regulars, circulars, 
d’un metre de diàmetre. La presència de dos 
possibles forats de pal, localitzats en les parets 
sud-est i sud-oest del sector meridional de la 
cubeta, permeten inferir l’existència d’alguna 
estructura aèria subsidiària. Documentem dos 
nivells de rebliment: UE-780 (nivell heterogeni 
integrat per argila de color grisós i carbons) i 
UE-805 (nivell homogeni integrat per sorra de 
color marró) (Fig. 14).

Pel que fa a la finalitat d’aquesta estructu-
ra, pensem que la seva particular morfologia i 
complexitat arquitectònica indiquen un ús in-
dustrial o manufacturer. Val a dir que aquesta 
hipòtesi encara ha de ser degudament contras-
tada. Des d’un punt de vista formal l’E-386 és 
similar a les fosses de combustió del jaciment 
vallesà de Ca l’Estrada (Canovelles, Vallès 
Oriental) (Fortó et al. 2005, 6-7). Es tracta de 
retalls fets en el sòl natural, de planta rectan-
gular amb els angles arrodonits, que fan entre 
20 i 35 cm de fondària. La seva llargada oscil-
la entre 6 (EC-28) i 2 m (EC-410).25 L’interior 
dels retalls està reblert de pedres i combustible 
vegetal (Fortó et al., 2006, 48-50), aquest fet els 
apropa més al quart grup del Bosc del Quer.

24. Procés de formació d’una coloració vermella als sediments, a la superfície de determinades roques i a determinats 
sòls, causat per un enriquiment en òxids de ferro.

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

 
Figura 14. Detall del fogar E386 
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El quart grup està integrat per dues estruc-
tures, l’E-111 i l’E-480. La primera devia ser de 
morfologia rectangular –està escapçada per la 
tomba E-151– (llargada superior 3 m; amplada 
superior 1,10 m), el fons de la cubeta és còn-
cau i les parets divergents. S’excava en la UE-
6. Presenta tres nivells o estrats: UE-74 (nivell 
homogeni integrat per sorra marró; destaca 
l’alt contingut de carbons, també trobem ar-
gila cremada, ceràmica i alguna pedra), UE-83 
(nivell homogeni integrat per pedres i blocs; 
també hi trobem carbons) i UE-84 (nivell ho-
mogeni integrat exclusivament per carbons i 
cendres). El fons de la cubeta mostra rubefac-
ció, produïda per l’acció del foc.

L’estructura E-480 és de morfologia rec-
tangular amb els angles arrodonits (llargada 
superior 2,50 m; amplada superior 1,5 m), el 
fons de la cubeta és pla i les parets lleugera-
ment divergents. S’excava en la UE-6. Presen-
ta cinc nivells estratigràfics: UE-977 (nivell 

homogeni de sorra grisa; presenta algun bocí 
de ceràmica, carbons i cendres), UE-978 (ni-
vell homogeni de pedres), UE-1068 (nivell 
homogeni de sorra grisa; presenta ceràmica i 
carbons), UE-1116 (nivell homogeni de blocs) 
i UE-1131 (nivell homogeni integrat per sorra 
de color gris fosc; presenta algun carbó). El 
fons d’aquesta fossa també mostra rubefac-
ció, òbviament produïda per l’acció d’un foc. 
La roentor es concentra, principalment, en el 
sector sud de la cubeta. L’anàlisi de l’estra-
tigrafia indica dos moments d’ús –de temps 
il·limitat–: el primer moment el defineix la 
UE-1116, primer nivell de pedres, el segon 
moment el defineix les UE 1068 i 978, remo-
ció, preparació i instal·lació d’una nova su-
perfície de cocció (Figures 15 i 16). L’estructu-
ra està envoltada per un conjunt de forats de 
pal: E-482, E-483, E-484 i E-485. Això permet 
inferir l’existència d’una palissada o tancat 
vertical, que devia exercir de paravent.

 
Figura 15. Detall del fogar E480
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quitectura similars, atribuïbles al neolític final 
veraza. Dels fogars de Ca l’Estrada ja n’hem 
parlat. La llar documentada a Can Piteu-Can 
Roqueta és rectangular i presenta unes dimen-
sions similars a les del Bosc del Quer (2,66 m 
de llargada i 1,55 m d’amplada)26 (Oliva et al., 
2007, 7-9; Carlús, González, 2008, 97-99). La 
del Raval de Barcelona és de morfologia oval 
o rectangular amb els angles arrodonits, fons 
pla i parets divergents. Amida 2,40 per 1,50 m 
i la seva fondària oscil·la entre els 20 i els 5 cm. 
Se n’han identificat dos moments constructius. 
Val a dir que les pedres de la solera presen-
ten alteracions tèrmiques: s’hi han localitzat 
diversos rierencs esclatats per l’acció del foc27 

(Carlús, González, 2008, 97-99). Morfològica-
ment també podrien assimilar-se a l’E-6 del 
poblat lacustre de la Draga (Banyoles, Pla de 
l’Estany). Aquesta estructura devia ser més an-
tiga, ha estat classificada dins del neolític an-
tic. Mostra, però, les mateixes característiques 
formals que els referents citats: cubeta rectan-
gular de 2 m de llargada i 1,25 m d’amplada, 
parets divergents i fons pla. En el seu interior, 
s’hi allotgen nombroses pedres alterades tèr-
micament, fauna cremada, cereals carbonit-
zats, indústria i fragments de ceràmica. Els 
seus investigadors han interpretat l’estructura 
com una llar domèstica per coure carn i torrar 
cereals (Bosch et al., 2000, 55). Les estructu-
res empedrades del Bosc del Quer també te-
nen paral·lels en el sud i el sud-est de França, 
destaquen els conjunts de Villeneuve-Tolosane, 
Saint-Michel-du-Touch, Les Clariaux, Châte-
au-Percin o Gran-Champ (Vaquer et al., 2000; 
Pautreau et al., 2000). A Villeneuve-Tolosane 
els fogars empedrats són de grans dimensi-
ons i es troben agrupats en espais específics. 
Aquestes estructures tenen la seva continuïtat 
en el neolític final, moment en què apareixen 
estructures individuals de dimensions més re-
duïdes. Quant a la seva interpretació, autors 
com Méroc (1962) i Simmonet (1980) valoren 

26. Presenta una datació de 4.540 ± 40 BP, cal BC 3.380-3.080 (UBAR-685) que la fa pràcticament coetània a les de Ca 
l’Estrada i a la del Raval de Barcelona (Oliva et al., 2007, 7-9; Carlús, González, 2008, 98).

27. Presenta una datació de 4.515 ± 80 BP, cal BC 3.360-3090 (Carlús, González, 2008, 98).

 
Figura 16. Planta del fogar E480 i forats de pal 
associats 
 

Pel que fa a l’atribució cronològica d’aques-
tes estructures s’ha de dir que la defineix la 
trobada d’un conjunt de fragments ceràmics 
amb decoració campaniforme d’estil regional, 
tipus pirenaic.

Des del punt de vista tipològic, aquests dis-
positius podrien assimilar-se als fogars loca-
litzats a Ca l’Estrada, Can Piteu-Can Roqueta 
(Sabadell, Vallès Occidental) o al carrer de la 
Riereta, 37-37 bis (Pla de Barcelona). Els tres 
jaciments presenten estructures de forma i ar-
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la possibilitat que es tractés de cabanes que 
devien tenir un paviment o solera aïllant de 
la humitat. D’altra banda, la majoria d’autors 
defensen que es tracta de dispositius de com-
bustió vinculats a la conservació d’aliments 
(assecament, fumatge, etc.), el tractament de 
les pells o la cuina de grans quantitats de que-
viures. En tot cas, sembla clar que ens trobem 
davant d’un conjunt de llars que transmeten 
calor a partir d’elements refractaris com les pe-
dres. L’ús perllongat de les llars devia degradar 
els sòlids interposats –pedres– i disminuir la 
capacitat d’absorció i refracció, d’aquesta ma-
nera devia ser necessària la reforma i renovació 
de les superfícies de cocció, afegint-hi més pe-
dres o refent les superfícies empedrades.

Grans retalls

Es tracta de clots de grans proporcions, pel que 
fa a la seva superfície i volum, i fondàries diver-
ses. La seva estructura arquitectònica difereix de 
la de les estructures d’emmagatzematge a curt, 
mitjà i llarg termini (cubetes, sitges i altres dis-
positius excavats). Palomo i Rodríguez (Palomo 
et al., 2002, 227-234; Palomo, Rodríguez, 2004, 
83) inclouen dins d’aquest grup genèric tant les 
estructures tradicionalment anomenades fons 
de cabana,28 com altres tipus d’estructures a pri-
ori no cobertes. Aquesta definició no deixa de 
ser un calaix de sastre que inclou totes aquelles 
fosses que no tenen una funcionalitat clara, que 
són sovint de difícil interpretació i que de forma 
genèrica i indiscriminada s’han denominat fons 
de cabana. Inclouríem dins d’aquesta gran ca-
tegoria les estructures d’habitació, aquelles des-
tinades al descans o a la preparació d’aliments, 
en definitiva al desenvolupament d’activitats 
quotidianes dins l’àmbit privat (Terrats, 2010, 
144-146), les superestructures i infraestructures 
destinades a la producció del bé comú i/o privat, 
coberts, cabanes i altres dispositius (llocs d’ex-

plotació agropecuària, tallers de manufactura, 
explotacions d’argila, etc.) i llocs d’emmagat-
zematge a gran escala. Al Bosc del Quer hem 
documentat tres estructures d’aquesta mena, 
l’E-188, l’E-385 i l’E-580. Una d’aquestes, l’E-
188, pot ser qualificada de cabana o cabanya. 
Els altres dos retalls són a priori de funció inde-
terminada. Des del punt de vista cronològic, els 
estrats d’amortització –destrucció– dels retalls 
E-188 i E-385 presenten ceràmiques d’estil cam-
paniforme. L’E-580 presenta materials ceràmics 
comuns al calcolític i al bronze antic.

La fossa o retall E-188, els forats de pal 
E-189, E-190, E-191, E-199, E-211, E-425, E-426 
i E-204, i el fogar pla E-205 constitueixen un 
tot que interpretem com a cabanya (Fig. 17). 
La fossa, veritable fons de cabana, és de mor-
fologia el·líptica (llargada superior 2,8 m; llar-
gada inferior 2,60; amplada superior 2,20 m; 
amplada inferior 2 m), fons pla –regularitzat– i 
parets divergents. El clot presenta una fondària 
de 0,5 m i un volum de 2,41 m3. En el sector 
septentrional de la cubeta trobem el foc E-205 
i el forat de pal E-204. L’estructura presenta 
un únic nivell d’amortització: UE-231 (nivell 
homogeni integrat per argila marró).

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

 
Figura 17. Detall del fons de cabana E188 i forats de 
pal associats
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El conjunt està envoltat de petits forats. 
N’hem documentat set. Aquests presenten for-
ma subcilíndrica o cilíndrica i el seu diàmetre 
oscil·la entre els 20 (E-211) i els 40 cm (E-119) 
(Fig. 18). La seva presència suggereix l’existència 
d’un espai tancat i protegit amb una coberta. 
Aquests forats devien ser els elements de suport 
de les estructures de sosteniment –pals– d’un 
sostre construït amb material perible. A banda, 
la seva distribució a l’entorn de la fossa permet 
inferir l’existència d’una armadura de pals que 
devia constituir la tanca de la construcció. La 

distribució de les fosses, fons i forats de pal ens 
permet deduir l’estructura general de la caba-
na, la qual devia estar integrada per dos nivells 
d’ocupació, un dels quals excavat al terra natu-
ral (UE-203), amb parets verticals, construï des 
amb pedres, pals i una trama d’elements ve-
getals més petits (brancatges) –enllaçats– i un 
sostre, suportat per pilars de fusta, possiblement 
a doble vessant. La superfície habitable de la ca-
bana és d’uns 4 m2.

El model arquitectònic inferit no difereix 
del model de cabana aèria proposat per la Dra. 

 
Figura 18. Planta del fons de cabana E188 i forats de pal associats
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Pons (Pons, 1993, 18-19): l’estructura del Bosc 
del Quer presenta límits, clarament definits per 
l’alineació de forats de post; s’infereix l’exis-
tència d’estructures de sosteniment vertical; 
es constata l’existència d’una llar, i es dedueix 
l’existència de dos àmbits aptes per a l’estoc o 
la producció. Un cop esclarida la tipologia de la 
construcció caldria definir-ne la funció. L’asso-
ciació entre cabana i unitat d’habitació29 (espai 
limitat per una estructura, destinat a l’habita-
ció) és habitual. Creiem, però, que aquest terme 
pot tenir altres accepcions. Pons (1993, 30) reco-
neix que «hi ha fosses i/o cubetes que compor-
ten pel material trobat unes activitats rutinàries 
semblants a les unitats d’habitació: estructures 
de combustió, restes culinàries, estoc de cerà-
mica o magatzem d’aliments», aquests espais, 
similars a les unitats d’habitació, potser es des-
tinaven al refugi i/o a l’emmagatzematge. Ja 
ens hem referit als elements imprescindibles per 

definir una cabana - unitat d’habitació: límits, 
forats de pal, llars, dispositius que determinin 
activitats econòmiques concretes, concentra-
cions importants de material i estructures de 
manteniment; potser caldria afegir un darrer 
aspecte: un espai prou ampli per al desenvo-
lupament normalitzat de les activitats socials i 
econòmiques destinades al manteniment del/s 
individu/s.30 Així, la cabana del Bosc del Quer, 
podria ser una cabana - unitat d’habitació des-
tinada a l’allotjament d’un sol individu o un 
espai –cobert– destinat a alguna mena d’acti-
vitat econòmica relacionada amb la producció, 
l’emmagatzematge i/o l’estoc.

Les fosses E-385 i E-580 són similars des d’un 
punt de vista morfològic. La primera és de mor-
fologia circular (Ø superior  3,20 m; Ø inferior 
2,60 m), fons pla i parets lleugerament diver-
gents (Fig. 19). El forat presenta una fondària de 
0,90 m i un volum aproximat de 5,96 m3. Dins 

29. Del llatí habitare, “habitar”, és un lloc distingible mitjançant una estructura. Segons el diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, habitar és viure, estar-se.

30. Potser l’origen del mite anomenat fons de cabana no rau en el seu significat sinó en la funció atribuïda.

 
Figura 19. Detall del gran retall E385
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del clot no hi ha cap dispositiu. A l’exterior, a 
tocar de la vora sud-est de la fossa, hi ha dos 
forats de pal de 15 cm de fondària. Així, infe-
rim l’existència d’una modesta superestructura 
aèria, suportada per pals de diàmetre petit, que 
devia cobrir la part oriental de la fossa. La sego-
na estructura (E-580) sembla de morfologia el-
líptica –es troba escapçada– (llargada superior i 
inferior, 2,20 m; amplada superior conservada, 
1,90 m). El fons és pla i les parets, verticals (Fig. 
20). El clot mostra una fondària de 0,70 m i un 
volum mínim d’uns 2,29 m3. Dimensions, ca-
pacitat i orientació semblants a la cabana E-188. 
La presència d’un foc s’intueix a partir d’una 
taca obscura, carregada de carbons i cendres, 
que es localitza al bell mig de la fossa. L’escassa 
rubefacció del sòl indica que es tracta d’un foc 
de baixa intensitat –potser esporàdic. Dins del 
clot i al voltant del foc romanen, en desordre, 
alguns blocs i diversos fragments de ceràmica 
pertanyents tots a un mateix contenidor de pro-

visions. Ens trobem amb dues estructures que 
presenten certes semblances amb la fossa E-188: 
aparença, dispositius (forats de post associats a 
l’E-385 i foc associat a l’E-580), rebliment i cro-
nologia; així doncs, no podem descartar una 
funció similar.

No abunden els exemples ni els paral·lels. 
En parlar dels forats de post ja ens hem referit 
a la cabana - unitat d’habitació de Minferri 
(Juneda). A Catalunya l’ús de la cabana és tra-
dicional des del neolític antic: la Draga (Ba-
nyoles, Pla de l’Estany), Plansallosa (Montagut, 
Alta Garrotxa), Ca n’Isach (Palau-saverdera, 
Alt Empordà), Barranc d’en Fabra (Amposta, 
Montsià), etc. Cal destacar les cabanes del neo-
lític final –grup Véraza– del jaciment vallesà 
de la Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès): 
C.1 i C.11 (Díaz et al., 1995). La fossa C-1 és 
de morfologia ovalada –irregular–, ocupa una 
superfície d’uns 40 m2 i la fondària conservada 
oscil·la entre 0,90 i 1,70 m. S’identifiquen dues 

 
Figura 20. Planta del gran retall E 580
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unitats arqueològiques o nivells d’ocupació. 
El nivell C.1.1 presenta tres fogars, una fossa 
d’emmagatzematge –transformada en aboca-
dor– i tres petites cubetes de funció incerta. El 
nivell C.1.2 (inferior) presenta tres llars i una 
possible fossa domèstica. No es documenten les 
estructures de sustentació de la coberta. S’in-
fereix, però, l’existència de forats de pal exteri-
ors –desapareguts. La cabana C-11 també és de 
morfologia ovalada, ocupa una superfície més 
gran, d’uns 50 m2, i una fondària que oscil·la 
entre 0,14 i 0,70 m. També s’identifiquen dos 
nivells d’ocupació. El nivell H.2 presenta una 
fossa domèstica, una llar i dues agrupacions 
de blocs, una de les quals relacionada amb el 
sistema de sustentació d’una coberta. El nivell 
H.3 presenta dos fogars, diversos grups de pe-
dres –suports d’estructures de sustentació– i 
quatre fosses domèstiques que devien funcio-
nar com a suports de grans contenidors (Díaz 
et al., 1995, 20-24). Segons Díaz et al., la cons-
trucció de cabanes semiexcavades, a la Bòbila, 
devia respondre més a una necessitat d’estalvi 
de materials constructius –pedres, etc.– que a 
una necessitat de protecció ambiental. Tenim 
altres exemples de possibles cabanes Véraza: 
el Coll (Llinars del Vallès, Vallès Oriental) o 
Can Vinyals II (Santa Perpètua de Mogoda, 
Vallès Occidental). La de Llinars del Vallès és 
de morfologia el·líptica, de 2,70 per 1,60 m. El 
seu perímetre estava envoltat de blocs a mode 
de sòcol. La cabana disposava d’una llar. No 
es documenten forats de post (Martín, 1985). 
La informació que tenim de la cabana de Santa 
Perpètua de Mogoda és més deficitària. Mar-
cet i Petit (1985) ens informen que l’estructura 
devia presentar una superfície d’uns 3 m2 i una 
fondària d’un metre. Dins de la cubeta, a prop 
de les parets, aparegueren diversos forats de 
pal de 50 cm de fondària (Martín, 1985; Mar-
cet, Petit, 1985). També cal esmentar els grans 
retalls de l’assentament verazià del Camp del 
Rector (Jorba, Anoia). Es tracta de tres fosses 
de grans proporcions que han estat interpreta-
des com a cabanes (Font, 2005). La presència 
de forats de pal, les dimensions i la morfologia 
complexa dels fons, l’aparició de restes de to-
ves amb empremtes de branques, l’abundància 
artefactual i la seva ubicació espacial, són els 

indicadors que menen a definir la troballa com 
a veritables fons de cabana. Font (2005, 65) dis-
tingeix entre cabanes destinades a l’habitació i 
cabanes destinades a altres usos, com l’estabu-
lació, l’estoc i/o l’emmagatzematge i el desen-
volupament d’activitats productives. L’E-88 és 
considerada com a lloc d’habitació. La fossa és 
de tendència el·líptica i mostra una superfície 
de 25 m2. Presenta dues fases d’ocupació. La 
cabana estava dotada de diversos dispositius: 
dues possibles llars, diversos munts de blocs 
–suports de pals– i fosses domèstiques. L’E-31 
també és peculiar. Es tracta d’una construcció 
destinada a la producció. La manca de tanca 
perimetral fa que hagi estat desestimada com 
a lloc d’hàbitat o habitatge. La cubeta és de 
morfologia rectangular i mostra una superfí-
cie d’uns 50,41 m2. La cabana estava dotada 
d’abundants forats de pal, la qual cosa indica 
l’existència d’una coberta, i d’algunes fosses 
domèstiques. L’E-96 presenta una morfologia 
més regular, de tendència el·líptica, i mostra 
una superfície de 8 m2. L’estructura podria ser 
que hagués assolit els 14 m2. Destaca l’existèn-
cia d’un parell de trinxeres, oposades, desti-
nades probablement a fixar puntals de soste-
niment. La cabana possiblement estava dotada 
d’una llar de foc. La localització d’aquesta ca-
bana, a prop de l’àrea de magatzem, i les seves 
dimensions reduïdes abonen la hipòtesi d’una 
construcció de tipus cobert o enramada, pro-
bablement destinada a la producció, l’emma-
gatzematge o el manteniment d’eines (Font, 
2005, 65-68).

Més tardana és l’estructura subterrània 
complexa E-1 del Vapor Gorina (Sabadell, 
Vallès Occidental), pertanyent al calcolític. 
La seva planta és ovalada o el·líptica –irregu-
lar. Presenta una llargada d’uns 3,20 m i una 
amplada de 2,70 m, i configura una superfície 
d’uns 9 m2. La profunditat total, a la part més 
fonda, és d’un metre. S’identifiquen un parell 
d’àmbits, en el primer espai es documenten un 
clot circular, que potser tenia alguna funció 
d’emmagatzematge, i un forat de post; el segon 
espai està constituït per una cubeta, en la qual 
es va localitzar un molí –aquesta peça possi-
blement indica, segons Roig et al., la funció de 
l’àmbit: lloc de treball per a la mòlta de cereals. 
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L’estructura encaixa amb el que es denomina 
estructura d’habitació tipus fons de cabana o 
també estructura subterrània d’habitació, tre-
ball i/o magatzem. Roig et al. identifiquen l’E-1 
amb una cabana destinada al treball o a l’estoc 
(Roig et al., 2008, 98-106).

També és interessant destacar l’estructura 
E-331 de Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Oc-
cidental). Es tracta d’un gran retall de l’edat 
del bronze interpretat com a fons de cabana 
–d’hàbitat–, atesa la presència de dispositius 
i estructures internes (Palomo, Rodríguez, 
2004, 86-87).31 La fossa és de secció, fons i 
planta irregulars. Atesa la fondària, entre 1,56 
i 1,73 m, sembla que es conservava gairebé 
intacta. Té una superfície d’uns 33 m2. El 
retall presenta tres moments d’ús: enterra-
ment, abocador de deixalles i hàbitat. L’últim 
moment és el que ens interessa, correspon a 
l’anivellament de la superfície del retall i a la 
construcció d’una coberta de forma cònica 
(Palomo, Rodríguez, 2004, 88; Bouso et al., 
2004, 97). Un altre cas d’interès seria el fons 
de cabana de la Vall Suau (Sant Quirze del 
Vallès, Vallès Occidental). El retall conservat 
–l’estructura es troba escapçada– és de mor-
fologia irregular, presenta una llargada de 
4,40 m i una amplada d’1,92 m. La potència 
màxima conservada és de 0,58 m. La cabana 
disposava d’una petita fossa de combustió, 
d’inducció pètria. L’existència d’un forat de 
pal permeté inferir l’existència d’una coberta 
(Carlús, 1999, 18-39). Un altre exemple seria 
la fossa E-II del jaciment de l’Escola Bressol 
l’Espiga (Santa Perpètua de Mogoda, Vallès 
Occidental). Es tracta d’un clot de morfolo-
gia ovalada de 3,05 per 2,40 m. L’estructura 
presenta dos àmbits o espais diferenciats. La 
presència abundant de tovots, la morfologia 
i les dimensions del clot són els indicadors 
principals d’una hipotètica estructura d’hàbi-
tat estacional, aïllada, relacionada amb feines 
agrícoles puntuals o oportunistes (González, 
Harzbecher, 2008, 80-82). El darrer cas que 

volem esmentar també pertany a Santa Per-
pètua de Mogoda: l’E-1 de Can Vinyalets. Es 
tracta d’una fossa de dimensions notables, 
de planta el·líptica, de 5,34 m de llargada i 
3,02 m d’amplada, fons pla i perfil còncau. 
Té una profunditat màxima d’uns 0,85 m i 
una superfície d’uns 13,23 m2. L’estructura 
presenta dos àmbits diferenciats i dos mo-
ments d’utilització. Els dispositius associats 
a la primera fase són: una banqueta i una 
llar de foc limitada per una corona d’argila 
cuita. La segona fase inclou, únicament, un 
foc. Les característiques morfològiques de la 
depressió E-1, la composició dels diversos ni-
vells que l’amortitzen i el fet que hi hagi dues 
llars permeten concloure que l’estructura és 
un fons de cabana tipus habitatge. L’estructu-
ra en qüestió pertany al bronze mitjà (Font, 
2006, 190-199).

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

En línies generals els arqueòlegs i arqueòlo-
gues ens posem d’acord a l’hora d’interpretar 
determinats retalls i/o estructures complexes 
com a fons de cabana. La dificultat rau a l’ho-
ra d’assenyalar la funcionalitat i especificitat 
d’aquestes construccions. La presència o no 
d’una llar de foc determinen habitualment 
la interpretació. Segons Pons (1993, 18) l’ele-
ment fonamental a l’hora de definir una uni-
tat d’habitació –cabana d’habitació– és una 
estructura de combustió, la seva presència és 
quasi imprescindible per definir una cabana. 

31. Principalment estructures de sosteniment perimetrals (forats de pal) i un conjunt de pedres que semblaven jerar-
quitzar espacialment l’estructura d’hàbitat (Bouso et al., 2004, 97).
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La solidesa de la llar i l’existència de dispositius 
d’emmagatzematge (cubetes) defineixen l’arre-
lament de la construcció. Estem d’acord amb 
aquestes condicions arquitectòniques, ara bé, 
creiem que no determinen la funció final de la 
cosa. Creiem que els dispositius de combustió 
no són exclusius de les construccions destina-
des a l’hàbitat. Tampoc ho són els suports de 
tenalla o les cubetes d’estoc a curt o mitjà ter-
mini. La localització i polivalència d’aquestes 
estructures és clara, les llars permeten escal-
far l’ambient, cuinar, produir, etc., i les fos-
ses cubetes permeten mantenir un estoc d’ús 
domèstic i/o productiu. La dificultat d’establir 
veritables associacions entre construccions, 
artefactes i usos ens fa ser prudents a l’hora 
d’establir la funció primordial de la cabana del 
Bosc del Quer. Vistos els paral·lels i exposats 
els arguments ens decantem per atorgar-li una 
funció productiva (taller de manufactura o lloc 
d’emmagatzematge) més que d’hàbitat.

Hipogeu E-151

Els hipogeus presenten una arquitectura com-
plexa composta per una fossa, que devia fer la 
funció d’accés, i una o més cambres excavades a 
les parets on s’hi podien practicar enterraments 
o inhumacions múltiples successives. L’estructu-
ra del Bosc del Quer presenta pou d’accés, tanca 
i una única cambra. El pou és de morfologia 
el·líptica (llargada superior 1,10 m; amplada 
superior 0,60 m) i presenta una fondària con-
servada d’uns 0,74 m (Fig. 21). Val a dir que el 
pou talla el fogar E-111. Al nord-oest d’aquesta 
fossa s’excava la cambra sepulcral. La cambra és 
gairebé circular –en alguns punts és una mica 
irregular– (Ø superior 1,10 m; Ø inferior 1,20 
m) i presenta una fondària conservada d’uns 
0,70 m. L’excavació d’aquesta infraestructura no 
comportà a priori la destrucció del fogar E-111; 
sembla que aquest s’ensorrà en col·lapsar el sos-
tre de la tomba, temps després de l’enterrament.

 
Figura 21. Detall del finat dins l’Hipogeu E151
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El mort s’orienta nord-est (cap) sud-oest 
(extremitats inferiors), es troba en connexió 
anatòmica, situat en decúbit supí amb l’esque-
na plana sobre el terra. Els coxals s’han obert 
lleugerament i han perdut la seva posició ori-
ginal. El braç dret es troba flexionat sobre la 
caixa toràcica. El braç esquerre es troba fle-
xionat amb la mà a l’altura de l’espatlla. El 
crani sembla que ha basculat vers el sud-est. 
Les cames es troben flexionades –s’adapten a 
la forma de la fossa.

El mort no descansa directament sobre el sòl 
de la cambra. Entre el mort i el terra hi ha tres 
estrats: la UE-0129 (nivell homogeni integrat 
per argila marró amb algun carbó, es tracta del 
nivell que sustenta el mort), la UE-0124 (nivell 
constructiu integrat per tres lloses col·locades 
horitzontalment sobre l’estrat 0130) i UE-0130 
(nivell homogeni integrat per argila marró amb 
algun carbó). El nivell 0129 presenta un gruix 
d’uns 12 cm; l’enllosat i el nivell 0130 presen-
ten cadascun un gruix de 5 cm. Considerem 
aquests nivells com la preparació de l’enterra-
ment. Aquesta preparació devia constar d’un 
primer nivell, molt fi, integrat per material peri-
ble –la seva descomposició deixà pas a la terra–, 
un segon nivell integrat per un llit, paviment o 
superfície empedrada –les lloses han estat col-
locades amb molta cura– i un tercer nivell, sobre 
el qual devia descansar el mort, integrat també 
per material perible. La utilització de coixins o 
suports de material perible, emprats per elevar el 
cadàver i aïllar-lo del sòl ha estat constatada pels 
arqueòlegs Roig i Coll (2010, 108) a la necròpolis 
del neolític mitjà de Can Gambús-1 (Sabadell, 
Vallès Occidental).32

Sobre el nivell d’inhumació trobem tres es-
trats més: la UE-100 (nivell homogeni integrat 
per sorra grisa), la UE-084 (nivell heterogeni 
integrat per sorra de color gris i carbó) i la UE-

074 (nivell homogeni integrat per sorra de color 
marró fosc). Aquests estrats permeten identifi-
car tres fets: col·lapse de la coberta o sostre de 
l’hipogeu –que devia ser de poc gruix, a tenor 
de la fondària de la tomba–, ensorrament de 
l’estructura de combustió localitzada imme-
diatament per sobre i obliteració definitiva del 
forat. Val a dir que dins d’aquests nivells trobem 
una bona mostra d’aquest procés: ceràmica, 
fragments d’argila cuita, carbó, pedres (alguna 
de les quals cremada) i blocs (procedents de la 
clausura de la tomba). Entre el material de re-
buig exhumat destaquen alguns fragments de 
ceràmica d’estil campaniforme. Cal destacar 
que no hi ha aixovar funerari. Podríem situar 
aquesta estructura en un moment indeterminat 
entre el calcolític i el bronze antic, posterior a la 
utilització de la llar E-111.

Els paral·lels són abundants, sobretot a la 
depressió prelitoral: Vallès Occidental, etc. Els 
hipogeus del període calcolític - bronze antic 
són majoritàriament d’ordre col·lectiu. Des-
taquen els de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occ.): CRII-459, CRII-222 i CRII-70 (Palomo, 
Rodríguez, 2004, 87; Bouso et al., 2004, 96); 
els de Can Gambús (Sabadell, Vallès Occ.): 
CG1-172, CG1-238 i CG1-349 (Roig, Coll, 
2008, 97-99); els de Mas d’en Boixos (Pacs del 
Penedès, Alt Penedès): E-35 i E-257 (Bouso 
et al., 2004, 96), i el del carrer París (Cerda-
nyola del Vallès, Vallès Occ.) (Francès et al., 
2007, 315-333). D’altres són individuals, des-
taquem l’enterrament documentat al jaciment 
vallesà del Pla de la Bruguera (Castellar del 
Vallès) (Clop et al., 1995, 27-28)33 o l’hipogeu 
barceloní del carrer de la Riereta, 37-37 bis 
(Barcelona) (Carlús, González, 2008, 108). 
Aquest darrer exemple és interessant ja que 
reuneix les mateixes característiques arqui-
tectòniques que l’hipogeu osonenc del Bosc 

32. Per exemple: l’esquelet i l’aixovar de la tomba E-110 recolzaven sobre una capa prima de terra d’uns 2-4 cm de 
gruix que recobria quasi tota la solera de la cambra. Aquest prim estrat podria correspondre a una preparació de 
la solera o a algun tipus de llit funerari fet de material perible, on es devien dipositar les despulles de l’individu i el 
seu aixovar, per evitar el contacte directe amb el terra de la fossa (Roig, Coll, 2010, 100-108, fig.13).

33. Es tracta de la fossa E-23. La seva tipologia no està clara, podria ser un hipogeu –fossa amb nínxol lateral– o podria 
tractar-se d’una sitja reutilitzada i modificada com a lloc d’enterrament, pràctica àmpliament difosa durant el bronze 
inicial arreu de Catalunya.
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del Quer. Es tracta d’una estructura d’enter-
rament, integrada per un pou d’accés i una 
cambra funerària, que acull un individu de 
curta edat, dipositat en decúbit lateral dret 
amb les cames i braços flexionats (Pla, 2007). 
Tipològicament, aquesta tomba, com la de 
Sant Julià de Vilatorta, s’inscriu dins de les 
anomenades fosses d’enterrament complexes o 
fosses hipogeu (Agustí, Mercadal, 2002, 598). 
Val a dir que aquest tipus de sepultura es con-
traposa a la fossa d’enterrament simple –tipus 
sitja–, on no hi ha modificacions significati-
ves de l’estructura. És el cas de l’enterrament 
IM-6 de l’Institut de Batxillerat Antoni Pous 

de Manlleu (Boquer et al., 1995, 52), un dels 
referents més propers.

  Segona fase d’ocupació.  
L’establiment tardoantic34

S’han documentat 321 fosses de consideració 
diversa, relacionades amb un establiment pa-
gès. El 93,15 % són estructures d’emmagatze-
matge a llarg termini (299 efectius). La resta 
d’estructures són fosses de funció indetermi-
nada, cubetes d’estoc, fons de dolis i un enter-
rament aïllat (Fig. 22).

34. Determinem la cronologia d’aquest assentament a partir de la ceràmica exhumada. Es tracta d’un conjunt força 
homogeni, integrat principalment per ceràmica de cuina, de cocció reductora, obrada a torn lent o torneta i amb 
desgreixant gruixut. Les formes són les característiques del període: olles i atuells de perfil en essa, amb llavis arro-
donits o lleugerament aplanats. No s’ha identificat cap ítem ni producció clàssica. Algunes de les formes identificades 
ens remeten a produccions més tardanes: sitres, etc. A banda, s’ha recuperat un important nombre de restes lítiques, 
majoritàriament esclats de sílex –local– i restes de talla. 

 
Figura 22. Distribució, per tipologia, de les estructures de l’antiguitat tardana
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Estructures d’emmagatzematge tipus sitja

Majoritàriament es tracta de fosses de per-
fil troncocònic, parets convergents, rectes o 
lleugerament convexes i fons pla. El diàmetre 
màxim estàndard, que coincideix amb la base 
de la fossa, és d’1,5 m (Fig. 23). Les sitges del 
Bosc del Quer poden assimilar-se als tipus 
T1, T2 i T3 del jaciment vallesà dels Mallols 
(Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental); les 
estructures d’emmagatzematge d’aquest jaci-
ment presenten volums que oscil·len entre els 
200 i els 5.400 l (Francès et al., 2007, 92-108). 
Les fosses del Bosc del Quer també poden as-
similar-se a les sitges S-21 i S-46 del jaciment 
vigatà del Graell (Oliva, Alsina, 2010, 47-48).

En cap cas no s’han conservat senceres; les 
boques es troben rebaixades. Les fosses presen-
ten diferents graus d’arrasament. Les situades 
en el sector oriental del camp de sitges es tro-
ben més erosionades. Sens dubte, la inclinació 
del terreny (d’est a oest) ha influït en la major 
degradació d’aquestes fosses. Les estructu-
res localitzades a l’oest del camp de fosses es 

troben més ben conservades, una bona part 
d’aquestes presenta la seva profunditat ori-
ginal, que pot arribar als 2 m. Les fosses no 
presenten cap mena de preparació. La prepa-
ració de les parets, amb la finalitat de reforçar 
la impermeabilitat de les fosses, és habitual 
en molts llocs arqueològics; al Bosc del Quer 
aquest fenomen no es produeix. És interessant 
destacar que moltes de les sitges del Bosc del 
Quer es localitzen en llocs en aparença no ap-
tes per a l’excavació d’aquests dispositius, com 
per exemple els múltiples paleocanals excavats 
en el substrat geològic i que solquen l’àrea d’est 
a oest. Les sitges que s’excaven en aquests di-
pòsits de sorres i graves tampoc no presenten 
cap mena d’impermeabilització.

Cubetes d’emmagatzematge i fons de dolis

Es tracta d’un grup força minoritari (2,18 % 
del conjunt documentat). Quatre d’aquestes 
fosses poden ser retalls destinats a falcar do-
lis o grans tenalles de provisions. El cas més 

 
Figura 23. Secció de la sitja de l’antiguitat tardana E128
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significatiu d’aquest tipus d’estructures és l’E-
157. Presenta un diàmetre màxim de 0,77 m 
i una fondària conservada de 0,60 m, parets 
divergents i fons lleugerament còncau (Fig. 24). 
Aquesta estructura es troba seccionada per la 
sitja E-55. L’E-157 també ha estat interpretada 
com a fons de doli. Presenta un diàmetre mà-
xim d’uns 0,40 m i una fondària conservada 
de 0,33 m. La seva morfologia és similar al cas 
anterior. Aquesta estructura secciona parcial-
ment un fogar d’època prehistòrica. Els casos 
examinats són semblants a les cubetes del ti-
pus 2 del jaciment dels Mallols (Cerdanyola 
del Vallès). A diferència de les fosses vallesanes 
(Francès et al., 2007, 71-118), les del Bosc del 
Quer no formen cap mena de conjunt ni agru-
pació significativa dins d’habitatges, sinó que 
les trobem isolades.

Retalls diversos

Dins d’aquest grup cal destacar els retalls E-99 
i E-158. El primer és una fossa de tendència el-
líptica d’uns 4 m de llargada màxima, 2,90 m 
d’amplada i menys de mig metre de fondària. 
Aquest tipus de retalls sovint han estat inter-
pretats com a veritables fons de cabana,35 en el 
cas que ens ocupa no hi ha prou elements de 
judici com per establir-ne la funcionalitat. El 
segon retall esmentat es troba molt arrasat, es 
tracta d’una tomba de dimensions petites. De 
l’inhumat, només se n’han conservat alguns 
fragments de crani i diversos fragments d’ossos 
llargs. No podem identificar la posició del fi-
nat. La seva situació, fora de l’assentament pre-
històric, i la cota de la troballa fan que si tuem 
aquesta tomba dins del període tardoantic.

35. L’estructura R-23 del jaciment vigatà de Sant Llorenç de Boada - Graell és un retall de característiques similars 
a l’E-99 del Bosc del Quer. Els seus excavadors l’han identificat com a possible cabana o espai cobert (Oliva, 
Alsina, 2010, 49-50).

 
Figura 24. Secció del fons de doli E157
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  Conclusions

Tot i que el jaciment encara no ha estat estudiat 
degudament, podem avançar algunes conclu-
sions. Des del punt de vista tipològic, el Bosc 
del Quer no difereix d’altres llocs arqueològics 
de la Catalunya central o de la depressió Preli-
toral, com l’Institut de Batxillerat Antoni Pous 
(Manlleu, Osona), Sant Llorenç de Boada – el 
Graell (Vic, Osona), Can Roqueta (Sabadell, 
Vallès Occidental), Can Gambús I i II (Saba-
dell, Vallès Occidental) o els Mallols (Cerda-
nyola del Vallès, Vallès Occidental). Es tracta 
d’assentaments a l’aire lliure, emplaçats estra-
tègicament sobre elevacions suaus del terreny, 
amb bona visibilitat i accés fàcil, amb recur-
sos hídrics accessibles, envoltats d’espais aptes 
per al desenvolupament econòmic i propers a 
vies de transhumància i comunicació. El nín-
xol ecològic és fonamental per a l’assentament 
humà; en aquest sentit, cal dir que l’ambient 
biòtic que envolta el Bosc del Quer és ideal. 
L’espai ecològic i orogràfic descrit és apte per a 
sistemes productius basats en petites comuni-
tats agrícoles que tendeixen a l’autosuficiència 
econòmica, que treuen un rendiment acotat 
del potencial econòmic del territori. Aquest 
model ecològic i productiu explicaria l’ocupa-
ció reiterada d’un mateix espai durant la pre-
història recent i determinats períodes històrics, 
com l’antiguitat tardana.

L’assentament calcolític del Bosc del Quer 
el defineix un conjunt de dispositius: domès-
tics, de producció, constructius i cultuals, els 
quals donen testimoni de l’existència d’un 
petit assentament pagès, integrat per una 
comunitat d’ordre domèstic –familiar– que 
devia explotar l’entorn més immediat. En-
cara desconeixem la durada i la temporalitat 
d’aquest establiment. El fet que hi hagi llars 
construïdes, cabanes i/o coberts destinats a 
la producció o l’emmagatzematge, palissades, 
construccions diverses, i un enterrament, in-
dica un grau alt d’arrelament al territori, que 
descarta un assentament de caire esporàdic i 
oportunista. Sabem que, després d’un lapse 
de temps, més o menys dilatat, el lloc torna a 
ser ocupat, durant el bronze final - primera 

edat del ferro, aquest cop per una comunitat 
més reduïda, a tenor de la migradesa de les 
restes. Aquesta comunitat tornarà a explotar 
el territori agrícolament.

La singularitat de l’assentament tardoantic 
rau en l’extrema densitat de fosses tipus sitja 
que hi ha en un espai certament reduït (un 
quart d’hectàrea). S’evidencien diverses fases 
d’ocupació del lloc. Es constata una remoció i 
reestructuració constants de l’espai: s’obliteren 
fosses i se n’excaven d’altres, en el mateix lloc 
o en les proximitats. Així, trobem clots tallats 
per altres de més moderns. A què és deguda 
aquesta concentració d’estructures? L’estudi 
precís de la seqüència estratigràfica i de les 
relacions físiques establertes permetrà en un 
futur, esperem que no gaire llunyà, resoldre 
aquesta qüestió i altres de plantejades, com la 
definició de la població o el volum de la pro-
ducció desada. El volum d’estructures desti-
nades a l’emmagatzematge, localitzades en 
un espai extremament reduït, permet inferir 
l’existència d’un lloc especialitzat destinat a 
l’estoc de la producció: una gran àrea de ma-
gatzem. Aquest lloc devia estar perfectament 
acotat i devia tenir uns límits planificats, que 
devien impedir anar més enllà de l’espai desig-
nat. L’acotament devia diferenciar el magatzem 
d’altres llocs destinats a la producció (camps 
de conreu), habitatge, etc. El material detrític 
exhumat (restes ceràmiques, restes de tipus cu-
linari, objectes manufacturats, etc.) és escàs. 
Aquest fet, recurrent en altres assentaments 
de la mateixa cronologia, permet aventurar 
la proximitat o llunyania de l’espai destinat a 
l’habitació. Sorprèn la gran quantitat de pedres 
i blocs que hi ha en la majoria dels rebliments. 
S’han documentat, de manera reiterada, pe-
dres planes i lloses, que en molts casos hem 
interpretat com a tapes de sitges. La morfologia 
d’altres pedres suggereix l’existència de llindes 
i pollegueres. Destaca el rebliment de la fossa 
E-117, integrat per multitud de fragments de 
torchis. Així, tot i que les restes no lítiques in-
diquen la relativa llunyania de l’espai habitat, 
els elements constructius amortitzats com a 
detritus permeten inferir l’existència d’alguna 
mena de construcció propera.
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Les intervencions arqueològiques 
al jaciment  de Cal Posastre 
(Sant Martí Sarroca, Alt Penedès)
Àlex Vidal Sánchez i Borja Pelegero Alcaide

 I Introducció 

Abans de les intervencions portades a terme 
en aquest sector (2005-2006 i 2008), el jaci-
ment de Cal Posastre no havia estat mai ob-
jecte de cap tipus d’intervenció arqueològica 
malgrat que hi havia algunes evidències que 
feien pensar en una ocupació de l’indret en 
època antiga. En primer lloc, al sector sud del 
solar en qüestió, just en el talús de terra que 
delimitava el camí dels Bous, eren fàcilment 
visibles les restes constructives corresponents 
a algun tipus de dipòsit d’opus signinum que 
havia estat escapçat en algun moment inde-
terminat. La destrucció havia afectat seriosa-
ment l’estructura ja que en l’estat actual, de la 
seva planta rectangular, només es conservava 
un dels costats llargs i un petit tram de la can-
tonada occidental. La resta havia desaparegut 
totalment. Sumat a aquest fet, cal assenyalar 
també que hi havia materials abundants en su-
perfície relacionats amb una ocupació romana 
presumiblement d’època altimperial tal i com 
els primers indicis feien pensar.  

Finalment, però més important, teníem el 
coneixement del descobriment casual fet pel Sr. 
J.A. Salvà l’any 1974 d’un conjunt de materials 
ceràmics localitzats en un lloc molt proper a la 

 
Figura 0. Localització del jaciment arqueològic de Cal Posastre
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finca de Cal Posastre en el moment d’efectuar 
l’arranjament d’una conducció d’aigües resi-
duals. Sembla que la rasa oberta seccionà part 
d’una estructura identificada inicialment com 
una sitja. Al seu interior, a banda de diversos 
fragments de ceràmica,1 es recuperaren diver-
sos fragments de pedra treballada que apunta-
ven ja la singularitat del descobriment. D’en-
tre aquests, destacaven quatre fragments amb 
relleus esculpits de mides diverses (fragments 
1, 2, 3, figura 1 i fragment 13). El conjunt va 
ser estudiat per J. Guitart que el va interpretar 
com les restes corresponents a un monument 
escultòric ibèric de caràcter funerari amb una 
clara filiació celta, segons algunes característi-
ques similars a les d’altres exemplars coneguts 
en l’àmbit sud-gàl·lic (Guitart, 1975, 71-79). 

Per tot això, aquest sector del municipi de 
Sant Martí Sarroca esdevenia interessant des 
del punt de vista de la recerca arqueològica. 
Malgrat aquest interès evident, aquesta zona 

restà durant dècades inalterada, lluny de l’afec-
tació del desenvolupament urbanístic fins que 
finalment s’endegà un nou projecte d’urbanit-
zació de promoció privada. Aquesta actuació 
va motivar el pertinent seguiment dels movi-
ments de terres davant la possibilitat que apa-
reguessin noves restes arqueològiques. El total 
d’intervencions arqueològiques foren costeja-
des per la Junta de Compensació del Sector 3 
de la urbanització del Camp dels Grecs i pel 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Ge-
neralitat de Catalunya.  

Aquest control exhaustiu dels treballs de 
remoció donà ben aviat els primers resul-
tats amb la documentació de diversos estrats 
d’origen antròpic i l’aparició de diferents 
trams de murs que s’anaven entrellaçant. 
Així, davant d’aquestes evidències es pros-
seguí amb la delimitació en extensió de tot 
el jaciment per conèixer l’abast de l’assenta-
ment. Amb l’ajuda de la màquina retroexca-

 
Figura 1. Conjunt escultòric trobat a Cal Posastre l’any 1974. Fossa 5

1. Materials ceràmics corresponents a ceràmica ibèrica pintada, ceràmica campaniana i tègula romana (Guitart, 1975, 
p, 71).
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vadora proveïda d’un cassó de fulla plana es 
van fer diverses passades amb la finalitat de 
retirar tot el sediment superficial acumulat a 
la parcel·la fins a assolir els primers estrats o 
construccions relacionades amb un establi-
ment d’època romana. 

II. Resultat de les intervencions  
arqueològiques

1. L’assentament d’època romana

Durant la primera fase els treballs se centraren 
en el sector central del jaciment on s’acumu-
lava el major nombre de murs. Aquí, s’obser-
vava un gran edifici rectangular distribuït en 
diferents àmbits i adossats en bateria a un llarg 
mur (MR 1) d’almenys 30 metres de longitud 

que recorria gairebé tot l’espai en sentit nord-
sud (Fig. 2). A l’est d’aquestes restes es podien 
observar en planta també dues estructures de 
combustió mentre que a l’oest, en una zona 
molt propera als murs, es documentava en el 
registre un important nivell de sediment que 
amortitzava un espai on es localitzaven in situ 
almenys dos dolis. L’aparició i concentració 
d’aquest tipus d’estructures, associades comu-
nament a tasques productives, feien preveure la 
naturalesa de l’assentament descobert tal com 
va passar posteriorment. Davant la necessi-
tat de conèixer el nivell de conservació de les 
restes així com les possibles fases d’ocupació, 
es determinà l’execució de diversos sondejos 
manuals en dos sectors puntuals del jaciment. 
El primer va permetre comprovar que el mur 
central –fet amb pedres lligades amb morter– 
conservava un metre d’alçària fins arribar al 

Figura 2. 
Planta general 
de les restes 
associades a 
la vila romana 
altimperial
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així com l’element que, incrustat a la part més 
baixa del dipòsit, servia per recollir les impu-
reses i facilitar les tasques de  neteja. Davant 
d’aquesta estructura localitzem els sectors I i 
II, els únics excavats gairebé en la seva totali-
tat. La retirada del nivell superficial deixà a la 
vista dos espais de planta rectangular separats 
per un mur (MR 2) de factura més pobra que 
els perimetrals de l’habitació. L’excavació dels 
nivells de rebliment adossats a les parets que 
conformaven l’espai cobrien un nou mur (MR 
3) a la zona sud, de factura similar a l’ante rior, 
amb pedres menys treballades i terra com a lli-
gament en comptes de morter de calç. Aquests, 
alçats seguint el mateix sentit que els murs en-
cofrats, havien estat reaprofitats parcial ment 
en el fonament dels murs superiors. La deli-
mitació d’aquest nou espai i la recuperació de 
determinats materials ceràmics associats es-
tratigràficament a aquests murs possiblement 
apunten a una fase constructiva anterior. Per 
aquesta raó pensem que som davant d’un 
sector de l’edifici (sectors I, II i III) que devia 
evolucionar a partir de l’esquema inicial d’un 
espai amb planta quadrangular fins a la seva 
partició en dos a partir de l’aprofitament d’es-
tructures preexistents (Fig. 4).  

A continuació de l’anterior, en direcció 
nord, es localitzaven de manera correlativa 
els sectors IV, V i VI, adossats pel seu costat 
occidental al mur longitudinal que feia les 
funcions de tancament de les habitacions per 

 
Figura 3. Detall del lacus localitzat al sector III del 
jaciment

terreny geològic. El segon, fet a l’interior d’una 
de les habitacions de l’edifici principal, deixà al 
descobert l’existència d’una fase constructiva 
anterior. 

Tot això motivà que seguidament es portés 
a terme la segona fase d’intervenció, molt més 
àmplia, que va tenir per objectiu primordial 
la delimitació de les zones que contenien res-
tes arqueològiques. Avancem, però, que l’ex-
cavació en extensió només va ser possible en 
dos dels recintes documentats (sectors I i III), 
que van ser totalment esgotats, mentre que a 
la resta, només es va poder fer parcialment. 
Així doncs, els treballs se centraren bàsica-
ment en l’edifici central, i més concretament 
sobre el seu costat occidental on es documen-
taren fins a sis habitacions de murs alçats amb 
la tècnica de l’encofrat, que conformen un 
complex vertebrat a partir del mur central. A 
l’extrem d’aquest (sector III), es localitzà un 
lacus de 4,50 x 2 metres en un molt bon es-
tat de conservació (Fig. 3). Després d’excavar 
un únic nivell de rebliment, es podia observar 
fàcilment el seu revestiment d’opus signinum 

 
Figura 4. Vista generals dels principals sectors 
excavats: els sectors I i II (en primer pla, separats pel 
mur MR 2), i els sectors IV, V i VI (a dalt de la imatge) 
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aquest costat. De planta quadrangular, pre-
senten unes dimensions molt similars entre 
si, i es documenta un únic accés al costat ori-
ental del sector IV. En aquest és on l’excavació 
facilità més dades ja que després de retirar el 
nivell superficial que cobria tots els murs de 
l’àmbit, es documentà una entrada pavimen-
tada amb còdols i un segon nivell associat a 
un nou mur (MR 6) ubicat al centre de l’ha-
bitació, els extrems del qual aparentment ha-
vien desaparegut ja que es trobava molt afec-
tat pel nivell d’arrasament. Malgrat el fet que 
l’excavació d’aquest àmbit va ser també par-
cial, la factura que oferia aquesta construcció 
podria fer-la relacionar amb la primera fase 
constructiva documentada als sectors adja-
cents. Corresponent o no a una fase construc-
tiva anterior, el que sí que sembla més clar és 
que, en un moment indeterminat, funcionà 
coetàniament amb la resta dels murs de l’ha-
bitació on podia haver estat utilitzat com a 
distribuïdor, per exemple (Fig. 5).

Malauradament, ben poc podem saber 
amb relació a la distribució i l’ús dels sectors 

 
Figura 5. Vista en detall de l’accés a l’est del sector IV

 
Figura 9. Seccions longitudinals dels sectors I, II i IV

V i VI ja que aquí només es va poder excavar 
el primer nivell superficial, el mínim per dei-
xar a la vista els murs perimetrals de l’habita-
ció. De planta amb tendència quadrangular, 
com els anteriors, l’únic aspecte remarcable 
és l’absència de qualsevol tipus de porta, fet 
que podria fer pensar en un espai semisoter-
rat al qual es devia accedir des del pis superior 
(Fig. 9).
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A l’oest d’aquest edifici, es podia distingir 
una segona zona (sector VIII), molt àmplia, 
delimitada per dos llargs murs (MR 4 i MR 5). 
Aquest segon, d’almenys 23 metres de llargada, 
estructurava dues grans àrees al nord (sector 
XI) i a l’oest (sector VII) que van quedar fora 
de l’àrea intervinguda. A l’extrem del mur MR 
5, i adossada a aquest, es va localitzar una es-
tructura de combustió de planta rectangular 
(EC 3) perfectament conservada (amb gairebé 
un metre d’alçària de paret construïda) que 
no va poder ser excavada per falta de temps 
igualment.  

Molt a prop del lacus, a l’oest, es localitzaren 
in situ dos fons de grans tines de ceràmica que 
servien segurament en el procés de fermenta-
ció del most per tal d’elaborar vi. Tot aquest 
conjunt d’evidències ens fan interpretar aquest 
espai com un magatzem (cella vinaria) dintre 
del complex productiu de la vil·la (Fig. 6). A 
l’altra banda del mur MR 5, gairebé al límit del 
jaciment, trobem un espai també obert, però 
desestructurat compost per diferents estructu-
res de difícil interpretació, com un llarg mur 

(MR 7) d’una única cara vista que molt proba-
blement funcionava com a mur de contenció 
o un gran retall de planta irregular de funció 
desconeguda. 

Al límit oriental del jaciment (sector X) les 
estructures localitzades eren poques i es tro-
baven molt més disperses sobre el terreny. Just 
davant de l’edifici descrit anteriorment es va 
documentar un gran retall allargat (12 x 3 m) 
on es va recollir una quantitat important de 
material ceràmic que s’havia anat acumulant 
al seu interior. Els indicis apuntaven a algun 
tipus d’abocador relacionat amb les tasques 
productives desenvolupades en aquest assenta-
ment. Finalment, es descobriren dos forns més 
a l’est del retall anterior i foren excavats en la 
seva totalitat. El primer d’aquests (EC 1), més 
petit i tipològicament més senzill, presentava 
una planta allargada amb la boca d’accés segu-
rament a l’extrem sud (Fig. 7). El cobriment de 
l’estructura es devia fer a través de l’aproxima-
ció de les parets laterals fins a aconseguir una 
volta ja que es conserva part de l’arrencament 
dels suports. L’excavació del sediment gairebé 
no va aportar material ceràmic, i s’enregistrà 
un únic reompliment compost bàsicament per 
cendres testimoni de la seva darrera activitat. 
Just al costat, es descobrí un segon forn (EC 2) 
de dimensions superiors a l’anterior (Fig. 8). 
Aquest, seguint la morfologia típica dels forns 
romans, conservava la boca d’accés, la cambra 
de cocció i la graella sencera (1,65 x 1,60 m). 
A l’igual que l’anterior els materials recollits 
foren escassos i únicament es van recuperar 
algun petit fragment de ceràmica comuna i 
àmfora romana, i material constructiu al se-
diment acumulat a l’accés de la cambra. Fi-
nalment, a la mateixa zona, encara apareixien 
alguns testimonis d’alguns murs relacionats 
segurament amb els treballs als forns.

La dispersió important de les estructures 
localitzades va fer que, al límit oriental del ja-
ciment (l’única zona no construïda on aquest 
podia créixer) es fessin tota una sèrie de grans 
rases per determinar la continuïtat de les res-
tes. Malgrat que es va recollir algun material 
superficial els resultats van ser negatius. 

Amb relació al conjunt d’estructures docu-
mentades a Cal Posastre sembla clara la seva 

 
Figura 6. Detall d’un doli in situ, seccionat i farcit per 
un estrat amb cendres
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Figura 7. Planta i secció de l’estructura de combustió EC 1 localitzada al sector X
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Figura 8. Planta i secció de l’estructura de combustió EC 2 localitzada al sector X
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pertinença a un complex major productiu (pars 
fructuaria) d’una vil·la romana, els inicis de la 
qual caldria situar molt segurament a mitjan 
segle i dC. Un conjunt més o menys homogeni 
de materials tals com àmfora tarraconense (Dr. 
2-4) i africana, una bona representació de terra 
sigil·lada sud-gàl·lica llisa, un fragment infor-
me de marmorata, ceràmica africana de cuina 
i parets fines, així semblen indicar-ho. Quant a 
la seva perduració, resulta més difícil establir-ne 
una cronologia clara ja que en alguns sectors 
(sobretot els corresponents a l’edifici central) no 
abunden els fragments determinants per mar-
car un final per a aquest assentament. El que 
sí s’ha pogut observar és la presència en deter-
minades zones i àmbits d’un nivell d’incendi 

que podria haver significat el final de l’activitat 
productiva. És en aquest estrat, que en certa ma-
nera segella l’ocupació romana a Cal Posastre, 
on la recuperació dels materials associats ens 
portaria a situar l’abandonament definitiu de 
la vil·la en un moment difícil de precisar du-
rant el segle iii dC a partir del predomini de la 
terra sigil·lada hispànica i l’africana A amb una 
presència encara significativa pel que fa a la ter-
ra sigil·lada sud-gàl·lica, l’àmfora tarraconense 
i l’africana de cuina (Fig. 10). Segons això, tot 
sembla indicar que ens trobem davant de la part 
productiva d’una vil·la el final de la qual es de-
via produir abans de l’entrada en el baiximperi, 
i que va tenir així una vida relativament curta. 
Res no coneixem de la possibilitat de l’existència 

 
Figura 10. Materials ceràmics associats a l’ocupació romana de Cal Posastre. A la dreta, materials republicans 
relacionats amb la fase constructiva inicial del jaciment
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de l’àrea domèstica o residencial del complex 
tal com hauríem de pressuposar, ja que malgrat 
les intervencions urbanístiques als voltants de 
la zona ocupada per les restes, no en tenim cap 
evidència material. 

Però com apuntàvem anteriorment, tres dels 
sectors excavats havien aportat dades quant a 
l’existència en el registre d’una possible fase 
constructiva anterior a la vil·la tal com final-
ment es va confirmar. Recordem que en tres dels 
sectors excavats (I, II i IV) es van localitzar tres 
murs (MR 2, 3 i 6) que posteriorment devien 
ser reaprofitats. En aquest punt, la importància 
radicava a situar cronològicament aquesta pri-
mera fase atenent la naturalesa i l’origen de les 
conegudes restes escultòriques de Cal Posastre 
i si, d’altra manera, aquests dos fets (amortit-
zació dels fragments escultòrics i assentament), 
podien estar relacionats. Per començar, hem de 
dir que la superfície excavada i el conjunt de 
materials ceràmics associats a aquests murs no 
són suficients com per afirmar o refusar aques-
ta hipòtesi. A això hem de sumar la particula-
ritat que els materials es troben barrejats amb 
els dels nivells superiors a causa de la profunda 
transformació constructiva, la fonamentació de 
la qual afectà els nivells inferiors. Malgrat això, 
i després de descartar aquells individus segura-
ment provinents de la darrera fase, es pot ob-
servar una petita representació d’un conjunt as-
sociat al període baixrepublicà amb fragments 
informes d’àmfora púnica i itàlica, ceràmica 
comuna púnica així com diversos individus 
corresponents a les produccions locals ja sigui 
en grans contenidors (àmfora) com en vaixella 
de cocció oxidada, que situen una ocupació de 
l’indret entre finals del segle ii aC i la primera 
meitat del segle i aC.

2. Evidències d’activitat en època ibèrica: 
les fosses d’amortització del monument de 
Cal Posastre

Paral·lelament als treballs de l’excavació de 
l’assentament romà de Cal Posastre, el fet més 
rellevant va ser sens dubte l’aparició al sector oc-
cidental del jaciment, just en el seu límit amb la 
carretera, d’una estructura de planta quadran-

gular excavada al subsòl. La neteja superficial i 
delimitació del que en un primer moment es va 
interpretar com la cantonada d’un dels murs, 
va deixar entreveure una fossa (1,50 x 1,30 m) 
a l’interior de la qual es podien intuir alguns 
blocs de pedra que havien estat treballats (Fig. 
11). Un examen més minuciós va permetre 
comprovar que efectivament aquells blocs pre-
sentaven decoracions esculpides (fragment 4) i 
relleus de la mateixa naturalesa que els desco-
berts anteriorment. L’excavació de l’únic nivell 
de reompliment d’aquesta estructura (UE 9), 
d’una profunditat màxima de gairebé 50 cm, va 
permetre descobrir un total de quatre fragments 
esculpits (fragments 4, 5, 6 i 10), clarament re-
lacionables amb el monument funerari de Cal 
Posastre. Un grup més nombrós, compost per 
blocs irregulars de diverses mides, havia estat 
llençat i amortitzava intencionadament aquest 
dipòsit (fossa 1) al qual també acompanyaven 
un petit conjunt de materials ceràmics. Val a 
dir, primer de tot, que el material d’aquesta es-
tructura es troba molt barrejat la qual cosa fa 
molt difícil d’establir una datació fiable ja que 
es tracta d’un dipòsit amortitzat amb materials 
tan diversos cronològicament com dos frag-
ments, un de terra sigil·lada hispànica i un altre 
d’àtica de vernís negre. Entre aquests també es 
recolliren fragments d’àmfora itàlica i púnica, 
vernís negre de Cales, ceràmica reduïda ibèrica 
i de cocció oxidada, a més de tègules i dolis. La 
causa d’aquesta diversitat cronològica de mate-
rials potser l’hauríem d’atribuir a una afectació 
major d’aquesta estructura durant l’ocupació 
romana de l’indret.  

Davant de la importància evident de les no-
ves restes escultòriques es programà una nova 
intervenció dirigida amb l’objectiu de descobrir 
la pervivència o no de la resta del monument de 
Cal Posastre. Així doncs, els treballs se centra-
ren en un estret talús allargassat de terra que 
havia restat intacte a mode de testimoni entre 
la carretera i la zona excavada. Aquí, a més de 
documentar noves restes associades a l’hàbitat 
romà, el descobriment realment interessant va 
ser, és clar, l’aparició de quatre noves fosses molt 
semblants a l’anterior, que sortosament con-
firmaven l’existència de més fragments perta-
nyents al monument ibèric (Fig. 12). 
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Figura 11. Detall de la fossa 1: 
fragments escultòrics recuperats
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Figura 12. Vista general del sector IX on es localitzen les fosses d’amortització. Fossa 1 (finalitzada), 
fossa 2 i fossa 4 (a dalt de la imatge)
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Molt a prop de l’anterior, a un metre escàs 
de distància, apareixia l’estructura possible-
ment més interessant del grup: la fossa 2 (Fig. 
13). De planta rectangular (0,90 x 1,30 m) 
conservava una profunditat total d’uns 40 cm 
fins al nivell geològic. L’aspecte més rellevant, 
a banda de la localització de nous fragments 
esculpits, és clar, va ser la identificació de tres 
nivells diferents de rebliment que amortit-
zen el dipòsit excavat. Aquests, expressament 
diferenciats, ja fos per la disposició a l’inte-
rior de blocs de pedra (esculpida o no) i de 
fragments de ceràmica, s’alternaven a la fossa 
formant quelcom semblant a capes regularit-
zades. Cobrint el nivell geològic s’excavà un 
estrat (UE 34) d’uns 24 cm de gruix compost 
principalment per blocs irregulars de diverses 
mides que havien estat dipositats en el fons de 
l’estructura. Acompanyant aquests elements es 

van trobar també alguns fragments de ceràmi-
ca, però el més important, un altre cop, va ser 
la identificació de fins a vuit nous fragments 
d’escultura (fragments 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21 
i 22). Per sobre de l’anterior, es documentà un 
segon estrat (UE 26) de només 4 cm de gruix 
que havia estat format estrictament a partir 
de la disposició regular i intencionada d’una 
acumulació de fragments de ceràmica i tègula. 
Finalment, cobrint el nivell anterior i sota el 
nivell superficial, es va documentar un estrat 
(UE 25) d’uns 12 cm de gruix format gairebé 
en la seva totalitat per blocs petits i mitjans 
entre els quals es recolliren tres fragments 
més amb decoració esculpida (fragments 9, 15 
i 16), mentre que semblava que la major part 
del contingut d’aquesta fossa corresponia a 
individus de composició calcària que havien 
estat simplement abocats per completar el di-

 
Figura 13. Detall dels dos primers estrats excavats a la fossa 2 (esquerra): fragments escultòrics localitzats al 
primer nivell (UE 25)
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pòsit. Quant al conjunt ceràmic identificat cal 
dir que, en termes generals, aquest esdevé un 
dipòsit més homogeni que el corresponent a 
la fossa 1, a més de resultar fonamental en la 
datació cronològica del final de totes aques-
tes estructures. En aquest dipòsit la produc-
ció més ben representada és la d’origen local 
(266 fragments), entre la qual podem trobar 
tant ceràmica a mà i de cocció oxidada com 
individus amfòrics (5). La relació de les impor-

tacions és minsa, però cabdal amb tres frag-
ments de vernís negre de Cales (un d’escude-
lla L1) i exemplars d’àmfora itàlica (Dr 1B), 
àmfora africana tripolitana i possiblement de 
sud-hispànica (Fig. 14). Tot això acompanyat 
de tègules i dolis, però d’una manera gairebé 
testimonial. Tot plegat a l’hora d’establir una 
cronologia i a partir dels materials identificats, 
però també per l’absència d’altres de més antics 
(com la campaniana A) estem en disposició de 

 
Figura 14. Materials ceràmics. Fossa 2: 1-2 ceràmica itàlica, 3-4 ceràmica de vernís negre, 6-9 ceràmica ibèrica
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Figura 15.  
Detall de la 
fossa 3:  
fragments 
escultòrics 
localitzats

proposar una datació per a l’amortització 
d’aquesta estructura en el context del se-
gle i aC, segurament en un moment ben 
entrat, cap al segon quart de la centúria.

A continuació de l’anterior, i molt pro-
pera també, es localitzà la fossa 3 (Fig. 
15). De planta rectangular i dimensions 
molt semblants (1,40 x 1,10 m), aquesta 
en concret semblava haver estat greument 
afectada per les actuacions portades a 
terme al solar en època moderna. Això 
provocà que l’estructura només conservés 
una profunditat de 25 cm i que la seva 
planta aparegués parcialment desfigura-
da. Aquest fet segurament va afectar el 
seu sediment interior el qual apareixia 
d’alguna manera remogut modificant 
l’estratigrafia original acumulada. Aques-
ta responia a un únic estrat de matriu 
més argilosa (UE 37) que ocultava unes 
poques pedres de mida petita disposa-
des en el fons del retall. Entre elles van 
ser identificats cinc fragments esculpits 
(14, 23, 24, 25 i 26), algun dels quals con-
servava restes de pigment vermell sobre 
la seva superfície. Amb relació al petit 
conjunt de material ceràmic recuperat, 
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aquest mostra una preponderància so-
bretot de les produccions locals (vaixella 
ibèrica de cocció oxidada i àmfora ibèri-
ca) per sobre de les importacions, total-
ment testimonials, amb alguns informes 
d’àmfora tripolitana i sud-hispànica. A 
banda d’aquests, en una estructura pro-
pera, totalment deformada i difícilment 
interpretable, s’excavà un nivell arrasat 
de reompliment en el qual s’identifica-
ren uns pocs fragments d’àmfora itàlica 
i nord-africana a més d’un plat (L5) de 
vernís negre de Cales.     

Al sud de les fosses 1 i 2, es descobrí 
una quarta estructura (fossa 4) de planta 
pràcticament quadrada (1,10 x 1 m), que 
semblava inaugurar una segona aline-
ació de dipòsits seguint el patró definit 
per les fosses 1, 2 i 3 (Fig. 16). La neteja 
del nivell superficial deixà a la vista un 
únic nivell de rebliment (UE 28) d’uns 
escassos 25 cm de profunditat, la qual 
cosa feia pensar que aquesta estructura 
també havia patit un fort grau d’arrasa-
ment. Això va ser encara més evident en 

Figura 16. Detall de la fossa 4:  
fragments escultòrics localitzats
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la dificultat per reconèixer el retall original un 
cop buidada l’estructura. Tal i com es va do-
cumentar, aquest nivell es va formar a partir 
de l’acumulació de diversos blocs, petits i mit-
jans, la majoria dels quals no presenta evidèn-
cies d’haver estat treballats a excepció de tres 
fragments (7, 8 i 27) ubicats a la cantonada sud 
del retall, que és a més l’única estructura, per 
altra banda, de la qual no es va recuperar cap 
fragment ceràmic. 

Finalment, davant la confirmació de l’apari-
ció de noves estructures, la recerca se centrà en 
aquells sectors adjacents a les fosses descobertes 
segons l’esquema inicial. Així, a l’oest de la fossa 
4 i al sud de la fossa 3 es localitzà un nou retall 
(fossa 5) just en el talús de la carretera (1,50 x 
1,35 m). Després d’excavar el sediment que la 
reblia, recollint alguns fragments de ceràmica 
ibèrica molt rodada, però també intrusions de 
ceràmica moderna i plàstic, es va identificar 
com el dipòsit excavat l’any 1974 del qual s’ex-
humaren els únics fragments del monument es-
cultòric de Cal Posastre fins a aquests moments. 
Malgrat l’afectació de l’estructura a causa dels 
elements externs, es va poder reconèixer el retall 
original desfigurat, de forma rectangular com 
els anteriors, que descartava la seva identificació 
com a sitja tal i com es va apuntar en el moment 
del seu descobriment. Com vam poder veure 
finalment, aquesta devia ser l’estructura que 
amagava alguns dels fragments més interessants 
del monument escultòric, fet que s’explicaria 
gràcies a una afectació menor de l’estructura 
que va permetre la conservació d’uns 60 cm de 
profunditat.

Davant la regularitat aparent en la ubicació 
d’aquestes estructures sobre el terreny, l’ob-
jectiu va ser la recerca d’una sisena estructura 
entre les fosses 1 i 4, ja que el fet de la seva 
existència hauria significat la confirmació 
d’una segona alineació de 3 dipòsits excavats 
i “ordenats” de forma expressa. La neteja 
d’aquest sector, però, va proporcionar un re-
sultat negatiu amb relació a aquest supòsit, i 
es va documentar únicament un suau rebaix 
del nivell geològic de forma rectangular (EI 
6), a l’interior del qual es localitzà una grui-
xuda capa de morter de calç (UE 30). Per sota 
d’aquest estrat, va aparèixer un segon nivell 

(UE 33) fet a partir de l’acumulació de mate-
rial ceràmic (com en el cas de la fossa 2) que 
deixava veure un retall irregular tan arrasat 
que no va permetre la seva interpretació o as-
similació als ja descoberts. 

III El conjunt escultòric

1. Troballa i recomposició: una proposta de 
restitució

Una vegada conegut el context arqueològic, 
centrarem la mirada en, segurament, l’aspecte 
més interessant resultant de les intervencions a 
Cal Posastre: la descoberta de nous fragments 
escultòrics associats al conegut monument es-
cultòric. Per començar, volem puntualitzar el 
fet que tots els fragments relacionats amb el 
conjunt escultòric van aparèixer repartits de 
manera desigual a l’interior dels dipòsits loca-
litzats, de tal manera que no s’observa cap in-
dici de tria o selecció en el moment d’efec tuar 
aquesta acció. Evidentment, som conscients 
del nivell elevat de fragmentació de les peces 
recuperades així com de l’absència, pensem, 
d’una part important de fragments que inte-
graven el conjunt original. Des del nostre punt 
de vista, la mancança d’individus o l’estat de 
conservació tenen molt a veure amb un nivell 
fort d’arrasament que devia seccionar aques-
tes estructures i va motivar la pèrdua d’una 
part considerable del seu contingut. En aquest 
sentit, no hem de descartar tampoc la possi-
bilitat de l’existència d’altres dipòsits en altres 
sectors propers, urbanísticament ja modificats. 
El traçat de l’antic camí podria haver compor-
tat l’eliminació definitiva d’altres estructures 
d’aquesta tipologia.  

Amb relació a les restes escultòriques hem 
de dir que al final del procés d’excavació dels 
quatre dipòsits es van recuperar un total de 
vint-i-tres nous fragments, als quals només 
hem sumat els quatre estudiats específicament 
per J. Guitart a causa de la incertesa del nom-
bre total de peces treballades recollides l’any 
1974. Del grup recentment descobert, se’n van 
documentar quatre fragments a la fossa 1, onze 
a l’interior de la fossa 2 (distribuïts en dos dels 
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nivells excavats), cinc més a la fossa 3 i final-
ment tres a la fossa 4. Gairebé la totalitat de les 
peces amb decoració que han estat identifica-
des ara presenten un alt interès a causa del buit 
evident que tradicionalment ha patit l’escul-
tura d’època ibèrica a Catalunya. Però és cert 
que entre aquest nou grup, alguns esdevenen 
primordials ja sigui pels motius representats, 
pel seu estat de conservació, o bé perquè han 
estat clau en els treballs de reconstrucció teò-
rica del monument original. 

Entre aquests destaquen els fragments 4, 5, 6 
i 10 (fossa 1) ja que no només tenen els relleus 
més interessants iconogràficament parlant, 
sinó que també confirmen la correspondència 
entre els fragments antics i els nous gràcies als 
punts d’unió localitzats (Fig. 17). Si atenem a 
les característiques del primer (fragment 4) ob-
servem un bloc de forma allargassada (78 x 33 
x 29 cm) al lateral del qual s’esculpiren en baix 
relleu dos caps tallats que segueixen el mateix 
patró artístic que el documentat al monument 
de Cal Posastre. La cara frontal de la peça, mal-
grat l’erosió de la seva superfície, mostra l’em-
premta d’una franja horitzontal que podria 
haver marcat un canvi en el registre decoratiu. 
La cara posterior, allisada i sense cap tipus de 
decoració, pot indicar que el conjunt recolza-
va sobre algun pilar o mur que n’assegurava 
l’estabilitat. Respecte als motius principals, els 
caps esculpits, podem dir que es tracta d’una 
seriació de tres caps disposats l’un sobre l’altre 
i emmarcats a la part dreta i superior per mitjà 
d’una motllura segmentada. Aquesta decoració 
desapareix a la part baixa del fragment on no-
més es conserva part del pentinat d’un tercer 
cap. La figura superior presenta la meitat dreta 
més desgastada a causa de l’erosió que afecta 
la conservació dels trets facials del rostre, que 
és representat de forma molt esquemàtica en 
una posició totalment frontal. També s’hi pot 
identificar la reproducció del clàssic pentinat 
definit per línies paral·leles que s’uneixen al 
front a mode de serrell. Respecte dels ulls, 
aquests no estan destacats o definits sinó que 
es perfilen suaument a la zona orbital, i acom-
panyen un nas de forma trapezoïdal amb base 
àmplia i uns llavis lleugerament marcats que 
dibuixen una boca arrodonida i tancada. La 

cara finalitza amb una barbeta pronunciada 
ben definida, però amb la marca d’un cop di-
recte a l’extrem. La segona cara, a uns 10 cm 
de l’anterior, mostra unes característiques es-
tilístiques molt similars, però amb unes petites 
diferències: és lleugerament més gran, cosa que 
la fa destacar més que la primera. En general 
els trets facials són més evidents i les línies 
més allargades. Sota el front (amb un penti-
nat similar, però més desdibuixat) trobem una 
profunda depressió horitzontal que serveix per 
intuir els ulls i un nas triangular. Al costat, i a 
diferència de l’anterior, es destaquen clarament 
els pòmuls. La boca, més petita, es marca amb 
uns llavis fins lleugerament oberts, per sobre 
d’una barbeta més estreta. Al límit inferior del 
bloc, a 8 cm de la segona cara, apareix la part 
superior d’un tercer cap que mostra únicament 
un pentinat idèntic als dos anteriors (Fig. 23). 
Aquesta fractura resultà cabdal per a l’elabora-
ció d’una reconstrucció teòrica del monument 
ja que coincidia amb la fractura observada al 
fragment principal aparegut el 1974 (fragment 
1, fossa 5).  

 
Figura 17. Fragments recuperats a la fossa 1 
corresponents al monument 1
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El segon bloc d’interès a la fossa 1 és el frag-
ment 5 (65 x 48 x 30 cm). El seu costat esquerre 
es troba seccionat diagonalment i deixa a la 
vista la part interna del bloc. La cara posteri-
or, repicada i allisada no presenta decoració ja 
que era la superfície destinada a ser recolzada, 
mentre que a la cara frontal apareixen els ele-
ments defigcoratius. En horitzontal, travessant 
tot el bloc, se situa una franja àmplia (com a 
continuació del tram enregistrat al fragment 4) 
que devia dividir l’espai també en dos registres 
escenogràfics. Al superior, trobem esculpit part 
del relleu d’un cavall del qual només es con-
serven les potes del darrere, la cua i la gropa. 
Les línies que dibuixen el contorn són simples 
i estilitzades i denoten potser una certa des-
preocupació pels acabats o per la fidelitat al 
tractament anatòmic de la figura. No obstant 
això, sí que podem apreciar un esforç a des-
tacar (rudimentàriament, això sí) certes parts 
característiques de les potes com la sofraja, el 
taló o el casc, a més d’una llarga cua decorada 
amb línies en espiral a mode de trena. En el 
registre inferior, a causa del fort desgast, només 
es pot apreciar l’empremta d’una línia vertical 
corresponent a una figura totalment perduda. 

Finalment, volem fer menció del fragment 
10 i no tant per la riquesa de la seva decoració 
com pel fet que no encaixa amb el monument 
1, la qual cosa remet a l’existència d’un segon 
conjunt, denominat monument 2. El bloc (35 
x 30 x 28 cm, aproximadament), malgrat que 
està severament fragmentat, ofereix una apa-
rença força compacta amb una única cara amb 
figuració esculpida, mentre que la resta de ca-
res només han estat polides. A la cara frontal 
d’aquest mateix bloc s’observa en un baix relleu 
pronunciat una figura allargada i estreta (frag-
ment 11) que resta emmarcada a l’angle del bloc 
(com a cantonada d’aquesta segona escultura), 
i que recorda potser la forma d’una extremitat 
superior. Per sobre d’aquesta, un segon element 
(fragment 12), es presenta pràcticament exempt. 

A la fossa 2 els individus més representatius 
des del punt de vista compositiu són segura-
ment els fragments 11 i 12 (Fig. 18) ja que van 
permetre completar parcialment el fragment 
10 de la fossa 1, amb la superposició d’un se-
gon fragment del possible braç i una peça ar-
rodonida de secció plana, i gairebé exempta, 
que es podia remuntar per sobre de l’anterior, 
tot plegat molt difícil d’interpretar. A banda, 

 
Figura 23. Detall dels caps al lateral del fragment 4 del monument 1 de Cal Posastre
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altres fragments poden esdevenir força interes-
sants quant a la seva simbologia, però poc útils 
en els treballs de reconstrucció (Fig. 19). Entre 
aquests destaquem primer un petit fragment, 
denominat 17 (17 x 14 x 6 cm) amb un perfil 
destacat en positiu, de forma semicircular, que 
pot recordar la roda d’un carro, a l’interior del 
qual es poden apreciar dos dels seus radis, molt 
erosionats. Un segon fragment interessant és 
el fragment 16 (13 x 7 x 6 cm) la decoració del 
qual es concentra en una única cara on, en re-
lleu molt destacat (2 cm), es representen dues 
motllures paral·leles amb decoració pintada de 
coloració vermellosa. Al final d’aquestes, en un 
altre pla, s’identificaren les urpes molt esque-
màtiques del que s’ha considerat com la repre-
sentació d’algun tipus de rapinyaire o felí. En 
la mateixa línia, un tercer individu (fragment 
15) d’uns 35 cm de llargada va ser localitzat 
en el nivell superior de la fossa. Com en el cas 
anterior possiblement es tracta d’un exemplar 
pràcticament exempt decorat en tota la seva 
superfície a excepció d’un únic costat seccionat 
en el punt d’unió amb un altre fragment. La 
forma és d’un cos allargat en què es destaca 
una banda ampla a partir de la qual es dibui-
xen una sèrie de motllures poc pronunciades 
que imiten pel que sembla els plecs d’una ves-
timenta difícil de precisar. Els fragments 18, 19 
i 20 (50 x 23 x 8 cm) podrien respondre a les 
restes d’una estela llisa sense decorar situada 

 
Figura 18. Fragments corresponents al monument 2. 
Fragments 9, 11 i 12 (fossa 2), 10 (fossa 1)

en el mateix indret. Del grup reduït de la fossa 
3 només en volem assenyalar un únic individu 
(fragment 14) de petites dimensions (uns 9 cm 
d’amplada) que representa una mà agafant al-
gun objecte impossible d’identificar per l’estat 
de fragmentació. Malgrat la forta erosió també 
es poden veure aquí restes de pigment vermell 
decorant la seva superfície.

Finalment, a la fossa 4 els fragments 7 i 8 (45 
x 23 x 14 cm) són dos dels individus més inte-
ressants ja que, com veurem, han ajudat a com-
prendre la globalitat del conjunt en la mesura 
que han estat ubicats en la seva teòrica posició 
original. Un cop remuntats ambdós fragments 
cal dir que l’única superfície amb decoració 
conservada presenta tres gruixudes motllures 
superposades (la superior molt fragmentada), 
molt destacades sobre un fons llis polit. Per altra 
banda, sembla que aquest tipus d’acabat, repicat 
i allisat, es podria repetir a la cara inferior del 
fragment 8, fet que indicaria que aquesta part 
estaria situada parcialment fora del pla principal 
del monument. No tenim dubtes amb relació a 
la interpretació d’aquest fragment ja que clara-
ment al·ludeix al seient amb coixins documen-
tat també al lateral del fragment 1, i del qual és 
una còpia molt similar. A l’igual que en casos 
anteriors tornem a trobar-hi evidències de de-
coració pintada sobre part de la seva superfície. 

Pel que fa a la proposta de restitució que 
presentem aquí, recordem que aquesta es fo-
namenta tant en la correspondència física de 
dos dels fragments principals (fragments 1 i 
4) com en raons estilístiques de pes que fan 
inqüestionable aquesta pertinença. Per a la re-
solució de la primera s’han observat tots els 
punts de contacte i encaix tant dels fragments 
nous com dels vells. Una vegada analitzats 
amb deteniment tots aquests, proposem que 
hi havia almenys dos monuments que potser 
formaven part d’alguna mena de complex in-
tegrat per diverses escultures. Els individus 
identificats com a pertanyents al monument 
1 (fragments de l’1 al 8), del qual s’ha fet una 
reconstrucció hipotètica, van ser localitzats 
en tres fosses diferents (1, 4 i 5). En aquest 
primer monument, la composició feta demos-
tra l’encaix entre si dels fragments 4, 5 i 6, així 
com l’encaix d’aquest grup amb el fragment 
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Figura 19. Detall de diversos fragments localitzats a la fossa 2 (15, 16, 17, 18, 19 i 20), fossa 3 (14) i fossa 4 (7 i 8) 

1 a través del trencament superior d’aquest 
últim i el trencament inferior del fragment 4, 
de la qual cosa en resulta finalment la recons-
trucció d’un dels caps esculpits seccionat en 
època antiga.  

Per contra, considerem que els fragments 2 
i 3 no es podrien ubicar en aquest costat del 
monument sinó a l’oposat a causa de la posició 
que ocupen els caps amb relació a la banda que 
els emmarca i la representació al fragment 3 
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de la pota d’un seient que no pot associar-se 
amb la cadira del característic personatge prin-
cipal. L’existència d’un segon tron o seient (i, 
per tant, d’un segon personatge, com a mínim) 
ve reforçada a més per l’aparició dels fragments 
7 i 8, que representen com hem dit els coixins 
d’aquest tipus de moble, el qual caldria si tuar-
lo en una posició central o esquerra del monu-
ment davant la impossibilitat de relacio nar-lo 
amb el seient dret. No obstant això, hi ha una 
dificultat per assumir la posició a l’esquerra 
d’aquests coixins ja que, per volum, no acaben 
d’encaixar en el cos del monument tal com ho 
fa el primer (fragment 1), fet que provoca que 
quedi desplaçat cap endavant, destacat, a una 
distància tal que també fa difícil la seva asso-
ciació amb la pota del fragment 3. Per tant, 
davant d’aquesta asimetria particular, som 
partidaris de descartar la possibilitat d’un mo-
nument amb només dos personatges sedents 
en favor d’una via que planteja finalment un 
monument amb tres figures entronitzades. 
Com a conseqüència se’n derivaria que els 
fragments 7 i 8 deuen correspondre al seient 
utilitzat per la figura central. En aquest sentit 
l’empremta vertical i allargada d’un element 
exempt (totalment desaparegut) a la part infe-
rior del fragment 5 (molt similar a la situada al 
fragment 1, a la zona on hi devia haver el cap 
de la figura humana), podria refermar aquesta 
teoria.  

Sobre el monument 2 (Fig. 18, fragments 9 
a 12), distribuïts a les fosses 1 i 2, val a dir 
que no és possible cap tipus d’aproximació re-
constructiva a causa de factors com l’escassetat 
d’individus o els problemes interpretatius del 
grup, molt fragmentat i amb uns elements de-
coratius difícilment desxifrables. Una vegada 
encaixats els quatre individus formant un sol 
bloc, poc més podem dir a banda d’assenyalar 
que molt probablement corresponia a una de 
les cantonades d’un segon monument. La resta 
dels 15 fragments localitzats (fosses 2, 3, 4 i 
5), individus de dimensions reduïdes en gene-
ral, no han pogut ser associats directament a 
un o altre monument per les mateixes causes 
apuntades. 

Les dificultats a l’hora d’imaginar la forma 
original que devia tenir el monument 1 han 

estat moltes perquè, com hem comprovat, és 
evident que falten molts fragments essencials 
(caps, mans, objectes) per comprendre’l en 
tota la seva magnitud. Factors com l’erosió o 
la dispersió dels fragments tampoc no han aju-
dat en aquest sentit. Malgrat tot això, creiem 
estar en disposició d’aventurar una proposta 
de restitució hipotètica basant-nos tant en els 
treballs de recomposició (tal com hem expli-
cat), com en uns criteris estilístics i formals 
segons els paral·lels coneguts, com veurem més 
endavant. Així doncs, el conjunt es mostraria 
com una pilastra paral·lelepipèdica que pot-
ser arribava a superar àmpliament el metre i 
mig d’alçària, tenint en compte que els frag-
ments conservats ja sumen 140 cm (Fig. 20). 
L’amplada original és un dels paràmetres més 
imprecisos, perquè no hi ha una continuïtat 
en sentit horitzontal, però l’amplada màxima 
conservada dels fragments 4 i 5, així com la 
marca de trencament per sota de les potes del 
cavall centrades al monument juntament amb 
el personatge sedent central, semblaria estar al 
voltant dels 1,10 metres. Sabem, això sí, amb 
seguretat que el gruix d’aquest conjunt oscil-
lava entre els 35 cm (a la part mitjana i baixa, 
a l’altura de les figures humanes) i els 29 cm 
en el registre superior. L’existència de diversos 
individus (fragments 1, 2, 4 i 5) amb la cara 
anterior (decorada) i posterior (polida) ben 
conservades demostren aquesta dada de ma-
nera fefaent. Respecte als elements esculpits re-
presentats en els diversos registres escenogrà-
fics es recull una cara frontal amb tres figures 
humanes assegudes, fetes gairebé en volum ple, 
i adossades al cos del monument a mitja altu-
ra. Per damunt d’aquestes, un segon registre 
mostra el relleu d’un cavall, a la vegada que als 
laterals podem trobar 2 frisos que emmarquen 
dues fileres de caps humans, 7 per cada costat, 
tot plegat rematat a l’extrem superior dret per 
algun element escultòric desconegut.

Tal com succeeix amb nombrosos exem-
ples de l’antiguitat, l’escultura de Cal Posastre 
no es presentava precisament “nua” quant a 
decoració sinó que, com hem apuntat ante-
riorment, destaca l’aparició de restes de pin-
tura i estuc sobre la superfície d’alguns dels 
fragments recuperats, que devien oferir un 
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aspecte final certament impactant. L’ús de 
la pigmentació vermella el podem trobar en 
uns pocs individus (per exemple als llavis dels 
caps representats al lateral del monument o a 
la cua del cavall), però assumim que bona part 
del conjunt es devia trobar decorat fent servir 

aquest recurs. L’estudi químic i orgànic2 que 
s’ha fet sobre les peces també ha permès obser-
var l’aplicació en alguns fragments d’un acabat 
o estuc blanc a base de morter disposat sobre 
la seva superfície amb una intenció difícil de 
desxifrar.  

 
Figura 20. Restitució hipotètica del monument 1 ibèric de Cal Posastre

2. Recollit a l’Informe de restauració de l’escultura ibèrica de cal Posastre de Mireia Borgoñoz i Motjer, conservadora-
restauradora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. L’anàlisi va revelar aspectes com la composició 
de la pedra utilitzada en la fabricació de l’escultura (calcarenita porosa d’origen local) i la naturalesa dels pigments 
aplicats sobre alguns fragments, compostos per un òxid de ferro.
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2. Els paral·lels morfològics i iconogràfics

Centrarem el nostre estudi en el monument 
1 el qual, malgrat que ha perdut més de dos 
terços de la seva superfície, ens ha permès fer 
una aproximació a la seva restitució hipotètica, 
esforç impossible en el cas del monument 2. 

El primer mostra inf luències provinents 
tant d’altres zones peninsulars com del sud 
de la Gàl·lia. Pel que fa a la primera zona, el 
paral·lel morfològic més clar seria el monu-
ment escultòric de La Vispesa, al Baix Aragó 
(Marco, Baldellou, 1976). Aquest exemplar, 
que també va ser recuperat en un estat molt 
fragmentat, va ser reconstruït com una pilas-
tra paral·lelepipèdica de 2 x 1 x 0,45 m apro-
ximadament. Es va proposar inicialment una 
cronologia situada entre la segona meitat del 
segle ii aC i el segle i aC, a més d’atorgar-li 
un caràcter commemoratiu i religiós marcat 
(Marco, Baldellou, 1976). El monument va 
ser reestudiat recentment per I. Garcés, que 
és partidari de situar-lo cronològicament al 
segle ii aC i proposar-ne una funció funerà-
ria (Garcés, 2007). Per altra part, la possible 
escultura en gairebé ple volum que remata el 
monument 1 podria representar un felí com 
el lleó representat de l’estela de l’Acampador 
(Casp), malgrat que aquest es tracta d’un baix 
relleu (Martin-Bueno, Pellicer, 1979-80). 

L’altre focus d’influències, identificat ja per 
J. Guitart en la publicació dels primers frag-
ments de 1974, prové de la Gàl·lia. En termes 
generals és clar que els rostres dels frisos late-
rals del monument principal de Cal Posastre es 
relacionen amb exemplars similars apareguts 
en els coneguts jaciments d’Entremont o Ro-
quepertuse. En qualsevol cas, la nostra pro-
posta de restitució permet relacionar el mo-
nument 1 amb una peça concreta de l’extens 
conjunt d’estatuària del Migdia francès: el pilar 
trobat accidentalment l’any 1817 a Entremont 
(Salviat, 1987, 212) que devia formar part d’un 
edifici monumental de caràcter cultual. Aquest 
pilar presentava baixos relleus en tres cares: la 
frontal, dividida en quatre registres (on apa-
reix una figura humana de peu, dos guerrers 
a cavall i un tercer cavall mutilat), i les dues 
laterals decorades cadascuna d’aquestes amb 

un fris de caps humans (Salviat, 1987, 214-219; 
Arcelin, 2004). Aquest element va ser datat en 
el segle ii aC a partir de criteris estilístics (Ar-
celin, Rapin, 2003).

La lectura iconogràfica del monument 1 de 
Cal Posastre es veu afectada negativament per 
la desaparició de bona part d’aquest, la qual 
cosa comportà amb tota seguretat la pèrdua de 
parts essencials dels elements iconogràfics. Ens 
trobem, doncs, davant d’un missatge mutilat 
que fa preferible l’abordament de manera indi-
vidual dels diferents elements que configuren 
la iconografia així com les possibles interpre-
tacions, per fer finalment un intent d’aproxi-
mació global.  

Les representacions lapidàries de caps hu-
mans del sud de la Gàl·lia van ser associades 
des d’un primer moment als exemples de cra-
nis humans, una part dels quals enclavats, que 
es documentaven als jaciments de l’edat del 
ferro, i amb les citacions a les fonts grecoroma-
nes (Sterckx, 2005, 19-22) sobre la caça de caps 
per part dels antics celtes, que es denominen 
en tots dos casos amb el terme de têtes coupées 
(Lambrechts, 1954, 22-24). 

Aquest no és el lloc adient per repassar 
exhaustivament la historiografia referent als 
caps tallats del Migdia, però a les dues darre-
res dècades destaca la figura de Patrice Arcelin, 
que ha estudiat el fenomen en el seu conjunt 
(Arcelin et al., 1992; Arcelin, Rapin, 2002; Ar-
celin, Rapin, 2003; Arcelin, Brunaux, 2003a; 
Arcelin, Brunaux, 2003b; Arcelin, Gruat, 2003; 
Arcelin, 2004; Arcelin, Plana-Mallart, 2011) i 
defensa tant el seu caràcter cèltic (Arcelin et 
al., 1992, 182), com la coexistència en el temps 
de dues pràctiques en relació amb el cap humà 
(les dues derivades de la creença cèltica que en 
aquesta és on resideix l’ànima): d’una banda, 
els ritus de victòria recollits pels autors clàssics 
que se centren en els caps-trofeu, i de l’altra el 
culte als avantpassats del qual són testimonis 
els caps de l’art lapidari i els buits per a la col-
locació de màscares i cranis-reliquiari de les 
portalades i llindes documentats en el Migdia 
(Arcelin et al., 1992, 219-220; Arcelin, Rapin, 
2003, 245; Arcelin, Gruat, 2003, 203-207). 

A les darreres dècades ha augmentat de 
manera sostinguda el corpus de troballes de 
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cranis humans en contextos no associats a 
una necròpolis, tant al Migdia francès com 
en altres parts de la cèltica continental. Sobre-
surten jaciments com Le Cailar (Gard), on es 
van documentar les restes d’almenys cinquanta 
cranis (Roure et al., 2011, 148-149); la residèn-
cia aristocràtica de Montmartin (Brunaux et 
al., 1997, 161 i 202-203) i el conegut santuari 
de Goumay-sur-Aronde, a la porta del qual 
van ser exposats, com a mínim, una dotzena 
de caps humans (Brunaux, 2000, 101). Un cas 
especial és el de Ribemont-sur-Ancre on els 
cossos decapitats de més d’un centenar d’in-
dividus (sense els cranis) van ser col·locats en 
unes estructures de fusta aixecades ex professo 
(Brunaux et al., 1999, 206-208). Aquesta pro-
gressió s’ha vist reflectida també a Catalunya, 
on a troballes més antigues de cranis encla-
vats com les del Puig Castellar de Santa Colo-
ma de Gramenet se n’han anat sumant altres 
de noves, especialment als jaciments bessons 
de l’Illa d’en Reixac i el Puig de Sant Andreu 
d’Ullastret. En total es comptabilitzen trenta-
un cranis repartits en set jaciments (Ciesielski 
et al., 2011), als quals se n’han de sumar cinc 
més (dos de complets i fragments d’almenys 
tres individus més) apareguts durant la darrera 
campanya d’excavació al Puig de Sant Andreu.3 

Malgrat que no podem comptar amb el suport 
de les fonts clàssiques com en el cas gal, aquests 
cranis han estat relacionats amb les têtes coupés 
celtes (Pujol, 1988, 113; Sanmartí, 2007, 257; 
1994, 348-349; Rovira, 1998; Ros, 2005, 176). 

En aquest punt del nostre coneixement cre-
iem que el fenomen dels caps tallats en el món 
ibèric septentrional ha assolit una entitat de tal 
consistència que fa innecessàries les reserves 
que plantejaven alguns autors fins fa pocs anys. 
A excepció de cinc cranis que mostren signes 
evidents d’enclavament i que semblen estar re-
lacionats amb els ritus de la victòria documen-
tat al món gal (la violència de l’enclavament no 
lliga amb el fet del respecte per la relíquia d’un 

avantpassat), no és possible diferenciar entre 
cranis caps trofeu i cranis caps relíquia (Horn, 
2003, 290). Molts presenten marques de talls 
que s’interpreten com el resultat de les deca-
pitacions, però desconeixem la manera com se 
separava el crani del cos en els casos dels cranis 
d’avantpassats; per tant, no és possible afirmar 
amb rotunditat que els que mostren marques de 
talls procedeixin sempre d’enemics vençuts. De 
qualsevol forma la situació és semblant al pano-
rama gal, on malgrat que es troben documenta-
des les dues pràctiques, és impossible discrimi-
nar en la majoria de situacions quins cranis es 
relacionen amb els ritus de victòria i quins amb 
el culte als ancestres (Dedet, Schwaller, 1990, 
150). No és una tasca fàcil decidir-se per una 
d’aquestes opcions a l’hora d’interpretar les re-
presentacions de caps humans del monument 1 
de Cal Posastre. J. Sanmartí, basant-se en la in-
terpretació d’Arcelin, Dedet i Schwaller segons 
la qual els caps representats amb els ulls i la boca 
tancats al·ludirien a caps trofeu (Arcelin et al., 
1992), ha proposat la mateixa argumentació per 
als rostres del nostre cas (Sanmartí, 2007, 258). 
Però com dèiem, les temptatives per discrimi-
nar entre aquestes dues pràctiques en el Migdia 
francès, en funció de les característiques de les 
pròpies representacions lapidàries (absència de 
la boca, ulls oberts o tancats, trets tumefactes) 
no han produït resultats prou convincents, la 
qual cosa ha provocat que el mateix Arcelin 
hagi abandonat aquest criteri en una publicació 
posterior (Arcelin, Gruat, 2003, 205). La clau 
podria ser, doncs, l’absència d’armes al monu-
ment de Cal Posastre (Ros, 2005, 176), fet que el 
distanciaria de les representacions escultòriques 
de l’àmbit ibèric septentrional, per tractar-se re-
alment de la representació d’avantpassats en el 
marc d’un culte als ancestres, a les antípodes 
de quelcom semblant a una tríada de guerrers 
caçadors de caps. Insistim, però, a tractar amb 
cautela aquesta interpretació a causa de la pèr-
dua important de fragments.

3. Troballa de dos cranis enclavats al jaciment ibèric del Puig de Sant Andreu (Ullastret). Disponible a: http://blocs.
gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/files/2012/11/Nota-de-premsa_cranis-enclavats.pdf  (accés 7 no-
vembre 2012).

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/files/2012/11/Nota-de-premsa_cranis-enclavats.pdf
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Un altre element a tenir en compte és la 
probable posició búdica de les figures sedents 
del monument 1, apuntada anteriorment per 
J. Guitart, que les relaciona amb les escultu-
res d’accroupis sud-gàl·lics (Guitart, 1975, 77). 
Aquesta posició devia tenir algun significat 
simbòlic i transcendent per a les poblacions 
celtes de l’edat del ferro, com ho demostren 
les particulars inhumacions de la necròpolis 
d’Acy Romance, on dinou d’aquestes presenten 
cadàvers asseguts d’aquesta manera (Lambot, 
Méniel, 2000, 74-84), però el desconeixem 
completament. 

Amb relació a la identitat de les tres figures 
del nostre cas, torna a ser clarificador el paral-
lel gal, ja que les escultures sedents del Migdia 
sovint van ser exhibides en grup, i es docu-
menten almenys dos casos (Glanum i Roque-
pertuse) en què les representacions humanes 
van ser disposades en bateria. En funció del 
seu context d’exhibició s’ha descartat la possi-
bilitat que es tracti de representacions de divi-
nitats. En aquest sentit, actualment s’ha assolit 
un consens quant a considerar-les figuracions 
d’avantpassats heroïtzats (Arcelin, Cognés, 
2004, 11; Arcelin, Brunaux, 2003b, 245).               

3. Interpretació funcional: l’origen i el final 
d’un monument escultòric d’època ibèrica

En l’estudi interpretatiu d’aquesta troballa tan 
particular s’obren diversos interrogants relaci-
onats no únicament amb el significat i la im-
portància de l’escultura, sinó també amb altres 
aspectes essencials que- tenen a veure amb la 
naturalesa i la funció dels dipòsits documen-
tats o, en el marc d’un coneixement històric i 
social més ampli, l’evolució d’un jaciment amb 
arrels clarament indígenes, substituït per una 
explotació romana. Pel que fa a les fosses, vo-
lem recalcar un cop més l’excepcionalitat dels 
contenidors localitzats a Cal Posastre, sense 
cap paral·lel al món ibèric català que s’hi pu-
gui assemblar. La documentació d’aquest tipus 
d’estructures, fetes ex professo per donar sepul-
tura a un element important per a la comuni-
tat local, així com la seva particular disposició 
sobre el terreny (de manera alineada en dues 

franges) ja indicaria per se un cert tractament 
respectuós cap a ell. Aquesta particular ubi-
cació no pot ser casual ja que s’observa una 
clara intencionalitat d’ordenar un espai amb 
fortes connotacions simbòliques. Aquest ca-
ràcter també pot quedar palès a través del ma-
teix procés d’amortització de la fossa 2 en la 
qual, com explicàvem, part del monument ha 
tingut un tractament diferenciat en trobar-se 
repartit en dos nivells diferents separats per 
un llit conformat per una estesa de ceràmica 
trencada. En el panorama ibèric clàssic del sud 
de la península coneixem el tractament que es 
va donar, per exemple, al conjunt escultòric 
de Porcuna (Jaén) el qual, un cop desmuntat 
de forma violenta, va ser ocultat a l’interior 
d’una rasa a l’antiga necròpolis atorgant a 
aquesta reunificació una finalitat principal-
ment preservativa de la memòria col·lectiva, 
canalitzada a través dels avantpassats (Olmos, 
2004, 23). Aquest acte d’ocultament curós i la 
necessitat intrínseca de mantenir unit el con-
junt es cultòric prèviament fragmentat, deixa 
entreveure similituds evidents amb el cas de 
Cal Posastre. A l’extrem oposat, a la zona del 
Migdia francès, amb les estàtues de la qual la 
nostra escultura guarda semblances estilísti-
ques i ideològiques evidents, podem trobar 
un dels pocs paral·lels pel que fa, si més no, a 
l’excavació d’una fossa per ubicar una escultu-
ra, en aquest cas en posició primària. Aquest 
és el cas de l’estàtua trobada a la Tour-Magne 
(Nîmes, Gard), la qual presenta un tors mas-
culí escapçat en posició vertical (Py, 2011), tot 
plegat amb un cert caràcter votiu com el nostre 
cas. Potser calgui un esforç superior de trans-
lació ideològica al món antic de manera que 
les fosses de Cal Posastre hagin de ser enteses 
com l’equivalent indígena –salvant les distàn-
cies– del concepte grecoromà de favissa entès 
com a pou votiu que es relaciona comunament 
amb santuaris o temples i en el qual es podien 
dipositar elements sagrats.

Cal, però, posar en el context corresponent 
aquestes fosses ja que no es tracta d’estructu-
res aïllades. Pel que fa a una teòrica primera 
ocupació de l’indret en època ibèrica hem de 
recordar la feblesa, encara avui dia, dels argu-
ments que situaven l’existència d’un poblat en 
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altura, al cim ocupat actualment pel castell de 
Sant Martí Sarroca, i del qual només se n’han 
documentat trams de murs així com alguna 
sitja (Llorac i Santis, 1989, 88-89). Malgrat la 
lleugeresa d’aquesta hipòtesi, la mateixa apari-
ció d’una escultura d’aquesta naturalesa (amb 
un fort caràcter indígena) fa pressuposar la 
preexistència en aquest entorn d’una comu-
nitat local, ben assentada, anterior al desen-
volupament del model econòmic romà. No 
coneixem, però, cap establiment ibèric proper 
a l’àrea intervinguda al qual puguem atribuir 
l’excavació d’aquestes fosses, a excepció d’unes 
quantes restes materials documentades en els 
nivells fundacionals del jaciment romà de Cal 
Posastre, que podrien indicar la situació aquí 
d’un primer assentament en aquest període. 
Qüestió a part seria reconèixer si  podia trac-
tar-se d’un mateix assentament distribuït entre 
la part alta del puig i el pla al peu d’aquest. 
En el nivell actual de la recerca és molt difícil 
establir una cronologia per a la primera fase 
constructiva de Cal Posastre, però els pocs 
materials indicatius apunten al període ibèric 
final o romà baixrepublicà. 

El territori penedesenc no és precisament 
pobre quant a la documentació de jaciments 
d’època ibèrica. Alguns d’aquests han estat 
considerats nuclis de gran importància, com 
seria el cas dels poblats d’Olèrdola i de les Ma-
sies de Sant Miquel (Banyeres del Penedès). 
Potser algun, localitzat a una distància rela-
tivament curta del jaciment de Cal Posastre, 
exercia el control polític i econòmic sobre una 
grup de petits assentaments més modestos, 
dependents, i assentats en el territori com a 
explotacions agropecuàries en forma d’hàbi-
tat dispers. Evidentment poc podem aportar 
amb relació al paper desenvolupat pel suposat 
establiment de Cal Posastre en aquest territori. 
Desconeixem si aquesta funció de control lo-
cal podria haver estat portada a terme des del 
mateix jaciment o des d’algun altre jaciment 
de l’entorn, com el situat a l’Alzinar Gran de la 
Massana (Font-rubí), establiment encara poc 
conegut, però força interessant per la seva loca-
lització a l’inici dels contraforts de la serralada 
Prelitoral central controlant una part del curs 
del riu Foix.  

Amb tot, som molt lluny de conèixer la 
realitat arqueològica de l’ocupació ibèrica a 
Cal Posastre i al seu entorn més immediat. 
No obstant això, en el marc del nostre conei-
xement del context històric i polític d’aquest 
territori durant el final del període ibèric, 
altres factors són determinants per entendre 
els motius que podrien haver originat la fa-
bricació i instal·lació d’un símbol com el que 
representa el monument de Cal Posastre. En 
el nostre territori, com en altres en els quals 
hi havia una xarxa política local plenament 
desenvolupada, el procés de conquesta roma-
na a partir del segle ii aC representà una pro-
funda transformació de les relacions de poder 
preexistents així com un important daltabaix 
en el joc d’equilibri de forces (Galán, 1994) en 
el qual les aristocràcies locals eren les prota-
gonistes. Això, entre altres conseqüències de 
consideració, portà a la progressiva desapari-
ció d’una bona part dels nuclis aglutinadors 
del poder territorial que exercien a la vegada 
el control fronterer entre els diferents grups 
assentats en el territori. Davant d’aquesta 
nova situació les velles elits devien reaccionar 
amb la finalitat de conservar i reafirmar el 
seu antic status quo a través de la implantació 
d’un monument commemoratiu d’exaltació 
al seu llinatge ancestral posseïdor dels drets 
propis de la classe dirigent. Quin podria ha-
ver estat, doncs, l’indret escollit per instal·lar 
un element d’aquestes característiques? Tot i 
el seu fort caràcter simbòlic, no relacionem 
aquest conjunt amb l’existència d’una necrò-
polis o santuari, ja que a dia d’avui, no tenim 
cap indici sobre la localització d’una tomba a 
la qual podríem associar un element senya-
litzador com una escultura d’aquesta natu-
ralesa. Malgrat l’absència d’una sepultura (la 
qual cosa no implica la seva negació) no som 
partidaris d’aquesta correlació, ja que com ja 
han apuntat altres autors encertadament, en 
el panorama de les esteles ibèriques decorades 
catalanes o del Baix Aragó (entre les quals ob-
servem algunes de les poques semblances for-
mals al nostre cas), la documentació d’aquest 
tipus d’objectes mai ha estat lligada a un ce-
mentiri, sinó més aviat a reutilitzacions cons-
tructives, però sempre al mateix assentament 
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o al seu entorn més immediat (Burillo, 1992, 
577-578). En aquesta línia una opció a tenir 
en compte plantejaria la ubicació del nostre 
monument en un lloc molt proper a les fosses 
localitzades i a l’assentament (però fora dels 
seus límits, stricto sensu), en una possible via 
de comunicació integrada en una xarxa de ca-
ràcter més regional o simplement en el camí 
d’accés al mateix nucli. Per alguns autors 
aquests marcadors regionals podrien haver 
estat essencials per fixar intensament aquests 
individus com a autèntiques fites en vies de 
comunicació (Ruíz Gálvez, Galán, 1991, 257-
273; Galán, 1994). Altres aportacions han vol-
gut remarcar la funció d’aquestes peces com 
a indicadors o delimitadors territorials de 
l’àrea d’influència d’una determinada classe 
dirigent, sobretot en aquelles zones amb una 
marcada conflictivitat territorial entre dife-
rents ètnies en contacte (Chapa, 1996). 

Davant de la gran dificultat que representa 
establir una aproximació cronològica per al 
moment de fabricació del conjunt escultòric, 
els criteris formals i estètics poden esdeve-
nir cabdals. Com s’ha apuntat anteriorment, 
els exemplars localitzats tant de la zona del 
Migdia francès com al territori baixaragonès, 
datats al segle ii aC (Garcés 2007; Arcelin, Ra-
pin, 2003), representen els paral·lels més clars 
per al monument de Cal Posastre. Pel que fa 
al cas francès resulta útil l’estudi amb deteni-
ment de l’evolució estilística de la representa-
ció del cap humà des d’un esquematisme ini-
cial durant la primera edat del ferro, fins a un 
naturalisme marcat ja en època romana. El fet 
que els caps figurats al monument principal 
de Cal Posatre semblin estilísticament poste-
riors als exemplars documentats en diverses 
llindes a l’assentament d’Entremont (entre els 
segles v i el iii aC) (Fig. 21), però una mica an-

Figura 21.  
Fragments  
de dos pilars  
i una llinda  
d’En tremont
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teriors a la vegada als trobats l’any 1817 al ma-
teix jaciment, i datats en un moment avançat 
del segle ii aC (Fig. 22), podria ajudar també a 
situar el nostre model cap a la primera meitat 
del segle ii aC. Hi ha altres factors per ajustar 
el període d’elaboració d’aquest monument, 
un dels quals té a veure amb l’absència per 
exemple de qualsevol referència o represen-
tació d’armament acompanyant el personatge 

principal (conscients, però, de la pèrdua de 
parts importants del conjunt), fet que sens 
dubte s’ha observat que en determinades oca-
sions pot esdevenir útil en la precisió cronolò-
gica de l’escultura d’aquest tipus (Arcelin, Ra-
pin, 2002; Rapin, 2003). Aquesta falta d’armes 
també hauria servit perquè altres autors, en el 
cas concret de Cal Posastre, haguessin optat 
també per una data de fabricació posterior a 

 
Figura 22. Detall de diversos fragments de la llinda localitzada a l’oppidum d’Entremont
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la conquesta romana (Ros, 2005), basant-se 
en una suposada desaparició definitiva a la 
iconografia indígena de qualsevol referència 
a símbols de caràcter bel·licista. 

No podem, però, estar totalment d’acord 
amb aquest plantejament, ja que podem trobar 
diversos exemplars d’esteles decorades amb ar-
mament en ple segle ii aC, amb exemples, no-
més a l’àrea catalana, com les esteles de Sant 
Sebastià de la Guàrdia, a Llafranc, o Can Fatjó, 
a Rubí, o d’altres tan tardanes com les esteles 
epigràfiques de Badalona, totes amb representa-
cions de sèries de llances, o de l’estela localitzada 
a Tona amb una temàtica clarament guerrera 
datada entre els segles iii i ii aC (Garcés, 2002-
2003). No obstant això, efectivament coinci-
dim a situar l’escultura de Cal Posastre en la 
primera meitat del segle ii aC, potser a inicis 
de la centúria quan, ja iniciada la conquesta, el 
domini romà s’intensifica a causa de la repressió 
portada a terme pel cònsol Cató motivada per 
la revolta indígena de l’any 197 aC. Segons la 
nostra hipòtesi, amb tota la prudència possible, 
en aquest tumultuós període durant el qual es 
devia fer efectiu el desarmament de la població 
indígena (Tito Livio: Ab urbe condita, 34, 17), 
una demostració de poder (com la que podia re-
presentar la imatge del cap local armat), podria 
ser entesa com una amenaça velada al nou ordre 
polític romà, raó per la qual aquest tipus de re-
gistre (armes) no es documenta al monument 
de Cal Posastre. Per altra banda, factors com 
l’absència també d’epigrafia (recurs generalitzat 
sobretot en aquest tipus de suport a partir de 
l’aprofundiment del procés de romanització, i 
més evident als volts del canvi dels segles ii-i 
aC), creiem que dificulta un avançament en la 
datació del nostre exemplar. Sobre això últim, 
és important també posar atenció en l’ús de la 
tècnica decorativa i en els elements figurats. El 
monument de Cal Posastre no sembla ajustar-se 
a la tipologia d’esteles documentades amb pos-
terioritat al segle ii aC, moment a partir del qual 

el baix relleu acaba desapareixent de les esteles 
ibèriques al nord de l’Ebre per ser substituïdes 
per representacions d’altres elements com signes 
astrals o llances (Garcés, 2002-3, 225). El cas 
estudiat aquí ens mostra una obra amb parts 
esculpides pràcticament en ple volum (segons la 
figura), que podria esdevenir, de fet, un cas es-
tilísticament més pròxim als models clàssics de 
l’escultura ibèrica que no pas als darrers vestigis 
d’aquest art. Una explicació a aquesta tendència 
formal pren potser més sentit si acceptem (com 
hem explicat) un context de fabricació del mo-
nument com el proposat, en un moment con-
cret molt proper a la penetració romana. Per 
això, no seria d’estranyar que una manifestació 
artística d’aquest ordre es mogués de manera 
més natural en el terreny de la plàstica indígena 
tradicional, en un moment tan incipient de la 
implantació dels models romans, quan aquests 
no devien ser prou sòlids com per fer desapa-
rèixer de cop un estil amb un llenguatge artís-
tic propi generat al llarg de molt temps (León, 
1982). Malgrat això últim, no creiem que la 
datació del nostre monument es pugui endar-
rerir a la fase ibèrica plena o antiga, ja que, com 
hem defensat, el context històric i els referents 
iconogràfics i morfològics presentats ens situen 
en un període que abasta les primeres dècades 
del segle ii aC.        

Respecte a la formulació d’una hipòtesi 
sobre el final del monument, les dificultats se 
centren en les causes que motivaren la seva 
desaparició, ja que en aquest cas sí que dispo-
sem d’una datació relativa a través de l’estudi 
dels materials ceràmics que acompanyaven 
l’amortització de l’escultura a l’interior dels 
dipòsits excavats. Com hem vist, el repertori 
analitzat (gairebé exclusiu de la fossa 2) ens si-
tuaria l’amortització definitiva del monument 
ja en ple segle i aC, segurament en una data 
molt propera al segon quart de la centúria.4 
Evidentment el desmantellament d’un conjunt 
d’aquesta importància respon a unes causes 

4. Com és obvi, aquesta mateixa cronologia serveix per datar la realització dels cinc dipòsits, recordem, excavats ex-
pressament per a aquesta finalitat, assumint, però, la possibilitat que es produís un lapse de temps entre l’excavació 
de les fosses i la “sepultura” de l’escultura, tot plegat insignificant en cas d’existir. De la mateixa manera, descartem 
un procés de rebliment llarg per aquests dipòsits, característica més pròpia d’altres estructures del tipus sitja.
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concretes que podem intuir. Com dèie m, el 
registre arqueològic del jaciment excavat no 
permet afirmar clarament l’existència d’un nu-
cli ibèric (poblat) en aquest lloc, però es podria 
establir (amb reserves evidents a causa del ni-
vell de la recerca) una relació sincrònica entre 
les fosses i el desenvolupament de la primera 
ocupació estable (murs 2, 3 i 6) documentada 
a Cal Posastre (finals del segle ii aC / segle i 
aC), fos quina fos la seva fesomia i funció. En 
un context com aquest, en un moment clau 
per entendre les transformacions del món indí-
gena i quan la presència romana s’intensifica, 
un símbol d’aquesta envergadura podia repre-
sentar un element més que incòmode per al 
nou ordre polític instal·lat, el qual podria ha-
ver obligat els mateixos habitants a executar el 
desmantellament de tots els signes visibles re-
presentatius del poder local (García-Gelabert, 
Blázquez, 1993).

Amb relació al fet en si mateix de la de-
saparició del monument de Cal Posastre, cal 
preguntar-se pel procés de destrucció que va 
patir. Ja hem parlat del caràcter respectuós 
de la seva amortització, fet que demostra 
la importància, també en el món ibèric, de 
les relacions de les comunitats amb el seu 
passat. En aquest sentit són interessants els 
postulats de R. Bradley (Bradley, 2002) sobre 
la interacció de les societats prehistòriques i 
protohistòriques amb els espais i monuments 
de societats anteriors, en el sentit de propor-
cionar-nos algunes claus per explicar aques-
tes amortitzacions peculiars. L’examen dels 
fragments trobats, en termes generals, no ha 
permès identificar una desfiguració sistemàti-
ca (damnatio memoriae) de parts importants 
com són els rostres dels caps figurats al la-
teral. No obstant aquesta constància, es van 
poder documentar dues fractures provocades 
per cops intencionats (un dels quals als frag-
ments 7 i 8 corresponents als coixins de la 
cadira) que podrien ser un exemple, per altra 
banda, de la voluntat expressa de desmuntar 
el monument. L’alt grau de fragmentació que 
s’ha observat –de manera intencionada pen-
sem–, potser facilitat per una fonamentació 
poc sòlida, podria relacionar-se també amb 
una reducció efectiva de les mides del monu-

ment de cara a facilitar el seu transport fins a 
les fosses excavades.       

Davant el context polític i social plantejat 
durant les primeres dècades del segle ii aC i la 
seva evolució al llarg del segle següent, pen-
sem que l’amortització del monument (no 
posterior al segon quart del segle i aC) i la pri-
mera instal·lació documentada, amb nivells 
de l’ibèric final com a mínim, podrien haver 
estat relacionats i coincidir en algun moment 
difícil de determinar. Podem especular sobre 
la naturalesa i funció d’aquest assentament 
primigeni: cal relacionar-lo amb un nucli in-
dígena anterior de caràcter rural i romanitzat 
finalment, o es tracta d’un exemple més d’un 
modest establiment productiu nascut entre la 
segona meitat del segle ii i l’inici del segle i aC 
en un marc social i polític fortament trans-
format? Alguns autors (Revilla, Miret, 1994) 
van assimilar aquest segon model d’explotació 
com la llavor del que posteriorment arribaren 
a ser les clàssiques viles romanes, dissemina-
des arreu del territori, però es fa terriblement 
difícil discernir entre els dos casos a causa de 
les similituds amb relació a la cultura material 
o tècniques constructives, pràcticament idènti-
ques. Fos quina fos l’entitat d’aquesta ocupació, 
aquesta va ser substituïda per la implantació 
d’una vila (o part d’una vila) de mitjan segle i 
dC amb motiu, segurament, de les noves con-
dicions socioeconòmiques que devien plantejar 
noves necessitats, traduïdes en un augment i 
diversificació de la producció, i materialitzades 
en una ampliació dels espais dedicats a tal fi. 
Pel que fa al seu abandonament, la seqüència 
estratigràfica no permet, ara per ara, anar molt 
més enllà de proposar una datació aproximada 
situada al segle iii dC, i es desconeix totalment 
l’evolució d’aquesta fase.  

Quant al significat del conjunt escultòric 
de Cal Posastre, ens trobem davant de l’ex-
trema dificultat d’establir límits i premisses 
en l’àmbit ideològic i simbòlic de l’antiguitat. 
La finalitat d’un element d’aquestes caracte-
rístiques devia respondre a una interessant 
multiplicitat de funcions, segons hem pogut 
veure. Els principals inconvenients que hem 
trobat a l’hora de determinar-les són el des-
coneixement de la seva ubicació original i, de 
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nou, el nivell de conservació que va provocar 
una pèrdua important del missatge iconogrà-
fic. Fins fa relativament poc temps hi havia 
un consens respecte al caràcter funerari del 
monument de Cal Posastre (Guitart, 1975, 77; 
Rodà, 1998, 270; Ros, 2005, 175), però recent-
ment J. Sanmartí ha posat en dubte aquesta 
interpretació, tant en el cas que ens ocupa 
aquí com en el conjunt d’esteles ibèriques 
decorades del nord-est peninsular, i en pro-
posa una funció bàsicament commemorativa 
(Sanmartí, 2007). Cal dir, però, que aquesta 
possibilitat ja havia estat apuntada per a la 
zona de la vall mitjana de l’Ebre per F. Burillo 
(Burillo, 1992). La realitat és que les fosses 
d’amortització localitzades no es poden as-
sociar amb cap tipus d’enterrament, així que 
malgrat que no es descarta del tot la funció 
funerària, el més prudent és limitar-nos a 
atorgar-li una funció principalment comme-
morativa i probablement heroïtzant.     

  Valoració final

Tant pel context de deposició final com per les 
seves pròpies característiques morfològiques i 
iconogràfiques, el monument 1 de Cal Posastre 
representa un uniquum en el context de l’es-
cultura ibèrica del nord-est peninsular. I diem 
ibèrica i no iberoromana ja que, malgrat que 
situem la seva fabricació durant les primeres 
dècades de la presència romana a la península, 
tant l’estil com la temàtica i la iconografia ens 
remeten clarament al món indígena d’aquest 
territori. Les influències provinents dels ter-
ritoris sud-gàl·lic i baixaragonès ens parlen 
d’unes elits locals integrades en una xarxa de 
contactes de caràcter supraregional de la qual 
el nostre territori formava part: la intensitat 
de la influència cèltica en el monument de Cal 
Posastre així ho demostra. Amb unes funcions 
similars als paral·lels presentats, el nostre devia 
estar dedicat a la memòria d’uns representants 
de l’aristocràcia local (Ros, 2005, 175) com a 
reafirmació de la seva antiga posició de privi-
legi en funció, no de les seves virtuts guerreres, 
sinó de la seva pertinença a un noble llinatge 
representat a través del culte als avantpassats. 
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Les ocupacions de la Cova de Sant Llorenç
(Sitges, Garraf): noves aportacions
al coneixement de la prehistòria del Garraf
Ferran Borrell,* Anna Gómez,* Miquel Molist,*

Carles Tornero* ** i Oriol Vicente*

1  Introducció 

L’any 2006 es presentà a la direcció del Servei 
d’Arqueologia del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya el projecte d’inves-
tigació arqueològica IMCODE-SAR-CAT,1 sota 
la direcció de diferents membres del Departa-
ment de Prehistòria de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

El projecte s’emmarca en una línia d’estudi 
sobre el procés de neolitització com a fenomen 
històric a Catalunya. Aquesta proposta pretén 
orientar la recerca cap a un territori i un medi 
que podrien ser un dels primers, si no el pri-
mer, dels territoris costaners del nord-est pe-
ninsular on es desenvolupà de forma efectiva 
el neolític (Guilaine, 2001; Manen et al., 2007; 
Ibáñez et al., 2008; Zilhâo, 2011; Borrell, Giba-
ja, 2012). La recerca vol aportar coneixement 
sobre les primeres evidències d’un fenomen 

que modificà intensament tot el territori en 
pocs mil·lennis, però del qual la informació 
relativa als primers moments resta encara poc 
coneguda. Per altra banda, el projecte també 
pretén vincular des d’un punt de vista més ge-
neral el gran volum d’informació disponible 
a l’àrea del Baix Llobregat (Blasco et al., 2011; 
Bosch, Estrada, 1994; Bosch, Borrell, 2009; 
Gómez et al., 2008; 2011), i al Pla de Barcelona 
(Molist et al., 2008), zona aquesta molt propera 
i on es treballa de forma especialment intensi-
va en l’actualitat (Pujades 2010 a, b, 2011) i on 
de manera complementària el mateix grup de 
recerca està duent a terme diverses actuacions 
(Gómez, Molist 2010, 2011, 2012).

En el marc d’aquest plantejament general 
de la recerca, la intervenció a la cova de Sant 
Llorenç pretén aportar dades al model de po-
blament en la regió costanera emmarcada entre 
el riu Llobregat i el Baix Penedès, i pren com 

* Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari d’Arqueologia Prehistòrica del Pròxim 
Orient (SAPPO)

** Archéozoologie, Archéobotanique: Sociétés, Pratiques et Environnements UMR 7209 CNRS/MNHN, Paris.

1. IMCODE-SAR-CAT: Projecte d’investigació arqueològica que porta per títol: Implantació, consolidació i desenvo-
lupament de les societats agricoloramaderes al terç meridional de la serralada Litoral catalana, sota la direcció de Dr. 
Ferran Borrell, Dra. Anna Gómez, Dr. Miquel Molist, Dr. Carles Tornero i Oriol Vicente. 
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a àrea d’estudi pròpia el territori comprès per 
la delimitació comarcal actual del Garraf i el 
Baix Llobregat. Es tracta certament d’una àrea 
tradicionalment considerada d’extrema relle-
vància en les propostes relatives al procés de 
neolitització del territori vinculada a les prime-
res evidències del fenomen (p. ex. Bosch Lloret, 
1991; 1994; Mestres, 1992; Mestres i Ribé, 1992; 
Mestres et al., 1997; Mestres, 2008). En el mo-
ment d’iniciar aquest projecte, la informació 
disponible sobre aquesta àrea d’estudi era, però, 
encara dispersa, ja que, per diverses raons, són 
pocs els jaciments costaners d’inicis del neolí-
tic antic excavats amb tècniques i metodologies 
modernes. D’altra banda es troba a faltar la in-
tegració de diferents estudis interdisciplinaris 
en el marc de projectes de recerca estables en 
recursos humans i econòmics. La informació 
disponible està formada bàsicament per dades 
antigues i sovint descontextualitzades proce-

dents d’intervencions fetes amb metodologies 
de registre obsoletes o troballes fortuïtes. De fet, 
la gran majoria d’informació disponible per a 
aquest període procedeix de jaciments en cova 
que han sofert en gran mesura una espoliació 
sostinguda per part d’afeccionats durant tot el 
segle xx, mentre que les ocupacions a l’aire lliu-
re són gairebé desconegudes.

2  La cova de Sant Llorenç 

La cova de Sant Llorenç està situada al massís 
del Garraf, al terme municipal de Sitges. De for-
ma concreta, la cova s’obre a la vessant sud-est 
de la muntanya de Sant Joan, a la finca conegu-
da com Manso Estella. Les coordenades UTM 
del seu emplaçament són 442240E i 4567646N 
a uns 245 m sobre el nivell del mar (Fig. 1). 
L’obertura de la cavitat presenta una orientació 

 
Fig. 1. Composició de mapes (comarcal i municipal) amb la localització de la comarca del Garraf i el municipi 
de Sitges. Situació de la Cova de Sant Llorenç al municipi de Sitges i a la vessant sud-est de la muntanya de 
Sant Joan
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sud-oest amb dues boques d’entrada que donen 
accés a un espai de 8 x 13 metres, amb una alçà-
ria d’uns 2 metres i amb un fort pendent vers el 
sud (Fig. 2). La formació es conforma a partir de 
la superposició horitzontal de diferents diàclasis 
de roca calcària i un procés de descomposició 
del carbonat de calci que ha configurat, com a 
resultat, un espai subterrani de més de 60 m2 
(Talaia, 1968; Borràs, 1974; Miret, Fonts, 1984; 
Diaz, Ramos, 2002).

Prèviament a l’excavació es va fer un buidat-
ge bibliogràfic i es varen inventariar uns con-
junts de materials dipositats al Museu d’Arque-
ologia de Catalunya –seu de Barcelona i SAM 
de Girona– i al Museu Biblioteca Víctor Bala-
guer de Vilanova i la Geltrú fruit de diverses 
intervencions a la cova durant el segle xx (Co-
lominas, Espona 1925; Serra Ràfols, 1921-1926; 
Bellmunt, 1960-1961). Aquests treballs previs, 
presentats ja en altres ocasions (Borrell et al., 
2009; 2010; 2011; en premsa), van permetre 
conformar una hipòtesi de seqüència d’ocu-

pació de la cova durant la prehistòria recent, 
des dels moments inicials del neolític, amb 
presència de ceràmica amb decoració cardial, 
fins a períodes històrics. 

3 Les intervencions arqueològiques 
a la cova de Sant Llorenç entre el 
2007 i el 2011

Entre els anys 2007 i 2011 s’han fet cinc inter-
vencions arqueològiques programades (Fig. 
3). Durant la primera campanya es van fer 
dos sondeigs a la sala principal de la cavitat 
amb l’objectiu d’establir de forma preliminar 
una seqüència cronoestratigràfica de la cova, 
així com de conèixer el grau de preservació 
dels dipòsits sedimentaris. Aquests treballs 
van permetre documentar un grau elevat 
d’alteració dels dipòsits sedimentaris més 
propers al nivell superficial a la vegada que 
confirmava la preservació relativa dels dipò-

 
Fig. 2. Planta i seccions principals de la Cova de Sant Llorenç
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sits estratigràfics inferiors a bona part de la 
cavitat. En aquests nivells inferiors, i durant 
aquests primers treballs arqueològics, es van 
recuperar restes de produccions ceràmiques 
que es podien adscriure per cronologia re-
lativa a diferents moments del neolític antic 
(Borrell et al., 2009; 2010; 2011; en premsa), 

fet que va permetre confirmar des d’un pri-
mer moment el potencial de la cova pel que 
feia al coneixement d’aquest període. Com-
plementàriament, a la base dels sondeigs es 
va poder documentar una sòlida i contínua 
crosta calcària que segellava la cavitat i deli-
mitava l’inici dels dipòsits arqueològics.  

 
Fig. 3. Planimetria general de la Cova de Sant Llorenç. Indicació de l’àrea intervinguda 
durant els anys 2007-2011
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Els treballs arqueològics següents a partir 
del 2008 van permetre obrir una superfície 
d’excavació considerable a l’interior de la ca-
vitat, que va assolir un total de 13 m2. Durant 
les diferents campanyes entre el 2009 i el 2011 
aquesta superfície s’ha anat incrementant fins a 
assolir els 27 m2 actuals. La superfície on s’han 
centrat els treballs d’excavació correspon a la 
part sud i oest de la cavitat, ja que és en aquesta 
zona on es preserva una major potència sedi-
mentària. L’excavació d’aquests anys ha permès 
documentar set dipòsits sedimentaris i establir 
una seqüència cronoestratigràfica –definida a 

partir de l’estratigrafia, l’estudi dels materials 
arqueològics recuperats i els resultats de les da-
tacions radiocarbòniques– conformada per sis 
nivells arqueològics, corresponents al neolític 
antic i la prehistòria més recent (Figures 4a i 
4b). L’estudi de les col·leccions antigues dels 
museus, així com la recuperació de restes aï-
llades dins nivell superficial, posen també de 
manifest un ús de la cavitat en períodes pro-
tohistòrics, romans i medievals. Més recent-
ment, cal considerar que ha estat freqüentada 
en diferents moments històrics, probablement 
de forma molt puntual. 

 
Fig. 4a. Secció est-oest de la intervenció arqueològica a la Cova de Sant Llorenç

 
Fig. 4b. Secció nord-sud de la intervenció arqueològica a la Cova de Sant Llorenç
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4 Seqüència cronoestratigràfica

4.1. Nivell 1 – Primeres evidències

El nivell 1 el conforma la part inferior de l’estrat 
A4. Aquest estrat, que també inclou els nivells 2 i 
3, reposa directament sobre la crosta estalagmí-
tica que s’estén per tota la superfície excavada de 
la cavitat. L’estrat A4 és molt homogeni, de tona-
litat ataronjada, textura llimosa a sorrenca, gra-
nulositat reduïda i compactabilitat elevada, i és 
lleugerament carbonatat en la zona de contacte 
amb la crosta estalagmítica. La gènesi d’aquest 
gran dipòsit sedimentari sembla que està rela-
cionada amb un període en el qual la cavitat es 
trobava força tancada i la seva formació es vin-
cula a la lenta descomposició del material fèrric 
del sostre i les parets de la cova per l’acció de 
l’aigua, que va donar lloc a un sediment llimós 
rogenc (Terra Rossa). La base d’aquest paquet 
estratigràfic segueix la mateixa disposició que 
la crosta, en fort pendent vers l’oest, de manera 
que la seva potència, molt variable, és més ele-
vada a la banda oest de la cavitat.

Fins a l’actualitat, el nivell ha pogut ser docu-
mentat en els quadres oest i nord de l’àrea exca-
vada de forma clara. En aquesta línia, destaca la 
presència d’estalagmites de diferents grandàries 
(1 a 10 cm de diàmetre) que s’han trobat frac-
turades i en posició horitzontal, ja sigui direc-
tament sobre la crosta o a la part inferior de 
la matriu que inclou el nivell 1. Es tracta d’un 
fenomen reiterat que, donades les característi-
ques de la gènesi de la matriu sedimentària (for-
mació lenta per dissolució de la crosta), pot ser 
el resultat d’algun fenomen natural o de l’acció 
d’animals. Una anàlisi més acurada ens podria 
aportar indicis d’un arranjament incipient de la 
cavitat per adequar-ne l’espai interior. 

En el cas del Nivell 1 en l’actualitat es disposa 
d’una petita mostra excavada. Destaca en tot el 
nivell la presència de petits carbons i restes de 
fauna. Fins a la data s’ha pogut reconèixer la 
presència de Capra pyrenaica així com Sus scrofa 
i Linx pardina, si bé l’estudi detallat és actual-
ment en curs. La presència de cabra salvatge al 
massís del Garraf o en les seves proximitats en 
períodes holocènics ha estat considerada amb 
precaució en la bibliografia disponible ja que 

no és habitual als conjunts estudiats. A la cova 
Verda, al mateix terme municipal de Sitges, ja 
es va documentar amb anterioritat (Estévez, 
1980), però atesa l’ambigua atribució estra-
tigràfica de les mostres, fou posada en dubte. 
Nadal (2000, p. 169) assenyalava, però, que la 
manca de mostres d’aquesta espècie als conjunts 
estudiats al Garraf durant aquest període po-
dria respondre a dos factors com són la manca 
de jaciments ubicats en les zones més abruptes 
del massís (entorn preferent per l’espècie) i la 
dificultat a diferenciar en ocasions les restes de 
cabra domèstica. En els darrers anys, Castellà 
i Saña (2005) han documentat algunes restes 
als nivells epipaleolítics de Can Sadurní, però 
sempre amb freqüències relatives molt baixes. 
Les restes de la cova de Sant Llorenç són signi-
ficativament abundants i podrien ajudar a ca-
racteritzar aquesta espècie al Garraf durant la 
prehistòria. En aquest sentit, els darrers estudis 
paleogenètics a partir d’aquestes restes recupe-
rades a la Cova de Sant Llorenç permeten ara 
caracteritzar el possible llinatge de les mostres 
de cabra salvatge recuperades (Eva-Maria Geigl, 
CNRS, Universitat de París Diderot París 7). 
D’altra banda, les restes de linx no són tampoc 
habituals si bé en tenim exemples en altres ja-
ciments de cronologies similars com al nivell II 
de la Balma de la Griera (Nadal, 1998). 

En l’estat actual de les investigacions no 
podem assegurar que el nivell 1 es tracti d’un 
nivell d’ocupació fruit de l’ocupació humana, 
a causa de la manca de material clarament an-
tròpic. Tampoc podem, però, descartar que 
siguem davant d’un període llarg de temps 
sense freqüentació humana en què la cova es 
comença a reblir lentament. L’elevada fractura 
de les estalagmites formades a la base de cros-
ta estalagmítica sembla que és el resultat d’un 
arranjament antròpic de l’espai, però no deixa 
de ser una evidència indirecta. Pel que fa a les 
restes de fauna no s’han pogut identificar cla-
rament traces de descarnament tot i que l’estu-
di complet d’aquestes i dels patrons de fractura 
de les restes es troba en curs.

El nivell 1 ha estat datat a partir de dues data-
cions radiocarbòniques procedents de diferents 
quadres i talles dintre de l’extensió del nivell 1. 
En el primer cas, es tracta d’una mostra presa 
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en contacte directe amb la crosta estalagmítica, 
a l’est de la cavitat, on la potència estratigràfica 
és més reduïda. En el segon cas, la mostra pro-
cedeix de la part oest del nivell, a una cota molt 
inferior. Ambdues datacions han estat obtin-
gudes a partir de restes de Capra pyrenaica per 
AMS. En la primera s’ha obtingut un resultat 
de 7310 ±50 BP (Beta 299599), que indica un 

interval temporal de probabilitat de 6336-6057 
cal. BC, i en la segona, un resultat de 8640 ±40 
BP (Beta 312811) i un interval de probabilitat 
de 7736-7586 cal. BC un cop calibrades a 2σ. 
En conseqüència, el nivell 1 resta delimitat per 
dos intervals temporals que el situen com un 
moment anterior a les primeres ocupacions neo-
lítiques de la cova (Fig. 5; Taula 1). 

Nom Mostra Estrat Material Espècie Datació Data calibrada

BETA312811 A4 Os Capra pyrenaica  8640±40 BP 7736-7586 cal. BC

BETA299599 A4 Os Capra pyrenaica 7310±50 BP 6336-6057 cal. BC

BETA311606 A4 Os Capra pyrenaica 6750±40 BP 5726-5573 cal. BC

BETA299597 A4 Llavor Triticum sp. 6200±40 BP 5296-5040 cal. BC

OXA26072 A4 Os Ovicàprid 6004±32 BP 4989-4800 cal. BC

BETA311605 A6 Os Ovicàprid 5910±40 BP 4898-4704 cal. BC

BETA299598 A4 Llavor Triticum aestivum/ 
   durum/turgidum 5860±40 BP 4831-4612 cal. BC

BETA262076 A6 Llavor Triticum sp. 4880±40 BP 3765-3538 cal. BC

BETA311604 CA4 Os Homo sapiens sapiens 3940±30 BP 2566-2309 cal. BC

 
Taula 1. Taula presentació de les dades relatives a les datacions absolutes per radiocarboni presentades al text

 
Fig. 5. Distribució dels resultats de les datacions radiocarbòniques calibrades a 2σ
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4.2. Nivell 2 - Neolític antic cardial

El nivell 2 es troba també inclòs dins de la 
unitat estratigràfica A4. La presència de petits 
carbons és més abundant i es distribueix de 
manera regular en les diverses talles i espais de 
la superfície excavada. La presència repetida de 
pedres de calcària de mida mitjana i petita dis-
perses pel nivell és també destacable, sobretot 
en comparació amb el nivell 1. 

Aquesta ocupació es documenta en una ex-
tensió considerable, sobretot als quadres a l’oest 
i nord, i amb una potència que varia entre els 
5 i els 20 cm. Els materials arqueològics són 
abundants i presenten una disposició marca-
dament horitzontal; es va poder diferenciar, ja 
durant l’excavació, una major concentració de 
materials a les talles superiors del nivell d’un 
migrat nombre de restes que es localitzaren a 
la part inferior d’aquest. La concentració supe-
rior s’ha pogut datar sobre una llavor de cereal 
Triticum sp, amb un resultat de 6200 ± 40 BP 
(Beta 299597) que, un cop calibrat a 2σ, dóna un 
interval de probabilitat de 5296-5040 cal. BC, 
associada clarament a un horitzó cronològic 
vinculat al neolític antic cardial ja força avançat. 
També s’ha datat una resta de Capra pyrenaica 
associada als materials esmentats anteriorment 
apareguts en cotes inferiors d’aquest nivell amb 
un resultat de 6750 ± 40 BP (Beta 311606), i un 
interval de probabilitat a 2σ de 5726-5573 cal. 
BC. Amb relació a aquesta datació, cal dir que es 
tracta d’un resultat lleugerament anterior al que 
en aquests moments es considera acceptat per 
al neolític antic al nord-est peninsular, la inter-
pretació del qual queda actualment restringida 
per la poca extensió coneguda de la part inferior 
del nivell 2 i pel poc material diagnòstic associat 
a aquestes talles (restes ceràmiques i de fauna). 
En aquest sentit la continuació de l’excavació ha 
de permetre diferenciar, o no, dos nivells d’ocu-
pació i dur-ne a terme la seva caracterització. 

En termes generals, en el nivell 2, les restes 
ceràmiques són relativament abundants tot 
i que força fragmentades. L’estudi fet fins al 
moment mostra un conjunt format per pocs 
vasos, dels quals només un baix percentatge 
presenta decoració impresa de malacofauna 
dentada afí al cardial. El nombre mínim d’in-

dividus recuperat és força baix, en total 5 va-
sos, si bé el nivell de preservació és significatiu. 
Des del punt de vista morfotècnic, el conjunt és 
força heterogeni, principalment vasos de mida 
mitjana, gran, amb elements de decoració que 
combinen el cordó i la impressió dentada. 
També s’ha documentat la presència de petits 
vasos hemisfèrics i nanses sobreaixecades.

Pel que fa als artefactes lítics i en os, les res-
tes són força escadusseres. Destacaríem la pre-
sència d’una petita destral i d’un punxó sobre 
metàpode d’ovicàprid. Pel que fa a la industria 
lítica tallada, la matèria primera principal és 
el sílex. Les matèries primeres són locals de 
qualitat mitjana a excepció d’un possible petit 
esclat de sílex marró clar. L’altre material és el 
jaspi, procedent de la muntanya de Montjuïc, 
i es documenta un petit nucli microlaminar 
molt similar als documentats a la Caserna 
de Sant Pau, on la talla de laminetes es fa per 
pressió i sovint amb tractament tèrmic (Borrell 
2008; Borrell, Molist, 2012). 

L’estudi carpològic és encara en curs (F. 
Antolín) si bé una primera determinació es-
pecífica ha permès identificar dins la mostra 
ja estudiada la presència de blat nu (Triticum 
aestivum/durum/turgidum) i espelta bessona 
(Triticum dicoccum). Amb relació a l’estudi ar-
queozoològic, les restes de fauna recuperades 
al nivell 2 presenten en general una elevada 
variabilitat relativa al nivell específic, ja que 
es documenten tant especies de mamífers de 
talla gran com Capra pyrenaica, Sus scrofa o 
Cervus elaphus, com les primeres evidències 
de restes associades a fauna domèstica: Capra 
hircus i Ovis aries. La importància de la cabra 
salvatge al conjunt ja ha estat exposada ante-
riorment, però remarquem en aquest cas que 
es tracta d’una espècie ara explotada en un clar 
context d’economia de producció. En el cas del 
porc senglar i el cérvol, ambdues espècies ja 
han estat documentades en altres jaciments de 
cronologies similars com Can Sadurní (Millán 
i Blanch, 1989; Blasco et al., 1999). L’explotació 
dels recursos salvatges és també representada a 
partir de petits carnívors com el toixó (Meles 
meles) i la guineu (Vulpes vulpes), espècies tam-
bé documentades a Can Sadurní. Un estudi 
detallat de les reconnexions i rearticulacions 
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de les fraccions i elements ossis identificats és 
actualment en curs amb l’objectiu de poder 
concretar des del punt de vista temporal i es-
pacial diferències cronològiques entre el total 
de restes associades a aquest nivell. 

Entre la resta de materials cal esmentar la 
presència d’elements ornamentals sobre clos-
ca de mol·lusc marí, algun dels quals presenta 
una morfologia de llàgrima.

4.3. Nivell 3 - Neolític antic epicardial

El nivell 3 es localitza a la part superior del 
paquet estratigràfic A4 i la seva potència és 
de 25-30 cm. Destaca en aquest cas una ma-
jor aportació de matèria orgànica en la ma-
triu sedimentària i una major intensitat en 
la tonalitat dels colors ataronjats, en algunes 
ocasions vermellosos. En ocasions s’ha docu-
mentat també la presència de taques cendro-

ses de petites dimensions sense que s’hagin 
pogut associar a cap estructura de combus-
tió. En aquest nivell s’han documentat fins 
a quatre estructures negatives diferents. Es 
tracta d’estructures de planta circular i ova-
lada, que assoleixen un diàmetre màxim de 
50 cm i una potència preservada no superior 
als 30 cm. Aquestes estructures presenten un 
rebliment d’un sediment flonjo, més orgànic 
i, en general, una escassa presència de restes 
materials a excepció del cas de l’estructura E1. 
A l’interior d’aquesta es van recuperar les res-
tes parcials d’un contenidor ceràmic de grans 
dimensions (CSL-774) (Fig. 6) decorat a partir 
d’un cordó llis que forma un motiu circular 
amb una estrella de cinc puntes a l’interior. Les 
característiques d’aquestes estructures, a mode 
de cubetes, permeten plantejar una funció as-
sociada al suport de recipients o contenidors. 

Les restes de produccions ceràmiques pre-
senten en general característiques molt homo-

 
Fig. 6. Imatge del contenidor ceràmic de grans dimensions (CSL-774) decorat a partir d’un cordó llis que forma 
un motiu circular amb una estrella de cinc puntes a l’interior. (Remuntatge a partir del grup de coordenades 
799, 1113, 1057, 593, 774, 982, 772, 842, 891, 869, 870, 877, 879, 878, 867, 868, 744)
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gènies. Es tracta de contenidors de mida mit-
jana manufacturats principalment a colombí i 
motlle i que presenten un acabat allisat senzill. 
Un baix nombre de fragments ceràmics pre-
senten una decoració aplicada a base de cordó 
llis que forma motius geomètrics, de disposi-
ció desigual al llarg de la superfície exterior 
de la peça. Aquest tipus decoratiu s’adscriu de 
forma habitual a contextos del neolític antic 
epicardial i els testimonis de la seva presència 
són bàsicament les ceràmiques amb decoració 
plàstica de cordons en relleu, amb algun frag-
ment de decoració incisa. 

La peça recuperada a l’interior de l’estruc-
tura E1 permet un estudi més detallat. La peça 
ha estat reconstituïda a partir del remuntatge 
d’un total de 22 fragments recuperats in situ. 
Es tracta de la carena d’un contenidor de ti-
pus mitjà/gran associat a una forma globular, 
possiblement de tipus tancat. A l’interior del 
recipient s’ha recuperat part del que devien 
ser restes de residu carbonitzat que es troben 
en procés d’anàlisi. El motiu decoratiu està 
format per una aplicació plàstica de cordó llis 
en forma de cercle i un motiu radial elaborat a 
partir d’una estrella de cinc puntes a l’interi-
or. La presència de motius complexos formats 
amb cordó llis és coneguda en conjunts com 
la Cova de Mariver (Tarrús, 1979) i la Cova 
de l’Avellaner (Bosch, Tarrús, 1991) adscrits a 
un epicardial final. En ambdós casos es tracta 
de la part de fons o base d’un vas ceràmic, 
decorat amb un cordó llis disposat de forma 
circular i amb cordons paral·lels a interior. 
Per la part externa del cordó circular, altres 
cordons llisos pugen radialment vers la care-
na. Aquests presenten una secció triangular 
arrodonida i de poc relleu, i han estat apli-
cats en una superfície allisada. Es coneixen 
altres paral·lels llunyans d’aquest element, en 
formes de tipus globular o amfòrica, coll cò-
nic alt, superfície amb un acabat en polit de 
bona qualitat en altres conjunts del nord-est 
del territori català (Bosch, 1991).

Les restes de fauna són també molt abun-
dants en aquest nivell. La variabilitat especí-
fica és molt semblant a la documentada en el 
cas del nivell 2, si bé la freqüència de repre-
sentació és molt menor pel cas de les espècies 

salvatges o fins i tot hi és absent com en el 
cas del cérvol, la guineu i el toixó. Per contra, 
destaca la presència de restes de gos domèstic 
si bé es manté l’absència del bou. Amb relació 
a la fauna domèstica, la freqüència de repre-
sentació continua dominada pels ovicaprins 
sobre els suins amb representacions molt in-
feriors. Destaca en el nostre cas particular la 
major sobrerepresentació del grup dels ovins 
respecte dels caprins. 

De forma complementària, s’ha recuperat 
en aquest nivell un conjunt significatiu de res-
tes de conquilles marines, associades a l’explo-
tació del litoral marí. La mostra és dominada 
bàsicament per restes de pagellides o barretes 
en què domina l’espècie Patella caerulea. La 
gran majoria d’individus d’aquest conjunt han 
estat recuperats a partir d’una única concen-
tració espacial. Un estudi més aprofundit és 
en aquests moments en curs (Dr. A. Colone-
se, Universitat de York) sobre les dinàmiques 
de creixement de les bandes i la integració de 
les mesures d’isòtops d’oxigen, amb l’objec-
tiu d’ajudar a caracteritzar l’estacionalitat de 
l’ocupació en aquests nivells. 

Pel que fa al registre lític, aquest continua 
apareixent en un baix nombre d’efectius. En-
tre el material polit destaca la presència d’una 
destral de petites dimensions, mentre que en el 
lític tallat es documenten alguns elements en 
quars i sílex, en què destaca la presència d’un 
segment en sílex, un fragment de fulla de falç 
i alguna osca.

Els elements ornamentals també són pre-
sents en aquest nivell, en la seva majoria petites 
denes fetes en closca de mol·lusc marí.

S’han fet tres datacions radiocarbòniques 
del nivell 3. La primera datació, feta sobre un 
os d’ovicaprí, ha donat un resultat de 6004 ± 32 
BP (OxA 26072) i un interval de probabilitat 
a 2σ de 4989-4800 cal. BC. La segona datació 
ha estat feta sobre una resta d’ovicaprí amb un 
resultat de 5910 ± 40 BP (Beta 311605) i un 
interval de probabilitat a 2σ de 4898-4704 cal. 
BC. La tercera datació s’ha fet a partir d’una 
mostra de llavor de cereal Triticum aestivum/
durum/turgidum i s’ha obtingut un resultat de 
5860 ± 40 BP (Beta 299598) i un interval de 
probabilitat a 2σ de 4831-4612 cal. BC
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4.4. Nivell 4 – Neolític mitjà

El Nivell 4 es correspon a la unitat estrati-
gràfica A6, just per sobre d’A4 (nivells 1 a 3). 
L’estrat A6 està conformat per un sediment de 
tonalitat grisenca amb taques taronges i amb 
la presència ocasional de pedres de talla pe-
tita, però també mitjana (més de 15 cm). Les 
característiques edafològiques posen de relleu 
una dinàmica de sedimentació clarament dife-
renciada de l’anterior dipòsit sedimentari, amb 
una major aportació de sediment de l’exterior 
que fa pensar en la possibilitat que la cavitat es 
trobés més oberta. Els treballs fets permeten 
plantejar que el nivell 4 es devia estendre sobre 
una gran àrea de la superfície excavada si bé les 
ocupacions posteriors i les intervencions an-
tigues n’han reduït considerablement la mos-
tra disponible. La seva potència és, però, molt 
menor que en els nivells anteriors, i en alguns 
quadres és inferior als 5 cm. De la mateixa ma-
nera que hem documentat en els nivells 1, 2 i 
3 corresponents a la unitat estratigràfica A4, 
el pendent vers l’oest del nivell 4 és molt poc 
marcat, fet que indica un ús de l’espai en un 
pla horitzontal. 

Les restes materials recuperades en aquest 
nivell són molt escasses, principalment pro-
duccions ceràmiques informes i restes de 
fauna, cosa que dificulta la caracterització 
d’aquest moment d’ocupació. De forma con-
creta, el material ceràmic del nivell A6 és molt 
escàs, i força fragmentat. El conjunt està for-
mat per 30 fragments que corresponen a 18 
NMI. Aquest material no ens permet fer una 
caracterització gaire completa de les produc-
cions ceràmiques. La majoria de fragments, 
molt erosionats, corresponen a fragments in-
formes, entre els quals destaca la presència de 
contenidors de tipus mitjà, i la presència d’una 
aplicació plàstica formada per un cordó llis.

El nombre de restes de fauna associades a 
aquest nivell és reduït. El conill és el taxó més 
representat pel que fa a NISP si bé ovelles i ca-
bres són les espècies domèstiques més repre-
sentades. La relació caprins-ovins és de nou 
favorable als ovins. En aquesta mostra totes 
les restes corresponen a individus subadults 
o adults que han superat l’òptim carni i to-
tes presenten fractures obliqües i netes con-

seqüència d’un processament carni en fresc. 
Les restes de conill corresponen bàsicament a 
parts distals (metàpodes i falanges), i són ab-
sents les parts amb més aportació càrnia, to-
tes corresponents a individus que han superat 
l’edat infantil. De forma diferencial als con-
junts precedents, la mostra de petits carnívors 
és pràcticament absent i reduïda a Vulpes vul-
pes. Les dades generals, però, són similars a les 
obtingudes en conjunts que podem considerar 
contemporanis com els de les Mines Prehis-
tòriques de Gavà (Estévez, 1986; Saña, 1994).

Fins a la data es disposa d’una datació radio-
carbònica d’aquest nivell a partir d’una mostra 
de cereal Triticum sp. L’anàlisi ha donat un resul-
tat de 4880 ± 40 BP (Beta262076) i un interval 
de probabilitat a 2σ de 3765-3538 cal. BC.

4.5. Nivell 5 – Calcolític 

El nivell 5 està representat per una gran estruc-
tura negativa anomenada CA4 i el seu correspo-
nent reompliment, en un moment on la cova és 
utilitzada amb finalitats sepulcrals. Els treballs 
d’excavació han permès també documentar i 
recuperar restes arqueològiques associades a 
aquest període en el posterior nivell 6, que co-
breix de forma parcial l’estructura, però que ha 
estat tractat de manera separada ja que l’atribu-
ció cronològica i cultural d’aquest darrer nivell 
de la cova es fa encara difícil de precisar.

L’estructura negativa CA4 es troba emplaça-
da a la part central de la cambra principal, molt 
a prop de l’entrada oest de la cavitat, i presenta 
unes dimensions considerables. El seu diàmetre 
màxim superior és de gairebé 2 metres i el dià-
metre màxim inferior és d’uns 60 cm, mentre 
que la seva profunditat és de 160 cm. L’estructura 
presenta les parets esbiaixades i una base de tipus 
irregular, que travessa les unitats estratigràfiques 
A4 (nivells 1 a 3) i A6 (nivell 4), i retalla parcial-
ment la crosta estalagmítica (Fig. 7).

El rebliment està conformat per un sediment 
grisenc molt polsegós i poc compacte, així com 
per un gran nombre de pedres calcàries. S’ha 
documentat també la presència de grans blocs, 
de dimensions que oscil·len entre els 60 i 70 cm 
de llargada per 30 o 40 d’amplada, als límits la-
terals de l’estructura, fet que sembla indicar una 
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rondar la quinzena, integrat per adults, sub-
adults i juvenils/infantils d’ambdós sexes. Les 
restes es troben disperses i no s’ha documentat 
cap connexió anatòmica entre les restes esque-
lètiques, si bé s’ha reconegut una certa voluntat 
en l’arranjament d’algunes restes dintre l’estruc-
tura, de la mateixa manera que s’ha observat en 
la disposició de les pedres de grans dimensions. 
L’índex de fragmentació és elevat, la qual cosa 
fa que abundin els fragments de petites dimen-
sions. No s’ha pogut discernir fins al moment 
si es tracta o no d’una fractura intencional. Una 
bona part de les restes presenten diversos graus 
d’afectació per part d’alguna font de calor, i es 
documenten ossos completament calcinats, cre-
mats o lleugerament ennegrits. 

Entre els elements ceràmics recuperats a 
l’interior de l’estructura destacaríem el con-
junt format per set fragments de ceràmica 
impresa i que es poden incloure dins el gran 
grup de produccions ceràmiques campani-
formes del nord-est peninsular. Es tracta de 
vasos amb decoració incisa/impresa que so-
len agrupar-se en dos estils principals, que en 
el cas dels fragments recuperats a la Cova de 
Sant Llorenç corresponen als grups regionals, 
propers als tipus pirinencs. Aquests vasos són 
gobelets, bols i cassoles que presenten decora-
cions incises i impreses fetes amb instruments 
de punta rodona o quadrada que donen lloc 
a motius pseudoexcisos. Solen formar motius 
més o menys complexos per tota la superfície 
exterior del vas, inclosa la base. Hi ha motius 
en forma de ratlles horitzontals simples incises 
o motius de tipus complex. La decoració pre-
dominant és la incisió per sobre la impressió, si 
bé el nivell de fragmentació és molt alt i l’estat 
de preservació és força precari.

Les restes de fauna també son relativa-
ment freqüents a l’interior de l’estructura i 
el conjunt presenta certes particularitats. La 
freqüència de representació específica és més 
elevada en aquest conjunt que en altres es-
tudiats a la mateixa cavitat, sobretot pel que 
fa a les restes de macromamífers. Destaca en 
aquest sentit la presència de restes de fauna 
associades a animals domèstics alguns dels 
quals, com el bou i el porc, eren o completa-
ment absents o amb una representació testi-
monial en les ocupacions anteriors. La mostra 

intencionalitat en la seva disposició. Les pedres 
de l’interior són de talla més petita i molt homo-
gènia, i oscil·len entre els 10 i el 25 cm (Fig. 8).

 
Fig. 8. Recuperació de la planta de l’estructura CA4 
durant el procés d’excavació

Fig. 7. Imatge en planta de l’estructura negativa CA4 
en el moment d’iniciar els treballs d’excavació del 
seu rebliment

A l’interior de l’estructura s’han recuperat 
principalment restes humanes, si bé també 
fragments ceràmics, restes de fauna, algunes 
peces d’ornament personal (denes de collaret, 
un penjoll), i un reduït nombre de puntes de 
sageta en sílex.

L’estudi de les restes humanes (A. Ortiz) es 
troba en curs, però poden fer-se unes considera-
cions preliminars. Es tracta d’un conjunt format 
per un nombre mínim d’individus que devia 
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la conformen, però, majoritàriament restes de 
caprins i ovins. Aquest augment del nombre 
d’espècies domèstiques i la sobrerepresentació 
dels ovicaprins a la mostra concorda amb els 
principals referents disponibles per al període 
i l’àrea d’estudi (Estévez, 1980; Mestres et al., 
1997). Per altra banda, la distribució anatòmi-
ca d’aquestes restes permet vincular clarament 
les fraccions estudiades amb parts i elements 
esquelètics amb gran aportació de massa càr-
nia (tant en forma de greix com en part pro-
teínica). Aquestes restes presenten clarament 
fractures intencionades en les parts proximals 
a les extremitats d’articulació, fet que apun-
ta a un processament destinat a l’obtenció del 
producte alimentari. L’estudi preliminar no 
permet, però, determinar si les restes esque-
lètiques s’incorporaren a l’estructura amb el 
seu valor nutricional o ja esgotat i en forma 
de deixalles. Un altre element homogeni a 
la mostra, i de forma concreta en el cas dels 
caprins i ovins, és el fet que la gran majoria 

dels individus representats presenten una edat 
aproximada de mort infantil o juvenil. Pel que 
fa a les restes de fauna salvatge, aquestes són 
bàsicament representades per la presència de 
diverses restes d’un toixó, probablement cor-
responent a un mateix exemplar. Aquestes res-
tes, així com la presència de restes d’un petit 
felí, i atenent a la seva distribució anatòmica 
(parts distals d’extremitats posteriors) podri-
en no necessàriament correspondre a restes de 
processament ni consum carni. La presència 
de pells i restes manufacturades de pells d’ani-
mals petits acostuma en ocasions a preservar 
aquestes extremitats als productes finals

Les restes lítiques recuperades a l’interior de 
l’estructura CA4 són molt escasses. Destaquen, 
però, dues puntes de sageta molt ben preservades. 
La primera peça és una punta foliàcia amb un 
retoc pla bifacial molt regular obtingut a pressió, 
feta en una plaqueta fina de sílex. La segona pun-
ta és de dimensions petites, feta en sílex i amb un 
peduncle força marcat i aletes incipients (Fig. 9).

 
Fig. 9. Dibuix de les puntes de sageta recuperades a l’estructura CA4. A l’esquerra, punta de sílex amb 
peduncle marcat i aletes incipients; a la dreta, punta foliàcia a partir de plaqueta fina de sílex amb un retoc 
pla bifacial regular obtingut a pressió
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El nivell 5 s’ha pogut datar a partir d’una 
resta òssia humana (calcani dret, individu 
adult). Que ha donat una cronologia de 3840 
± 30 BP (Beta 311604). Un cop calibrat a 2σ 
aquest resultat ofereix uns intervals temporals 
de probabilitat entre el 2566-2309 cal. BC. 

4.6. Nivell 6 – Postcalcolític

El darrer nivell de la seqüència d’ocupació de 
la cova correspon a la unitat estratigràfica ano-
menada A5/A7. Aquest estrat, d’una potència 
reduïda entre 10 i 15 cm, segella parcialment 
l’estructura anterior CA4, fet que indica l’exis-
tència d’ocupacions prehistòriques un cop 
amortitzada aquesta estructura. Només s’ha po-
gut documentar en una superfície força reduïda 
de l’àrea treballada ja que ha estat molt afectat 
pels usos moderns de la cavitat i les diferents 
intervencions dutes a terme durant el segle xx.

Es tracta d’una unitat estratigràfica de tona-
litats fosques, de color gris a marró clar, amb 
una textura fina i granulosa i un grau de com-
pactació relativament elevat. 

Més enllà de les restes ceràmiques, lítiques 
i de fauna cal destacar la presència també en 
aquest nivell de restes humanes, tot i que no 
es tracta d’un conjunt tan nombrós com el de 
l’estructura CA4. 

Les restes humanes apareixen de manera 
dispersa dins el nivell, sense haver documentat 
concentracions significatives, i presenten unes 
característiques similars a les de l’estructura 
negativa (fragmentació elevada i grau divers 
d’afectació per calor). 

Els elements ceràmics recuperats correspo-
nen a produccions fabricades a mà, en la seva 
majoria amb pastes compactes i presència 
abundant de desgreixants, sempre minerals. 
Des del punt de vista genèric els tractaments de 
les superfícies d’aquest lot ceràmic correspo-
nen, en la majoria de casos, a polits o allisats, 
i en algun cas brunyits. El color de la pasta 
és resultat d’una oxidació incompleta o d’una 
reducció important en la majoria de les peces. 
Destaca la presència de ceràmica llisa i un frag-
ment de ceràmica campaniforme, adscrita al 
campaniforme pirinenc. 

Les restes de fauna recuperades en aquest 
nivell són molt reduïdes fins al moment. 
Apuntem de moment, a l’espera d’augmentar 
la mostra disponible, que destaca en aquest 
conjunt la presència de restes de bovins i suins 
(habitualment absents), i que juntament amb 
caprins i ovins, componen la mostra d’espècies 
domèstiques documentades en aquest nivell. Si 
bé també cal mencionar l’absència d’espècies 
salvatges a excepció del conill. 

Les restes lítiques són molt escasses, fetes 
en quars, jaspi o sílex local, i hi ha algun estri 
retocat. De la mateixa manera passa amb les 
eines en os, molt escadusseres.

5 Consideracions finals

Els treballs arqueològics fets a la cova de Sant 
Llorenç des del 2007 han permès documentar 
l’ús esporàdic, però dilatat de la cavitat al llarg 
de la prehistòria i amb diferents finalitats. La 
seqüència recuperada mostra l’existència de 
dos moments significatius d’ocupació de la 
cova, un primer associat a l’inici del procés de 
neolitització de l’àrea d’estudi i corresponent 
al neolític antic (cardial i epicardial), i un se-
gon associat al calcolític. 

Durant el neolític antic cardial i epicardi-
al les característiques del registre disponible 
suggereixen un ús poc intensiu, però reiterat 
de la cavitat. De forma concreta, la manca d’es-
tructures de combustió o divisions internes de 
l’espai, la relativa baixa freqüència tant de res-
tes de vegetals i animals associades al consum 
alimentari com d’elements mobles associats al 
seu processament (molins, mans de morter...) 
o el reduït nombre de restes de produccions 
ceràmiques o d’eines lítiques, indiquen una 
ocupació més aviat esporàdica o puntual. No 
obstant això, la llarga i continuada seqüència 
d’ocupació documentada indica que la cavi-
tat fou recurrentment emprada durant aquest 
període amb finalitats i interessos planificats.

En aquest sentit, i donada la marcada esta-
cionalitat dels processos productius (agraris 
i ramaders) d’aquestes primeres comunitats 
pageses, juntament amb les possibilitats que 
ofereix el medi litoral (obtenció de recursos 
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subsistencials i matèries primeres, a més de 
via de comunicació a partir de la navegació), 
és probable que la cavitat pogués desenvolupar 
una funció de suport per a activitats planifica-
des i desenvolupades durant intervals tempo-
rals curts. Aquestes activitats podrien ser, no 
obstant això, variades i respondre a diferents 
necessitats, com ara lloc de recer, espai d’em-
magatzematge puntual, punt de guaita, atesa la 
bona localització i visibilitat des de la cova, per 
al control tant del litoral com de l’interior, o fins 
i tot hàbitat/estació temporal de curta durada 
vinculat a l’explotació de recursos estacionals 
(litorals), i a mode de localitzacions polivalents 
complementàries als assentaments a l’aire lliure.

En conclusió, per aquest primer moment, 
els resultats evidencien el rol constant tant 
econòmic com territorial que tenien les coves 
per a aquestes primeres comunitats pageses 
a Catalunya. Es tracta, doncs, d’un model de 
poblament, i de gestió de l’explotació del ter-
ritori, que integra de forma reeixida, durant 
un llarg període de temps, poblats/ocupacions 
permanents a les planes amb l’ús reiterat de les 
cavitats. Així ho indiquen la coexistència de 
poblats a l’aire lliure (Guixeres de Vilobí, Sant 
Pau de Vilafranca i Caserna de Sant Pau del 
Camp) amb ocupacions en cova (Sant Llorenç, 
Can Sadurní o Cova Bonica). 

Amb posterioritat al neolític epicardial l’ús 
de la cova sembla que devia ser encara molt 
més esporàdic i puntual. Si bé l’estudi de les 
col·leccions museístiques procedents de la cova 
de Sant Llorenç va permetre identificar alguns 
fragments ceràmics amb superfícies raspalla-
des, motius tradicionalment associats al neo-
lític postcardial, els treballs d’excavació du-
rant aquests anys no han permès documentar 
aquests nivells in situ. Hem d’entendre, doncs, 
que durant aquest període la cavitat va ser uti-
litzada, però que tampoc de manera intensa ni 
permanent. De la mateixa manera devia passar 
durant el neolític mitjà, període durant el qual 
hem pogut documentar la freqüentació de la 
cavitat, però en què, donat la migradesa de les 
evidències, no hem pogut caracteritzar el tipus 
d’ocupació.

El segon moment important d’ocupació de 
la cova de Sant Llorenç té lloc durant el cal-

colític, a mitjan iii mil·lenni cal. BC i apareix 
vinculat a l’ús funerari de l’espai, i durant un 
període de temps que sembla força perllongat. 
La particularitat del registre recuperat, amb 
l’aparició d’una gran estructura negativa re-
blerta amb un nivell d’amortització associat a 
un registre mortuori, fa necessària una expli-
cació acurada de l’ús sepulcral de la cavitat i 
del mateix procés de formació dels nivells i de 
l’estructura vinculats a aquest ús.

En aquests moments, el ritual funerari és 
difícil de precisar, de manera que no es pot 
afirmar si la cavitat era l’espai primari de de-
posició dels individus o si era un dipòsit secun-
dari. En qualsevol cas, l’ús sepulcral reiterat de 
la cova durant el calcolític va donar lloc a una 
acumulació important de restes d’individus, 
aixovars i sediment procedent de l’exterior. En 
un moment concret del calcolític, es va dur a 
terme un arranjament important de la cavi-
tat. Aquest va incloure l’excavació d’una gran 
estructura negativa a la part central de la sala 
(CA4). Aquest arranjament de l’espai devia 
afectar gairebé la totalitat de la superfície de 
la cova i, per tant, en major o menor mesura, 
el nivell sepulcral existent, part del qual va ser 
probablement retirat o extret de l’interior de la 
cova. La gran potència que assoleix el mateix 
retall, l’arranjament dels grans blocs de pedres 
en els seus límits interns i el tipus de reom-
pliment documentat indiquen l’organització 
d’un cert volum de força de treball a més d’una 
planificació prèvia prou complexa, tot i que no 
podem precisar si aquesta tasca formava part 
del mateix ritual funerari o no. 

En conclusió, les evidències referents a l’ús 
sepulcral de la cova de Sant Llorenç resulten 
força interessants per la novetat que repre-
senten i per la complexitat i variabilitat que 
sembla que devien tenir les pràctiques fune-
ràries d’aquestes comunitats al llarg del iii 
mil·lenni. 

Amb posterioritat a l’arranjament de la cova 
i el rebliment d’aquesta estructura (CA4), la 
cova continua essent utilitzada i fet que dóna 
lloc al darrer nivell arqueològic (nivell 6), ja 
molt proper a la superfície i, per tant, molt 
afectat. Està conformat per les restes disper-
ses del nivell sepulcral de la cova, per part del 
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sediment fruit de l’excavació de l’estructura 
negativa i per posteriors ocupacions durant la 
prehistòria recent, per la qual cosa s’hi troben 
barrejats materials del neolític, del calcolític 
(restes humanes) i del bronze. Aquestes ocupa-
cions no poden ser caracteritzades atès el grau 
elevat d’afectació fruit de les intervencions fe-
tes durant el segle xx. 

Finalment, ens agradaria remarcar que els 
treballs exposats i la intervenció a la cova de 
Sant Llorenç són, però, un projecte viu i en curs. 
La continuïtat passa per l’ampliació de la super-
fície excavada amb l’objectiu de poder obtenir 
mostres més àmplies d’aquells nivells arqueo-
lògics dels quals la mostra és avui limitada, així 
com per l’aprofundiment en els diferents estudis 
de les restes materials recuperades. En la seva 
consecució ambdues línies d’actuació ens hau-
rien de permetre anar un pas més enllà en la 
caracterització de la dinàmica d’ocupació de la 
cavitat i els models d’ocupació de la zona al llarg 
de la prehistòria recent. 
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Cantorella (Maldà, Urgell), 
un nou assentament a l’aire lliure 
del neolític final - calcolític i del bronze ple 
a la vall del Corb
Òscar Escala Abad,* Andreu Moya i Garra,* Enric Tartera Bieto,* 
Ares Vidal Aixalà* i Núria Armentano i Oller**

  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., 

* Iltirta Arqueologia SL – iltirtarqueologia@gmail.com

**  Universitat Autònoma de Barcelona, Unitat d’Antropologia Biològica / Antropòlegs.Lab – armentano.nuria@gmail.com

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-



Escala Abad, O.; Moya i Garra, A.; Tartera Bieto, e.; Vidal Aixalà, A.; Armentano i Oller, N. • Cantorella 144

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



Escala Abad, O.; Moya i Garra, A.; Tartera Bieto, e.; Vidal Aixalà, A.; Armentano i Oller, N. • Cantorella 150

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).



Escala Abad, O.; Moya i Garra, A.; Tartera Bieto, e.; Vidal Aixalà, A.; Armentano i Oller, N. • Cantorella 151

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.



Escala Abad, O.; Moya i Garra, A.; Tartera Bieto, e.; Vidal Aixalà, A.; Armentano i Oller, N. • Cantorella 162

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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Darreres aportacions al coneixement del neolític 
i l’edat del bronze al Camp de Tarragona: 
intervencions als terrenys de l’Aeroport de Reus 
i a la partida del Coll Blanc 
(parcel·la 18.1 de CIM El Camp) (Reus, Baix Camp)
P. Bravo, E. Solà, M. Garcia, I. Mesas, X. Trenor

1. AENA és l’empresa promotora que va finançar la totalitat dels treballs arqueològics.

ocupa part de la planícia prelitoral de mate
rials quaternaris del Camp de Tarragona. 

Les seves coordenades UTM són 344841.6082 
/ 4556654 3464289198/4557242.2002.

Aquestes actuacions van formar part de les 
obres d’ampliació de l’Aeroport de Reus, de les 
quals ha estat promotora l’empresa Aeropuer
tos Españoles y Navegación Aérea (AENA).1

Les intervencions arqueològiques en aques
ta zona s’han dut a terme des de l’any 2008, 
i en total s’hi han localitzat 108 estructures 
arqueològiques de cronologia prehistòrica que 
abracen un període cronocultural comprès 
entre el neolític antic postcardial i el bronze 
inicial. 

Aquestes estructures es localitzen entre els 
72 i els 74 m sobre el nivell del mar, i es troben 
retallant el substrat natural compost d’argiles 
carbonatades, majoritàriament.

Aquestes 108 estructures (una part encara 
en fase d’anàlisi), presenten les tipologies co
munes als jaciments a l’aire lliure d’aquestes 
cronologies, amb estructures de planta circu
lar, associades a diversos usos domèstics: cu

1  Introducció 

Aquest treball exposa les darreres aportacions 
que resulten de les diferents intervencions que 
s’han dut a terme als jaciments de l’Aeroport 
de Reus i a la parcel·la 18.1 del polígon CIM El 
Camp, a la partida del Coll Blanc, de la qual 
pren el nom el jaciment. 

Es tracta de dues intervencions molt prope
res, separades tan sols per 1,5 km, i ambdues 
situades a la comarca del Baix Camp, dins de 
la planícia de materials quaternaris del Camp 
de Tarragona, i amb resultats arqueològics que 
mostren l’ocupació humana d’aquesta zona 
durant bona part de la prehistòria recent.

2  Les intervencions a l’Aeroport de 
Reus (Baix Camp)

Els terrenys de l’Aeroport de Reus se situen 
dins dels termes municipals de Reus (Baix 
Camp) i Constantí (Tarragonès), i limiten al 
sudest amb el curs de la riera de la Boella, que 
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betes, sitges d’emmagatzematge, combustió i 
ús funerari.

Totes han aparegut parcialment escapçades 
per l’acció antròpica, deguda principalment a 
l’activitat agrícola desenvolupada en aquesta 
zona en el decurs dels segles xix i xx, fins a la 
implantació de les instal·lacions de l’Aeroport 
a començaments del segle xx;2 la construcció 
d’aquestes instal·lacions probablement també 
va afectar les estructures arqueològiques.

Com a testimoni d’aquestes activitats agrí
coles hem localitzat evidències diverses i nom

broses al llarg de les nostres intervencions: 
nombrosos retalls i rases d’arbres, restes de 
murs de pedra en sec, així com diversos pous 
per a l’extracció d’aigua.

Les diferents actuacions es van dur a terme 
en diferents fases; les fases inicials van consis
tir en el control arqueològic dels moviments 
de terres associats a les obres d’ampliació de 
l’Aeroport en les diferents àrees, i en les fases 
posteriors, es van excavar en extensió les es
tructures arqueològiques localitzades durant 
les fases de rebaix.

 
Fig. 1. Localització dels terrenys de l’Aeroport de Reus i el Coll Blanc

2. L’any 1935 es creà l’Aeroclub de Reus, com a gènesi del que després serà l’Aeroport de Reus. Després de la Guerra 
Civil passarà a ser base aèria militar fins a l’any 1999, en què perd aquest caràcter, per passar a ser aeroport civil.



Bravo, P.; Solà, E.; Garcia, M.; Mesas, I.; Trenor, X. • Darreres aportacions al coneixement del neolític 175

Durant aquesta fase de rebaix, s’extreia amb 
mitjans mecànics la capa de substrat vegetal 
que cobria el nivell geològic, i en el qual apa
reixien les estructures retallantlo.

La metodologia de camp utilitzada en l’ex
cavació de les estructures arqueològiques va ser 
la utilització del mètode proposat per George 
Laplace (1973) que consisteix en la instal·lació 
d’una quadrícula sobre el terreny de 10 x 10 
metres, sobre la qual es localitzen les estructu
res detectades durant la fase de rebaix mecànic. 
Aquesta quadrícula de 10 metres, se subdivi
deix posteriorment en quadres d’1 x 1 metres, 
per poder així establir l’eix de coordenades 
sobre el qual se situa cadascun dels efectius 
materials recuperats en la fase d’excavació en 
extensió de les estructures.

Aquesta informació es completa amb la 
confecció de fitxes d’unitats estratigràfiques 
segons el mètode de Harris Carandini.3

2.1. Les estructures del neolític antic post-
cardial

Les estructures adscrites a aquest període són 
de tipus domèstic i funerari, i són en total qua
tre, de les quals dues són de tipus funerari.

Tant les estructures d’ús domèstic com les 
funeràries presenten una secció de tipus cube
ta, amb una potència escassa, compresa entre 
els 30 i els 50 cm, i un diàmetre a l’entorn dels 
1,20 i 1,50 metres.

Dins del neolític antic hem recuperat di
versos materials que ens permeten adscriure 
aquestes estructures al període del neolític an
tic postcardial, fàcies Molinot, amb recipients 
de mida mitjana i gran de perfil amforoide 
amb coll diferenciat, que presenten anses de 
cinta de les quals arrenquen decoracions de 
cordons llisos que formen els coneguts bigotis, 
característics d’aquest període.

 
Fig. 2. Planta general de l’Aeroport amb les estructures localitzades (CODEX SCCL)

3. Aquesta metodologia de camp va ser aplicada igualment a la intervenció del Coll Blanc (Reus, Baix Camp).
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Pel que respecta a les estructures funeràries 
d’aquest període, destaquem l’estructura UE 
2051.

2.1.1. L’estructura UE 2051

Aquesta estructura es localitzà molt afectada 
pels treballs agrícoles anteriors a la implantació 
de les instal·lacions aeroportuàries, encara que 
podem dir que es tracta d’una doble inhuma
ció formada per un individu de sexe femení que 
abraçava amb el seu braç dret un individu nadó 
a terme. Entre les seves extremitats inferiors es 
localitzà un recipient a mode d’aixovar funerari, 
de tipus gran contenidor de forma hemisfèrica, 
que presentava decoració de cordons llisos que 
arrenquen d’una ansa de cinta, per formar la 
típica decoració de bigotis, pròpia dels recipients 
de la fàcies Molinot d’aquest període.

 
Fig. 3. Materials del neolític antic postcardial fàcies Molinot (Autora: Rosa Palau. CODEX)

2.1.2. L’estructura UE 129

També dintre d’aquest període destaquem una 
inhumació en fossa de tipus cubeta (UE 129), 
que presentà unes dimensions màximes con
servades d’1,40 metres de diàmetre i 20 centí
metres de potència.

Es trobava reblerta per un únic estrat (UE 
128) format per terra de textura compacta i 
coloració marró fosc, que contenia les restes 
inhumades d’un sol individu (UE 141) en posi
ció de decúbit lateral esquerre, amb orientació 
EW, i que no presentà aixovar, restes que han 
pogut ser datades pel mètode AMS i que ens 
han donat la data absoluta radiocarbònica que 
segueix: 

UE 141 - 5076 ± 50 BP 3980 - 3760 cal BC (94,3 %)
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Les restes materials recuperades en l’estrat 
de rebliment d’aquesta estructura són uns pocs 
fragments ceràmics de tipus informe, que no 
presentaven decoració i un fragment de diàfisi 
d’un os llarg de fauna de taxó indeterminat, 
que presentava signes de rubefacció.

Com ja hem assenyalat anteriorment, el 
conjunt de materials ceràmics de les fosses 
adscrites a aquest període presenten recipients 
de tipus amforoide amb perfils arrodonits que 
presenten el coll destacat amb anses de cinta, 
i que sovint apareixen associats a fragments 
amb decoració raspallada.

2.2. El neolític mitjà

El període del neolític mitjà està representat 
per una estructura de tipus funerari, adscrita 
a la cultura dels sepulcres de fossa.

2.2.1. L’estructura UE 212

Es tracta d’una estructura funerària de tipus 
complex formada en el seu nivell superior per 
un retall circular (UE 212) d’uns 2 metres de 
diàmetre màxim, fet al nivell geològic.

 
Fig. 4. L’estructura UE 212 amb el conjunt de denes de variscita recuperat a la zona del coll de l’individu inhumat. 
(Autor: CODEX)
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Sobre aquest recolza una estructura forma
da per un conjunt de pedres (UE 213), inter
pretat com a coberta i alhora, senyalització 
de la unitat funerària. La posició d’alguna 
d’aquestes pedres mostra desplaçaments ver
ticals produïts per fenòmens postdeposicio
nals que van provocar un venciment parcial 
d’aquesta coberta. 

L’excavació que se’n va fer va deixar al des
cobert un nou retall (UE 2072) de planta rec
tangular amb els contorns arrodonits i les pa
rets folrades per conjunts de pedres (UE 217, 
2074, 2075 i 2076) adossades al geològic, con
junt que funcionava com a contenidor funerari 
o fossa sepulcral.

Al seu interior es documentà la inhumació 
d’un únic individu de sexe femení en posició 
de decúbit lateral esquerre amb orientació NS, 
que presentà com a aixovar un collaret format 
per un conjunt de denes de tipus discoïdal, 
quatre d’aquestes, de variscita (UE 222).4 

Els materials recuperats en el nivell de farci
ment de la fosa funerària (UE 2073), són única
ment de tipus ceràmic, amb diversos fragments 
de tipus informe dels quals alguns presenten su
perfícies d’acabat de tipus pentinat, i un frag
ment que presenta una ansa de tipus acintat.

2.3. El neolític final - calcolític

Les estructures adscrites al neolític final  cal
colític són quatre, i es tracta en tots els casos, 
d’estructures de combustió que presenten 
mesures i tipologia similar, fins i tot podríem 
afirmar que gairebé estandarditzades, amb 
planta rectangular i secció longitudinal amb 
els extrems arrodonits, i que presenten un es
pai d’accés en rampa fins a l’extrem oposat o 
cambra de combustió, espai que presenta sig
nes de rubefacció en les parets, així com nivells 
de cendres i restes d’argila fosa, producte dels 
processos de combustió.

Els materials ceràmics que s’hi han recupe
rat presenten tipologies de recipients mitjans 
de tendència cilíndrica i decoracions similars, 
amb fragments que presenten o bé acabats lli
sos sense decoració, o bé decoració de cordó 
llis just sota la vora, i destaca en un cas, la recu
peració de dos fragments de vora de petits re
cipients amb decoració de pastilles repussades.

2.3.1. L’estructura UE 234

Aquesta estructura és un retall de planta rec
tangular amb els angles arrodonits, fet al subs
trat geològic, que presentà 2,42 metres d’eix 
longitudinal màxim, 1,16 metres d’amplada i 
una profunditat màxima de 0,76 metres. 

El seu fons tenia secció còncava i presentava 
pendent vers l’interior, a una zona més profun
da i que devia coincidir amb l’espai o cambra 
de combustió. Aquests processos de combustió 
van provocar coloracions vermelloses i grisen
ques a les parets del fons de l’estructura.

El seu interior es trobava amortitzat per 
diversos estrats (UE 238, 239, 240 i 241), tots 
amb abundant presència de cendres i carbons 
que van augmentant en proporció respecte al 
sediment, com més ens apropem al fons de 
l’estructura.

Com ja hem assenyalat anteriorment, el ma
terial ceràmic recuperat en els nivells d’amor
tització de l’estructura està format per frag
ments de recipients ovoides i cilíndrics, amb 
decoracions de cordons llisos sota la vora i dos 
fragments de vora de petits recipients amb de
coració de pastilles repussades.

2.4. Les estructures del bronze inicial

Són quatre les estructures adscrites a aquest 
període, una de les quals d’ús funerari, i que 
descrivim a continuació.

4. BALAGUER, Paz; PIÑEIRO, Montserrat. Intervenció arqueoantropològica a l’Aeroport de Reus (Reus, Baix Camp). 
2008.
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2.4.1. El conjunt funerari format per les es-
tructures UE 4006 i 4008

Aquest conjunt funerari està format per dues 
estructures de secció més o menys globular ex
cavades al substrat geològic, de forma paral
lela l’una respecte de l’altra en sentit NS, i amb 
l’espai intermedi entre aquestes aprofitat com 
a espai funerari.

Aquest espai funerari intermedi està format 
per un retall (UE 4029) que albergava les restes 
inhumades d’un individu infantil (UE 4030), 
en posició de decúbit lateral esquerre.

Pel que respecta a les seccions i dimensions 
d’aquestes estructures són similars, i pensem 
que amb tota probabilitat són espais d’emma
gatzematge reaprofitats com a espais funeraris.

L’estructura UE 4008, localitzada a l’extrem 
nord d’aquest conjunt, és un retall en el subs
trat geològic que conforma un enterrament de 
doble cambra.5 

El seu diàmetre màxim en la planta superior 
és de 88 centímetres, i la seva potència és de 
146 centímetres en el seu punt més profund. 
Es trobava reblerta por dos estrats diferents. 
L’estrat UE 4009 és el primer nivell de rebli
ment d’aquesta estructura, amb una potència 
de quasi un metre. Estava format per pedres i 
un sediment de color negre fosc, de gra petit i 
poc compacte.

L’estrat UE 4024 forma un segon rebliment 
de terra de color marró fosc de textura molt 
compacta que presentà una potència de 40 
centímetres.

 
Fig. 5. Planta i secció de l’estructura UE 234 amb els materials recuperats en els seus nivells de farciment. 
(Autor: CODEX)

5. CARRASCAL, Susanna. Estudi de les restes humanes trobades a l’Aeroport de Reus (Baix Camp, Tarragona). 2012.
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Els materials ceràmics associats a aquesta 
estructura són fragments amb superfícies alli
sades i brunyides, en què destaquen únicament 
com a formes la presència de bases planes. 
També s’ha recuperat un molí barquiforme al 
fons de l’estructura.

Un cop extret aquest segon rebliment, 
s’identificà a la paret NW un nou retall (UE 
4027), que conformava la cambra funerària; 
aquesta es trobava segellada per diverses pedres 
de tipus llosa d’una mida aproximada de 40 x 
20 centímetres (UE 4034). Al seu interior es 
localitzà un enterrament d’un únic individu 
mort en edat adulta (UE 4032), associat a dos 
objectes a mode d’aixovar funerari (UE 4026) 
compost d’un fragment de base plana d’un 
recipient de tipus cilíndric, amb la superfície 
gairebé brunyida, i un botó prismàtic trian
gular fabricat en os, amb doble perforació, i 
que presentava decoració de doble cercle als 
dos laterals de la peça.

Reblint parcialment aquesta cambra d’ac
cés lateral vam documentar un nivell de sorres 
fines amb petites pedres calcàries irregulars, 
que probablement es corresponia en bona part 
amb fenòmens de disgregació del mateix subs

 
Fig. 6. Planta i seccions del conjunt funerari de les estructures 4006 i 4008. (Autor: CODEX)

trat geològic sobre el qual estava feta la cambra 
funerària.

Aquest tipus d’enterrament, així com la 
presència del botó triangular amb doble per
foració ens remet a diferents jaciments ubicats 
cronològicament al bronze antic.

La datació radiocarbònica feta sobre les res
tes òssies de l’individu inhumat a l’interior de 
la cambra funerària ens confirma la data radi
ocarbònica següent:

UE 4032  3449 ± 45 BP 1890-1630 cal BC (95,4 %)

La resta d’estructures adscrites al bronze 
inicial són estructures del tipus fossa circular, 
usades probablement com a lloc d’emmagat
zematge, que presenten seccions amb tendèn
cia troncocònica i irregular, que tenen entre el 
metre de potència i un diàmetre màxim d’1,20 
metres.

Els materials ceràmics recuperats en els seus 
nivells de rebliment són fragments de recipients 
de gran capacitat, de tipus globular i que pre
senten decoracions pròpies d’aquest període, 
amb acabats rugosos aconseguits amb aplica
cions d’argila tova sobre la superfície i cordons 
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incisos perimetrals sota el coll de la peça. En 
un cas s’ha recuperat un fragment de base amb 
marques d’estora. 

2.5. La resta de materials localitzats a les 
estructures de l’Aeroport de Reus

Pel que respecta a les restes vegetals, s’ha po
gut identificar la presència d’espècies gramí
nies de tipus Pooideae, en la qual s’inclouen 
els principals cereals de les regions mediterrà
nies. Aquestes restes s’han pogut identificar a 
partir de les anàlisis de fitòlits fetes tant en els 
sediments dels rebliments de les fosses com en 
alguns sediments de diferents peces de molins 
barquiformes, molt presents en el jaciment, 
com és propi d’aquests tipus de jaciment.6

Continuant amb la indústria lítica, desta
quem la presència de dos còdols de quarsita amb 
marques de percussió i de pigments d’ocre. A 
banda de la ja esmentada presència de molins de 
tipus barquiforme i destrals també en suport de 
còdol, la resta d’indústria lítica està bàsicament 
fabricada en sílex, i presenta tipologia eminent
ment laminar, amb la totalitat de la cadena ope
rativa representada.

El registre faunístic és escàs amb dos taxons 
identificats: ovicàprid i un exemplar de Canis 
familiaris. La resta de fragments ossis presenten 
un grau molt alt d’alteració i fragmentació que 
en dificulta extremament la identificació ana
tòmica i taxonòmica. Pensem que l’acidesa del 
terreny no ha permès una major conservació 
d’aquest tipus de restes. 

2.6. Les restes de cronologia romana

Les restes de cronologia romana han estat lo
calitzades a dues zones diferents dels terrenys 
intervinguts a l’Aeroport.

El primer nucli romà es localitza a l’extrem 
nordoest, on es documentaren un tram de 
paviment de còdols (UE 1004) i tres retalls de 
planta irregular en els nivells de rebliment dels 
quals es varen recuperar fragments ceràmics 
amfòrics de tipus Dressel 24 i en conjunt data
bles entorn al segle i dC.

El segon nucli amb restes d’aquest període 
cronocultural es va localitzar a l’extrem sud
est, punt en què es localitzaren un retall del se
gle iv, una estructura circular d’època romana 
i un forn datable també en el segle iv.

El forn es va trobar en un estat de conser
vació acceptable, ja que conserva tant part del 
praefurnium, el focolarius o llar i la cambra de 
combustió, com les parets (UE 608). La seva 
forma es podria identificar com la Tipus 4 va
riant A de la tipologia establerta per als forns 
d’Hispània per J. Coll 7 (2005). 

Relacionat amb aquesta estructura de com
bustió, gairebé tocantla, vàrem documentar i 
excavar un retall (UE 602) al tapàs amb una 
llargada de 4,20 metres, una amplada màxi
ma de 7 metres i una fondària que varia entre 
1,40 metres i 0,70 centímetres. Al seu farciment 
(UE 603) es van recuperar carbons i un gran 
nombre de fragments de ceràmica romana, 
dels quals destaca una àmfora de producció 
local gairebé sencera, alguns fragments de ter
ra sigil·lada africana D (amb una vora d’una 
variació regional d’una Lamboglia 58) i di
versos fragments de terra sigil·lada lluent, i, a 
l’igual que al forn, també es van documentar 
fragments de producció local amb problemes 
de cocció. Malgrat que es presenten ceràmi
ques que abracen des d’època republicana, la 
gran majoria del conjunt d’aquests materials 
ens permet datar aquest retall en el segle iv dC.

No hem d’oblidar la presència dels ja d’antic 
coneguts assentaments romans dels Antigons 
i la Catafara, molt pròxims i, sens dubte, rela
cio nats amb les restes localitzades a l’Aeroport.

6. PORTILLO, Marta; ALBERT, Rosa M. Anàlisi de fitòlits de mostres de sediments procedents de les intervencions 
arqueològiques realitzades a l’Aeroport de Reus. (Reus, Baix Camp). 2012.

7. COLL CONESA, J. (2005). “Hornos y producción de cerámica romana en la Comunidad valenciana”. A: Recientes 
investigaciones sobre producción cerámica en Hispania, p. 155173.
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3  Les intervencions al jaciment del 
Coll Blanc

El jaciment del Coll Blanc (Reus, Baix Camp) 
està situat a poc més d’un quilòmetre al nord
est del municipi de la Canonja (Tarragonès). 
El costat nord del perímetre intervingut limi
ta amb l’autovia T11 i l’oest, amb el CIM del 
Camp. 

La construcció d’una nau industrial en 
aquesta parcel·la va suscitar el seguiment 
arqueològic del moviment de terres i l’ex
cavació posterior, durant els mesos de maig 
i juny de 2009, de fins a 33 estructures pre
històriques.8 

Les coordenades de situació són les següents: 
UTM 31TCF 347736 4555586 / 347549 4555377. 

En aquest indret del Camp de Tarragona, la 
seqüència estratigràfica de la coberta vegetal es 
caracteritza per un estrat d’argila compacta de 
color marró fosc amb una freqüència escassa 
de materials de fracció grossa, en qualsevol cas 
destacada per les roques calcàries, els quarsos 
i el granit. 

En el cas del Coll Blanc, el gruix de l’argila 
(UE 1001) no supera mai el metre, i cobreix 
sempre el sòl neogen del terciari superior (UE 
1002), referenciat popularment al Camp de 
Tarragona amb el nom de tapàs, compost 
de materials propis d’ambients fluvials i al
luvials, per bé que la proporció de sorres, gra
vetes i graves varia en funció de l’orografia del 
terreny i això sempre condiciona el grau de 
cimentació dels agregats més fins, així com el 

8.  Aquests treballs arqueològics els va finançar en la seva totalitat l’empresa promotora CIMALSA.

 
Fig. 7. Planta general de les estructures del jaciment del Coll Blanc (CODEX SCCL)



Bravo, P.; Solà, E.; Garcia, M.; Mesas, I.; Trenor, X. • Darreres aportacions al coneixement del neolític 183

colorament general del sòl, de tonalitats més 
o menys vermelloses. 

En tots els casos, les estructures intervingu
des estaven cobertes per la UE 1001 i retallaven 
la UE 1002 (estrat geològic), aquesta darrera a 
una cota compresa entre els 51,87 i els 49,9 m 
sobre el nivell del mar. 

Exceptuant una estructura de combustió 
(UE 1070) i un retall de planta irregular del 
tipus fons de cabana (UE 1029), la resta de re
talls excavats corresponen a fosses de planta 
circular, dues de les quals presentaven inhu
macions (UE 1038 i UE 1042). 

3.1. Les estructures del Coll Blanc

De les 35 fosses excavades, 10 són de secció 
tipus cubeta, 9 són cilíndriques, 5 són tron
cocòniques, 1 és de tipus irregular i 10 són de 
secció que no podem determinar a causa de 
l’escassa potència estructural conservada ar
ran de la sedimentació holocena, així com de 
la presumpta afectació per l’expansió agrícola 
dels segles moderns i contemporanis.

3.1.1. L’horitzó epicardial

Són dues les estructures adscrites a aquest pe
ríode, de les quals destaquem l’estructura UE 
1011.

3.1.1.2. L’estructura UE 1011

Aquest retall, de planta circular, secció cònca
va i fons pla, d’1,46 m de diàmetre i 62 cm de 
potència, està farcit per 3 estrats (UE 1012, UE 
1205 i UE 1206, que es cobreixen respectiva
ment), tots ells d’una potència compresa entre 
els 24 i els 20 cm.

El primer estrat (UE 1012) ens proporcionà 
un sol coordenat, que correspon a un frag
ment de nansa de cinta d’un gran recipient 
d’estructura esfèrica o globular. Al segon 
estrat (UE 1205), però, vam registrar fins a 
144 coordenats, entre els quals destaca el frag
ment d’un braçalet de quars blanc d’un gra 

3.1.1.3. L’estructura UE 1102

Es tracta d’una estructura de planta circular, 
d’1,70 metres de diàmetre, 38 centímetres de 
profunditat i fons i parets còncaves, reblerta 
pels estrats UE 1103 i 1181.

El material ceràmic recuperat en el nivell 
UE 1103 és d’un total de 13 fragments dels 
quals onze són fragments informes, una ansa 
(acintada) i una vora recta amb el llavi arro
donit.

Les decoracions documentades són el ras
pallat, les incisions lineals, els cordons llisos i 
el pentinat en dos casos.

Els acabats són en tots els casos del tipus 
allisat i, pel que fa als desgreixants, són de ti
pus calcari i de quars.

molt fi i ceràmica amb decoracions cardials 
i incises.

Un estrat d’argiles i sorres fines amb una 
presència destacada de blocs angulars i sub
arrodonits assenyalà un tercer i darrer estrat 
(UE 1206), el qual proporcionà 44 coorde
nats, entre els quals destaquen 12 fragments 
de Cardium i un registre ceràmic igual a l’es
trat precedent. 

 
Fig. 8. Braçalet de marbre recuperat a la UE 1205
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Les coccions són a parts iguals (en sis frag
ments) de tipus reductora o de tipus mixta, 
amb oxidació externa i reducció interna.

El material ceràmic del nivell UE 1181 és 
escàs, i destaca un fragment de vora recta i lla

vi pla que presenta decoració amb pentinat a 
ambdues cares de la peça.

La resta dels materials recuperats en aquesta 
estructura són majoritàriament, fragments de 
carbons i un fragment de Cardium.

 
Fig. 9. Material ceràmic procedent de les estructures del neolític epicardial. (Autora: Carolina Escoda. CODEX)
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9. Datació feta pel CEDAD de la Universitat del Salento (Itàlia).

L’estructura UE 1042 conté un enterrament 
simultani de dos individus (les UE 1201 i 1204) 
en edat adulta dipositats en posició de decúbit 
lateral dret i amb orientació en tots dos casos 
també de NS. L’absència d’elements esque
lètics definitoris impedeix conèixer el sexe 
d’ambdós individus. 

La manca d’una datació absoluta i d’una 
mostra suficient de materials recuperats no 
ens permet adscriure una cronologia relativa 
gaire acurada per a aquesta unitat funerària.

La presència significativa de carbons a la UE 
1103, ens ha permès fer una datació per AMS 
amb els resultats següents:9

 

UE 1103: 6009 ± 50 BP 5040 BC- 4780 BC (95,4 %) 

3.1.2. L’horitzó del neolític final

S’han adscrit un total de tres estructures al pe
ríode del neolític final verazià.

3.1.2.1. L’estructura UE 1080

Un retall de planta circular, de fons pla i sec
ció còncava, de 72 centímetres de diàmetre de 
boca i uns 90 cm de potència, estava farcit pels 
estrats UE 1081 i 1209. 

Ambdós estrats es componien de materials 
de matriu fina, per bé que un increment de les 
sorres en detriment de les argiles compactes, 
així com l’absència de material antròpic, dife
renciaven la UE 1209 de la seva precedent, la 
UE 1081.  

En efecte, la UE 1081 destacava per la gran 
concentració de tovot cremat i de fins a 45 
fragments de recipients ceràmics d’estructu
res tronconcòniques i esfèriques i amb deco
racions plàstiques –mugrons i llengüetes su
perposades–, característiques del neolític final 
Veraza. 

3.2. L’àmbit funerari

S’han localitzat dues estructures d’ús funerari, 
codificades amb les UE 1042 i 1038. Ambdues 
presenten planta circular, amb secció de tipus 
cubeta, amb parets i fons gairebé rectes, d’am
plada i potència entorn dels 0,50 metres i els 
1,20 metres, respectivament. 

 
Fig. 10. Material ceràmic procedent de les estructures 
del neolític final verazià  
(Autora: Carolina Escoda. CODEX)
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L’estructura UE 1038 es tracta de l’enterra
ment d’un únic individu mort en edat infantil 
(UE 1208). El mal estat de conservació de les 
escasses restes òssies de l’individu, però, no ha 
permès determinarne el sexe.10

L’estrat superior (UE 1039) està marcat pel 
predomini de blocs angulars, entre els quals 
s’han coordenat un total de 15 fragments in
formes de ceràmica, sense decoració, i una 
nansa de cinta fragmentada. El nombre mínim 
identificat de recipients és de tres, d’estructura 
esfèrica o globular. 

Com en el cas de la UF 1, la manca d’una 
datació absoluta i d’una mostra suficient de ma
terials recuperats no ens permet adscriure una 
cronologia relativa acurada a l’enterrament.

3.3. Una estructura del tipus fons de caba-
na (UE 1029)

L’excavació d’un retall de 2,60 per 1,80 m i 
una potència total de 42 cm, de planta rectan
gular, límits arrodonits i una secció còncava 
amb les parets rectes, ha posat al descobert una 
seqüència estratigràfica composta de fins a 5 
estrats de farciment.

Aquest conjunt d’estrats presentaven tex
tures compactes i argiloses, amb coloracions 
fosques.

El material ceràmic associat és escàs i molt 
fragmentat. 

Tot i la poca representació de registre ce
ràmic, aquest ens situa en un horitzó marcat 
pels recipients de mida mitjana, els acabats 
llisos i brunyits de les superfícies, sense cap 
element definitori des del punt de vista cro
nològic.

Pensem que la tendència general és que es 
tracti de contenidors de gra i líquid, cuits en 
ambients reductors. A més, la seva associació 
als recipients de cuina es reforça pel fet que la 
majoria dels fragments presenten una pàtina 
negra d’haver estat cremats post coctem.

Des del punt de vista lític s’han recuperat 
diversos fragments de molins de tipus barqui
forme i indústria lítica en sílex de talla predo
minantment laminar.

Tant per la seva planta irregular com pel ti
pus de materials interpretem aquesta estruc
tura com una estructura d’ús domèstic, tot i 
que l’absència de forats de pal i altres elements 
com fogars no ens permeten definirla com a 
fons de cabana.

3.4. L’estructura de combustió (UE 1070)

Un cop excavada, la secció longitudinal 
d’aquest retall va posar de manifest un pen
dent pronunciat SENO, la longitud màxima 
del qual és de 2,06 m i la profunditat, de 68 
cm, en l’extrem NO.

Un potent estrat d’argila i sorres de color 
fosc i compactes (UE 1071) posa de manifest 
la concentració de matèria orgànica del reble, 
tot i que no vam identificar cap resta vegetal 
carbonitzada, així com una sedimentació mar
cadament antròpica i concreta. 

L’excavació de l’estructura va permetre la 
recuperació d’un únic registre coordenat, que 
correspon a una vora recta i el llavi de secció 
plana, amb la superfície llisa i cremada.

La UE 1071, a la cota mínima de l’estructura, 
al límit NO, cobreix un estrat molt prim de sor
res fines de color beix clar (UE 1162), les quals 
cobreixen un estrat d’argiles concrecionades i de 
color vermell, color que associem al fet que van 
estar sotmeses a l’energia calorífica (UE 1171). 

Ens trobem sens dubte, davant d’una es
tructura de combustió de la mateixa tipologia 
de les documentades al jaciment de l’Aeroport 
de Reus, amb planta rectangular i fons amb 
pendent. L’únic registre recuperat no ens per
met una adscripció cronològica acurada, enca
ra que ens inclinem a enquadrarla probable
ment al neolític final, atès el seu paral·lelisme 
amb les estructures de l’Aeroport de Reus.

10. BALAGUER, Paz. Informe antropològic de les restes localitzades a la Central Integrada de Mercaderies el Camp. 
(La Canonja, Tarragonès). 2009.
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3.5. La resta dels materials recuperats al 
jaciment del Coll Blanc

Les restes vegetals recuperades són presents 
en 4 estructures d’emmagatzematge (UE 1012, 
1087, 1200, 1215). 

Els taxons documentats corresponen al grup 
dels cereals (blat nu i ordi vestit) i als fruits sil
vestres (Pistacia lentiscus). De blat nu (Triticum 
durum), se n’ha recuperat una sola mostra, a 
l’estructura UE 1200, i d’ordi vestit (Hordeum 
vulgare), fins a 5 mostres en les estructures UE 
1087, 1200 i 1215. 11

Des del punt de vista faunístic disposem 
d’un únic registre que correspon al cap d’un 
exemplar de Canis familiaris, a la fossa d’em
magatzematge UE 1034. El seu desgast dentari 
posa de manifest que va morir en edat adulta. 

La presència del gos en relació amb les acti
vitats humanes la trobem representada a partir 
del paleolític superior, i es generalitza durant 
el neolític. Es documenta als jaciments de la 
Draga, les Mines de Can Tintorer o la Bòbila 
Madurell, a tall d’exemple. 

La manca d’una mostra àmplia de registre 
que ens permeti centrarnos en un període 
concret contrasta amb la riquesa de la fossa 
UE 1011, en la qual vam coordenar un braçalet 
de marbre la procedència del qual encara no 
ha estat resolta. No menys interessants resul
ten les denes sobre Cardium, de perfil oval i 
cilíndric, coordenades al mateix estrat que el 
braçalet esmentat. 

 L’anàlisi de la indústria lítica12 ha determi
nat que algunes làmines sense retocs es van 
emprar per tallar matèries toves i que dues as
cles amb talls semiabruptes, una de les quals 
retocada, es van emprar per treballar l’os, la 
pell seca o una matèria semidura.

4  Conclusions

Les intervencions que presentem en aquest tre
ball han permès fer importants aportacions al 
coneixement dels grups humans que van habi
tar en aquesta zona del Baix Camp al llarg de 
bona part de la prehistòria recent.

Tot i que es tracta d’intervencions diferents, 
la proximitat dels dos jaciments, la tipologia 
dels assentaments i la seqüència cronològica 
identificada a través del registre material i les 
datacions absolutes que s’han fet ens mostren 
l’ocupació continuada com un únic assenta
ment localitzat en aquesta planícia

Els conjunts del Coll Blanc i l’Aeroport de 
Reus posen de manifest l’ampli registre crono
cultural de la prehistòria del Camp de Tarra
gona i possibiliten una comprensió històrica a 
bastament fonamentada en el registre. 
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La vil·la romana de Torre Llauder.  
Darrers treballs de recerca i restauració,  
i perspectives de futur (Mataró, El Maresme)
Carme Puerta López, Joaquim Garcia Roselló 

      

  Presentació i breu història 
de les actuacions arqueològiques 
i patrimonials al jaciment

El conjunt arqueològic de la vil·la romana de 
la Torre Llauder està situat al terme municipal 
de Mataró, a la comarca del Maresme. S’ubica 
a la barriada del Pla d’en Boet, entre els car-
rers de Roma, de Sant Cugat, de Sant Valentí 
i l’avinguda del President Companys, molt a 
prop del Camí Ral. El jaciment dista uns 1.250 
m del centre històric de la ciutat de Mataró, en 
el subsòl del qual s’hi conserven les restes de 
la ciutat romana d’Iluro. És a 650 m del Camí 
del Mig, que coincideix amb l’antic traçat de la 
Via Augusta, i a 600 de l’actual línia de costa. 

El jaciment arqueològic fou descobert l’any 
1961 per l’arqueòleg mataroní Marià Ribas i 
Bertran, en terrenys de la masia dels Llauder, 
una casa pairal fortificada del segle xvii cons-
truïda al voltant d’una torre de defensa del segle 
xvi, de la qual va rebre el nom. Gaudeix de la de-
claració de bé cultural d’interès nacional (zona 
arqueològica) des del 23 de desembre de 1964 
(publicat al BOE, núm. 17, p. 1117, 20/1/1965), 
amb el núm. de registre R-I-55-00-88. 

Durant la dècada dels anys seixanta del se-
gle xx, sota la direcció de Marià Ribas s’excavà 

un ampli sector del jaciment corresponent a la 
pars urbana de la vil·la. Entre els anys 1982 i 
1985 es restauraren els mosaics localitzats als 
anys seixanta i s’excavaren els nivells inferiors 
de les dependències que els acollien. Les ex-
cavacions, dirigides per Marta Prevosti i Joan 
Francesc Clariana, són les que van proporcio-
nar la primera seriació cronològica fiable (Pre-
vosti, Clariana, inèdita).  

Finalitzats els treballs de restauració i d’ade-
quació del jaciment, aquest fou obert al públic 
el 10 de maig de l’any 1988. Actualment, les 
restes museïtzades constitueixen un equipa-
ment cultural de propietat municipal que de-
pèn del Museu de Mataró i que es mostra en 
un recinte arquitectònic que es coneix com a 
clos arqueològic de Torre Llauder. 

Arran de la reurbanització del sector, el ma-
teix any 1988 es localitzaren i excavaren una 
sèrie de sepultures d’inhumació en un indret 
proper, i l’any següent s’excavà un petit conjunt 
d’habitacions, algunes pavimentades amb mo-
saics, en el carrer de Roma. Ambdues interven-
cions foren dirigides per Josep Antoni Cerdà 
(Cerdà, Pérez, 1991). Les troballes del carrer de 
Roma van fer necessari ampliar el perímetre de 
protecció del BCIN, que actualment inclou el 
carrer de Roma i el parc urbà de la Pollancreda.
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L’any 2006 s’efectuaren sondejos arqueolò-
gics al proper parc de la Pollancreda que limita 
amb el carrer Roma, dins del perímetre ampli-
at del BCIN. Els treballs, dirigits per Damià 
Griñó, posaren al descobert noves estructures 
–murs i paviments d’opus signinum– a 4 m de 
profunditat respecte a les trobades l’any 1989 
(Griñó, inèdita). Aquesta intervenció junta-
ment amb la de l’any 1989 evidenciaren que pel 
costat sud, de cara al mar, la vil·la disposava de 
tres terrasses construïdes. 

El mateix any 2006 fou el de represa de les 
excavacions arqueològiques sistemàtiques al 
jaciment. Les excavacions, promogudes per 
l’Ajuntament de Mataró amb la col·laboració 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’in-
clouen en el projecte de recerca Poblament ru-
ral en el territori suburbà de la ciutat romana 
d’Iluro (Hispania Tarraconensis). Segles i-vi dC, 
dirigit per Carme Puerta. Els treballs arqueo-
lògics d’aquesta etapa, ininterromputs des del 
2006, pretenen excavar en extensió tot el recin-
te del clos arqueològic. 

Amb la voluntat de posar en valor el jaci-
ment, amb data 10 de desembre de 2008, l’Ins-
titut Municipal d’Acció Cultural-Ajuntament 
de Mataró aprovà el Pla Director del jaciment 
arqueològic de la vil·la romana de Torre Llau-
der. En aquest document es recopila tota la 
informació que fins al moment es tenia del 

 
Figura 1. Planta general de la pars urbana de la vil·la
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jaciment, s’analitza l’estat en què actualment 
es troba, sobretot des del punt de vista de la 
conservació de les seves restes estructurals, i 
es fixen les directrius i criteris d’actuació que 
cal efectuar, tot establint una sèrie de priori-
tats que, en un curt i mitjà termini, s’hauran 
de preveure per a la recuperació definitiva del 
jaciment, les quals bàsicament es concreten en 
tres actuacions.

1.- Excavació arqueològica en extensió del 
clos arqueològic.

2.- Restauració de les restes arqueològiques.
3.- Museïtzació del recinte.
Aquest Pla director va ser aprovat per la Co-

missió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Barcelona, en la sessió del dia 18 de novembre 
de 2009. Fins al moment, de les tres actuacions 
previstes s’estan efectuant les excavacions ar-
queològiques i diverses tasques de restauració 
i de consolidació del jaciment, les quals es de-
terminen en el Projecte de resta dels mosaics i 
revestiments del jaciment de la vil·la romana de 
torre Llauder, aprovat per la Comissió Territo-
rial del Patrimoni Cultural de Barcelona, en la 
sessió del dia 16 de desembre de 2009.

Per poder iniciar els treballs de restauració 
dels mosaics i procurar la seva protecció de la 
intempèrie, l’any 2010 es cobrí bona part de 
les dependències residencials de la vil·la amb 
una coberta tipus vela. Aquesta coberta ha de 
ser provisional fins que es pugui museïtzar 
definitivament el monument. Els darrers tre-
balls efectuats al clos arqueològic han estat de 
restauració i de manteniment dels mosaics i 
de tots els revestiments parietals i paviments 
d’opus signinum fins ara localitzats. S’han re-
novat també les adequacions de diferents es-
pais i estances per a la seva visita.  

  Les novetats de la recerca  
arqueològica

Malgrat que el Pla director del clos arqueolò-
gic de Torre Llauder és del 2009, la nova etapa 
d’intervencions arqueològiques s’havia ini ciat 
l’any 2006. L’objectiu d’aquesta nova etapa 
d’excavacions arqueològiques és exhaurir ar-
queològicament la meitat sud del clos arqueo-

lògic, i centrar-se bàsicament en dos sectors: a 
llevant, l’excavació d’un ampli espai identificat 
com el peristil de la vil·la i, a ponent, la d’un 
altre gran espai pavimentat amb opus signinum 
que, a manca d’una excavació en extensió, po-
dria interpretar-se com la zona porxada d’un 
segon peristil.   

Durant els treballs dels anys seixanta, en el 
sector de llevant Marià Ribas havia localitzat 
part d’un àmbit porticat que semblava obrir-se 
al jardí de la vil·la (viridiarium/hortus), el qual 
fou considerat com el peristil de la vil·la. En 
el sector oest, la disposició de l’atri semblava 
indicar que la vil·la continuava cap a l’oest, fins 
i tot es coneixia una porta de comunicació vers 
la zona no excavada. 

L’any 2006 els treballs arqueològics se cen-
traren a la zona est, on semblava que podia es-
tar ubicat el jardí de la vil·la i que anomenarem 
Peristil 1. Prèviament a l’excavació en extensió 
s’obriren diverses cales de sondejos en diferents 
punts del sector, per verificar si es conservava 
la seqüència estratigràfica de l’etapa romana.

Els sondejos proporcionaren un registre 
arqueològic amb una sèrie de restes d’època 
romana que cronològicament abastaven un pe-
ríode ampli, des del segle i dC al segle vi dC. 
També s’evidencià que no es conservava una 
seqüència cronològica completa, sinó que hi 
havia grans buits temporals provocats per re-
formes efectuades en època tardoantiga (segles 
iv-vii dC). Quant a les restes arquitectòniques, 
es documentaren estructures relacionades amb 
la fase inicial del jaciment, corresponents a un 
establiment vitivinícola del qual no podem 
datar el seu moment inicial de funcionament, 
tot i que sabem que tenia activitat intensa cap 
a la darrera dècada del segle i aC. D’època tar-
doantiga es documentaren una sèrie de murs 
pertanyents a una etapa en què les dependèn-
cies benestants de la vil·la ja havien perdut la 
seva funció originària i s’utilitzaven per a altres 
usos, essencialment industrials.  

Amb les dades de què es disposava, els anys 
2009 i 2010 es va fer l’excavació en extensió del 
recinte del peristil 1. Alhora, s’iniciava l’exca-
vació de l’espai situat al sector de ponent de la 
vil·la, annex als murs que delimitaven l’atri i 
les termes, el qual anomenarem Peristil 2.   
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Peristil 1

Es tractava d’un ampli recinte obert del qual 
s’ha excavat una superfície d’uns 250 m2. Esta-
va delimitat per un porxo, del qual coneixem 
els costats nord i oest. Actualment, els límits 
est i sud d’aquest espai són els talussos que de-
limiten el pas perimetral elevat del recinte del 
clos arqueològic. L’excavació va proporcionar 
un registre arqueològic escassament afectat per 
intrusions d’època moderna i contemporània, 
així com abundant material arqueològic, que 
a hores d’ara està en procés d’estudi. Tot i així, 
en l’estat actual de la recerca, és possible avan-
çar algunes dades provisionals mínimament fi-
ables i contrastades, bàsicament cronològiques. 
Així doncs, en el peristil 1 s’han documentat 
una sèrie de períodes d’ocupació, que agrupem 
en 5 fases. 

A la primera fase, que de forma àmplia po-
dria situar-se entre el darrer quart del segle 
i aC i mitjan segle i dC, associem una sèrie 
d’estructures i de sediments relacionats amb 
un establiment vitivinícola (cella vinaria), del 
qual, durant les campanyes d’excavació de Ma-
rià Ribas, ja s’havien trobat diferents elements 
en altres indrets del jaciment (restes de forns 
i d’abocadors, essencialment d’àmfores del ti-
pus Pascual 1). La segona fase (segles i-iv dC) 
correspon al període de construcció i d’ús, una 
vegada havia deixat de funcionar la cella vina-
ria, d’un peristil amb jardí (viridiarium) que 
forma part de la sumptuosa pars urbana d’una 
vil·la romana. 

La tercera fase (finals del segle iv dC - segle 
vi dC) s’identifica a partir d’una sèrie de can-
vis i reformes que gairebé no alteren les ca-
racterístiques arquitectòniques i la distribució 
dels espais, però que evidencien un canvi de 
la seva funció. La majoria de les dependències 
residencials es transformaren pel que fa a la 
seva funcionalitat, per acollir noves activitats 
de tipus industrial i de magatzem. En el jardí 
del peristil 1 es bastiren algunes dependències, 
de dimensions reduïdes i construcció precària, 
relacionades amb la nova activitat. 

Durant el segle vi dC –quarta fase– s’aban-
donà l’activitat industrial en l’indret, en el 
qual s’excavaren una sèrie de sitges o de fosses 

destinades a emmagatzemar aliments, possi-
blement productes agrícoles com gra, llegums, 
etc. També s’excavà un forat enorme on s’abo-
caren una gran quantitat de deixalles. A la 
darrera fase d’ocupació, la cinquena, que no 
ha estat possible datar-la amb precisió, hi re-
lacionem una àrea d’enterraments, alguns dels 
quals reaprofitaren les antigues sitges o fosses 
per inhumar-hi els cadàvers.

Peristil 2

Els treballs en el sector oest consistiren a de-
limitar una estança que, d’entrada, semblava 
que podia abastar una gran superfície. S’efec-
tuaren dues rases de gran mida en els límits 
nord i est de l’espai. El mur est era comú amb 
el del tablini i el de l’atri. Durant els treballs 
es localitzaren els murs que delimitaven l’es-
tança pel nord i per l’oest. Tal com es preveia 
inicialment l’espai resultant és d’unes mides 
considerables. A manca del límit sud, encara 
no trobat, es tracta d’una estança de planta 
lleugerament rectangular que, com a mínim, 
tenia uns 410 m2 de superfície. Les zones ex-
cavades fins al moment d’aquest espai tenen 
un paviment d’opus signinum amb un estat de 
conservació excel·lent. 

Quant a la seqüència cronològica documen-
tada, el nivell d’ús més antic correspon al pa-
viment d’opus signinum. Desconeixem si hi ha 
ocupacions anteriors ja que no s’ha pogut en-
cara excavar per sota d’aquest paviment. Mal-

 
Figura 2. Forn de la primera fase. Cella vinaria
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auradament no s’ha pogut situar cronològica-
ment el seu moment de construcció. Tampoc 
no s’ha pogut datar el moment de construcció 
d’una sèrie de forats alineats d’uns 10 cm de 
diàmetre que rebenten el paviment, però que 
associem a un canvi d’ús d’aquest espai. El ni-
vell d’amortització de tot plegat ha proporcio-
nat poc material arqueològic, entre el qual cal 
destacar algun fragment de vaixella de terra 
sigil·lada lluent. Excavat en aquest sediment 
s’hi trobà un enterrament que situem en la 
darrera fase d’ocupació de la vil·la. Travessant 
l’espai s’hi trobà una mina d’aigua construïda 
l’any 1945, que havia destruït parcialment les 
restes d’època romana.

Si unifiquem les dades extretes en ambdós 
sectors d’excavació podem establir, de manera 
provisional i preliminar, una seqüència cro-
nològica relacionada amb una sèrie de fases 
evolutives arquitectòniques i funcionals que 
relacionem a continuació, i que bàsicament 
coincideixen amb la seriació formulada a par-
tir de l’excavació del peristil 1: 

La cella vinaria

L’estrat inferior del peristil 1, que cobria el sol 
geològic natural, estava format per una sèrie 
de capes d’argiles, cendres i sorres, barrejades 
amb material ceràmic de rebuig provinent dels 
forns. D’aquest material, en destaca una gerra 
de ceràmica comuna de classificació tipològica 
difícil, perquè estava retorçada sobre si matei-
xa, tot i que podria associar-se al subgrup 2400 
(Puerta, 2000, 55). Aquests tipus de gerres es 
documenten àmpliament en nivells datats en-
tre mitjan segle i aC i mitjan segle i dC, i poden 
perdurar, a la Laietània costera, fins al tercer 
quart del segle i dC. Peces de característiques 
similars foren trobades també l’any 1985 per 
Marta Prevosti i Joan Francesc Clariana jun-
tament amb alguns rebutjos d’àmfora del tipus 
Pascual 1 i un altre rebuig d’un pes de teler.

Una estratigrafia similar es localitzà en un 
retall de grans dimensions de quasi 2 m de 
profunditat excavat en el subsòl natural, lo-
calitzat en el costat est del peristil 1. Reblint 
el retall se succeïen alternativament una sèrie 

d’estrats de cendres i de sorres, per sobre dels 
quals es documentà un sediment de potència 
considerable format per argiles rogenques amb 
abundants restes de maons totalment cremats. 
Aquests sediments estaven farcits de material 
arqueològic, bàsicament restes d’àmfores del 
tipus Pascual 1, algunes de les quals correspo-
nents a rebuigs amb defectes de cocció. Jun-
tament amb les àmfores es trobà un conjunt 
prou significatiu de vaixella de terra sigil·lada 
itàlica, que cronològicament cal situar en la 
dècada anterior al canvi d’era.  

Interpretem aquest enorme retall i el seu 
rebliment com una zona d’abocament de les 
cendres i altres residus resultants que s’obte-
nien en les neteges dels forns, després de les 
coccions. També s’hi abocaven els rebuigs i 
peces defectuoses i, en aquest cas particular, 
bona part de l’estructura arquitectònica d’un 
forn que es devia enfonsar o cremar.

 Abocaments i abocadors similars ja s’ha-
vien trobat durant les excavacions de Marià Ri-
bas, fetes els anys seixanta. En un altre sector 
del jaciment, l’any 1989 Josep Antoni Cerdà 
i Santi Pérez localitzaren un altre abocador 
que interpretaren contemporani al funciona-
ment dels forns, tot i que es continuà usant 
com a abocador de deixalles domèstiques i 
runa constructiva, una vegada els forns ja no 
funcionaven. En els nivells inferiors de l’abo-
cador es trobà abundant material amfòric del 
tipus Pascual 1 i altre, molt minoritari, del 
tipus Dressel 2-4. Algunes peces recuperades 
eren defectuoses o deformades per un excés 
de cocció. Cerdà i Pérez consideren que aquest 
abocador va estar en ús fins al regnat de Tiberi. 
(Cerdà, Pérez, 1991, 140). 

En les excavacions del sector del Peristil 1, 
a part dels abocadors també es trobaren algu-
nes estructures constructives pertanyents a 
aquesta primera fase del jaciment. En concret, 
es varen localitzar les restes de tres murs de 
conservació deficient, construïts amb pedres 
petites lligades amb morter. Els dos primers 
murs, dels quals només es conservava una file-
ra de pedres, semblaven delimitar dos àmbits. 
La cronologia del seu abandonament la pro-
porcionen els nivells d’abocament d’àmfores 
que, de manera preliminar i abans de l’estudi 
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acurat del material, situem en el primer quart 
del segle i dC.

El tercer mur, localitzat a uns 15 m al sud 
dels anteriors i del qual només s’han conservat 
uns 0,90 m de llargada, estava ubicat per sota 
del paviment del porxo i del tall de l’excavació, 
la qual cosa dificulta esbrinar la seva funcio-
nalitat. Estava construït amb pedres i vores de 
tegulae. 

Davant d’aquest tercer mur es va localitzar 
una gran pedra granítica de forma piramidal, 
amb la cara superior truncada, que recordava 
els contrapesos de les premses, tot i que no es 
pogué apreciar cap encaix en la seva super-
fície. Una altra pedra similar a aquesta fou 
trobada, fora de context, en els nivells datats 
al segle vi dC. 

Adossat al tercer mur, s’ha de destacar tam-
bé la troballa d’un nivell d’uns 0,20 m d’argiles 
depurades que estava cobert per un nivell de 
cendres i que cobria el nivell natural, per la 
qual cosa podria interpretar-se com un abo-
cament d’argiles  escampat procedent d’algun 

dipòsit de decantació proper. Molt a prop de 
l’estructura anterior es van documentar tres 
pedres de formes irregulars i de grans dimen-
sions, encaixades al sòl natural. Una d’aquestes 
reposava sobre un llit de pedres més petites 
que l’anivellaven. Aquestes pedres, col·locades 
intencionadament, podrien interpretar-se com 
la base d’alguna premsa. 

Anteriorment, Marià Ribas ja havia localit-
zat altres estructures que podrien estar asso-
ciades als forns amfòrics. Es tracta de les que 
va anomenar habitacions núm. 18 i 19 (Ribas, 
1966, 127-128) i que estaven situades a l’est de 
la zona dels banys. La seva planta incompleta 
es devia a la destrucció parcial originada per 
les màquines excavadores.

L’habitació núm. 19 tenia aproximadament 
4,60 m d’amplada i 4 paviments superposats.1 

Per sota dels paviments hi havia un doli sen-
cer esclafat i ple de sorra i de carbó vegetal. 
Adossada i compartint un dels murs, però a un 
nivell inferior, hi havia l’habitació 18 de 1,90 
m d’amplada, amb 3 paviments superposats 

 
Figura 3. Atri de la vil·la

1. M. Ribas menciona que són d’opus testaceum, però possiblement és un error de terminologia i volia dir opus signinum.
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del mateix tipus dels anteriors, que reposaven 
sobre d’un llit de pedres petites de 0,40 m de 
gruix. Marià Ribas comenta que les parets 
estaven revestides amb opus signinum i reco-
bertes amb dues gruixudes capes d’argila for-
ça grassa, amassada i d’un gruix desigual que 
variava entre un o dos centímetres. És difícil 
determinar la funcionalitat d’aquestes estruc-
tures i situar-les cronològicament perquè no es 
disposa de més dades que les descripcions del 
seu excavador, però aquestes donen peu a pen-
sar que les anomenades habitacions núm. 18 i 
19 podrien ser dos dipòsits de decantació d’ar-
giles, la qual cosa explicaria les capes seques 
d’argila que recobrien les parets de l’habitació 
18 i la diferència de cotes dels dos paviments.

Per tant, sembla que la primera fase d’ocu-
pació del jaciment devia correspondre a un 
establiment vitivinícola de primer ordre, del 
qual en coneixem 4 forns, tres dels quals do-

cumentats per Marià Ribas en els anys seixan-
ta (Ribas, 1972, 127-129) i un quart localitzat 
posteriorment per Marta Prevosti i Joan Fran-
cesc Clariana (Clariana, Prevosti, inèdita). El 
forn més gran està format per dues cambres 
rectangulars, comunicades entre si a través 
d’una obertura que enllaça amb el praefurni-
um i que correspon al tipus II c de Cuomo di 
Caprio. El segon forn, destruït l’any 1969 en 
reurbanitzar el sector, estava situat a l’est de la 
zona residencial. Segons Marià Ribas aquest 
forn conservava encara part del paviment de 
tovots cremats, de 3,60 x 4,80 m. Caiguts so-
bre aquest paviment hi havia altres tovots que 
devien formar part de les parets del forn. Del 
tercer forn, que es va localitzar al sud de la 
zona residencial, únicament se’n conservava 
el fons, que tenia unes dimensions de 2,5 x 2,5 
m. El quart forn, documentat per Prevosti i 
Clariana, es va localitzar sota del triclini. Es 

 
Figura 4. Sector de les termes de la vil·la
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tracta d’una petita estructura circular d’1,85 
x 1,40 m de diàmetre intern. 

D’aquest complex vitivinícola en devien for-
mar part també els possibles dipòsits d’argiles 
localitzats per Marià Ribas, les restes de murs 
i la possible base d’una premsa situats a la zona 
del peristil 1, així com els abocadors excavats 
en la mateixa zona.

Els peristils de la vil·la

Peristil 1 

Les excavacions en aquest sector del jaciment 
han proporcionat informació arqueològica 
suficient per poder refer l’aspecte aproximat 
que havia de tenir aquest jardí de la vil·la. 
Malauradament no ha estat possible obtenir 
dades cronològiques, tret de les d’amortitza-
ció.

Fins al moment sabíem que es tractava d’un 
espai descobert de planta quadrada o rectan-

gular voltat per un porxo, del qual només s’ha-
via localitzat el costat oest. Les excavacions ens 
han permès documentar el porxo pel costat 
nord, a partir de la troballa in situ de les bases 
respectives de les columnes. En els dos trams 
del porxo fins al moment s’han localitzat tretze 
bases de columna.

Les columnes del porxo es van aixecar so-
bre bases de pedra calcària de forma rectan-
gular  (0,65 x 0,30 x 0,30 m) que tenien quatre 
encaixos als costats llargs –dos per costat–, els 
quals devien servir per transportar les peces 
fins al seu lloc. Per sobre les bases s’aixecaven 
les columnes que sostenien el sostre del por-
xo. Eren fileres de quatre maons en forma de 
quart de cercle, revestides amb estuc i pinta-
des.  No es van trobar nivells que permetessin 
datar la construcció de les columnes, perquè 
les bases estaven encaixades en el sòl natural.  

Sabem, doncs, que el peristil tenia, almenys 
en els dos límits coneguts, una zona porxada 
pavimentada amb un mosaic amb temes deco-
ratius geomètrics fet amb tessel·les blanques i 

 
Figura 5. Vista del peristil 1 de la vil·la
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negres. Desconeixem si es tractava d’un pati 
tancat, però el fet que Marià Ribas no hagués 
trobat estructures d’habitació a l’est d’aquesta 
terrassa i per l’orografia original del terreny, 
sembla que podria tractar-se d’un jardí ele-
vat en forma de mirador. Possiblement des 
d’aquest lloc es dominava visualment la resta 
de la vil·la, organitzada a partir de tres terras-
ses, el paisatge del voltant i el mar.

El centre del peristil era una àmplia zona 
descoberta, de com a mínim uns 340 m2 de 
superfície, totalment enjardinada. Durant 
l’excavació del peristil es trobaren una sè-
rie –a prop d’una trentena– de retalls més 
o menys circulars d’entre 0,5 i 1 m de dià-
metre excavats en el sòl natural. A l’interior 
s’hi pogueren identificar llavors carbonitza-
des, les quals s’estan analitzant a hores d’ara. 
Interpretem aquests forats com els escocells 
que acollien els arbres, arbustos i plantes que 
configuraven el jardí. Per la quantitat d’em-
premtes trobades sembla que es devia tractar 
d’un jardí força frondós. Les analítiques ens 
indicaran el tipus de vegetació i, per tant, si 
es tractava d’un jardí de tipus mediterrani o 
si evocava paisatges més exòtics, tipus nilòtic, 
persa, etc. És interessant destacar també que 
durant l’excavació es trobaren un bon nombre 
de fragments d’estucs pintats que segurament 
devien decorar les parets del porxo del pe-
ristil. Alguns d’aquests estucs presenten una 
decoració figurada amb temes vegetals i flo-
rals. Serà interessant comparar el resultat de 
les analítiques amb la vegetació representada 
en els estucs. 

Pel bell mig del jardí discorria un petit ca-
nal que portava aigua provinent de l’implu-
vium de l’atri. Aquesta canalització o euripus 
circulava per sota el mosaic del passadís –fau-
ces– que comunicava l’atri amb el peristil, i 
del porxo del peristil. En la zona enjardinada 
estava totalment descobert i serpentejava fins 
a perdre’s en el límit est del peristil, tot imi-
tant el curs d’un petit riu que dividia aproxi-
madament en dues meitats un jardí frondós. 
Els murs laterals de l’euripus estaven fets amb 
pedres petites i fragments de tegulae lligats 
amb morter. El sòl estava format per tegulae 
senceres, la majoria de les quals porten un 

segell amb la marca del terrisser L.HER.OP 
(Lucius Herennius Optatus), un important 
terrisser amb figlinae a Mataró, Sagunt i Fre-
jus, al qual se li atribueix una cronologia àm-
plia de finals del segle i a inicis del segle iii dC 
(Prevosti, Clariana, inèdita).   

Aquesta és l’única dada que ens pot apor-
tar alguna pista cronològica referent al mo-
ment de construcció de l’euripus, ja que no es 
trobaren sediments pertanyents al seu mo-
ment de construcció. Associem, però, aquest 
jardí a l’etapa més sumptuosa de la vil·la, en 
època severiana. Si més no, el registre arque-
ològic sembla evidenciar que aquesta va ser 
l’última remodelació important del jardí. De 
tota manera, és possible que la vil·la, que po-
dia haver-se construït possiblement en època 
d’August o de Tiberi, tingués ja inicialment 
aquest peristil. Les reformes d’època seve-
riana sembla que tenien per objectiu donar 
més sumptuositat a la vil·la i no representaren 
grans modificacions estructurals ni de redis-
tribució d’espais.

Peristil 2

De les excavacions efectuades en el peristil 
2, situat a la zona oest de la vil·la, el registre 
arqueològic ha evidenciat una seqüència es-
tratigràfica molt malmesa i alterada en època 
recent. De fet, només es conservava un nivell 
d’abandonament, format per argiles i calç pro-
cedents de l’enderroc de l’enlluït de les parets, 
per sobre del qual s’hi trobaren les restes de 
la teulada caiguda i de l’enguixat del sostre. 
Aquest sediment, que cobria directament el pa-
viment, contenia material arqueològic escàs, 
fet que dificulta la datació de l’estrat.   

L’excavació d’aquest espai es plantejà per 
delimitar-lo, la qual cosa ha estat possible en 
tres dels seus límits. El límit sud, en cas de 
conservar-se, s’ha de situar per sota del talús 
que delimita el pas elevat del clos arqueolò-
gic. Comparteix paret mitgera amb el tablini 
i amb l’atri i s’han localitzat part dels murs 
de tanca pel nord i per l’oest. El mur nord 
d’aquest espai fou parcialment espoliat en 
època romana. 
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Es tracta d’un enorme recinte de planta rec-
tangular pavimentat amb opus signinum d’una 
gran qualitat i conservació excel·lent, el qual 
calculem que té una superfície mínima d’uns 
410 m2. Possiblement era un espai descobert 
voltat per un porxo, del qual hem trobat el sos-
tre caigut. Fins al moment no s’han localitzat 
els elements de sustentació de la teulada del 
porxo, l’amplada mínima del qual era de 4 m. 
Interpretem aquest espai com un altre peristil 
que devia tancar la pars urbana de la vil·la pel 
seu costat oest, un pati amb un ampli porxo 
que devia proporcionar la llum necessària a les 
estances principals de la vil·la. 

Els paral·lels al món romà de vil·les distri-
buïdes al voltant de peristils són nombrosos. 
Entre altres exemples podem citar els de Ca-
sale (Sicília), Dei Misteri (Pompeia), La Ma-
lena (Azuara), Fortunatus (Fraga), Pedrosa 
de la Vega (Palència), Los Casarejos (Sòria) o 
Montmaurin (Alta Garona).

Les reformes d’època baiximperial. Ade-
quació de les dependències de la pars ur-
bana per a activitats industrials i d’emma-
gatzematge

En època baiximperial, s’efectuen una sèrie de 
reformes importants al peristil 1. Les columnes 
del porxo es desmuntaren i les bases de pe-
dra granítica que les sustentaven s’aprofitaren 
per fonamentar un mur que conservava l’an-
tiga alineació de columnes del costat nord del 
porxo del peristil. Aquest mur es construí amb 
pedres de mides petites lligades amb morter. 
Només es conservava el sòcol. La cara sud, que 
és la que s’ha quedat al descobert després de 
l’excavació, estava estucada i pintada de ver-
mell. Abans d’aixecar el mur, l’espai que hi ha 
entre les bases de les antigues columnes es va 
farcir amb terra i runes constructives, la qual 
cosa donava estabilitat a un mur que es fona-
mentava sobre el nivell natural de sorres.

 
Figura 6. Vista del peristil 2 de la vil·la
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Marià Ribas ja havia documentat aquest 
mur, tot i que no va excavar els nivells que s’hi 
adossaven. És interessant destacar que abans 
d’assentar el mur es va fer una remoció de ter-
res important, per la qual cosa es destruí bona 
part dels sediments anteriors que amb el temps 
s’havien acumulat en el pati. En alguns llocs 
fins i tot es va rebaixar per sota del sòl natu-
ral. Després es tornà a terraplenar amb runes 
constructives, possiblement procedents de les 
reformes fetes en altres indrets de la vil·la. És 
difícil esbrinar les causes dels rebaixos del ter-
reny del peristil 1, si bé una possible finalitat 
podria ser la d’extreure’n sorres del sòl natural 
per construir i, a la vegada, aprofitar els forats 
d’extracció per a abocar-hi runa provinent del 
desmuntatge d’estructures antigues o obsole-
tes. 

Marià Ribas també documentà que s’ha-
vien efectuat reformes importants a la major 
part de les dependències de la pars urbana, i 
va constatar que en una etapa tardana aquesta 
zona residencial s’adequà per efectuar-hi noves 
activitats de tipus industrial i d’emmagatze-
matge. Així, va documentar que al mur nord 
del tablini (tablinum) s’hi havia adossat un 
mur de forma absidal, que ampliava la super-
fície de l’estança en detriment d’una part de la 
zona de banys. També constatà que s’havia re-
parat part de l’emblema del mosaic del tablini, 
amb fragments de tegulae disposats horitzon-
talment. Una reforma similar s’efectuà en el 
mosaic de l’atri. Segons A. Alonso, les estances 
amb capçalera absidal –oecos– començaren a 
posar-se de moda a partir del segle ii dC, tot 
i que el seu moment àlgid se situa en el segle 
iv dC (Alonso, 1983, 205). Aquestes estances 
sumptuoses tenien una funció d’espais de re-
lació social, on es mostrava l’estatus del propi-
etari als convidats i visitants. A Catalunya són 
força conegudes les sales absidals de les vil·les 
de Darró (Vilanova i la Geltrú) i del Romeral 
(Albesa), que se situen cronològicament al se-
gle iv dC (Marí, Revilla, 2006-7, 135).

Les reformes també afectaren la resta de la 
vil·la. S’han trobat dipòsits d’ús industrial en 
diverses estances, així com una sèrie d’estruc-
tures que podien haver servit de base a algun 
tipus de maquinària. Altres habitacions es van 

transformar en magatzems, com el triclini, on 
es foradà el mosaic per encabir-hi una sèrie de 
dolis mig enterrats. Únicament el tablini sem-
bla ser que va continuar mantenint l’antiga 
funció, com a sala de recepció, a l’igual que 
l’atri que seguí essent un espai d’ordenació i 
de pas.

Encara que en les campanyes d’excavació 
dels anys seixanta no es pogueren datar aques-
tes reformes, durant les recents excavacions 
efectuades en el peristil 1 a partir del 2006, 
s’han obtingut dades relacionades amb aques-
tes estructures de tipus industrials d’època tar-
dana. A part del mur esmentat que s’assenta 
sobre les bases de columnes, s’han trobat restes 
d’altres dos murs perpendiculars a aquell que 
semblen definir dues habitacions, amb un por-
tal de pas, de 0,60 m d’amplada, que les comu-
nicava. Els nivells de runes que terraplenaven 
el sector daten la seva construcció entorn de 
finals del segle iv dC o inicis del segle v dC. 
Aquesta dada indica el final d’una etapa de la 
vil·la i la seva reconversió en un establiment 
d’ús industrial que reaprofità bona part de les 
dependències existents després de les reformes 
arquitectòniques consegüents.   

Les fosses i les sitges

Una vegada abandonat definitivament l’edifici 
i anivellat novament el terreny, es documenten 
en l’indret que ocupava l’antic peristil cap a 
una quinzena de fosses o de sitges, algunes de 
les quals es tallaven entre si. Tenien un diàme-
tre màxim conservat entorn d’1,20 m i estaven 
disposades l’una al costat de l’altra, tot i que 
no sembla que hi hagués cap tipus d’ordenació 
determinada. Aquest tipus de fosses sens dub-
te cal relacionar-lo amb una activitat agrícola, 
tot i que és difícil concretar quins productes 
concrets podien emmagatzemar. Les fossen no 
conservaven cap mena d’arrebossat parietal 
quan es van trobar, i tampoc sembla que tin-
guessin originàriament cap mena d’aïllant, a 
no ser que fos de tipus vegetal. Una d’aquestes 
podia haver acollit un doli, perquè conservava 
in situ diversos fragments enganxats al tall i al 
fons, tot i que també és possible que aquest doli 
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fos anterior a les fosses, perquè estava tallat per 
una d’aquestes. 

L’existència de fosses o de sitges per emma-
gatzemar cereals o llegums que utilitzaven re-
cobriments de palla en les parets per evitar-ne 
la fermentació està àmpliament documentada 
per autors clàssics, com Plini o Varró. Sem-
bla que primer es dipositava palla al fons de la 
fossa, després, a mesura que s’anava omplint 
de gra, les parets de la fossa es continuaven 
folrant de palla, fins que finalment es tapava el 
gra amb una capa gruixuda de palla. Per fixar 
la palla s’utilitzaven uns cercles de canya o de 
fusta flexible sostinguts per unes forquetes de 
fusta que es clavaven a les parets (Miret, 2006, 
215).  Les sitges també pot ser que emmagat-
zemessin farratge per als animals, fruits secs, 
fruites fresques o altres aliments que produïs-
sin els camps i els horts propers. 

No s’ha documentat cap tipus d’edificació 
relacionada amb el moment de funcionament 
de les fosses. Al sector del jardí encara no es 
disposa de dades que permetin situar crono-
lògicament aquesta nova activitat, únicament 
s’ha evidenciat que no és anterior al segle vi 
dC, perquè aquesta és la datació de l’estrat on 
han estat tallades, així que caldrà esperar el 
resultat de l’estudi del material arqueològic 
trobat en els nivells de rebliment de cadascu-
na d’aquestes fosses per datar almenys el seu 
moment d’amortització.

Les fosses trobades a la zona de l’antic peristil 
1 no són les úniques documentades al jaciment. 
Marta Prevosti i Joan Francesc Clariana ja ha-
vien localitzat anteriorment onze fosses en una 
de les habitacions de la vil·la. Els nivells d’amor-
tització de les fosses van proporcionar una data-
ció que va des de l’inici segle v dC fins a mitjan 
segle vi dC (Prevosti, Clariana, 2006, 65). 

A les intervencions fetes en els darrers anys 
al proper jaciment de la ciutat romana d’Iluro, 
a Mataró, s’han documentat nombroses fosses 
que tallen nivells del segle vi dC i s’amortitzen 
a la mateixa centúria o a inicis de la següent 
(Cela, Revilla, 2004, 408). A l’igual que a Torre 
Llauder, tampoc estan relacionades amb cap 
estructura arquitectònica.  

Totes les fosses documentades tenen unes 
característiques i mides similars. A part de les 

fosses, a la zona sud del jardí es localitzà un 
gran forat de forma el·líptica, de  5,70 x 3,70 
m, excavat al sòl natural. Els sediments que 
obliteraven aquesta estructura negativa tenien 
en total més de 3 metres de profunditat. Al 
seu interior s’hi pogueren distingir diversos 
abocaments de deixalles domèstiques i cons-
tructives. Situem el darrer rebliment del forat 
en els segles v-vi dC.

Entre el material trobat dins del forat cal 
destacar un bon nombre de fragments d’ar-
rebossats parietals decorats amb pintura i un 
fragment d’una escultura de marbre, possible-
ment la representació d’un déu acompanyat 
per un animal. Del personatge es conserva 
part d’un peu i de l’animal, representat en po-
sició assentada, els quarts posteriors i tres de 
les urpes. 

A manca d’un estudi acurat de la peça es-
cultòrica trobada, reduïm la interpretació 
iconogràfica a dos possibles personatges mi-
tològics: Bacus o Silvanus, si bé ens inclinem 
a atri buir-la a una representació del darrer. 
Silvanus era un genius loci, un esperit tutelar 
dels camps i dels boscos. També se l’identifi-
cà com el déu dels boscos i dels ramats i, més 
tard, com el déu dels límits, per la utilització 
que es feia d’alguns arbres com a fites per de-
limitar les propietats rústiques. En molts casos 
aquests arbres es van convertir en sagrats i van 
rebre un culte especial. Com a conseqüència 
d’això i per extensió, el déu Silvanus passà a 
ser una divinitat protectora de tota propietat 
rural, on rebia culte. Cada propietat rural tenia 
3 Silvanus, un d’anomenat domesticus que era 
el guardià de la casa; el segon anomenat agres-
tis, que protegia el ramat i els boscos propers, 
i el tercer, orientalis, que és el que protegia la 
línia de demarcació entre les propietats veïnes. 
A Hispània hi ha testimonis de culte a Silvanus 
en totes les províncies. El seu culte era man-
tingut fonamentalment per esclaus, lliberts i 
indígenes romanitzats. La major part de les 
inscripcions que fan referència a aquest déu 
daten d’època d’Adrià (Pastor, 1981, 105). Al 
proper jaciment d’Iluro, Marià Ribas i Miguel 
Beltrán identificaren un pedestal epigrafiat de-
dicat a Silvanus pels sevirs augustals de la ciutat 
(Ribas, 1934,). Les connotacions i els atributs 
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que s’associen a aquest personatge mitològic 
fan versemblant la possibilitat que l’escultura 
formés part de la decoració del viridarium del 
peristil 1 de l’antiga vil·la, on fou trobada. 

Els enterraments

En diversos indrets del jaciment s’han loca-
litzat enterraments d’inhumació que docu-
menten la darrera fase d’ocupació abans del 
seu abandonament definitiu. L’any 1963 Marià 
Ribas va trobar dos individus enterrats al da-
munt d’una de les estances pavimentades amb 
mosaics del sector residencial. L’excavador co-
menta que es trobaren arraconats en el fons 
d’una habitació. Les restes òssies corresponien 
a les despulles d’una dona d’edat avançada i 
d’un jove (Ribas, 1966, 23). 

En les darreres campanyes d’excavació 
s’han trobat noves sepultures. Una de les fos-

ses del peristil 1, que ja devia estar en desús, 
fou reaprofitada per acollir un enterrament 
múltiple. A l’interior, sobre les restes d’un 
antic sediment que amortitzava la fossa, es 
va trobar un apilament de pedres d’uns 0,40 
m que tapava les restes òssies de diversos in-
dividus. 

L’excavació i estudi posterior de les restes 
òssies fou encarregat a Núria Armentano, del 
Grup d’Investigació en Osteobiografia (GROB) 
de la Unitat d’Antropologia Biològica del De-
partament de Biologia Animal, Biologia Vege-
tal i Ecologia de la Universitat de Barcelona. 
L’anàlisi de les restes va determinar que els 
ossos corresponien a tres adults i a un nen. El 
sexe de dos dels individus adults s’ha pogut 
determinar bàsicament a partir de l’estudi dels 
cranis. Del tercer individu adult no se n’ha 
pogut determinar ni l’edat ni el sexe, perquè 
únicament es conservaven tres fragments de 
diàfisi d’os llarg.

 
Figura 7. Fossa reutilitzada com a tomba col·lectiva. Fase 5
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El primer individu, que estava en posició 
de decúbit lateral dret i amb les extremitats 
tant inferiors com superiors mig flexionades, 
era un home adult que tenia entre 35 i 40 anys. 
També s’ha determinat que patia una degene-
ració òssia a la part anterior i posterior de les 
vèrtebres dorsals i lesions a l’epífisi medial de 
la clavícula esquerra, que devia estar relacio-
nada amb la seva activitat quotidiana. Havia 
perdut diverses peces dentàries abans de morir 
i en tenia altres de corcades. És destacable la 
malaltia periodontal que patia, així com un 
desgast dental considerable, degut segurament 
a una ingestió continuada d’aliments abrasius.

Les restes òssies del segon individu, igual 
que l’anterior, estaven col·locades en posició 
de decúbit lateral dret, i ocupaven la part cen-
tral de la sepultura. Eren les restes d’una dona 
d’edat madura, sense que se’n pugui precisar 
més. S’ha evidenciat que patia una alteració a 
l’articulació del genoll que corresponia a una 
osteocondritis produïda per microtraumatis-
mes reiterats. Quant a la dentició, presentava 
una important pèrdua abans de morir de pre-
molars i de molars i un desgast dental relaci-
onat amb l’edat avançada i provocada, com a 
l’individu anterior, per una ingesta d’aliments 
molt abrasius. 

Les restes òssies del tercer individu han per-
mès esbrinar que aquest era possiblement de 
sexe masculí i que tenia una edat compresa en-
tre els 10 i els 12 anys. La posició del cos sem-
blava indicar que el nen s’havia dipositat in-
tencionadament entre els dos individus adults. 
No es van observar patologies en els elements 
ossis, tot i que presentava línies d’hipoplàsia 
dental en els incisius i en els canins, possible-
ment deguda a problemes de malnutrició en el 
període de creixement. 

Les restes òssies del quart individu corres-
ponien a un adult, de sexe i edat indetermi-
nades. Estava situat a l’extrem est de la fossa. 
Els pocs ossos que es conservaven no tenien 
cap tipus de connexió anatòmica. Tampoc s’ha 
detectat cap patologia, ni anomalia òssia. És 
possible que les restes d’aquest individu corres-
ponguessin a un enterrament individual ante-
rior, que es va exhumar amb posterioritat quan 
es va necessitar la fossa per enterrar de nou 

els altres tres individus. Aquests tres individus 
enterrats més tard estaven connectats anatòmi-
cament i col·locats d’una forma aparentment 
premeditada, els dos adults en posició de de-
cúbit lateral dret invertits, i el nen entremig 
dels dos. Les restes dels tres cossos estaven al 
mateix nivell, la qual cosa sembla indicar que 
els tres es van enterrar al mateix temps o amb 
molt poca diferència de temps, abans que es 
produís la descomposició. 

En altres indrets del peristil 1 es van docu-
mentar tres sepultures més, aquestes en caixa 
de tegulae a doble vessant. Una d’aquestes, ori-
entada en sentit est-oest, conservava la caixa 
intacta i contenia les restes òssies molt descom-
postes d’un infant, possiblement un nadó. Un 
segon enterrament, força mal conservat, tallava 
parcialment una de les fosses del període ante-
rior. Del tercer enterrament només es conser-
vaven restes de les tegulae del fons de la caixa. 

En el peristil 2 també es va trobar una es-
tructura funerària. Aquesta estava excavada i 
construïda en l’estrat d’amortització del peris-
til, aprofitava com a sòl de la tomba el pavi-
ment d’opus signinum del porxo del peristil i la 
caixa estava feta amb murs de no gaire ampla-
da, construïts amb pedres petites i fragments 
ceràmics de construcció units amb morter. 
La capçalera era lleugerament més estreta que 
la resta de la caixa, tot insinuant una forma 
antropomòrfica. A l’interior es van trobar les 
restes òssies pertanyents a un mínim de qua-
tre individus, en un estat de conservació força 
deficient. Eren les despulles de tres individus 
adults i d’un jove d’uns 11 anys. Les restes dels 
tres adults eren d’un home d’entre 35 i 40 anys, 
d’una dona d’edat difícilment determinable i 
d’un altre individu de sexe indeterminat. 

A partir de l’estudi antropològic detallat 
de la posició de les restes s’ha determinat que 
l’estructura funerària s’havia utilitzat com a 
mínim en dos moments. La sepultura es cons-
truí per enterrar-hi un dels individus adults, 
del qual no s’ha pogut identificar el sexe. Amb 
posterioritat s’obrí la tomba per reaprofitar-la, 
s’arraconaren i, en part, eliminaren les restes 
òssies de l’individu dipositat per fer espai a la 
tomba i enterrar-hi de nou potser els altres tres 
individus o un de sol. En cas que es tractés del 
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segon supòsit, la tomba es va tornar a obrir de 
nou  amb força cura per col·locar-hi els dos 
difunts restants. Tots els individus presenten 
un fort desgast dentari, possiblement per in-
gesta continuada d’aliments molt abrasius 
i probablement de tipus vegetarià. Les línies 
d’hipoplàsia i el retrocés alveolar generalitzat, 
així com la pèrdua important de peces dentals 
dels individus adults, podria relacionar-se amb 
una alimentació deficient.

Quant a la cronologia d’aquests enterra-
ments tan sols pot concloure’s que són poste-
riors a l’etapa d’amortització de les fosses. La 
caixa pseudoantropomòrfica documentada en 
un dels enterraments suggereix una cronologia 
molt avançada, tanmateix similar a les docu-
mentades a les tombes de la necròpolis de Ca 
la Madrona, a Mataró, és a dir segles viii o ix 
(Garcia Roselló, Cerdà, 1990).

  Perspectives de futur

Enguany, l’any 2012, commemorem el cin-
quantenari del descobriment del jaciment ar-
queològic de la vil·la romana de Torre Llauder. 
Potser les dues activitats més destacables pre-
vistes de fer relacionades amb aquesta efemè-
ride són una exposició temporal que es podrà 
contemplar bona part de l’any al Museu de 
Mataró i la publicació del núm. 19 de la revista 
Laietania, dedicada monogràficament a l’es-
tudi del peristil 1 de la vil·la romana.  Recerca 
i difusió, per tant, com a objectius prioritaris 
i immediats d’un procés de recuperació, de 
coneixement i de foment d’un dels jaciments 
arqueològics més notables del país. 

Al marge d’aquestes activitats, i sempre que 
ho permetin els recursos disponibles, les actu-
acions al jaciment està previst que continuïn 
de manera ininterrompuda. En qualsevol cas, 
totes les actuacions programades s’emmarquen 
en el Pla director i en els projectes aprovats, 
tant en el de recerca com en el de restaura-
ció. En aquest sentit, pel que fa a la recerca de 
camp, l’actuació propera se centrarà en l’ex-
cavació en extensió del peristil núm. 2, amb 
els objectius de delimitar-lo en tota l’extensió 
que sigui possible –fins al moment disposem 

de tres dels seus límits–, acabar de definir-ne 
les característiques constructives, datar la seva 
construcció i les diferents reformes que el po-
gueren afectar fins al moment de la seva amor-
tització, així com les reutilitzacions posteriors 
de l’espai, si n’hi va haver. Després de la seva 
restauració i adequació s’incorporarà al circuit 
visitable del clos arqueològic.

 Un altre estudi previst que es planteja efec-
tuar en el jaciment és el de la revisió de dife-
rents aspectes del complex de banys –balnea– 
de la vil·la. L’excavació durant la dècada dels 
anys seixanta i, sobretot, les adequacions dels 
anys vuitanta del segle passat comportaren el 
recreixement dels murs i una restauració amb 
criteris d’uniformitat i il·lusionistes, segons 
el nostre parer inapropiats, que amb el temps 
han provocat lectures confuses i poc didàcti-
ques de les restes visitables. La recerca que es 
planteja preveu un reestudi del sector, a partir 
d’una anàlisi de paraments i, si cal, l’excavació 
puntual en algunes de les dependències dels 
banys. L’objectiu és recuperar el coneixement 
del funcionament del circuit dels banys a partir 
de les seves dependències, durant la fase més 
esplendorosa de la vil·la. D’aquesta manera es 
pretén revisar la museografia actual i eliminar 
recreixements poc o gens rigorosos efectuats 
als anys vuitanta i, si cal, reformes del període 
tardoromà poc significatives. 

Alternant el treball de camp amb el de taller, 
hem previst reestudiar també, en la mesura del 
possible, les campanyes d’excavació dels anys 
seixanta, dirigides per Marià Ribas, essenci-
alment a partir de l’anàlisi dels seus dietaris 
de camp i del material arqueològic trobat en 
aquelles campanyes, el qual es conserva en el 
Museu de Mataró. Algunes de les estructu-
res constructives llavors documentades ja no 
existeixen o resten emmascarades pels treballs 
d’adequació i de restitució efectuats als anys 
vuitanta. Així mateix, esdevé una oportunitat 
única per intentar contextualitzar alguns dels 
materials llavors descoberts i relacionar-los 
amb el registre arqueològic obtingut per Ma-
rià Ribas. 

Quant als aspectes de difusió del jaciment, 
en breu s’ha previst endegar la redacció del 
projecte museogràfic del peristil 1 de la vil·la. 
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Per les característiques de l’espai, la museïtza-
ció pot ser independent de la museografia glo-
bal de la resta del clos arqueològic. Essent un 
jardí amb una única estructura constructiva 
–l’euripus–, es tracta bàsicament de replantar 
ordenadament les espècies vegetals que ens 
donaran a conèixer les analítiques en curs. El 
projecte també haurà de contemplar la recu-
peració del costat nord del porxo del peristil a 
partir de les bases de les columnes localitzades 
in situ en les excavacions recents. Els altres dos 
límits del peristil, el de llevant i el del sud, pos-
siblement destruïts durant els treballs de reur-
banització dels anys setanta, caldrà refer-los 
amb tècniques museogràfiques més comple-
xes, la qual cosa pot comportar una fase prèvia 
important d’obra civil: construcció de murs 
pantalla, regularització de terrenys, eliminació 
d’algunes estructures d’etapes posteriors, etc. 
      L’actuació més complexa i alhora costosa 
de les que es preveu d’efectuar, sens dubte a 
mitjà termini, és la restauració dels mosaics 
que pavimenten les estances de la pars urbana 
de la vil·la, aturada temporalment per manca 
de recursos econòmics. Aquests treballs, que 
quasi segur que caldrà efectuar per fases, in-
tervenint per estances, estan perfectament es-
pecificats en el projecte de restauració redactat, 
tramitat i aprovat l’any 2009. A hores d’ara no 
hi ha previsió de data d’execució.
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Les Drassanes Reials (Barcelona)
Esteve Nadal Roma, Adriana Vilardell Fernàndez 

      

  Introducció

Al mes d’octubre de 2010 el Museu Marítim de 
Barcelona va emprendre una nova fase d’ac-
tuació en la rehabilitació de l’edifici. La zona 
afectada ha estat el cos que defineixen el con-
junt de les naus fins ara considerades gòtiques. 
En aquest sentit, la historiografia ha tendit a 
considerar la Drassana Reial de Barcelona com 
una de les mostres més solvents del gòtic civil 
català. El procés d’intervenció arqueològica 
s’ha centrat en les tres naus de ponent de la 
Drassana Reial de Barcelona i en un sondeig a 
l’exterior del recinte. La vinculació de l’excava-
ció als rebaixos previstos en el projecte d’obra 
ha implicat, per una banda fer diverses rases 
que han permès assolir els nivells geològics, 
i per l’altra, que en gran part de la superfície 
del Museu Marítim s’hagi procedit a un re-
baix molt menor destinat a la renovació del 
paviment del museu. A més, s’ha procedit a fer 
diversos sondejos informatius no vinculats al 
projecte d’obra per tal d’aprofundir en la docu-
mentació de diverses restes arqueològiques lo-

calitzades (aprox. 2.900 m2). Així, s’han pogut 
localitzar nombroses estructures que se situen 
en un ventall cronològic que transcorre des 
d’època altimperial fins a època contemporà-
nia, i s’han establert un total de cinc perío des 
d’ocupació clarament diferenciats en què la 
zona objecte d’intervenció ha estat destinada 
a diversos usos; necròpolis (època romana), 
drassana (èpoques medieval i moderna), parc 
i mestrança d’artilleria (època moderna) i ca-
serna militar (època contemporània). 

  Necròpolis romana

L’ocupació romana de l’indret consisteix en 
una àrea de necròpolis documentada a la part 
central i la meitat sud-est de la superfície ex-
cavada. En la part central de la intervenció es 
localitza la zona 1 formada per un total de 7 
fosses, en què es registren cinc individus infan-
tils, un adult1 i una fossa sense inhumat.

Les estructures d’inhumació presenten una 
certa diversitat quant a la seva factura, ja que 

1. Cal assenyalar que una inhumació infantil i una d’adult en fossa simple van ser localitzades en la intervenció arqueo-
lògica a l’interior de les Drassanes Reials duta a terme l’any 2010 (Ravotto, 2010).
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es registren fosses simples amb coberta d’àm-
fora (T-4 i T-20), o amb coberta de pedres i 
fragments de tègula (T-22), una fossa amb pe-
rímetre de fragments de doli i àmfora (T-5) 
i una inhumació en àmfora (T-17). Totes les 
tombes presenten una orientació aproximada 
NO-SE, i mantenen una alineació paral·lela a 
la línia de la costa. Els individus inhumats són 
en la seva majoria infantils, de no més de sis 
mesos de vida així com dos nonats, disposats 
en decúbit supí.

En tot el conjunt només s’ha documentat 
un fragment de possible moneda, susceptible 
de ser identificat com a aixovar amb caràcter 
simbolicoritual, disposat als peus de l’individu 
de la tomba T-22.

Pel que fa als materials que permetin una 
adscripció cronològica clara de les inhuma-
cions només s’ha registrat un pivot d’àmfora2 
que forma part de l’estructura de la tomba T-4.

Tot i l’alt nombre d’individus infantils do-
cumentats en aquest espai, s’ha de descartar en 
un principi com una zona de necròpolis infan-
til, per diversos motius. En primer lloc, per la 
localització d’un adult en el mateix espai; en 
segon lloc, per la presència d’altres individus 
infantils inhumats en altres zones de la necrò-
polis, i en tercer lloc, per l’alteració produïda 
en el registre per construccions posteriors que 
podrien haver destruït altres tombes. A més, 
cal tenir present que la bibliografia enllaça les 
necròpolis infantils amb elements rituals que 
en aquest cas no han estat identificats.

Al sud-est de la intervenció es documenta 
la zona 2, es tracta d’una àrea més extensa que 
l’anterior i està formada per un conjunt d’onze 
urnes cineràries, tres estructures cineràries i 
tretze inhumacions. 

Les estructures funeràries destinades a les in-
cineracions presenten una varietat formal rica. 

 
Figura 1. Plànol de la ubicació de la intervenció arqueològica a l’interior de la Drassana

2. Keay 62, fi segle v inici segle vi dC; Bonifay A-AFR 8a 470/550dC. 
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La més notòria d’aquestes és un recinte funerari 
de planta rectangular, bastit amb carreus lligats 
amb morter de calç que alberga en el seu in te-
rior un total de set urnes, de les quals tres son de 
vidre de forma globular amb llavi ample, enrot-
llat cap a dins i aixafat i base còncava o plana,3 
i quatre de ceràmica, tres de les quals són de 
cuina africana i una de possible producció local. 
Aquestes urnes es troben disposades al costat 
nord-est del recinte funerari, mentre que al cos-
tat oest es documenten múltiples fragments de 
vidre, ceràmica i os treballat.

Respecte a la forma original de l’estructura 
no en podem extreure conclusions fiables. Al 
seu entorn no s’han documentat restes d’en-
derroc que permetin pensar que aquest recinte 
fos cobert, tot i que la majoria d’estructures 
similars documentades en altres intervencions 
apunten cap a aquesta solució. D’altra banda, 
també trobem exemples de petits murs que 
delimiten àrees funeràries sense porta d’accés 
ni coberta.

La segona agrupació es troba situada al 
costat oest del recinte funerari i està formada 
per dues urnes de vidre en forma de pot, amb 
tapadora de ceràmica i una urna de ceràmica 
de producció local, amb aixovars clarament 
relacionats amb cadascuna de les urnes (vasos 
de parets fines, ungüentaris de vidre, pinyols, 
etc.). En aquest conjunt també s’identifiquen 
dos gobelets més sense urna, possiblement es-
capçada per la construcció de les rases de les 
piscines modernes. El grup es troba associat 
a nivells de cendres i carbons barrejats amb 
gran quantitat de fragments de vidre, os i ce-
ràmica, en alguns casos termoalterats. Aquesta 
acumulació d’incineracions en un espai força 
reduït, ens fa pensar en una intencionalitat cla-
ra d’agrupament de les restes dels finats, pos-
siblement en un espai funerari a l’aire lliure 
delimitat per alguna estructura o element se-
nyalitzador del qual malauradament no s’han 
documentat restes.

A banda de les agrupacions esmentades, es 
documenten estructures isolades com són els 
casos d’una cista d’incineració de planta rec-
tangular, bastida a partir d’un perímetre de 
pedra semiescairada coberta per un túmul de 
pedres i morter de calç. Al mateix nivell que 
la caixa, es documenten les restes d’una es-
tructura de planta semicircular ben definida 
i de la qual en desconeixem la funció. Aques-
ta estructura contenia un nivell de cendres i 
fragments d’ossos calcinats i cremats. També 
es documenta una cupae structilis,4 bastida 
amb pedra sense desbastar i coberta per una 
capa d’enlluït de morter de calç vermell. En el 
seu interior es documenten cendres, fragments 
d’os cremat i ceràmica. En darrer lloc tenim un 
con cinerari format per una urna de ceràmica 
(olla amb nanses de producció local), coberta 
per una estructura de planta quadrangular de 
pedra sense desbastar lligada amb morter de 
calç.

Altres estructures documentades han estat 
una incineració disposada en l’interior d’una 
forma ceràmica no determinada, escapçada 
per la meitat i encaixada a l’interior d’un semi-
cercle de pedres que la falcaven; així com una 
acumulació notable de cendres, carbons i ossos 
calcinats sense cap resta de ceràmica. Aquesta 
darrera, podria ser un exemple d’aquelles in-
cineracions més humils, en què les cendres es 
dipositaven directament en un forat practicat 
al terra. 

En darrer lloc esmentem les restes d’una al-
tra estructura d’incineració, de la qual només 
s’ha conservat un angle elaborat amb pedra 
sense desbastar i morter de calç que podria 
correspondre tant a una cupae com a un con 
funerari.

S’ha de destacar que no s’ha pogut docu-
mentar cap espai reconeixible com a ustrinum, 
ni hem trobat traces de sediment termoalterat 
que ens indiqui l’existència d’aquest en un es-
pai proper. Així creiem que totes les incinera-

3. Les formes podrien respondre al tipus Ising 67a documentat entre els segles i/ii dC.

4. Aquestes estructures es troben àmpliament documentades a la necròpolis de la plaça Vila de Madrid de Barcelona 
(Beltran, 2007).
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cions documentades són en posició secun-
dària, i que la cremació de les restes es devia 
fer en un punt no detectat o no conservat en 
l’espai excavat.

Respecte a la necròpolis d’inhumació do-
cumentada també al sector 2, podem dir que 
del conjunt de 14 inhumacions, s’ha registrat 
una fossa amb coberta de tègula a doble ves-
sant sense llit (T-11), una caixa de tègula de 
la qual només es conserva el fons i el tanca-
ment dels peus (T-14) i una fossa simple amb 
perímetre de pedres (T-3). La resta responen 
a la forma de fossa simple, en la seva majoria 
estretes i amb els extrems apuntats. D’altra 
banda la nombrosa presència de claus a l’in-
terior d’algunes tombes, ens fa pensar que 
algunes de les sepultures devien tenir algun 
tipus de coberta de fusta o que alguns dels 
individus estaven dipositats a l’interior d’un 
taüt de fusta. 

Els individus inhumats es troben disposats 
en decúbit supí, i s’han identificat sis infantils 
d’entre 0 i 7 anys, set adults de 13 a 44 anys 

i un indeterminat. Per sexes, es registra un 
grup de set individus femenins, tres masculins 
i tres indeterminats. Val a dir, que les dades 
antropològiques són preliminars ja que cal 
tenir present que en el moment d’elaboració 
d’aquest article encara està pendent l’estudi 
antropològic dels individus.

En aquesta segona àrea d’enterraments, les 
inhumacions presenten una orientació NE-
SO. La disposició d’aquestes tombes així com 
la de les diverses estructures destinades a la in-
cineració permeten visualitzar diverses alinea-
cions perpendiculars a la línia de la costa amb, 
com a mínim, quatre franges d’incineracions i 
inhumacions. Aquestes restes es documenten 
al llarg de tot l’espai excavat sense que inter-
fereixin les unes amb les altres, a excepció de 
la tomba T-7 que afecta parcialment una in-
cineració.

Alhora, també es poden apreciar diverses 
agrupacions d’estructures funeràries així com 
el reaprofitament de les fosses, que ens porten 
a pensar en l’existència d’agrupaments fami-

 
Figura 2. Plànol de la distribució de les dues àrees de necròpolis
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liars, com per exemple el cas de les tombes 
T-8 / T-9 / T-14. En aquest cas trobem en pri-
mer lloc a la tomba T-14, un individu adult 
inhumat amb caixa de tègula, del qual només 
es conserva la part de la cintura pelviana i les 
extremitats inferiors. A continuació es duu a 
terme la inhumació de la tomba T-9, un indi-
vidu infantil, que presenta al costat del cap i 
al llarg del cos fragments d’àmfora que sem-
blaven arraconats, i que potser corresponien a 
la coberta de la tomba. En aquest cas, el límit 
de l’estructura funerària és la mateixa tègula 
que en la tomba T-14. En darrer lloc es duu 
a terme la tomba T-8 en la qual només resta 
l’húmer esquerre que devia correspondre a 
un adult. També és el cas de les tombes T-11 
i T-21; la primera, la T-21, és una inhuma-
ció en fossa simple d’un adult, al seu damunt 
es construeix la tomba T-11, una inhumació 
amb coberta de tègula a doble vessant. Es-
mentem també una estructura de tovots con-
servada al costat est de la tomba T-18, i que 
separa aquesta de la tomba T-19. Alguns dels 
tovots es localitzaren entre les cames de l’in-
humat de la tomba T-18. Es podria tractar de 
les restes d’una estructura associada a aquesta 
tomba o d’algun element delimitador de l’es-
pai funerari. 

Cal esmentar també la possible relació de 
dos individus infantils inhumats amb estruc-
tures cineràries; així, la tomba T-2 devia estar 
associada a la cista cinerària i la tomba T-3, al 
recinte funerari, ja que sembla que les pedres 
que formen la corona provenien de la paret de 
tancament del recinte.

En darrer lloc, cal esmentar les restes de dos 
punts d’enderroc. Aquest està format per frag-
ments de tègula i pedra sense desbastar, molt 
compactat i amb una orientació similar a la 
dels eixos que tracen les diverses incineracions 
i inhumacions, per la qual cosa no es descarta 
que es pogués tractar de l’enderroc d’un muret 

que feia de límit de l’espai de la necròpolis de 
la zona 2.

A la zona 2, s’han documentat gran quanti-
tat d’elements relacionats amb el ritual funera-
ri, tant procedents del procés d’amortallament 
dels finats, com elements simbolicorituals, de 
tipus profilàctic o fins i tot de cura i higiene 
personal.

Tant a les incineracions com a les inhuma-
cions cal diferenciar entre els objectes que han 
estat cremats o inhumats dels que no. Els pri-
mers estan associats al difunt o han estat part 
de les exèquies i de la unctura, per la qual cosa 
necessiten una purificació mitjançant el foc o 
la inhumació per tal de preservar els supervi-
vents del contacte impur amb allò que ha estat 
en contacte amb el cadàver. Els segons són mu-
nera o objectes no cremats o no inhumats, que 
formen part dels obsequis, libacions i ofrenes 
dels presents.5

En el cas de les incineracions s’identifica de 
forma bastant clara aquesta dualitat funcio-
nal. Per una banda tenim l’associació directa 
d’objectes sense termoalterar a una urna o una 
estructura, i que relacionem amb els mune-
ra. Alguns exemples clars són el de l’urna 8, 
acompanyada d’un gobelet de parets fines6 i 
un ungüentari de vidre que es conservava sen-
cer,7 el de l’urna 6 també acompanyada d’un 
gobelet de parets fines, la cista d’incineració, 
a l’interior de la qual s’ha recuperat un plat de 
ceràmica, possiblement de cuina africana, o 
la cupae, on es documenta un guttus.8 D’altra 
banda, es documenten un seguit d’elements 
termoalterats barrejats amb les cendres i els 
carbons que ens remeten al grup d’objectes 
que sí que són incinerats. Entre aquests es 
documenten gran quantitat de fragments de 
vidre que responen sobretot a ungüentaris, 
fragments d’ossos treballats que responien a 
petits objectes de cura i higiene personal i al-
tres que responien possiblement a parts dels 

5. González, R. 2001, p. 68.

6. Possible forma PAR-FIN 37; 25/50dC.

7. Possible forma Ising 92, segona meitat segle i dC.

8. Possible terra sigil·lada africana (clara) A Lamb 16 Hayes 121 del 60 al 200 dC.
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lecti 9 o llits funeraris que servien per exposar 
el difunt en els moments previs a la inhumació 
o la incineració. Dins d’aquest conjunt també 
es documenten peces de ceràmica tals com 
plats,10 gerres i bols; llànties emprades com 
a elements profilàctics i que acompanyen el 
dol; claus de diverses mides, tatxes, un ferro 
en forma de doble X amb un eix central que 
podria respondre al peu d’un moble; així com 
gran quantitat de pinyols i restes de fauna fruit 
dels banquets funeraris. Quant a l’abillament 
personal només s’ha pogut documentar una 
polsera de bronze i algunes denes de pasta 
vítria. Aquests objectes es documenten amb 
més o menys densitat en tots els punts on es 
registren incineracions.

Respecte a les inhumacions, només s’han 
documentat dues tombes amb objectes: per 

una banda, la tomba T-7 que tenia als peus 
del mort un plat11 amortitzat, i d’altra banda, 
la tomba T-14 amb un ungüentari12 de vidre 
també amortitzat, disposat als peus del finat, 
i una agulla d’os disposada a mitja alçada de 
les cames.

Si observem el conjunt de la necròpolis, 
podem notar que aquesta està organitzada 
en dos sectors clarament diferenciats. A més, 
l’orientació de les inhumacions i la disposició 
espacial de les diverses estructures cineràries 
permeten suposar l’existència d’algun element 
físic que no s’ha pogut localitzar i que devia 
estar situat entre ambdues àrees. A mode d’hi-
pòtesi, aquest element sembla correspondre a 
una via d’entrada a Barcino (via marítima) 
que, tal i com proposa J. Beltran de Heredia,13 
resta fossilitzada en els actuals carrer de Josep 

9. Paral·lels documentats al jaciment de Fapegal / Parque de las Naciones a l’Albufera. Alacant.

10. Terra sigil·lada itàlica tipus Draggendorf 15/17 40-45 a 60-70 dC amb un segell OFIC.ACUTI, 15-75 dC.

11. Cuina africana forma Lamboglia 9a. Mitjan segle ii / iv dC.

12. Possible forma Ising 82a. Segles ii / iv dC.

13. Beltran, J. (2010), p. 363-395.

 
Figura 3. Situació de la necròpolis localitzada respecte al traçat de la via marítima
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Anselm Claver, carrer Ample i carrer d’Àngel 
Baixeres. Cal destacar la localització d’espais 
de necròpolis en diverses intervencions fetes 
en aquestes zones.14 

La gran diversitat d’estructures funeràries, 
urnes, i deposicions de cendres és usual en 
aquest tipus de necròpolis associades a una 
via, on el perfil del finat és tan variat com els 
individus que ocupen la ciutat i el seu entorn. 
La presència o absència d’aixovars relacionats 
amb les diferents incineracions va estretament 
vinculada al poder econòmic de la família del 
finat, per la qual cosa és normal que unes in-
cineracions en tinguin i altres no.

Respecte a les inhumacions, la varietat de 
formes és menor, però la més documentada és 
la fossa simple, fet que crida l’atenció atès que 
en altres punts de la ciutat, amb el mateix marc 
cronològic, es documenten més inhumacions 
amb coberta de tègula o amb caixa també de 
tègula. D’altra banda, la presència minsa d’ai-
xovars és habitual en aquests primers segles 
de l’Imperi.

Les necròpolis altimperials sovint presen-
ten dualitat de rituals (incineració i inhuma-
ció) i aquest sembla que devia ser el nostre 
cas, ja que hi ha tombes que podrien ser de la 
mateixa època que les incineracions. D’altra 
banda i a mesura que avançava l’ús de l’espai 
en el temps, les incineracions devien quedar 
substituïdes per les inhumacions. La tria d’un 
o altre ritual en aquesta època la condicionen 
tradi cions familiars o modes, com passa en 
l’actualitat, per això, i en un marc ampli de 
tres-cents anys, és possible trobar els dos ri-
tuals.

A grans trets, el marc cronològic de la ne-
cròpolis se situa en un ventall que oscil·la en-
tre els segles i i vi dC. Per una banda, el con-
junt d’incineracions se situa cronològicament 

entre els segles i i ii dC, marc d’altra banda 
representat en altres punts de la ciutat com 
la plaça de Vila de Madrid, al carrer Arcs i la 
plaça Joaquim Xirau.15 Tot i aquests paral·lels, 
cal tenir present el fet que a la plaça Vila de 
Madrid també es documenta una incineració 
datada al primer quart del segle iii dC, que 
evidencia la continuïtat del ritual funerari de 
la cremació en períodes on ja predomina la 
inhumació. D’altra banda, el conjunt d’inhu-
macions presenta majors dificultats a l’hora 
d’establir un marc cronològic específic; és a 
dir, no podem determinar la coexistència o 
no del ritual d’inhumació amb el ritual d’inci-
neració. Cal tenir present que encara no s’han 
estudiat els materials ceràmics recuperats en el 
procés d’intervenció arqueològica, no s’ha fet 
l’estudi antropològic de les restes òssies recu-
perades, ni s’ha procedit a cap tipus d’anàlisi 
dels sediments ni de les restes antracològiques 
recollides durant les tasques arqueològiques. 
Per tant, la cronologia que cal suposar per a 
les inhumacions s’ha de situar entre els segles 
i i vi dC. 

  Drassana reial

En època medieval, aquest espai de la ciutat, si-
tuat fora de muralla, és escollit per dur a terme 
la construcció de les drassanes que substitui-
ran les que hi ha (conegudes com a Drassanes 
Velles o de la Ciutat) i que, segons alguns es-
tudis, es trobaven a la zona que se situa entre 
el portal de Regomir i el mar.16 

L’inici de les obres de construcció d’aquesta 
nova edificació cal situar-lo a finals del segle 
xiii, concretament en els darrers tres anys de 
regnat de Pere II, el Gran (1276-1285). Les 
restes integrades en l’edifici actual suggerei-

14. A l’entorn d’aquest eix s’han localitzat un monument funerari d’incineració a la plaça Joaquim Xirau, un conjunt 
d’inhumacions identificat entre els carrers Rull, Còdols i Nou de Sant Francesc, un seguit d’inhumacions al carrer 
Ample, entre els números 1 i 5, i una zona de necròpolis al subsòl de l’edifici del Govern Militar. Aquestes restes se 
situen cronològicament entre finals del segle i/ii i el segle iv dC.

15. Beltran, J. (2007), p. 12-63.

16. Bernaus, M (2003). “Els espais arquitectònics de la indústria i el comerç”. A: El procés urbà i la identitat gòtica de 
Barcelona. Barcelona, p. 99-124 (Quaderns d’Història; 8).
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xen que es va bastir un gran pati descobert, 
de planta rectangular, obert per la banda de 
mar. En el seu interior, adossant-se als murs 
perimetrals, es disposaren diversos porxos 
formats per pilars i arcades, que devien ser 
utilitzats com a magatzems i obradors, men-
tre que els angles del conjunt devien estar 
protegits per torres de planta rectangular, em-
merletades. Els treballs arqueològics han per-
mès localitzar diversos trams corresponents 
al tancament perimetral est, oest i nord de 
l’edificació original, així com quatre àmbits 
que corresponien als porxos esmentats ante-
riorment (un adossat al perímetre occidental, 
un altre a l’oriental i dos al septentrional). Cal 
assenyalar que els límits de ponent i llevant 
d’aquesta edificació coincideixen amb els lí-
mits de l’edifici actual. En canvi, la localit-
zació del perímetre del costat de muntanya 

posa de manifest que aquest s’adossava, per 
una banda, a la torre visible avui dia des de 
l’avinguda del Paral·lel (situada entre el por-
tal de Santa Madrona i el mar), i per l’altra, 
a la torre que hi ha en l’angle de l’edifici de 
l’antiga Botiga de la Generalitat (o edifici de 
Pere IV). La ubicació del perímetre de mun-
tanya, doncs, sembla indicar una menor su-
perfície de la Drassana respecte a l’edificació 
actual. Però un sondeig a l’exterior de l’edifici 
ha permès constatar que el recinte original 
depassava l’actual façana del Museu Marí-
tim en direcció al mar. De fet, la projecció de 
l’edificació a partir de diverses planimetries 
antigues (com veurem més endavant) permet 
suposar que la façana medieval se situava a la 
zona on avui dia es troba l’edifici de la Duana. 

En el segon quart del segle xiv (1327 – 
1357), Alfons el Magnànim endega les obres 

 
Figura 4. Planta de la Drassana a finals del segle xiii
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per tal de construir una coberta per a les 
Drassanes, mantenint el perímetre original i 
les botigues que s’hi adossen. Així, s’inicia la 
construcció d’un mínim de tres naus perpen-
diculars a la línia de la costa, formades per un 
seguit d’arcades que devien fer permeable la 
circulació pel seu interior. Les tasques arque-
ològiques han permès localitzar un total de 
catorze basaments de pilar on devia reposar 
aquesta coberta.17 Aquestes estructures estan 
alineades amb les arcades que delimiten les 
botigues del període fundacional, i suposen 
una evolució lògica de l’edificació iniciada per 
Pere II, el Gran. Les naus resultants d’aquesta 
coberta tenien una amplada i, probablement, 
una alçada menor que les que avui dia podem 

observar dempeus. La construcció d’aquestes 
noves naus, però, es va dilatar en el temps, 
atès que Pere III, el Cerimoniós (a partir de 
1357) continuà les obres endegades pel seu 
predecessor per mitjà de diferents mandats 
que atorgaven diverses partides de diners per 
tal de dur-les a terme. Hem de tenir present 
que, a banda de la construcció de la coberta, 
també calia dur a terme les tasques de man-
teniment pròpies en un edifici d’aquestes ca-
racterístiques. A tall d’exemple, es coneixen 
diversos documents en els quals es posa de 
manifest que en els anys 1302, 1313 i 1320 es 
van dur a terme diverses reparacions en el 
pòrtic de la Drassana Reial conseqüència de 
diversos temporals de mar. Són reiterades les 

17. D’aquests un ja havia estat identificat en la intervenció de l’any 2010 (Ravotto, 2010).

 
Figura 5. Planta de la Drassana a inicis del segle xiv
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queixes quant a les condicions precàries en 
què es troben les naus allotjades a la Dras-
sana. Hi ha notícies documentals que l’any 
1371 s’estan duent a terme diversos treballs 
de reparació en la porta d’entrada al recinte i 
en diverses botigues d’aquest.

En el darrer quart del segle xiv (a partir de 
1378), Pere el Cerimoniós promou una refor-
ma exhaustiva de l’edificació, amplia l’edifici 
pel costat de muntanya superant el períme-
tre septentrional de l’edifici original i duent a 
terme una nova coberta. Aquest nou projecte 
suposava, també, la inclusió de la Drassana 
en el perímetre fortificat de la ciutat. Tenint 
en compte les dificultats econòmiques ar-
ran de la guerra amb Castella i les despeses 
dineràries de mitjan segle en el propi recin-
te, es va procedir a la creació d’un consorci 

institucional en què, a més de la Corona, hi 
participaven també el Consell de Cent i, en-
cara que d’una manera molt tènue en els pri-
mers anys, la Diputació del General. El nou 
projecte implicava la construcció de com a 
mínim cinc naus perpendiculars a la línia de 
la costa distribuïdes en dos cossos (naus de 
mar i naus de muntanya) i separades per un 
pati central. Unes naus més amples que les del 
període anterior (que coincideix amb l’am-
ple de l’edificació actual) i amb unes arcades 
més altes (tot i que una mica inferiors a les de 
l’edificació actual). A la decisió d’emprendre 
un programa constructiu tan ambiciós, s’hi 
ha d’afegir la insistència a aixecar un Palau 
Reial nou a tocar de la Drassana. Aquest s’ha-
via de situar en l’espai alliberat per les monges 
predicadores en el moment d’abandonar l’es-

 
Figura 6. Planta de la Drassana al darrer terç del segle xiv
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pai que ocupava el seu monestir a tocar de la 
Drassana,18 per facilitar al rei Pere el terreny 
necessari per ampliar la Drassana i, de més 
a més, edificar el nou Palau per la banda de 
muntanya. Amb unes severes condicions de 
finançament, el Consell de Cent va acceptar 
de tirar endavant l’obra de la Drassana i la 
modificació de la fortificació del Raval per tal 
que aquesta quedés inclosa dins del recinte. El 
projecte del Palau, tot i haver iniciat les obres 
de la seva execució (1397), fou aturat l’any 
1401 per mandat del rei Martí que ordenà el 
reaprofitament de les pedres per a la construc-
ció de l’Hospital de la Santa Creu. Així, s’han 
localitzat un total de sis basaments de pilars 
que corresponen a les naus de muntanya que, 
juntament amb el Palau, no es dugueren mai 
a terme. Cal destacar que el projecte de remo-
delació implicava la desaparició del períme-
tre septentrional originari. L’aturada d’aquest 
projecte comportà que el perímetre es man-
tingués dempeus. Malgrat les modificacions 
efectuades respecte del projecte inicial, segu-
rament arran de la participació del Consell de 
Cent i la Generalitat, sí que es dugué a terme 
la construcció de les naus de mar. De fet, els 
treballs arqueològics han posat de manifest 
l’existència de dues tramades d’arcs corres-
ponents a aquest període i que resten avui 
dia fossilitzades en l’edificació actual.19 Cal 
assenyalar que la decisió de no dur a terme 
el palau i la tramada de naus de muntanya 
va comportar, també, que s’abandonés la idea 
d’un pati central. En l’espai que aquest havia 
d’ocupar es va procedir a la construcció d’un 
total de cinc noves naus, similars a les de la 
tramada de mar. Així s’han localitzat un to-
tal de set basaments de pilar corresponents a 
les diverses arcades que devien conformar les 
noves naus. A diferència de les tramades de 
mar, aquests basaments no coincideixen amb 
els basaments de l’edificació actual. Aquesta 

diferència respon al fet que les naus de mar i 
les naus que ocupaven l’espai del pati estaven 
separades per un passadís d’aproximadament 
dos metres d’amplada.

Aquesta gran reforma edilícia és coetània a 
diverses remodelacions estructurals documen-
tades entre finals del segle xiv i la primera mei-
tat del segle xv. Així, per una banda, s’estava 
procedint a la construcció de la muralla que 
tancava el barri actual del Raval. Un dels ob-
jectius de la nova línia defensiva (a petició del 
monarca), fou protegir l’edifici de les drassanes 
integrant-lo a l’interior del perímetre murat, 
adossant el llenç defensiu directament al mur 
perimetral de ponent. Aquest fet va implicar 
que es duguessin a terme una sèrie d’obertures 
(finestres) en el mur esmentat per tal de po-
der accedir a les espitlleres de la nova muralla. 
Aquestes obres van suposar l’enderroc de les 
botigues adossades al perímetre de ponent i 
la construcció de noves estances amb una dis-
tribució diferenciada de les originals enderro-
cades. Val a dir que aquesta remodelació va 
comportar una elevació del sostre de les noves 
botigues respecte a la cota de les originals del 
segle xiii, les filades de mènsules corresponents 
als dos sostres han quedat fossilitzades en la 
paret perimetral de ponent que avui dia encara 
podem veure dempeus. 

Per altra banda, entre 1443 i 1449 es procedí 
a la construcció de l’edifici de Pere IV conegut 
també com la Botiga de la Generalitat,20 situat 
a l’extrem nord-est del recinte. La construcció 
d’aquesta edificació, a tall d’hipòtesi, podria 
respondre a la necessitat de noves zones d’em-
magatzematge atesa la remodelació produïda 
en les botigues adossades del perímetre de po-
nent arran de la construcció de la muralla.

L’edifici es mantindrà amb aquesta distribu-
ció fins a finals del segle xvi. De fet, el gravat 
inclòs al llibre Civitates Orbis Terrarum (pu-
blicat el 1572 a partir d’un dibuix anterior al 

18. Cubeles, A.; Moreno, I.; Nadal, E., 2012.

19. Hipòtesi plantejada en l’estudi històric de l’empresa Veclus (Reinald, 2010) i que els treballs arqueològics han permès 
acotar cronològicament. 

20. Estrada-Rius, 2004. 
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1551) i els dibuixos fets per Van den Wynga-
erde (del 1563), inclouen la representació de 
l’edifici de la Drassana Reial. Aquestes imat-
ges corresponen encara al conjunt començat 
a bastir a partir del 1378, previ a les reformes 
empreses a finals del segle xvi. Val a dir que 
l’edifici és força semblant a l’actual, però al-
guns elements concrets permeten entreveure 
que es tracta d’un edifici diferent; així, les di-
ferències es constaten quan es comprova, per 
exemple, que el cos d’edifici de la Botiga de la 
Generalitat apareix completament exempt, o 
que les naus acaben on finalitzava el recinte 
antic. Pel que s’hi veu, el conjunt devia tenir 
unes dimensions anàlogues al recinte actual, 
però en una ubicació distinta, notablement 
desplaçada cap al mar. De fet, es coneixen dos 
dibuixos més, conservats a l’Archivo General 
de Simancas que inclouen amidaments i, per 

tant, permeten precisar aquesta ubicació dis-
tinta sobreposant-los amb la topografia de les 
estructures recuperades durant el procés d’in-
tervenció arqueològica. Es tracta del projecte 
del Mandratxe o projecte d’un port entre la 
Drassana i Montjuïc, i el projecte de reforma 
del Baluard de la Drassana de Giovan Battis-
ta Calvi (c. 1551). Aquests projectes permeten 
dimensionar el baluard i ubicar-lo amb prou 
precisió respecte de la muralla i l’edifici de la 
Drassana, i posen de manifest que la façana 
de la Drassana medieval s’estenia en direcció 
al mar fins gairebé l’actual façana de l’edifici 
de la Duana. 

En el darrer terç del segle xvi (1578) la Ge-
neralitat es féu càrrec d’una nova i exhausti-
va remodelació del recinte. Cal tenir present 
que la gran despesa econòmica que suposava 
el manteniment d’una edificació tan rellevant 

 
Figura 7. Planta de la Drassana des de finals del segle xiv fins a finals del segle xvi
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com la Drassana era un llast per a les arques 
de la corona. Aquest canvi és el motiu de la 
presència de l’escut de la Generalitat en la ma-
joria de pilars que podem observar en l’edifi-
cació actual. La data d’inici d’aquestes obres 
cal situar-la entre la cronologia aportada per 
la pintura de Van den Wyngaerde (1563) i la 
construcció de les naus de la Generalitat, les 
quals tenim constància documental que foren 
construïdes l’any 1612. 

Així, es procedí a l’enderroc de les naus me-
dievals septentrionals, fent recular el límit de 
la Drassana (pel costat de muntanya) fins on 
el podem veure avui dia. Aquest nou projecte 
consistí en la construcció de vuit naus perpen-
diculars a la línia de la costa, la major part de 
les quals veiem avui dia, amb una amplada de 
llum de 8,40 m coincidint amb les naus medie-
vals del tram de mar. A més, s’enderroquen 
definitivament les botigues ubicades en el pe-
rímetre de ponent, mentre que les que se si-
tuen en la zona de llevant continuaran vigents. 
S’ha pogut localitzar, en la meitat nord de la 
intervenció, un paviment de calç que devia 
correspondre al nivell de circulació original 
del nou edifici. A banda, s’han registrat nom-
brosos forats de pal i diversos retalls relacionats 
directament amb el procés de construcció de 
l’estructura. Aquests devien correspondre a la 
ubicació de les bastides emprades per a la cons-
trucció de les diverses arcades que conformen 
la distribució de l’edificació. Cal destacar que 
les remodelacions posteriors devien malmetre 
gran part de l’estratigrafia d’aquest període en 
la meitat sud de la superfície objecte d’inter-
venció. 

Els treballs de construcció de la nova edi-
ficació s’iniciaren en el costat de muntanya i 
continuaren en direcció a la costa per tal de no 
aturar els treballs de manteniment i construc-
ció de vaixells propis de la Drassana. Aquest 
procés culminà amb la desaparició del passadís 
que separava els dos cossos medievals i va per-
metre la integració del cos de mar medieval a 
la nova edificació a mitjan segle xvii. La façana 
litoral de la nova Drassana depassava la façana 
actual de l’edificació i, molt probablement, no 
es corresponia tampoc amb la d’època medie-
val. A mode d’hipòtesi, aquesta reculada de la 

línia marítima pot respondre a diversos fac-
tors: primerament, cal destacar la construcció 
del moll del port (1477) i la consegüent degra-
dació del litoral que aquesta infraestructura 
implicà. A més, cal tenir present la construcció 
del baluard de la Drassana projectat per G. B. 
Calvi (1551). Sense desestimar el primer factor, 
la construcció d’aquest element defensiu i la 
necessitat de connectar-hi la muralla de mar 
devien comportar la reculada de la façana li-
toral de la Drassana. Els treballs arqueològics 
han permès localitzar un tram de la muralla 
de mar en el sondeig que s’ha fet a l’exterior de 
l’edifici actual (a la zona de la façana de l’Avin-
guda Josep Carner per la banda de llevant). 
Les dades recollides permeten situar la seva 
construcció a mitjan segle xvii, coincidint cro-
nològicament amb la connexió de l’edificació 
endegada el 1578 amb el cos medieval de mar. 

A inicis del segle xvii es té constància de 
poca activitat a la Drassana, cal destacar que 
entre els anys 1607 i 1617 només es fabriquen 
14 galeres. La galera perd importància respecte 
a la nao (amb una major potència de foc). A 
més, la base de les galeres es troba a Carta-
gena, una zona que presenta una major cen-
tralitat i proximitat a les costes nord-africanes 
(on es troben les bases dels pirates). Cal des-
tacar, també, que la Drassana estarà en mans 
de l’exèrcit catalano-francès durant la Guerra 
dels Segadors. 

Posteriorment, l’any 1663 l’exèrcit espa-
nyol n’esdevé el nou propietari i hi fa diver-
ses obres d’ampliació i condicionament. Serà 
durant el regnat de Carles II que es produirà 
una lleugera reactivació de la construcció de 
galeres. A inicis del segle xviii, en el marc de 
la Guerra de Successió, la ciutat de Barcelona 
pateix quatre setges (1704, 1705, 1706 i 1714) 
als quals la Drassana no serà aliena. Així, tot 
i que l’espai no perd les funcions de drassana, 
esdevé també parc de mestrança i artilleria, 
pas previ abans de convertir-se en foneria 
de canons. L’edificació torna a patir diver-
ses remodelacions entre les quals destaquen 
l’enderroc de les dues naus centrals per tal 
de construir-ne una de molt més gran, que 
és la nau central que podem observar avui 
dia. Els treballs arqueològics han pogut do-
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cumentar els procediments utilitzats per tal 
de dur a terme aquesta reforma constructiva 
(rases, fonamentacions, etc.). També cal po-
sar de manifest la construcció de dues basses 
de planta rectangular, de grans dimensions, 
destinades a posar en remull les fustes utilit-
zades per al manteniment o l’elaboració de les 
embarcacions.

Amb el canvi d’objectius polítics de la co-
rona espanyola, les galeres deixen de ser una 
prioritat i la drassana acaba desapareixent vers 
l’any 1745, moment en què el recinte es recon-
vertirà en un centre productor artiller de gran 
envergadura i, també, en una caserna militar. 
Cal destacar que les tasques arqueològiques 
han permès documentar diverses fonamenta-
cions que devien correspondre als murs cons-
truïts en aquest període per tal de procedir a la 
compartimentació interna de l’espai i adequar 
l’edificació a uns usos per als quals no havia 
estat projectada. A més, destaca la localització 
de la fonamentació d’una màquina de tornejar 
canons i dels diversos àmbits de treball rela-

cionats amb la seva utilització (1766). Val a dir 
que es conserven els plànols d’aquesta màqui-
na en l’Arxiu General de Simancas.

L’edifici continuarà en funcionament fins a 
l’any 1935, quan l’exèrcit abandona l’edifici i el 
dóna a la ciutat. En aquest moment, s’inicien 
les obres de restauració de l’estructura i, l’any 
1941, s’inaugura l’espai com a Museu Marítim 
de Barcelona.

	 	 Valoracions	finals

La intervenció arqueològica en les naus de 
ponent de la Drassana ha permès identificar 
nombroses estructures que permeten establir 
cinc períodes d’ocupació clarament diferen-
ciats en què la zona objecte d’intervenció ha 
estat destinada a diversos usos; necròpolis 
(època romana), drassana (èpoques medieval 
i moderna), parc i mestrança d’artilleria (èpo-
ca moderna) i caserna militar (època contem-
porània). La presència en aquesta zona d’una 

 
Figura 8. Planta de la Drassana d’època moderna
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necròpolis romana aporta noves dades sobre 
l’existència d’una via d’entrada a Barcino (via 
marítima) que, tal i com proposa J. Beltran de 
Heredia,21 resta fossilitzada en els actuals car-
rers de Josep Anselm Claver, Ample i d’Àngel 
Baixeres. A més, també posa de relleu que la 
línia de costa en època romana no diferia gai-
re de la que podem observar actualment, atesa 
la ubicació de tombes gairebé a tocar de la 
façana actual de l’edifici del Museu Marítim.

La troballa de nombroses restes d’època 
medieval ha permès determinar que l’actu-
al edificació, que la historiografia ha tendit a 
considerar com una de les mostres més sol-
vents del gòtic civil català, realment no ho és. 
Malgrat que estilísticament sí que cal conside-
rar-la d’estil gòtic, la seva construcció s’inicia 
a finals del segle xvi i culmina a mitjan segle 
xvii. Això no desmereix l’edificació, sinó que 
les noves dades l’enriqueixen i permeten com-
prendre un edifici en constant transformació 
que respon a les necessitats d’una societat que 
també es va transformant i adaptant a les di-
ferents circumstàncies polítiques de cada mo-
ment. D’altra banda, la informació arqueolò-
gica recollida fins al moment permet aclarir 
aspectes fins ara desconeguts, com ara una 
ubicació distinta en època medieval, els ele-
ments de l’edifici medieval que resten dempeus 
en l’edificació actual o l’existència d’un pati a 
l’interior del recinte. També és cert que obre 
nous interrogants: quines raons són les que 
motiven la reforma estructural promoguda per 
Pere III, el Cerimoniós? Quin és l’equilibri de 
poders d’un consorci format per la monarquia, 
la Generalitat i el Consell de Cent, que centra 
els seus esforços a tirar endavant el projecte de 
la nova Drassana? Quin paper juga la Drassana 
en època moderna, moment en què, tot i que 
el Mediterrani no és el principal escenari de 
la política internacional, es duu a terme una 
gran remodelació de la Drassana que és la que 
ens ha arribat avui dia? També cal destacar 
la transformació camaleònica d’una edifica-
ció destinada al manteniment i la construcció 
d’embarcacions, i al forniment de tot el mate-

rial necessari per a aquestes en un parc de mes-
trança i artilleria que arribarà a convertir-se en 
un gran centre productor d’armament. 

La recerca documental feta fins al moment 
i les diverses publicacions que hi ha sobre la 
Drassana permeten donar una pauta cronològi-
ca a les estructures arqueològiques localitzades 
i establir, així, les línies bàsiques de l’evolució 
estructural de l’edifici. Caldrà, però, rellegir la 
documentació, tenint en compte les noves tro-
balles, per acabar de perfilar-ne els serrells. A 
més, cal tenir present que encara no ha finalit-
zat la intervenció arqueològica en les naus de 
llevant; les dades preliminars en aquesta zona 
semblen refermar les hipòtesis plantejades fins 
al moment, però de ben segur que aportaran 
noves dades que permetran una major precisió 
per tal de comprendre millor l’evolució d’una 
edificació tan emblemàtica per a la ciutat de 
Barcelona com és la Drassana Reial.  

	 	 Bibliografia

Beltrán, J. (2007). “La vía sepulchralis de la 
Plaza Vila de Madrid. Un ejemplo del ritu-
al funerário durante el alto imperio en la 
necrópolis occidental de Barcino”. Quarhis, 
época II, núm. 3. [Barcelona: Museu d’His-
tòria de la Ciutat, Institut de Cultura], p. 
12-63.    

Beltran, J. (2010). La cristianización del su-
burbium de Barcino, p. 363-395. (Monogra-
fías de Arqueologia Cordobesa; 18)

Bernaus, M. (2003). “Els espais arquitectònics 
de la indústria i el comerç”. A: El procés urbà 
i la identitat gòtica de Barcelona. Barcelona, 
p. 99-124. (Quaderns d’Història; 8)

Caballé, F.; Castells, E.; Gonzàlez, R.; 
Morán, H.; Nolasco, N. (2011). Casa de 
manteniment: Estudi històric-arquitectònic 
i arqueològic dels paraments i les solucions 
estructurals de les Drassanes Reials de Bar-
celona. Vol. I. Barcelona, inèdit.

21. Beltran, J. (2010), p. 363-395.



Nadal Roma, E.; Vilardell Fernàndez, A. • Les Drassanes Reials 221

Cubeles, A.; Puig, F.; (2003). “La Drassana i 
la gestació de la façana marítima de Barce-
lona”. Drassana, Revista del Museu Marítim, 
núm. 11 [Barcelona], p. 50-61.

Cubeles, A.; Moreno, I.; Nadal, E.; (2012). 
“Noves descobertes arqueològiques a La 
Drassana Reial de Barcelona”. Revista Ca-
talunya.  

Estrada-Rius, A. (2004). La Drassana Reial 
de Barcelona a l’Edat Mitjana. Organització 
institucional i construcció naval a la Coro-
na d’Aragó. Barcelona: Edicions del Museu 
Marítim.

González, R. (2001). El mundo funerario roma-
no en el País Valenciano. Monumentos funera-
rios y sepulturas entre los siglos i a. de C. – vii d.  
de C. Madrid: Casa de Velázquez ; Alicante: 
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-
Abert.

Nadal, E.; Vilardell, A. (2010). “La inter-
venció arqueològica a les Drassanes Reials 

de Barcelona (Barcelona, el Barcelonès)”. 
Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barce-
lona, 2010.

Nadal, E.; Vilardell, A. (2011). “La interven-
ció arqueològica a les Drassanes Reials de 
Barcelona (Barcelona, el Barcelonès)”. Anuari 
d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona, 2011.

Py, M. (dir.) (1993). “Dictionnaire des Cérami-
ques Antiques (VII s.av.n.è - VII s.de.n.è) en 
Méditerranée nord-occidentale (Provence, 
Languedoc, Ampurdan)”. Lattara 6. Lattes: 
Association pour la Recherche Archéologi-
que en Languedoc Oriental.

Ravotto, A. (2010). “Drassanes Reials”. Anu-
ari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona, 
2010, p. 34-36.

Rosser, P. (1990-91). “La necrópolis romana 
alto-imperial del Parque de las Naciones 
(Albufera-Alicante): Estudio de alguno de 
sus materiales”. Lvcentvm, IX-X [Alacant], 
p. 85-101.



Les darreres intervencions
al Beateri de Sant Domènec: 
la transformació de la plaça de representació 
del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris 
en la Tarragona medieval i moderna
 Imma Teixell, Moisès Díaz i Joan Eusebi Garcia Biosca

L’execució del Pla integral de la part alta de 
Tarragona (PIPA) va comportar l’any 2010 en-
gegar el programa de l’espai sociocultural del 
conjunt de Sant Domènec, referint-se a l’àrea 
ubicada en la plaça del Pallol, concretament 
en el complex del Beateri de Sant Domènec, 
també conegut popularment com a ca l’Agapi-
to. El programa té com a objectiu rehabilitar i 
posar en valor el conjunt patrimonial en totes 
les seves èpoques històriques i, a la vegada, do-
tar l’edifici d’un ús cultural, social i lúdic per 
a la ciutadania en la seva dimensió d’equipa-
ment de barri i de ciutat. Aquesta actuació ha 
de contribuir al desenvolupament d’una de les 
àrees més deficitàries en l’àmbit d’actuació del 
PIPA i, alhora, ha d’esdevenir la porta d’entra-
da dels visitants de la Part Alta. 

Entre el maig i l’agost de 2010 es portà a ter-
me l’excavació en extensió del pati del beateri  
i, durant l’any 2011, s’executà el pla de cales que 
consistiren a obrir un seguit de sondejos per 
tal d’avaluar l’estat de les fonamentacions de 
l’edifici, així com diferents treballs de restau-
ració per comprovar les construccions que han 
perviscut fins als nostres dies. Aquesta segona 

etapa de treballs, al servei de la redacció del 
“Projecte d’execució de rehabilitació integral 
del beateri de Sant Domènec (ca l’Agapito)” 
ens permeté poder ampliar la informació ar-
queològica i incidir en els espais que no havien 
pogut ser treballats en profusió durant la cam-
panya d’excavació extensiva.1 

1. Hem de dir que la nostra intervenció no és la primera que es du a terme en aquest monument. L’any 1997, amb motiu 
d’un primer intent de recuperació del beateri de Sant Domènec, el Servei Arqueològic de la URV va excavar part de 
l’estratigrafia superior en l’àrea del pati, i paral·lelament es va dur a terme l’enderroc parcial de part de les estructures 
d’època contemporània. Finalment aquest projecte no reeixí i els treballs es van veure aturats fins ara, que s’ha posat 
en marxa el Projecte d’execució i rehabilitació integral del beateri de Sant Domènec.

Fig. 1. Planta de situació del beateri de Sant Domènec 
sobre la ciutat de Tarragona (CODEX/ICC)
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  La plaça del Pallol i les restes con-
servades de la ciutat romana2

Les intervencions que hem dut a terme al be-
ateri de Sant Domènec ocupen una àrea d’uns 
1.800 m2 compresa entre la plaça del Pallol, el 
carrer de l’Arc d’en Toda, i les mitgeres pos-
teriors de les cases amb façana al carrer d’en 
Compte i a la Baixada del Roser. Hem de re-
marcar la seva situació molt propera al traçat 
occidental de la muralla romana, que actual-
ment connecta amb l’exterior de la ciutat pel 

Portal del Roser, així com les restes conser-
vades de l’antiga plaça de representació del 
Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris (a 
partir d’ara CPHC). Aquestes evidències arqui-
tectòniques són visibles tant en l’edifici objecte 
dels nostres treballs –parcialment visitables, 
com per exemple, la imponent porta adove-
llada i la Volta del Pallol–, com en construc-
cions adjacents, on destaca la caixa d’escales 
monumental que inicialment comunicava el 
circ amb les estructures de la plaça de repre-
sentació, la coneguda Torre de l’Audiència.

2. Per a una major informació sobre les troballes relacionades amb el període antic, tant d’època romana imperial 
com visigòtica, volem remetre al treball que nosaltres mateixos hem presentat en les jornades “Tàrraco 2011”, amb 
la corresponent publicació centrada en aquest període històric (Díaz, García Biosca, Teixell en premsa). Per tal de 
donar una major informació dels resultats del nostre treball, no hem volgut repetir aquestes dades, sinó centrar 
l’actual article en els aspectes menys tractats en la nostra publicació, com són els períodes medievals, moderns i 
contemporanis del complex arquitectònic objecte del nostre estudi.

 
Fig. 2. Situació del beateri de Sant Domènec en la maqueta de la ciutat romana del segle II dC (Foto: MHT)
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Les diferents excavacions que hem fet entre 
els anys 2010 i 2011 han permès restituir aquest 
sector de la plaça de representació d’època flà-
via, un espai de planta rectangular construït 
als peus del temple d’August, que culmina el 
gran complex arquitectònic de culte a l’empe-
rador de l’acròpolis de Tàrraco. Aquesta plaça, 
de 174 per 319 m, estava flanquejada en els la-
terals i el tancament frontal per un podi de 14 
m, una gran tribuna-passadís lliure d’estruc-
tures aixecada 3,8 m per sobre del nivell de la 
plaça, i tancada per un mur de carreus decorat 
per pilastres en baix relleu d’uns 5 m d’alçada, 
incloent l’arquitrau, que devien tenir la fun-
ció d’alleugerir l’impacte visual del parament 
d’opus quadratum. Aquest mur de pilastres és 
el límit d’un seguit d’estances perimetrals al 

podi, de major alçada, aixecades sobre un sis-
tema de criptopòrtics a base de voltes de formi-
gó (opus caementicium). El costat meridional, 
lliure d’aquest podi, limitava amb el circ, que 
tancava la plaça de representació del CPHC. 

A finals del segle iv o inicis del v (Maci-
as, Remolà, 2003) aquest gran complex vin-
culat al culte imperial entrarà en col·lapse, i 
se’n començaran a desmantellar i espoliar els 
elements arquitectònics. Aquest fet, que hem 
pogut constatar en les nostres intervencions, 
va anar seguit d’una reocupació entre els finals 
del segle v i els inicis del vi, de manera que es 
reurbanitzarà l’espai de l’antiga plaça de repre-
sentació, el circ, etc., amb estructures de caire 
domèstic, que perviuran fins a la irrupció dels 
musulmans a inicis del segle viii.

 
Fig. 3. Restitució de les restes de la plaça de representació del CPHC documentades a la intervenció del beateri 
de Sant Domènec (CODEX: M. Schillaci, M. Díaz)
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  La reocupació medieval d’aquest 
sector de la ciutat de Tarragona

Des del punt de vista arqueològic hem po-
gut constatar com, just per sobre dels nivells 
d’abandonament de les construccions visigòti-
ques, a inicis del segle viii, les activitats antrò-
piques que han tornat a deixar petja arqueolò-
gica són les tasques de condicionament per a la 
urbanització d’aquest sector de l’antiga plaça 
de representació del CPHC, a la segona meitat 
del segle xiv. 

De fet, Tarragona inicià al segle viii un pa-
rèntesi temporal, un interval durant el qual 
la ciutat i el territori es transformaren en ter-
ra de ningú. Abandonada institucionalment 
Tarragona s’emplaçava a la zona de pas de les 
tropes andalusines en els atacs al comte de 
Barcelona fins a l’any 1010 i, amb el transcurs 
de dècades, va patir les ràtzies dels almoràvits 
en l’entrevall entre el lliurament de la butlla 
de l’Inter Primas Hispaniarum Urbes del papa 
Urbà II al juliol de l’any 1091, on es concedia 
el pal·li a Berenguer Sunifred, i el sorgiment 
de la carta de poblament atorgada a Robert 
Bordet pel bisbe de Barcelona, Oleguer Bones-
truga, i el comte Ramon Berenguer III l’any 
1129. 

No obstant això, hem de dir que les notícies 
sobre la reocupació feudal d’aquest sector de 
l’antiga plaça de representació romana es re-
munten al segle xii, atès que les instal·lacions 
de la plaça del Pallol havien estat ocupades pels 
templers, a partir del 1143, arran de la seva en-
trada a Catalunya. Aquest fet, juntament amb 
altres com la lectura del document del 1151 en 
què l’arquebisbe Bernat Tort atorga de nou al 
comte de Barcelona la donació que vint anys 
abans havia rebut en Robert Bordet, evidencien 
una certa vitalitat econòmica i una activitat 
urbana important. Aquest dinamisme es va ca-
racteritzar per un reaprofitament de les estruc-
tures romanes que encara estaven dempeus a 
la ciutat, aquelles preexistències i testimonis 
muts de l’antic esplendor de la capital provin-
cial romana, com va ocórrer en el cas que ens 
ocupa, on s’integraren i es tragué profit de part 
de les estructures perimetrals de la plaça de re-

presentació, fossilitzant a la vegada l’entramat 
urbanístic d’època clàssica. 

D’aquesta manera l’àrea que ens ocupa 
s’ubicaria dins de l’estructura medieval del 
segle xii en el possible tercer raval que indica 
Morera, la vila ecclesiae (Morera, 1897), que 
devia ser a l’esplanada nord-occidental entre 
l’actual carrer Major i el carrer Comte i la pla-
ça del Pallol. Cal dir que aquesta tercera àrea, 
que se suma a la vila antiga o villa veteris co
mitisse i a la vila de Pallars, no es troba ben 
definida, ni històrica ni arqueològicament, per 
la qual cosa cal estar atents a la possibilitat de 
la seva existència. Sense dades concloents, cal 
apuntar que el carreró o via localitzada durant 
les nostres excavacions, la qual serà descrita 
posteriorment, podria estar relacionada amb 
l’entramat urbà proper al castell del bisbe de 
Vic, de Nahalis, trama diferent de la resta d’or-
ganització de l’urbanisme medieval que podria 
indicar una ocupació de finals del segle xi dC 
(Menchon, 2011: 268), un pas de comunica-
ció entre la plaça del Pallol i l’espai públic que 
hauria de configurar-se als peus del castell del 
bisbe de Vic. 

Ja a mitjan segle xiii, concretament el 1248, 
l’edifici del beateri, objecte del nostre estu-
di, va passar del domini dels templers al dels 
pares dominics. És en aquest moment quan 
l’orde dominic s’estableix a Tarragona amb 
llicència de l’arquebisbe D. Pedro de Albala-
te (Sabaté, 1991: 35-38), en un convent situat 
fora del recinte emmurallat. Des del punt de 
vista arqueològic, d’aquest primer període 
de reocupació cristiana de la ciutat en tenim 
poques dades. Una seria un fragment de ce-
ràmica datat en el segle xii, però que va ser 
recuperat en els nivells relacionats amb la 
urbanització del segle xiv. L’altra estaria re-
lacionada amb l’estructura urbanística, i és 
que els treballs de repicat intern de les parets 
del beateri van deixar a la vista una antiga 
façana anul·lada posteriorment, que eviden-
ciava la presència del vial o petit carrer, al 
qual hem fet al·lusió, que discorre paral·lel al 
mur de pilastres romà, i que inicialment devia 
connectar els carrers de l’Arc d’en Toda amb 
l’actual plaça del Pallol.
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Així, al segle xiv en àrees ja urbanitzades 
sembla que es produeixen un seguit de refor-
mes urbanístiques, potser impulsades per la 
consagració de la catedral l’any 1331. Abans 
d’aquesta data, excavacions arqueològiques 
recents documenten a l’entorn de la futura 
catedral el que podria respondre a àrees de 
treball en pro de la construcció de la fàbrica 
catedralícia i, com no, de totes aquelles infra-
estructures de treball i d’habitatge dels grups 
humans destinats a la construcció metropoli-
tana. Però una vegada consagrada la nova Seu 
es requeria un entorn “monumentalitzat”, o 
millor dit embellit, en pro de realçar l’edifici 
metropolità. La construcció de diferents palaus 
en l’àrea deixa constància d’aquest fet. Així, en 
la remodelació gòtica de la Casa de l’Ardiaca 
Major (Salsamendi et al., 2011: 285-286) i, en 
punts més allunyats de la Seu metropolitana, 

es detecten reformes en edificis com ara la 
construcció de l’arc de diafragma amb espai 
porticat a la façana sud de ca la Garsa entre els 
segles xiv i xv (Bea et al., 2011: 297). 

Veiem doncs com és a partir dels segles xiii 
i xiv dC quan es llegeix clarament un aprofi-
tament de les antigues construccions romanes, 
com ara a les places de les Cols i del Pallol en-
tre altres, que derivarà en una urbanització de 
l’antic espai en una xarxa regular de carrers de 
tipus ortogonal.

Centrant-nos novament en l’edifici del bea-
teri, i com ja hem dit, les primeres evidències 
constructives i urbanístiques ben datades es-
tratigràficament3 ens situen en el segle xiv. És 
en aquest moment quan s’aboquen farciments 
de terra que regularitzen aquest espai i, alho-
ra, colguen directament la cresta encara visible 
d’alguns dels murs visigòtics i de l’estratigrafia 

Fig. 4. Situació del beateri en la maqueta de la Tarragona medieval 
(Foto MHT)

Fig. 5. Detall de la façana de cases 
medievals en el tram del vial que 
connectava directament la plaça 
del Pallol amb el carrer de l’Arc 
d’en Toda, previ a la urbanització 
del segle xiv (Arxiu CODEX)

3. El conjunt ceràmic recuperat dels farciments constructius medievals estava format per olles en producció grisa re-
duïda i també en ceràmica vidriada, en alguns casos amb la característica decoració incisa de bandes i ones a la paret. 
També s’hi van recuperar cassoles i gibrells, així com plats servidors i talladors en manganès i verd i manganès, tot 
vaixella característica dels contextos del segle xiv a Tarragona (Macias et alii, 1997; Benet et alii, 1991). Finalment 
hem d’afegir la presència d’alguna escudella d’ala en la producció de reflexos metàl·lics i blau, documentada junta-
ment amb la resta de ceràmica mencionada en contextos de la segona meitat del segle xiv (AAVV, 2002, 303; Porras, 
2008).
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del segle viii. A partir d’aquí es construeix una 
estructura de carreus que defineix una estança, 
adossada al mur de pilastres que originalment 
tancava el podi romà, de 16,5 m de longitud i 
2,2 d’amplada (àmbit IV), que tenia el nivell 
d’ús aixecat almenys 40 cm respecte al carrer, 
i al qual s’accedia des de l’extrem nord per es-
glaons, dels quals n’han quedat dos conservats 
en forma d’empremta o negatiu en el mur de 
carreus romà (àmbit IV). Just al costat d’aquesta 
estructura de funcionalitat incerta, trobem un 
petit vial o carreró d’1,6 metres d’amplada i pa-
vimentat amb còdols4 marcant motius geomè-
trics i vegetals (àmbit I). Aquest carreró l’hem 
de datar amb anterioritat al segle xiv, arran de 
les evidències ja mencionades que indiquen la 
presència d’un vial que connectava el carrer de 
l’Arc d’en Toda amb la plaça del Pallol, i que 
durant la urbanització d’aquest espai en el segle 

xiv quedà interromput per un edifici (Figura 7), 
un casal gòtic articulat entorn un pati definit 
per arcs ogivals5 (àmbit III-IIIa), que tancava 
l’extrem sud d’aquest vial interrompent la cir-
culació fins a la plaça del Pallol.6 Les dimensions 
d’aquest edifici, aixecat sobre l’antic monument 
romà, eren d’uns 13,8 m2, és a dir que dibuixava 
una estructura de planta quadrada adaptada a 
l’amplada del podi de la plaça de representació. 
Al seu interior, el pati que l’articulava tenia unes 
dimensions d’uns 6 m2, i s’adossava al mur de 
pilastres romà pel costat occidental, mentre 
que els altres tres costats presentaven una do-
ble obertura de 2,2 m d’amplada i una alçada de 
4,3 m, definida per arcs ogivals de dovelles de 
pedra del Mèdol. Aquest casal també devia tenir 
un pis superior, però les reformes dutes a terme 
al llarg del temps no han permès identificar-ne 
l’escala d’accés.

4. Almenys en la darrera fase d’ús, ja que per força el paviment devia ser reparat en nombroses ocasions durant els 
segles en què va ser utilitzat.

5. Actualment tapiats i encara visibles en la façana i altres parets del conjunt, arran del repicat que hem dut a terme.

6. Hem datat la construcció del casal gòtic per les dades estratigràfiques derivades de les excavacions al pati i a l’interior 
del beateri, però hem de dir que el material arqueològic recuperat directament de la rasa constructiva dels arcs que 
el formaven és molt escàs, de manera que no se n’ha pogut verificar plenament i de forma directa la cronologia.

Fig. 6. Planta del beateri amb indicació dels àmbits de la fase datada al segle xiv (CODEX: R. Palau/BT 
Arquitectes)
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Hem d’afegir, a més, que coincidint amb el 
límit nord del casal, ja dins l’espai ocupat per 
una placeta que es defineix en aquest punt, 
es va construir un forn de 2 m de diàmetre, 
amb rajoles ceràmiques lligades amb argila i 
morter, i encarat a l’espai del casal. Cal desta-
car que aquest forn va romandre visible, i tal 

vegada en ús, fins al seu colgament definitiu, 
durant les reformes de finals del segle xvii i 
inicis del xviii.

Paral·lelament i articulats a partir d’aquest 
vial ja existent abans del segle xiv, s’hi van 
construir un seguit d’habitatges, cases amb 
façana al costat oriental del carreró, que ocu-
paven l’espai restant entre aquest i el límit de 
l’antic podi romà amb la plaça de represen-
tació, en el costat est. Aquests immobles en-
cara conserven els ampits de les finestres, i 
els llindars i brancals de les portes, amb els 
seus encaixos de pollegueres corresponents. 
En l’extrem septentrional del pati del beateri 
trobem un conjunt de tres cases aparellades 
(àmbits V, VI i VII) que tenen una amplada 
entre 3 i 3,6 m, i una longitud fins al límit de 
l’antic podi d’uns 10 m. Aquestes dimensi-
ons es veuen reduïdes en les cases que ocu-
pen l’angle sud-oriental del pati, ja que aquí el 
vial que les articula s’eixampla i conforma un 
espai obert a la manera de placeta, que passa 

accés a la cambra definida per un nou trespol, que ocupa bona part de la caixa d'escala, tal i 

com havia estat definida durant la fase precedent.   

Límits hipotètics del casal gòtic i proposta de volums originals del pati porxat, en el context de les restes 

del fòrum provincial 

Segle XVIII: Supressió del pati gòtic i construcció de la nova escala 

 
Fig. 7. Restitució del casal gòtic documentat en el 
beateri de Sant Domènec (J.E. Garcia Biosca)

 
Fig. 8. Detall del forn medieval documentat a la plaça, amb el mur de tancament del casal gòtic i, al darrere, 
les arcades ogivals del pati que l’articula (Arxiu CODEX)
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d’1,6 m a una amplada de 5,5 m, i una longitud 
nord de 10,8 m. Aquí les cases que s’hi obrien 
(àmbits VIII i Ix) tenen una amplada de 4,4 i 
una longitud fins al tancament de l’antic podi 
romà de 5,5 m, i també conserven les portes 
i les finestres amb els llindars i ampits i els 
brancals de pedra picada. 

7. Hem de puntualitzar, però, que aquests esglaons corresponen al moment en què la casa fou enderrocada, a inicis del 
segle xix, de manera que no podem assegurar que es tracti dels esglaons originals baixmedievals, i és probable que 
s’identifiquin amb una reforma posterior.

8. En aquest punt vam excavar un sondeig de grans dimensions, donat que l’excavació extensiva de tot aquest espai 
hauria significat deixar els alts murs que s’hi conservaven sense estabilitat, amb un perill gran d’ensulsiada.

Aquestes edificacions es caracteritzen per 
l’ús de paraments de maçoneria amb refor-
ços cantoners de carreus, en alguns casos amb 
arcs de descàrrega apuntats embeguts en les 
pròpies parets, com és el cas de la mitgera 
entre els àmbits VI i VII. També hem pogut 
comprovar que van aprofitar l’antic farciment 
d’arenes del podi romà (nivell flavi), com a 
nivell d’arrencament constructiu. En l’aspecte 
particular, la casa documentada en l’extrem 
nord del pati (àmbit V), presentava l’interi-
or lleugerament rebaixat respecte a la cota 
del carrer, és a dir que el paviment intern, 
format per una capa de terra piconada amb 
restes disperses de morter de calç, es troba 

uns 30 cm per sota del carrer. S’hi accedeix 
mitjançant una porta d’1,2 m d’amplada que 
conserva el brancal sud i part del llindar, amb 
l’encaix de la polleguera de la porta. Al seu in-
terior, adossada a l’angle nord-oest, trobem la 
base de l’escala que donava accés al pis supe-
rior, una estructura de maçoneria amb reble 

interior de terra, de la qual es conservaven 
els primers dos esglaons, fets de rajoles ce-
ràmiques,7  i un petit replà.

La casa annexa pel costat meridional 
(àmbit VI) tenia accés des del carrer per una 
porta d’1,45 m d’amplada, que compartia 
el brancal sud amb una finestra adjacent de 
la qual es conserva també l’ampit i l’encaix 
de la polleguera, i que té una amplada de 94 
cm. A l’interior els treballs arqueològics8 
van permetre documentar com el farciment 
romà d’època altimperial, havia estat utilit-
zat com a nivell d’ús durant la construcció 

 
Fig. 9. Vista general de les estructures documentades al pati del beateri, 
on destaquen el vial i la plaça així com els habitatges que s’articulen al 
seu voltant (Arxiu CODEX)

Fig. 10. Detall de les cases 
documentades en l’angle nord-est 
del pati del beateri (àmbits V i 
VI). A la part posterior, l’aljub que 
aprofita la canalització romana 
(Arxiu CODEX)
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de les cases aixecades en el segle xiv, fet evi-
denciat perquè és l’estrat on es van excavar les 
rases constructives dels murs i sobre el qual es 
va pastar el morter de calç emprat en la unió 
de les parets, com posa de manifest la troballa 
d’una pastera. Aquestes evidències construc-
tives foren cobertes per una capa de regula-
rització poc homogènia de morter de calç, a 
mode de paviment un tant irregular i a una 
cota d’aproximadament un metre per sota del 
carrer. En la part posterior d’aquest habitatge 
trobem, com a fet destacat, la presència d’un 
aljub per a l’emmagatzematge d’aigua. Aquest 
dipòsit ocupa una estança semisoterrània, a la 
qual s’arriba per les escales fetes amb carreus 
conservades en aquesta casa.9 Les mides de 
l’aljub són de 4 m de longitud per més d’1,2 
m,10 està construït amb murs de maçoneria i 
originalment cobert per una volta de rajoles 
ceràmiques lligades amb morter a sac, i el fet 
més destacable és que per omplir-lo, s’utilitza-
va la canalització en forma de U que solcava la 
part superior del mur del podi romà. És a dir, 
que en època medieval el sistema d’evacuació 
i captació d’aigües del monument altimperi-
al fou reutilitzat per reconduir 
probablement les aigües pluvials 
i construir-hi un dipòsit a nivell 
de soterrani per emmagatzemar 
l’aigua. Finalment cal destacar la 
presència d’una segona escala, la 
continuació en sentit contrari i 
ascendent de la que acabem de 
citar, i que devia permetre pujar 
al primer pis de la casa. Els es-
glaons visibles actualment, fets 
de pedra picada, corresponen a 
una reforma de finals del segle 
xvi i inicis del xvii, però tam-
bé es conserva part de la caixa 

original en la zona de l’estança semisoterrània 
posterior, feta per un massís de planta qua-
drangular de maçoneria.

Adjacent a la casa que acabem de des-
criure es troba l’habitatge identificat com a 
àmbit VII. Es tracta de l’edifici situat en l’ex-
trem del vial, ja que el seu límit meridional 
actua, alhora, de façana amb la plaça en la 
qual desemboca el carreró, tot eixamplant-se. 
D’aquesta manera, presenta accés des del car-
rer, pel costat oest, amb una porta d’1,4 m 
d’amplada, i també des de la plaça pel cos-
tat sud, amb una porta d’1 m d’amplada. Al 
seu interior hem de destacar que el farciment 
romà havia estat força rebaixat, de manera 
que la casa tenia una planta soterrània, sobre 
la qual es trobava la planta baixa, accessible 
des del carrer i que devia tenir un paviment 
sustentat sobre un seguit de bigues de fusta, 
de les quals es conservaven els encaixos en 
les parets. Una altra dada estructural que cal 
destacar és que aquesta casa estava comparti-
mentada per un mur de maçoneria en dos,11 i 
l’accés entre ambdós àmbits es feia mitjançant 
una porta d’1,1 m d’amplada. 

9. I travessant una porta de 80 cm d’amplada.

10. Ja que el seu límit va més enllà del mur del podi romà que delimita aquestes cases.

11. Almenys al nivell de la planta baixa, que defineix l’àmbit xIV al costat oest i el xV a l’est.

Fig. 11. Detall de les parets de les cases bastides al segle xiv.  
En primer terme l’àmbit VII, que conserva els encaixos de les bigues 
que sustentaven la planta baixa (Arxiu CODEX)
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En darrer terme hem de fer esment de les ca-
ses amb façana a la placeta que ocupa l’extrem 
meridional del pati. Aquí, adjacent a l’habitatge 
que acabem de descriure, trobem l’àmbit VIII, 
un espai força distorsionat per les reformes que 
ha patit en època contemporània, i del qual es 
conserva, però, en bon estat la porta d’entrada 
des de la plaça, que tenia una amplada d’1,2 
m. Aquí el paviment només es conservava en 
forma d’empremta en la cara interna del mur 
de façana, a causa dels rebaixos que va patir 
en reformes posteriors, però aquesta dada ens 
confirma que la seva cota és compatible amb 
la de la plaça del segle xiv. A més, es va po-
der comprovar la presència de sengles portes, 
obertes en els murs dels costats nord i sud,12 
que permetien connectar internament amb els 
àmbits VII i Ix, respectivament, fet que ens 
fa pensar que tal vegada formaven part de la 
casa situada en l’extrem meridional del carrer 
(àmbit VII).

L’últim dels espais identificats (àmbit Ix), 
que defineix el tancament sud-oriental de la 
placeta que limita amb la façana nord del casal 
gòtic, està també molt alterat pels rebaixos i 
les reformes contemporànies. No obstant això, 
com en el cas de l’adjacent àmbit VIII, conser-
va en força bon estat la porta d’entrada des de 
l’exterior, amb el llindar i els brancals de pedra 
picada, en aquest cas una porta doble amb una 
llum d’1 m cadascuna.

Queda així configurat, durant el segle xiv, 
un espai en forma de pati o plaça interna, al 
qual s’arriba per un carrer estret, i des del qual 
s’accedeix a les diverses cases construïdes so-
bre l’espai antigament ocupat pel podi de la 
plaça de representació del CPHC de Tàrraco, 
que estava tancat en l’extrem sud, i anul·lava 
l’antiga connexió d’aquest carreró amb la plaça 
del Pallol, per un casal gòtic amb pati intern 
dotat d’arcs ogivals.

	 	 L’evolució	històrica	entre	finals	del	
segle xv	i	finals	del	segle	xvii

L’estructura urbanística desenvolupada en el 
segle xiv en aquest sector de Tarragona va ro-
mandre amb pocs canvis durant els tres se-
gles següents, com es desprèn de les dades de 
la nostra intervenció. Sí que s’hi dugueren a 
terme diverses reformes o arranjaments, que 
ara passem a descriure, però que no van alterar 
gens la fisonomia d’aquesta part de la ciutat.

Si comencem per l’element articulador, el 
vial i la plaça en què aquest finalitzava, cal dir 
que hem documentat tasques de reparació i re-
creixement de la cota d’ús de la plaça, rela cio-
nades a més amb la construcció d’una escala 
que connectava aquest espai amb l’interior del 

12. Tapiades durant reformes posteriors.

 
Figura 12. Detall de la Volta del Pallol des de la 
plaça del mateix nom (Arxiu CODEX) 



Teixell, I.; Díaz, M.; Garcia Biosca, J.E. • Les darreres intervencions al Beateri de Sant Domènec 232

criptopòrtic d’època romana que delimitava 
la plaça de representació, la coneguda com a 
Volta del Pallol. Aquest criptopòrtic, definit 
per una volta de canó construïda amb opus 
caementicium, estava folrat en el costat orien-
tal, que donava al podi perimetral de la plaça, 
pel conegut mur de carreus decorat amb pilas-
tres. Part d’aquests carreus foren desmuntats i 
el potent mur de formigó romà va ser trencat, 
per tal d’obrir la porta que travessava aques-
ta estructura i, mitjançant les escales que s’hi 
construïren, salvar el nivell inferior en què es 
trobava el criptopòrtic. Aquesta és una dada 

13. És probable que sigui en aquest moment quan les dependències situades sobre el criptopòrtic romà (Volta del Pallol) 
es transformen en les cel·les del convent, ús que devien mantenir fins a mitjan segle xx. No obstant això, no disposem 
de dades estratigràfiques que puguin confirmar aquesta hipòtesi.

significativa, atès que sabem per la documen-
tació que a finals del segle xv, concretament 
el 1462, l’edifici del beateri esdevé la seu dels 
pares predicadors dominics, els quals estaven 
ocupant un convent fora muralla, i en aquests 
moments es van haver de refugiar a l’interior 
de la ciutat, a causa del període de revoltes que 
hi va haver en temps del rei Joan II. Així, ocu-
pen l’edifici de l’actual plaça del Pallol, el casal 
gòtic documentat per nosaltres, i el 1474 esta-
bleixen la seva església a l’interior de la Volta 
del Pallol,13 fins que abandonen aquest espai el 
1522 (Sabaté, 1991). 

Figura 13. Vista frontal de la porta oberta al mur 
romà per accedir a la Volta del Pallol (Arxiu CODEX) 

 
Figura 14. Escala que connecta la plaça 
documentada al pati del beateri amb la Volta del 
Pallol (Arxiu CODEX)



Teixell, I.; Díaz, M.; Garcia Biosca, J.E. • Les darreres intervencions al Beateri de Sant Domènec 233

Un cop marxen a inicis del segle xvi els pa-
res predicadors de nou al convent extramurs, la 
Volta del Pallol passarà a propietat municipal, 
que la transforma en el pallol o botiga del blat 
i pes de la farina (Sabaté, 1991). Però aquest 
és un fet breu, donat que els pares dominics 
tornen a ocupar les dependències del Pallol 
el 1646, a causa de les inestabilitats bèl·liques 
derivades de la Guerra dels Segadors, i amb la 
cessió de la municipalitat recuperen l’església 
de la Volta del Pallol, que ho serà fins a l’any 
1693, quan els dominics abandonen aquestes 
instal·lacions per instal·lar-se a l’actual edifici 
de l’Ajuntament de Tarragona, tot cedint l’es-
pai de la plaça del Pallol a les monges de l’or-
de dominic, que amb la seva arribada el 1696 
transformaran aquest edifici en el beateri de 
Sant Domènec.

  El beateri de Sant Domènec. De 
la seva fundació a la Guerra del 
Francès (1696-1811)

Amb la instal·lació definitiva de les monges 
dominiques en l’edifici de la plaça del Pallol 
el 1696, cedit pels pares predicadors, s’ini cien 
un seguit de reformes de gran importància en 
l’estructura del convent. S’endega un procés de 
transformació de l’antic casal gòtic, que redu-

eix la superfície a la meitat del pati porticat 
central que fins llavors l’havia articulat i fa de-
saparèixer l’escala que originalment permetia 
accedir al pis superior. Així, el pati gòtic por-
ticat se secciona en sentit nord-sud, massissant 
l’obertura més oriental del costat meridional i 
eliminant-ne l’altra. El pilar que separava amb-
dós arcs fou afaitat i reduït a la meitat de la 
seva gruixària, per esdevenir element cantoner 
d’una nova edificació que ara es basteix entre 
el límit del pati medieval i la façana de la plaça 
del Pallol. 

Per tal d’atorgar major estabilitat a l’angle 
de l’edifici ara construït, l’arc ogival desmuntat 
fou substituït per un de rebaixat que s’estam-
pia contra el mur del criptopòrtic romà, alho-
ra que un curiós arc rampant apuntalà aquest 
mateix angle des de la pilastra central del que 
havia estat el costat nord de la porxada gòti-
ca. El carregament de l’arc carpanell contra la 
cantonada –muntant d’arc ogival– es produeix 
a una cota lleugerament inferior respecte del 
carregament de l’arc rampant, de manera que 
la contraposició de forces no es produeix de 
manera òptima.

En aquesta ocasió, la utilització de l’arc ram-
pant no sembla estar plantejada com a suport 
per als trams d’una escala –un dels seus usos 
més recurrents des de l’època gòtica– ni tan 
sols, únicament, com a arcbotant d’una can-

Figura 15. Planta general amb les reformes fruit de la transformació en beateri (CODEX: R. Palau/BT Arquitectes) 
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tonada estructuralment feble. El plantejament 
era més ambiciós: mantenint el màxim de dia-
fanitat possible entre les dues meitats del pati 
medieval, es pretenia que servís com a suport 
tant per a l’embigat que sustenta el trèvol que 
ara es basteix, al nivell de la primera planta, 
com per al lliurament de l’escala contra aquest 
nivell de paviment.

Aquesta multiplicitat d’objectius condicio-
naren el traçat inusual de l’arc en qüestió, el 
qual arrenca amb un peralt molt forçat, pre-
senta una llum inusualment gran i un corona-
ment possiblement massa pla. Tot plegat devia 
traduir-se, des de ben aviat, en problemes es-
tructurals: en planta, l’arc presenta certa torsió 
en el seu terç proximal –possible efecte de l’em-
penta de l’escala de pedra–, fet que devia posar 
en qüestió la seva capacitat de sustentació i fer 
necessari apuntalar-ne el centre mitjançant 
una pilastra de paredat i, més endavant, mas-
sissar-ne els buits restants amb sengles murs 
de maons. 

L’exigu espai definit entre els dos arcs de 
nova construcció i la façana del criptopòrtic 
romà s’estructurà al voltant d’un aljub destinat 
a recollir les aigües pluvials de les teulades que 
vessaven cap a aquest celobert. Emprant el bro-
cal del pou com a eix de revolució, es construí 
l’escala que avui dia pot veure-s’hi.

Igualment, a l’espai situat entre el límit 
septentrional del conjunt i la doble arcada que 
definia l’antic pati gòtic pel costat nord, s’hi 
ubicaren diversos cups d’emmagatzematge de 
líquids, als quals s’hi accedia per un sistema 
d’escales parcialment conservades (àmbits I i 
II). I en l’angle sud-oest del conjunt, a tocar 
de la façana de la plaça del Pallol, es construí 
un nou aljub amb un pou per a l’extracció de 
l’aigua, que aprofitava una volta romana que 
connectava l’exterior de la plaça de represen-
tació amb la pròpia plaça, passant per sota del 

accés a la cambra definida per un nou trespol, que ocupa bona part de la caixa d'escala, tal i 

com havia estat definida durant la fase precedent.   

Límits hipotètics del casal gòtic i proposta de volums originals del pati porxat, en el context de les restes 

del fòrum provincial 

Segle XVIII: Supressió del pati gòtic i construcció de la nova escala Segle XVIII: Vista zenital de l'escala, arcbotants, trebols i restes de la fase precedent Segle XVIII: En primer terme les restes del muntant de pilastra gòtic, l'arc carpanell i, a la dreta, 

l'arc rampant. Apreciïs la pilastra que l'apuntala  

 
Fig. 16. El beateri de Sant Domènec a inicis del segle 
xviii, amb la supressió del casal gòtic per la nova 
escala (Restitució de J.E. Garcia Biosca) 

 
Fig. 17. L’escala d’accés a les cel·les del beateri, 
amb l’arc carpanell i l’arc rampant reforçat per una 
pilastra (Restitució de J.E. Garcia Biosca)

Fig. 18. Detall de les cel·les edificades sobre la volta 
romana del Pallol (Arxiu CODEX)
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podi. Així, aquesta volta de quasi 14 m de lon-
gitud, es va colgar amb un farciment de terra14 
que ocupa gairebé tota la seva volumetria, tret 
d’un espai de 4,8 m reservat per a la cisterna 
d’aigua.

Una altra de les parts de l’antic casal gòtic 
que es van transformar fortament va ser l’ala 
situada en l’extrem oriental, que tenia com a 
límit l’antic mur de separació entre el podi i la 

14. Del qual es va excavar un petit sondeig que proporcionà un conjunt ceràmic on destaca la presència d’impor-
tacions italianes lígurs, del tipus blau berettino i altres de decorades lígurs, a més de ceràmica blanca-blava i 
groga, i blanca i blava amb escudelles, urnes d’orelletes i plats amb decoració de ditades a l’orla. També es van 
recuperar tres monedes que corresponen a tres ardits de coure amb una datació que, en dues d’aquestes va 
del segle xvii al xviii, i en l’altra (TAG-11-2004-06) se centra en el segle xvii dC. Així, podem situar la datació 
d’aquest nivell entre la segona meitat del segle xvii i els inicis del xviii.

 
Fig. 19.  
Detall interior  
de la cúpula i l’absis  
de la capella  
(Arxiu  CODEX)

plaça de representació d’època romana. Aquí 
es va ubicar la capella del beateri, un espai de 
nau única de 14 per 6 m coberta amb volta 
acanalada, amb una cúpula el·líptica sobre 
petxines il·luminada per òculs, i absis semi-
circular sobre petxines, les quals estan deco-
rades amb pintures. Al costat de la façana, 
definida per una porta de mig punt rematada 
per una fornícula, hi trobem el cor. 
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En el costat oposat del conjunt, el flanc oc-
cidental, es trobava l’accés a la part superior de 
l’antic criptopòrtic romà (Volta del Pallol) des 
de la nova escala, a nivell del segon pis. Sobre la 
volta romana es van aixecar tres plantes, des-
tinades a ubicar les cel·les del beateri, a més de 
les cuines i el rebost en el primer nivell (plan-
ta segona del conjunt). Respecte a l’estructu-
ra d’aquest espai situat sobre la volta romana, 
es caracteritza per un passadís central d’uns 
2,3 m d’amplada, amb portes obertes a costat 
i costat, que permetien d’accedir a les cel·les. 
Les del costat oriental tenien la façana en la 
zona oberta del carreró i la placeta d’origen 

medieval, i s’il·luminaven cadascuna per dues 
finestres. Les del costat occidental donaven al 
mur de carreus que tancava l’antiga plaça de 
representació del CPHC romà, de manera que 
es van haver d’obrir diversos patis de llums 
interiors perquè donessin una mica de llumi-
nositat natural a les cel·les. Quant a l’estructu-
ra de les cel·les, pintades de color blau i sense 
ornamentació, segueixen un modulat força es-
tàndard: la porta dóna accés a un espai allargat 
de 4,3 per 2,5 m, que al costat té l’alcova, de 2 
per 2,4 m, i una porta que dóna a una petita 
cuina independent amb rebost, d’1,9 per 2 m. 

Figura 22. Detall d’una cel·la, amb l’alcova al costat 
dret (Arxiu CODEX) 

 
Figura 23. Detall de la cuina d’una cel·la  
(Arxiu CODEX)

Figura 20. Detall d’un dels passadissos 
distribuïdors de les cel·les (Arxiu CODEX) 

Figura 21. Detall d’un dels patis de llum de les 
cel·les (Arxiu CODEX) 
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Paral·lelament, els treballs d’excavació han 
permès verificar que, en les cases amb façana 
al petit vial procedent del carrer Arc d’en Toda, 
s’hi produïren algunes reformes. Bàsicament 
es tracta de reparacions dels paviments de la 
planta baixa, amb l’aportació de farciments de 
terra rematats per capes de morter de calç que 
recreixen la cota d’ús, datades entre els segles 
xvi i xvii.15 És el cas dels àmbits VI i VII, els 
més ben coneguts, perquè la seqüència estra-
tigràfica no estava gens alterada; de fet en el 
segon cas (àmbit VII), hem pogut comprovar 
com abans de la segona meitat del segle xvii es 

tapia la porta que donava a la façana meridi-
onal, la de la plaça, tot deixant com a entrada 
única l’occidental, des del carreró (àmbit I). I 
en el cas de la casa VI, serà en aquest moment 
quan es col·loquen els esglaons de pedra picada 
de l’escala d’accés al primer pis, visibles actu-
alment en la part posterior. A més, en un mo-
ment incert d’aquest període,16 queda fora d’ús 
l’aljub situat en el soterrani posterior d’aquesta 
casa (àmbit VI) que aprofitava la canalització 
d’època romana, anul·lada definitivament 
per la construcció d’un mur de reforç o banc 
d’obra adossat a la mitgera sud de la casa VII.

15. Arran de la recuperació de conjunts ceràmics que contenien vaixella blanca i blava valenciana, juntament amb 
reflexos metàl·lics amb decoració de pinzell-pinta, blanca i blava catalana de l’estil de Barcelona amb decoració del 
motiu de l’Avemaria.

16. Que no podem precisar degut a la manca de material associat estratigràficament a aquest fet.

Figura 24. Vista general del vial i la plaça, on trobem un petit forn (Arxiu CODEX)
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Respecte a la resta d’estructures localitzades 
en les nostres excavacions, val a dir que es con-
tinuen documentant reformes i remodelacions 
de les cases amb façana al vial i la placeta in-
terna. Així, vam poder comprovar que les ca-
ses VI i VII passarien a pertànyer a un mateix 
propietari, car es va enderrocar parcialment 
el mur per obrir una porta. A més, com que la 
cota de la planta baixa en la casa situada més al 
nord (VI) era inferior a la del costat sud (VII), 
que estava disposada sobre un embigat,17 es va 
bastir una escala, que ocupa l’angle sud-oest 
de l’àmbit VI, per tal de comunicar ambdós 
habitatges. També es torna a recréixer la cota 
d’ús de la plaça, amb un nivell de terra picona-
da, que anul·la definitivament les escales que 
donaven accés a l’interior de la Volta del Pallol, 
alhora que colguen el forn medieval que encara 
romania, sinó en ús, almenys visible, situat en 
l’extrem sud de la plaça.18 No obstant això, i en 
la zona centreoriental de la pròpia placeta, es 
va construir un petit forn de 83 cm de diàme-
tre i fet amb petites rajoles ceràmiques lligades 
amb argila.19 És a dir, que sembla combinar-se 
en aquest sector de la ciutat de Tarragona l’ac-
tivitat religiosa, la residencial i la productiva o 
industrial a petita escala.

Finalment, a aquest període podríem ads-
criure el paviment documentat de l’estret car-
rer que connecta la plaça amb el carrer Arc 
d’en Toda. Es tracta d’una obra feta amb cò-
dols de riu de mida petita-mitjana, disposat en 
forma de sanefes. En alguns casos es dibuixa 
un espigat perpendicular, dibuixos geomètrics, 
seguint línies perpendiculars, i en un dels ca-
sos, es va fer una gran flor de quatre pètals, tot 
coincidint amb la porta d’entrada d’una de les 
cases (àmbit VI).

17. Com ja hem dit, el nivell inferior estava ocupat per un soterrani excavat al farciment d’arenes d’època romana.

18. El conjunt de materials recuperats d’aquests nivells destaca per la presència de ceràmica residual tardoantiga i me-
dieval, juntament amb ceràmica policroma de Montelupo datada en la primera meitat del segle xvi, plats esgrafiats 
de Pisa amb paral·lels datats entre mitjan segle xvii i mitjan xviii, entre altres, que indiquen una datació que devia 
abastar la segona meitat del segle xvii.

19. Aquest forn havia estat excavat i descobert durant la campanya duta a terme pel Servei Arqueològic de la URV l’any 
1997, i interpretat com un possible forn de campanes (Piñol, Peña, 2000).

  Les destruccions de la Guerra del 
Francès i les obres de reconstruc-
ció al beateri de Sant Domènec

L’impacte que la Guerra del Francès va tenir a 
Tarragona, amb l’entrada de les tropes napole-
òniques a la ciutat el 1811 i la seva posterior ex-
pulsió el 1813, va ser molt fort. Centrant-nos en 
el cas que ens ocupa, els enfrontaments bèl·lics 
van repercutir molt negativament en el conjunt 
d’habitatges, de fet, les parets de les cases devien 
quedar tan malmeses que es van haver d’ender-

 
Figura 25. Detall del paviment del petit carrer que 
articula els habitatges (Arxiu CODEX)
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rocar,20 de manera que va quedar un panorama 
de murs conservats a l’alçada de la planta baixa 
amb l’interior ple de la runa de l’enderroc. Per 
tal de recuperar aquest sector des del punt de 
vista urbanístic, les restes enrunades es van co-
brir, per regularitzar l’espai i recréixer la cota 
d’ús, amb un abocament format a base de terra, 
restes de material constructiu com ara rajoles, 
restes de morter, pedres, ceràmica i material bèl-
lic com ara bales de canó, baionetes de fusell 
de l’exèrcit francès i fragments d’espases. Així, 
l’espai antigament ocupat per la plaça, el carre-
ró i les cases amb façana a aquests vials, es va 
transformar en una zona privada probablement 
dependent del beateri. Al bell mig d’aquesta pla-
taforma, ara lliure d’edificacions,21 es va bastir 
un edifici de planta rectangular de 13,6 per 5,5 
m i funcionalitat indeterminada, del qual es 
conservaven els murs en una alçària d’uns 50 
cm, i que estava bastit amb un aparell de pedres 
irregulars lligades amb argila. Cal destacar que 

quan es va construir aquest edifici rectangular, 
encara eren visibles les parts inferiors d’alguns 
dels murs de les cases construïdes al segle xiv, 
i que aquells panys de mur que estaven en bon 
estat i eren d’interès per al nou projecte foren 
parcialment reaprofitats per a la nova construc-
ció, com el mur de blocs de pedra del Mèdol 
de l’àmbit VI o part del mur de la façana dels 
àmbits V i Ix amb la plaça interior.

Un altre dels punts que també va patir molt 
l’efecte destructiu de la guerra fou el mateix 
beateri. De fet, es van haver d’arranjar i re-
compondre les cel·les i el cor de l’església, i es 
va repintar l’església per donar uniformitat. 
Aquesta darrera decoració, que es pot resseguir 
en el moment actual, és feta amb imitació de 
carreus de color gris i ocre clar, amb junts de 
color blanc. S’observen sanefes fetes amb trepa 
als arcs torals i, a l’absis, decoracions florals 
de color vermellós als plements i llunetes amb 
escenes figurades. Els elements en relleu de la 

20. Una dada que no volem deixar de mencionar és que, en el moment en què aquests murs foren destruïts i enrunats, 
totes les obertures –portes i finestres– es trobaven tapiades. Com ja hem explicat, alguna porta s’havia anul·lat prè-
viament, però les que donaven a l’exterior (carrer-plaça) s’havien tapiat amb un parament més o menys resistent. 
Podem pensar que aquests tapiats sistemàtics responien a un acte de protecció contra l’assalt que patí la ciutat per 
les tropes napoleòniques, tot i que no tenim prou dades per confirmar aquesta hipòtesi de manera fefaent.

21. I que es devia assemblar a l’aspecte que originalment devia tenir en època romana, quan era un podi lliure d’elements 
arquitectònics de 14 m d’amplada delimitat per un imponent mur de carreus, ara la façana de les cel·les del Beateri.

 
Figura 26. Planta general de les construccions relacionades amb aquesta fase (CODEX: R. Palau/BT Arquitectes)
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capella, com ara cornises, emmarcaments i 
pilastres, són pintats de color blanc. Però els 
treballs de prospecció vertical permeteren lo-
calitzar fins a dos programes decoratius pre-
cedents, per sota de l’actual. Entre aquests cal 
destacar les pintures de les llunetes de la cú-
pula de l’absis. Són pintures murals a l’oli que 
podrien correspondre a la decoració original. 
S’hi representen monges dominiques, amb una 
escena central amb la verge i el nen voltats de 
frares i monges, del mateix orde. Cal destacar 
que presenten detalls grafiats com ara flors i 
plecs de la roba (Pugés, Garcia Biosca, 2011).  

En darrer lloc l’edifici bastit just després del 
final de la Guerra del Francès, va ser també en-
derrocat i colgat durant una profunda reforma 
duta a terme a mitjan segle xx. És aquest el 
moment en què es construeixen nombroses es-
tructures d’emmagatzematge d’aigua de pluja, 
aljubs i cups de diverses dimensions connectats 
amb els baixants d’aigües pluvials procedents 

 
Fig. 27. Vista general de l’estructura construïda al pati del beateri després de la destrucció dels habitatges 
(Arxiu CODEX)

de les cobertes, soterrats dins d’un gran espai 
que és el que fins fa pocs anys es coneixia com 
el pati del beateri de Sant Domènec. 

Finalment hem de fer esment d’un seguit 
d’estructures que, en el moment d’iniciar els 
nostres treballs, només es conservaven parcial-
ment en forma d’empremtes o fonaments, pel 
fet que durant un primer intent d’actuació en 
aquest espai, immediatament anterior a l’exca-
vació arqueològica del 1997, foren enderrocades. 
Es tracta d’una ala que es va bastir a redós de la 
capella, que ocupava l’ala oriental del pati. Aquí 
s’hi trobaven les aules on les monges de la con-
gregació impartien classe,22 aules que es podrien 
haver construït durant les reformes dutes a ter-
me al pati després de la Guerra del Francès, o bé 
a inicis del segle xx. No obstant això, tenim una 
dada força important, com és la reforma de la 
comunitat a partir de la regla de l’arquebisbe Jo-
sep Domènech Costa i Borràs, de l’any 1860. Un 
dels aspectes més interessants en relació amb la 
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interpretació del conjunt arquitectònic és que la 
regla establia que l’ensenyament a les nenes no 
es podia fer a les cel·les de les monges, fet que 
evidencia que això estava succeint en aquell mo-
ment, i que havien de tenir un espai habilitat en 
el convent per a l’exercici de la docència (Sabaté, 
1991, 63). Així, és possible que les aules situades 
en l’angle sud-est del pati, darrere de l’església, 
es construïssin a partir de la proclamació de la 
regla de l’arquebisbe Costa i Borràs, al darrer 
terç del segle xix. 

I aquest és el beateri que arribarà gairebé 
inalterat fins a finals del segle xx, però ja sense 
la presència de la comunitat monàstica ni l’es-
cola. De fet, l’any 1940 comencen els tràmits 
per construir un nou col·legi, ja que l’espai on 
es trobaven les dominiques a la plaça del Pallol 
havia quedat petit i obsolet. Finalment, l’antic 
beateri de Sant Domènec era abandonat per 
la comunitat monàstica, amb el trasllat a les 
noves dependències l’any 1951. 

22. No oblidem que aquesta congregació, des de la seva instal·lació a Tarragona, combinava la vida monàstica amb la 
docència a les nenes.

 
Fig. 28. Planta del beateri durant la fase final (segle xx)

Fig.  29. Detall de la zona d’aules del beateri, de 
la qual es conserven les pissarres en les parets 
mitgeres (Arxiu CODEX)
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Testimonis arqueològics de l’abandonament  
d’un gran castell
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  Introducció

Amb posterioritat a la darrera gran fase cons
tructiva del segle xiv, que convertirà Montsoriu 
(Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu, la Selva), 
en un dels millors exponents de l’arquitectura 
militar medieval catalana, el castell iniciarà en 
el segle xv un lent, però progressiu procés de 
decadència que s’intensificarà en el segle xvi.

S’emmarca en aquest context cronològic la 
descoberta d’un dels fons arqueològics més 
destacats que s’han localitzat fins ara, corres
ponents a aquest període.

Orígens històrics

Les primeres ocupacions humanes documen
tades arqueològicament al turó de Montsoriu 
corresponen a l’època ibèrica. No serà, però, 
fins a l’època altmedieval que Montsoriu tor
narà a tenir ocupacions estables.

La primera citació documental de Montso
riu és de l’any 1002: “locum que dicunt Monte 

* Museu Etnològic del Montseny

** Museu d’Arqueologia de Catalunya. Girona

Suriz, uel in eius apendicio siva infra eius termi-
nis”, en una donació que féu el noble Giscafred 
al monestir de Sant Cugat, de terres situades en 
el terme o apèndix de Montsoriu. En el mateix 
any s’esmenta el primer personatge que rela cio
na el castell amb la casa vescomtal de Girona, 
Amatus Soricensis.

Entre els segles xi i xii, des d’un punt de vis
ta arquitectònic, Montsoriu estava format per 
un petit clos emmurallat de 30 m de llargada 
per 19 m d’amplada màxima, seguint la tipo
logia dels castells roquers primitius, caracterit
zats per la seva adaptació a la topografia dels 
turons en els quals se situaven. D’aquest castell 
n’han perviscut com a elements més destacats 
la torre de l’homenatge i restes de la capella 
preromànica.

El castell romànic

Al segle xiii, el Vescomtat d’Àger i el de Cabre
ra, que per més de 4 generacions havien anat 
de la mà de la família Cabrera, se separen. El 
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18 de setembre de 1223, Guerau IV Ponç de 
Cabrera i primer comte d’Urgell, en retirarse 
al castell templer de Gardeny, reparteix els seus 
estats i títols entre els seus diferents fills. Dóna 
al seu fill primogènit, Ponç I d’Urgell, el com
tat d’Urgell i deixa al seu segon fill, Guerau V 
de Cabrera, el castell de Montsoriu i les terres 
del vescomtat de Cabrera. Això farà que el cas
tell de Montsoriu es converteixi de nou en un 
dels centres físics del poder vescomtal Cabre
ra Girona, i explica en part l’intens procés de 
remodelació que des d’un punt de vista arqui
tectònic afectarà el castell al llarg del segle xiii, 
fins a esdevenir una de les principals fortaleses 
del Principat. D’aquesta fase constructiva en 
destaquen: les muralles i torres del segon re
cinte, la capella romànica dedicada a sant Pere 
i l’anomenada sala gòtica del recinte sobirà.

El gran castell gòtic

Durant bona part del segle xiv, Montsoriu 
serà residència habitual de la família Cabrera. 
En aquesta fase i des d’una perspectiva arqui
tectònica Montsoriu arribarà al seu màxim 
esplen dor. Al llarg d’aquest segle la gran for
talesa del segle xiii donarà pas a un magnífic 
castell palau on la concepció estrictament mi
litar del castell romànic es veurà implementa
da amb un conjunt d’espais residencials, que 
simbolitzaran a la perfecció el poder dels seus 
propietaris.

El gran conjunt d’obres que es fan a mitjan 
segle xiv suposaran canvis importantíssims 
pel que fa als usos i la configuració d’espais del 
castell, que en aquests moments s’adaptaran 
a perspectives, avenços tècnics i modes d’una 
nova societat. La major part de les restes espec
taculars que avui podem veure d’aquest monu
ment corresponen a aquesta fase constructiva.

El gruix d’aquestes obres de remodelació 
cal situarlo entre els anys 1348 i 1356 coinci
dint amb el període de màxima esplendor de 
la família vescomtal, representada en aquests 
moments per la figura de Bernat II de Cabrera 
(12981364), conseller del rei Pere III, almirall 
de la flota catalana i tutor de l’infant Joan. El 
1356 el rei Pere III, per premiar la lleialtat de 
Bernat II de Cabrera i del seu fill en les campa
nyes contra els genovesos i a Sardenya, creà al 
seu favor el comtat d’Osona. En aquesta època 
les possessions dels Cabrera s’estenien des de la 
vall d’en Bas i el Cabrerès fins al mar (Blanes, 
Palafolls).

La remodelació arquitectònica de Montso
riu comportarà la planificació d’un poderós 
castell articulat en 3 recintes concèntrics de
fensables de forma independent i protegits per 
poderoses muralles, talussos, torres i bestorres 
que arriben a assolir alçades de més de 15 m i 
que li confereixen l’aspecte de la fortalesa in
expugnable que encara avui podem admirar. 
L’element central d’aquest castell serà el pati 
d’armes amb la cisterna que articula al seu 
volt el conjunt arquitectònic (estances nobles, 

cos de guàrdia, sala, cuines, 
magatzems i la nova cape
lla gòtica). També en aquest 
moment es construí el tercer 
recinte del castell, l’anome
nat recinte jussà, on se situa 
la poterna que connecta el 
camí fortificat amb el portal 
de la barbacana. 

Des d’un punt de vista his
tòric aquest castell serà capaç 
de suportar el llarguíssim 
setge al qual el sotmetran les 
tropes reials per tal de sufo
car la revolta del vescomtat  
entre els anys 1367 i 1368.Figura 1. Montsoriu durant el procés de consolidació i restauració
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Montsoriu al segle xv.  
Inici de la decadència 

Malgrat l’intens programa de remodelacions 
arquitectòniques que, com s’ha vist anterior
ment, afectaran el castell de Montsoriu a mit
jan segle xiv, cal situar tot just en el segle xv 
l’inici de la decadència de la gran fortalesa.

Des d’una perspectiva arqueològica aques
ta afirmació gairebé no ha deixat testimonis, 
més enllà de la constatació, des d’un punt de 
vista arquitectònic, de la manca d’un progra
ma clarament definit d’obres semblant al que 
havíem vist en els segles xiii i xiv, i que en el 
segle xv restarà reduït a reformes i remode
lacions interpretades com a tasques de man
teniment i reforç del sistema defensiu amb 
actuacions puntuals com les que semblen 
haver tingut lloc a la muralla oest i al sector 
nord, actuacions que no amaguen, malgrat 
tot, els primers símptomes de deteriorament 
de la fortalesa. Són exemples d’aquest procés 
diferents enderrocs localitzats en el recinte 
sobirà del castell i que cal situar, segons els 

  
Figura 2. Conjunt ceràmic localitzat sota l’enderroc de la coberta de l’àmbit 4100 del recinte sobirà

conjunts ceràmics associats, a un context de 
mitjan segle xv.

L’altre element que ens permet constatar 
la manca d’una voluntat decidida de prosse
guir amb el programa ambiciós de remode
lacions iniciat en el segle xiv és, sens dubte, 
l’evidència d’obres inacabades, com seria el 
cas de l’edifici que acull les cuines del castell 
en el sector nordoest del segon recinte de la 
fortalesa.

 
Figura  3. Imatge del mur i el finestral inacabat del 
sector de les cuines del castell



Font i Valentí, G.; Llorens i Rams, J.M.; Mateu i Gasquet, Q.; Pujadas i Mitja, S.; Tura i Masnou, J. • Montsoriu 247

Testimonis documentals del segle xv vincu-
lats a Montsoriu i a la família vescomtal

On més clarament es testimonia aquest inici 
de decadència del castell i sobretot les causes 
probables d’aquest procés, és a través de la ma
teixa documentació històrica que ha perviscut 
fins als nostres dies.

La primera i segurament l’explicació primor
dial, tot i que no l’única –ja que aquí caldria 
sumarhi causes funcionals com serien la poca 
adaptabilitat dels sistemes defensius de la forta
lesa al desenvolupament de l’artilleria–, serà el 
progressiu allunyament de la família vescomtal 
del castell. En aquest sentit la nova residència, 
situada en el recentment aixecat castell palau 
de Blanes, hi jugarà un paper important, atès 
que segurament s’adaptava molt millor als in
teressos econòmics de la família, uns interessos 
que a hores d’ara caldrà observar en clau medi
terrània, ja que els Cabrera centraran una part 
important dels seus esforços en les seves posses
sions sicilianes del comtat de Mòdica.

Bernat V Joan de Cabrera, segon comte de 
Mòdica (ca 1400, 14231466) serà un gran im
pulsor d’aquests interessos a l’illa. Així, en la 
desembocadura al mar del comtat de Mòdica 
a Pozzallo, el que antigament havia estat un 
descarregador per recollir la gabella, els Cabre
ra van potenciarlo amb la construcció d’una 
potent torre de defensa aixecada al 1429, cone
guda com la Torre Cabrera. 

En aquest escenari el progressiu abandona
ment de Montsoriu caldrà considerarlo gai
rebé com un fet inexorable, per bé que no serà 
fruit d’una decisió puntual i sobtada, sinó al 
contrari, serà després d’un procés que durarà 
més de dos segles.

Testimonis d’aquesta realitat els trobem en 
capbreus i actes de remença de certs masos de 
la batllia on s’esmenta l’obligació de fer obres 
al castell. Així, per exemple, el 1437 l’hereu del 

mas Ferrer de Sant Pere Desplà referma l’obliga
ció anual de pujar a fer obres i tragines al castell 
de Montsoriu, com a home propi del vescomte: 
“[...] item facio vobis annuatim pro predictis in 
castro vuestro de monte sirico mediam opera et 
traginas pro ut est consuetum...”.

Paral·lelament a la constatació documen
tal en relació a les obres al castell, també és 
cert que es documenten episodis de bandosi
tats que denoten un cert abandonament de la 
fortificació. El 1456 les autoritats formularen 
queixes a la comtessa de Mòdica, dient que 
en el territori del vescomtat de Cabrera, deu 
o dotze persones es dedicaven a robar els que 
transitaven pel camí reial, els segrestaven i 
els tancaven al castell de Montsoriu, d’on no 
els deixaven sortir si no era a canvi d’un fort 
rescat.1

Entre els anys 1462 i 1472, període conegut 
com la guerra civil catalana, el castell també 
fou seu de diversos episodis bèl·lics. La guar
nició del castell de Montsoriu, a l’inici de la 
guerra civil era gairebé inexistent, el 23 de ju
liol de 1462, el comte de Pallars escrivia a la 
Diputació: “E seríem de parer provehisseu en 
haver lo castell de Montsoriu al qual no estan 
sino dos o tres homens segons som certificats”.2

El 26 d’agost de 1463 hi havia destacats no
més 10 homes al castell de Montsoriu:

“Fou feta deliberació e conclusió que sien 
anadits quatre homens a peu fiables per custo
dia del castell de Montsoriu ab lo stipendi acos
tumat dar als altres companyons destinats a la 
dita custodia e despeses del General, així que ab 
los sis que ja hi eren sien X companyons”.3

El 19 de novembre d’aquest any 1463, manà 
la Generalitat: 

“Item que dels bens del dit General sien do
nats al capità del Castell de Muntsuriu per de
fensió d’aquell, un caxó de passadors, una roba 
de pólvora, L pessadors de leva, dos mertinets 
é XXX gansalles de fil de ballesta”.4

1. Català, P. (1992), p. 344.

2. Bofarull, P. (1850): XXII, p. 97.

3. Bofarull, P. (1850): XXIII, p. 386.

4. Ibíd., p. 465.
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Durant aquest període el castell fou pres per 
les tropes del Principat, per passar finalment a 
mans reials el 1464.

Al mateix temps, malgrat que havia perdut 
la funció de residència de la família vescomtal, 
Montsoriu devia mantenirse encara en bon 
estat ja que, el 25 d’octubre de 1463, els dipu
tats de la Generalitat comunicaren al capità 
del castell que havien embargat les rendes de 
l’abadia de Sant Salvador de Breda, a causa que 
l’abat (Miquel Sampsó) era tingut per enemic 
del principat. Per tant, disposaven en una nota 
al prior, addicte a la terra, que: “per no venir 
en mans dels enemichs qui ofici de lladres mes 
que de bons guerres usen, el més prest per fer
se puixe vos e los monjos e preveres ab totes 
les coses així sacres com profanes e vitualles 
vos recolliau al Castell de Montsoriu on stareu 
segurament e fareu lofici devotament e sens 
temença alguna”.5

Com s’ha comentat anteriorment, el 1464 
el castell de Montsoriu és tornat al rei, i pocs 
anys després, el 1471, el rei Joan el vengué a 
Joan de Sarriera6 i Bertran d’Armendàriz, que 
ja havien obtingut nombrosos privilegis i pos
sessions cedides pel rei en aquests territoris. La 
guerra finalitzà el 1472 i el rei com a guanya
dor confiscà nombrosos patrimonis a nobles 
que havien fet causa amb els revoltats. Encara 
en les corts de Perpinyà de 1479 es reclama el 
retorn d’aquests patrimonis confiscats a la no
blesa afectada.

Més endavant, el 1481, el rei Ferran el Ca
tòlic mana que Joan de Sarriera restitueixi als 
comtes de Mòdica els castells, les viles i els llocs 
que tenia segrestats, que recuperi 10.000 florins 
d’or i que retingui el castell i la vila d’Anglès, 
mentre no sigui satisfet per les obres fetes als 
castells de Montsoriu i Hostalric. 

Pel que fa a la família vescomtal, se sap que 
Bernat Joan fou enterrat a Sant Jordi de Ra
gussa el 1466. Un graó més en aquest procés de 
distanciament de la família Cabrera respecte a 

les terres del principat el tindrem amb el casa
ment d’Anna de Cabrera i Fadrique Enríquez.

Els Enríquez de Cabrera tindran la seva 
residència a Medina de Rioseco (Valladolid) 
i no visitaran les jurisdiccions de Catalunya 
fins al 148788, amb motiu de l’assemblea amb 
els representants dels pobles del vescomtat de 
Cabrera convocats a Hostalric. Serà la darrera 
assemblea del vescomtat convocada de for
ma consuetudinària. Els vescomtes encara no 
havien saldat en la seva totalitat el deute que 
tenien amb Joan de Sarriera, per aquest mo
tiu arribaren a un acord en què proposaren a 
Guillem de Santcliment com a procurador del 
vescomtat, qui a manera de pagament rebé els 
rèdits fins a eixugar el deute. Un cop saldat 
aquest deute, el 1491, nomenen Fernando de 
Jovara, cavaller castellà casat amb Timbors, 
filla d’una branca segona de la casa Cabrera, 
procurador i governador general dels vescom
tats de Cabrera i Bas, per fer les funcions de 
lloctinent d’uns barons cada cop més allunyats 
de les seves possessions al principat.

Des d’aquest moment el contacte entre els 
senyors de Cabrera i els seus vassalls va desa
parèixer del tot, i la figura dels procuradors 
generals o delegats dels vescomtes en les seves 
terres anà adquirint més poder. 

Montsoriu al segle xvi

A la mort d’Anna de Cabrera, el seu marit Fa
drique Enríquez volgué prendre possessió efec
tiva sobre les seves jurisdiccions al vescomtat 
de Cabrera, l’almirall atorgà procura especial a 
Joan de Villaroel i Joan de Jovara com a procu
radors. Així es constituïren a Hostalric els tres 
poders del vescomtat: el procurador general, 
el jutge ordinari i el clavari general, el 24 maig 
de 1527. 

“Comencen les diligències de presa de pos
sessió de cada un dels termes jurisdiccionals, i 

5. Bofarull, P. (1850): XXIV, 273.

6. AHH ADM: doc. núm. 2733.
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el 29 de maig, l’apoderat del Vescomte arriba a 
Montsoriu on el rep el capità del castell Alfon
so de Escobar que li fa entrega de la possessió 
a l’apoderat Villaroel, obrint la fortalesa i amb 
els acostumats juraments de fidelitat i home
natge”.7

En aquest període sembla que es mantindrà 
a Montsoriu una petita guarnició, almenys du
rant la primera meitat del segle xvi. El 1504 sa
bem que era capità del castell Martí Malianta, 
que firma un rebut de 500 lliures a Jaume Ferrer, 
clavari general del vescomtat de Cabrera, per raó 
del seu salari d’un any, com a capità del castell 
de Montsoriu.8 Entre el 1513 i el 1527 serà ca
pità Alfons d’Escobar, donzell de Segòvia, que 
segurament serà substituït en el càrrec per Pere 
de Bellista, militar que apareix relacionat en el 
fogatge de 1553 de la parròquia de Sant Feliu de 
Buixalleu amb el títol de capità de Montsoriu.

Finalment, els deutes dels Enríquez de Ca
brera i les contínues vendes a carta de gràcia a 
Francesc de Montcada, comte d’Osona i d’Ai
tona, faran que aquest darrer s’apoderi dels 
territoris de l’antic vescomtat de Cabrera i Bas 
entre els anys 1566 i 1574, pel preu de 273.000 
lliures. Aquesta dinastia MontcadaAitona 
perdurarà al vescomtat 240 anys més, fins a 
l’extinció de les jurisdiccions senyorials.

Darreres dades d’ocupació continuada al 
castell de Montsoriu 

Del període comprès entre les darreries del se
gle xvi i el segle xvii, són interessants alguns 
documents que ens exemplifiquen l’estat en 
què es trobava el castell. 

L’any 1570, Montsoriu, tot i haver iniciat el 
seu procés d’enrunament encara devia mante
nir en un relatiu bon estat el seu perímetre de 
muralles, així com les portes d’accés. Pere Ai
meric i Jeroni Pasqual procuradors del comte 
d’Aitona manen a l’agutzil d’Hostalric anar a 

Montsoriu amb un serraller i els porters reials 
per prendre possessió de la fortalesa. Pere de 
Bellista és el castellà de Montsoriu “que acos
tumen a estar en la present vila”...

 “[...] i ates que dita porta esta tancada y 
que nomes hi ha tocat i cridat obriu al Rey 
ningú respongué per exemptio de dites... feu 
obrir dita porta per lo serraller ab clau de 
compte com millor y ab menos dany se puga 
et i així predits Joan Ribes, serraller, Joan 
Millars i Joan Bru porters reials, no podent 
obrir la tancadura per esser la porta fermada 
y altrament fou fet forat baix, y rompuda la 
pedra del llindar de dita porta per dit senyor 
alguatzil, mana entrar dins dit castell dits 
porters y serraller qui essent dins acabaren 
de obrir dita porta cum minor danno quo fi
erit potest ... // ... D. Lluis Enriquez de Cabre
ra dins duc de Medina de Rioseco, comte de 
Modica y vescomte de Cabrera y Bas dades en 
Barcelona a deu del mes de març proper pas
sat fent manament a Pedro de Bellista a sert 
castella o guarda del castell de Montseriu per 
lo dit Ill. Don Luys Enriques de Cabrera eo 
a Antoni ... habitant en dit castell que dins 
tres dies primer vinents buyden y enamen 
lo dit castell, attes que el dit alguatzil real 
per encontro de dites tres reals executories 
del dit castell li a posat en posseessió lo dit 
Ill. Comte de Aytona o sos procurador, y per 
aquell es estat revocat de castellar o guarda 
del dit castell, y denou es estat creat en caste
lla del dit castell mossen Miquel de Cartella 
donzell y per loctinent de aquell o guarda del 
dit castell Miquel Fuster habitant en lo mas de 
Orri, lo qual manament se fa a instancia dels 
noble y mag. Don Pedro de Aymeric y misser 
Hieronym Pasqual doctors en drets, procura
dors generals del comte de Aytona. Dats en dit 
castell de monseriu a quatorze dies del mes de 
abril any mil sincents setanta”.9  

És interessant la citació en què es mana al 
castellar de Montsoriu de buidar el castell i 

7. Pons, J. M. (2001) 155224.

8. Torrent, R. (1978) 72.

9. AHH ADM: 994 L26/4 a L26/9 p. 135
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marxarne, ja que probablement la descoberta 
d’un importantíssim fons d’objectes de cuina 
i servei del castell en el transcurs de les excava
cions del 2007 es troba en relació amb aquest 
fet i en el context de canvi de propietaris del 
vescomtat.

Un clar exemple del deteriorament arquitec
tònic d’algun dels edificis del castell el trobem 
en un document datat l’11 de febrer de 1588, 
mitjançant el qual s’atorga: “Llicència atesa la 
ruina de la capella del castell de Montsoriu, 
de fer a Hostalric el servei del benefici de la 
mateixa”.10

En un memorial encarregat per Francesc de 
Montcada de l’any 1590, sobre les necessitats de 
reparació dels castells de Montsoriu, Palafolls 
i Anglès podem llegir: 

“[...] el de Monseliu le fuy a ver, el qual anda 
deruiendose, y para repararse conforme han 
dicho los oficiales que le han visto se hauria de 
gastar mil y quinientos o dos mil escudos, lo 
que convenga para gora seria procurar de ado
var los canales de la cisterna, que estan en al
gunas partes rotas, y reparar todos los texados 
y corredores, que l’agua como llueve se pue de 
recoger en la cisterna o que vaia fuera, que no 
gaste la casa, y para este reparo solo hise subir 
alla officiales y dixeron que para esso her me
nester quinientos o seis çientos escudos”.11

Malgrat tot, el castell devia estar habitat en 
algunes zones no enderrocades. I tenim cons
tància de l’existència d’un guarda o castlà a 
Montsoriu entre el 1594 i el 1599. Pere Orta, 
és nomenat el 1594 per Gastó de Montcada:

“7 desembre de 1594 [...] Lo senyor misser 
Hieronym de Çaportella en el nom de pro
curador del dit Illm senyor Don Gastó de 
Moncada dins la notaria y escrivania publi
ca de la vila de Hostalric devant Pere Orta 
sot alcayde del castell de Monseriu construit 
dins la batllia de norri del dit vescomtat de 

Cabrera, en presentia de mi dit notari y ... , 
es astat cridat y pregat, ha dit al dit Pere Orta 
sot alcayde de dit castell de Monseriu com ell 
en dit nom inseguint y continuant als actes de 
posessio que per ell en dit nom fets dicta ... y 
entre altres coses del dit Castell de Montsoriu 
demanava ara de present i manava al dit Pere 
Orta sot alcaide de dit castell de Monseriu 
que en senyal de la dita posessio de dit castell 
de monseriu y de la traditio de dita poses
sio de aquella li donas y lliuras e integras les 
claus de les portes de dit castell de monseriu, 
y encontment lo dit Orta en dit nom de sot al
cayde les n’ha donades, lliurades e integrades 
y les ha preses en mans y poder, y encontment 
ha tornades encomanar les mateixas claus al 
dit Orta y que aquelles migues de aquí al de
vant en guardia y quostodia en nom del dit 
Illm senyor Don Gastó de Moncada compte 
de Aytona y vescomte de Cabrera y Bas, creant 
de present y de nou al dit Orta en sot alcayde 
del dit castell de monsoriu”.12

A través d’un altre document de l’any 1599, 
sabem que aquest any Montsoriu, estava habi
tat per un guarda: 

“Item en Blanes a – del mes de Diciembre en 
poder del notario vendió a su S Viladecans el 
ius Iuendi del bosque de Montsoriu por precio 
de 400 libras con reservación del feudo y direc
ta senyoria, y con censo de un puerco de pesso 
de 60 libras cada anyo, pagadero en Barcelona, 
y le da habitacion en el castillo con cargo de 
hazer la guarda y habitarlo”.13

Finalment el 1626 el terme o vegueria del 
castell de Montsoriu passarà per compra a la 
família Sarriera, comtes de Solterra. Així en 
el document de compra se’ns diu que Joan de 
Sarriera compra a Gastó I de Montcada:

“[...] totum illud castrum de Montsoriu, si
tum in Vicaria de Gerunda nunc pro maioris 
parte dirutum et desabitatum [...]” 14

10. ADG: Llibre U298, Foli F 137V.

11. AHH ADM: 1008 L37/2 p.446. Memorial del sr Don Jaime de Moncada.

12. AHH ADM Posesion de los Vizcondados de Cabrera y Bas.1594. Not. Francisco Cortils.

13. AHH ADM 1008 L37/2 p.672

14. AHBC: Solterra 14/25 a 14/26 Notes de la venda feta pel marquès d’Aitona al comte de Solterra del castell de Mont
soriu en el terme d’Arbúcies.
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Malgrat tot, la darrera dada documental lo
calitzada fins ara i que ens testimonia una con
tinuïtat en l’ocupació de Montsoriu, correspon 
al llibre de baptismes de la parròquia d’Arbúci
es, que ens informa del bateig, el 15 d’octubre 
de 1629, de: “Miquel Costa fill de Joan Costa i 
Antiga Blanch els quals habitaven en el castell 
de Montsoriu”.

Com hem mencionat anteriorment i com 
s’ha pogut demostrar en el conjunt de docu
ments i citacions precedents, el millor testi
moni del procés d’abandonament del castell de 
Montsoriu ens l’ofereix la documentació histò
rica, malgrat això les intervencions arqueològi
ques corroboren perfectament aquest procés, i 
de manera molt especial el seu deteriorament 
arquitectònic entre la segona meitat del segle 
xvi i principis del segle xvii.

Montsoriu al segle xvi. Testimonis arqueo-
lògics de l’abandonament del castell 

Al llarg dels gairebé 20 anys d’intervencions 
que s’han fet a Montsoriu, els testimonis ar
queològics en forma majoritàriament de res
tes d’objectes ceràmics corresponents a l’etapa 
d’abandonament del segle xvi, són nombrosos 
i afecten la major part dels nivells d’abandona
ment localitzats en els diferents àmbits o espais 
arquitectònics del castell. Cap d’aquests nivells 
de totes maneres ha ofert quantitativament i 
qualitativament la informació, que està donant 
la troballa efectuada l’any 2007 en el transcurs 
de l’excavació de l’interior de la cisterna est del 
pati d’armes del castell.

Es tracta d’una cisterna de 4,30 m de pro
funditat, construïda en el marc de la gran re
forma arquitectònica del castell en el segle xiv 
(ca 13481350), aprofitant part dels murs d’una 
antiga bestorre aixecada en la segona meitat del 

 
Figura 4. Secció cisterna E del pati d’armes
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segle xii i que formava part del primitiu traçat 
de la muralla defensiva del sector est del castell, 
en la zona del pati d’armes.15

La recuperació d’aquest fons, format per més 
de 400 objectes ceràmics i no ceràmics, ha per
mès documentar un conjunt excepcional for
mat per la vaixella del castell (plats, escudelles, 
servidores, sitres, copes de vidre...), els atuells 
de cuina (olles, cobertores, gerres, greixeres, 
greixoneres, gibrells...) a més d’altres objectes 
de metall i vidre, als quals cal afegir les gaire
bé 12.000 restes de fauna obtingudes i que en 
aquests moments estan en fase d’estudi per part 
del laboratori d’arqueozoologia de la UAB.

Materials ceràmics. La vaixella de taula

El conjunt de materials ceràmics de parament 
de taula recuperats a l’interior de la cisterna és 
d’un gran interès tant per la seva diversitat tipo
lògica com per la procedència de les manufac
tures. Així, a més de les produccions pròpies del 
Principat (tallers de Barcelona, Reus...) s’han lo
calitzat diversos exemplars d’importació provi
nent de tallers valencians (produccions en reflex 
i blau de Manises) i també produccions policro
mes de la Toscana, concretament dels tallers de 
Montelupo, un dels grans centres productors de 
ceràmica en el renaixement.

Pel que fa a la vaixella de taula, s’han pogut 
remuntar fins ara més d’un centenar de peces de 
servei de taula. El joc d’una cinquantena de ser
veis complets ens permet afirmar que el para
ment de taula del castell estava preparat a finals 
de l’època gòtica, per servir a uns 50 comensals.

 De les produccions ceràmiques el tipus més 
ben representat correspon a la pisa decorada 
en blau cobalt de procedència catalana (47 %), 
seguida de les produccions amb blanc d’estany 
(36 %) i el reflex català (7 %). Les produccions 
foranes també són significatives, ja que sumen 
l’11 % del fons de pisa decorada. Les produc
cions de Manises representen el 7 % i les de 
Montelupo, el 4 %.

La ceràmica anomenada genèricament blava 
catalana és la més nombrosa dins el conjunt, 
i arriba al 47 % del total del fons. L’estat de 
conservació de les peces és en general molt bo 
i ha permès la restauració d’un bon nombre 
d’individus. 

Es poden diferenciar dos subconjunts, un 
d’estil tardogòtic (conjunt d’escudelles i plats) 
que morfològicament i decorativament podem 
situar com a produccions catalanes de la se
gona meitat del segle xv, i en alguns casos, a 
inicis del segle xvi (ca. 1500), coincidint amb 
jaciments com Can Xammar de Mataró.16 

Aquestes escudelles presenten cos semiesfèric 
i peu massís lleugerament treballat per donar 
forma convexa, amb aresta poc marcada. L’es
malt d’estany recobreix la peça completament, 
amb excepció de la forma identificada com a 
escudella gresala que només apareix esmalta
da a l’interior. Les orles són simples, de línies 
paral·leles i emmarquen un motiu decoratiu 
de traç simple i sovint imperfecte. Pel que fa 
als plats, la tipologia formal és poc variada, 
però decorativament hi trobem elements que 
podríem definir com a habituals en aquesta 
cronologia i que trobem repetits en les escu
delles (palma, creu de tres línies...) i altres de 
menys freqüents com el motiu religiós de la 
gran creu entre muntanyes. Els peus també 
solen ser massissos i lleugerament convexos.

El segon subconjunt és el de les grans servi
dores, peces decorades profusament en blau i 
que presenten elements propis de les produc
cions tardogòtiques catalanes (palmetes, pi
nyes reixades, traços simples...), però amb una 
forta presència del motiu decoratiu central. El 
dibuix figuratiu de dona i l’animalístic, en es
pecial d’ocell, és el més representat.

Per altra banda, volem subratllar la no
aparició de ceràmica catalana amb policromia. 
Aquest fet, juntament amb el que s’ha comen
tat anteriorment referent a les tipologies deco
ratives, ens portaria a situar cronològicament 
aquest conjunt en un context anterior al darrer 
terç del segle xvi.

15. Font, G., et al. (2008): p. 405

16. Cerdà, J. A. (1991): 162.
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17. Nombre d’individus sencers. En parèntesi fragments del mateix tipus decoratiu.

Figura 5. Ceràmica catalana vidrada amb estany i decorada amb blau cobalt

Ceràmica catalana vidrada en estany i decorada en blau cobalt 

Tipus Motiu decoratiu  N17 

Escudella 
 

roda 

  

15 
 
 

creu de 3 línies paral·leles 
amb traços semicirculars 
esquemàtics als angles 

     

6 

estrella de 4 o més puntes 
amb traços lineals al volt 

 

12 

alàfies esquematitzades 

 

11 

pinya reixada 

    

7 

palma 

   

5 

Escudella 
gresala 

vegetal esquemàtic simulant 
fulles i tiges 

 

 

1 

estrella de 4 puntes amb 
traços simples al volt 

 

4 

vegetal amb espigues 
estilitzades i palma al centre  

 

1 

creu de triple línia 
flanquejada per quarts de 

cercle 

 

1 

Servidora ocell envoltat per motius 
vegetals 

 

2  

rostre de perfil envoltat per 
motius vegetals 

 

 

1 

geomètrica omplerta amb 
motius vegetals 

 

1 

 

17
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Figura 6. Ceràmica catalana vidrada amb blanc d’estany

 
Figura 7. Ceràmica catalana decorada amb reflex

La pisa estannífera blanca és el segon grup 
representat pel que fa a quantitat dins el fons 
arqueològic recuperat a la cisterna (36 %). Es 
tracta d’un conjunt de formes homogènies: 
escudella amb orelletes i plat, en què destaca 
el nombre considerable de plats individuals. 
Aquesta producció es caracteritza per la manca 

de peu i per la presència de base lleugerament 
còncava, l’esmalt amb estany és a l’interior i 
exterior de la peça, però presenta diverses to
nalitats dins la gama del blanc al rosat pàl·lid, 
que denota una aplicació diferenciada del ver
nís d’estany. 

Ceràmica catalana esmaltada en estany 

Tipus  n 

escudella d’orelletes de 
perfil vegetal  

 
 

12 

escudella d’orelleta simple 

 

11 

plat 

 

35 

 

Ceràmica catalana decorada en reflex 

Tipus Motiu decoratiu  n 

Plat geomètric formant flor de 6 
pètals en pinzell pinta 

 

1 

creu central en pinzell pinta 
envoltat d’orles florals 

 

1 

decoració a l’anvers 
desapareguda. Revers de línies 

paral·leles 

 

4 

escudella geomètric d'estrella realitzada 
en pinzell-pinta  

 

2 

decoració a l’anvers 
desapareguda. Revers de línies 

paral·leles  

3 
 

 

vegetal que alterna puntets i 
franges de línies paral·leles 

 

1 
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Dins del conjunt de la ceràmica decorada 
amb reflex daurat procedent de tallers catalans 
es distingeixen dos motius decoratius, un de la 
sèrie de pinzell pinta triple i un altre amb flor 
central18 i bandes al lateral de punts i franges. 
La tècnica del pinzell pinta es documenta en el 
segon quart del segle xvi i en tot cas ja apareix 
amb anterioritat al 1550.19 

18. Cerdà, J. A. (2001): 71.

19. Cerdà, J. A. (2001): 51.

Pel que fa a la pisa decorada amb blau i 
daurat, o només amb daurat, de procedència 
valenciana (Manises) és representada per pocs 
individus, però en bon estat de conservació. 
En els plats i escudelles apareixen els motius 
decoratius de les fulles de card i també de les 

Figura 8. Tallers de Manises 

context amb altres exemplars decorats amb la 
pseudocal·ligrafia. 

Per altra banda, cal destacar la presència 
de dues escudelles amb orelles de Manises 
decorades amb blanc i reflex de la sèrie erat 
verbum; aquesta sèrie epigràfica està ben do

pseudocal·ligrafies (in principium erat verbum) 
típiques d’aquests tallers. 

Un tipus decoratiu són els plats decorats 
amb reflex que presenten decoració compar
timentada en 4 franges que combinen fai
xes amb retícules o puntets i fulles de card. 
Aquest tema de la fulla de card es pot datar 
entre el 1475 i el 1530 i apareix molt sovint en 

Ceràmica valenciana esmaltada en estany i decorada en blau cobalt i/o reflex  
Tallers de Manises 

Tipus Motiu decoratiu  n 

Escudella caplletra gòtica envoltada 
d'elements de tipus vegetal 

 

1 

palmeta rodejada de puntets en 
daurat, a les parets trobem 
motius vegetals i fulles de 

julivert en blau cobalt    

1 

vegetal esquemàtic envoltat 
per elements lineals inscrits en 

cercles concèntrics (in 
principium erat verbum)  

2 

Plat  Motiu de la pestanya. 
Orla d'elements inscrits en 
cercles concèntriques (in 
principium erat verbum) 

 

1 

decoració geomètrica 
integrada en 8 espais 

 

2 

 
Plat de 

parets altes 

fulles vegetals emmarcades en 
orla (tipus 4 Manises) 

 

5 
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cumentada a Manises entre el 1502 i el 1526. 
La inscripció deriva de la citació bíblica de 
sant Joan: “in principium erat verbum”.20 
D’igual manera, el plat decorat amb el motiu 
de la pestanya (15001520) presenta un orla 
pseudoepigràfica amb la inscripció de la sèrie 
erat verbum.

Un altre exemple de combinació de fulles 
de card en blau i elements reticulats en reflex 
són les formes de plats de parets altes (tipus 4 
de Manises) i que se situen cronològicament 
entre el 1470 i el 1526, la qual cosa mostra un 
altre cop la relació d’aquesta sèrie decorativa 
amb la de l’epigrafia erat verbum.

Pel que fa a les escudelles decorades en blau 
i daurat, se situen en el tombant de la primera 
meitat del segle xv (14451500) i sembla que 
mostren una relació amb la sèrie d’inscripci
ons gòtiques sovint acompanyades de trifolis 
envoltades de flors o punts. El blau és un com
plement de la decoració daurada i es pinta úni
cament al voltant de la vora, en el fons o peu 
de l’escudella.21

20. Al retaule de Sant Eloi del MNAC, datat el 1524, s’hi pot veure una escudella similar.

21. Mesquida, M. (2005): 16.

El conjunt ceràmic de procedència italiana 
és identificat com a pisa de Montelupo. Es trac
ta de peces de gran qualitat, bellesa i policro
mia, en molt bon estat de conservació, i que 
estan datades entre els anys 1500 i 1515. Entre 
aquestes destaca un exemplar dins el conjunt 
bleu graffito del subtipus heràldic amb l’escut 
de la família Medici de Florència, que es tracta 
d’una versió simplificada sense atributs heràl
dics. 

Trobem també tres plats amb la decora
ció de doble cinta entrellaçada (Gènere 25.2 
Nastri), els tons de blaus cobalt més suaus són 
característics de l’inici del segle xvi, combi
nats en l’orla amb colors groc, vermell i taronja 
ferrós que aporten un aspecte més càlid. Fi
nalment, el tipus decoratiu de baines bicolors 
(Gènere 38 baccello) imita els plats esmaltats 
àmpliament difosos en aquest període. El re
lleu s’obtenia capgirant el plat i emmotllant en 
cru per obtenir la forma de relleu. La beina és 
decorada en taronja i verd i envolta la decora
ció central escacada.

 
Figura 9. Pisa italiana policroma

Pisa italiana vidrada en estany i decorada en policromia  
Tallers de Montelupo 

Tipus Motiu decoratiu  n 

Plat flor central emmarcada per orla en doble 
cinta entrellaçada formant una estrella.  

Montelupo. Gènere 25.2 Cintes 
1500-1510 

     
 

3  

mosaic escacat policrom envoltat de 
beines bicromàtiques.  

Montelupo. Gènere 38 baina 
1505-1515 

 
 

1 
 

servidora escut dels Medici envoltat per orla amb 
motius vegetals. 

Montelupo. Gènere 34.2 grafit blau 
1515 

 

  

 
 

1 
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La presència de ceràmica de procedència de 
la Toscana a Catalunya és bastant comuna en el 
tombant del segle xvxvi, fins i tot es redacta
ren unes ordenances proteccionistes l’any 1528 
per evitar l’entrada massiva d’aquest producte 
a Barcelona.22

Recipients de terrissa

Dins del conjunt del fons localitzat, desta
quen també els recipients de terrissa per a ús 

quotidià, tant en higiene com a la cuina i al 
rebost: bàsicament olles de cuita reductora o 
grisa, però també amb una notable presència 
de peces de cuita oxidant i vidrat de plom, 
en molts casos d’aspecte molt semblant a les 
produccions terrisseres de Breda, que veu
rem generalitzades segles més tard, però que 
des d’un punt de vista cronològic estan do
cumentades com a mínim des de la segona 
meitat del segle xvi. La primera constància 
que trobem de l’ofici d’oller a Breda, és de 
l’any 1583.23

22. Ainaud, J. M. (1941): 5378.

23. Coll, J. (1971): 228.

 
Figura 10-a. Terrissa de cuina i obra verda

 
Terrissa de cuina i obra verda 

Tipus   n 

Bací cuita oxidada vidrat en plom de color 
melat 

 

3 

Cobertora cuita reduïda amb nansa superior de 
cinta 

 

7 

cuita reduïda amb agafador superior de 
botó 

 

1 

cuita oxidant amb vidrat de plom i 
agafador superior de botó 

 

1 

Gerra cuita reduïda  

 

6 

Gerra d’oli cuita oxidant vidrada verd gòtic 

 

1 

Pitxer cuita oxidant amb vidrat verd gòtic 

 

2 

Poal cuita oxidant 

 

1 

Sitra cuita oxidant amb vidrat verd gòtic 

 

5 

sitrell cuita oxidant amb vidrat de plom 

 

1 
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A partir del conjunt de ceràmica de cuina 
podem veure que el grup més nombrós cor
respon a les olles (42 %) de les quals la meitat 
aproximadament corresponen a cuita reduc
tora i l’altra, a oxidant amb vidrat de plom. 
Destaca la presència d’olles de 4 nanses i de 
dimensions grans, dissenyades per anar pen
jades als clemàstecs de la llar de foc.

Les olles de cuita oxidant són de parets fines 
i argila ben depurada. Presenten un coll mar
cat i llavi alt lleugerament exvasat. Les nanses 
són de secció circular. Acostumen a presentar 
decoració incisa de línies paral·leles molt fines. 
La tipologia formal de cos globular i base ar
rodonida còncava és idèntica per als dos tipus 
de cocció (tant en reducció com en oxidació) 
i denota una certa pervivència de formes an

tigues comunes al llarg del segle xv. En canvi 
no apareix cap vora baixa típica de les produc
cions més modernes del 1600.

Seguidament el segon conjunt més nombrós 
és el de les greixoneres (també amb cuita re
ductora i oxidant, en aquest cas el 60 % cor
responen a cuita oxidant vidrades amb plom 
de color marró). Dins d’aquesta tipologia cerà
mica les vores tant es presenten altes i lleugera
ment exvasades a semblança de les olles, com 
també engruixides vers l’interior. Les greixeres 
per altra part només són representades per 3 
individus. 

Altres atuells que formen part del rebost són 
les gerres per a la conservació d’aliments (6 %) 
sempre de cuita reduïda, una gerra per a l’oli 
de cuita oxidant i vidrada en verd a l’interi

 
Figura 10-b. Terrissa de cuina i obra verda

 
Terrissa de cuina i obra verda 

Tipus   n 

Bací cuita oxidada vidrat en plom de color 
melat 

 

3 

Cobertora cuita reduïda amb nansa superior de 
cinta 

 

7 

cuita reduïda amb agafador superior de 
botó 

 

1 

cuita oxidant amb vidrat de plom i 
agafador superior de botó 

 

1 

Gerra cuita reduïda  

 

6 

Gerra d’oli cuita oxidant vidrada verd gòtic 

 

1 

Pitxer cuita oxidant amb vidrat verd gòtic 

 

2 

Poal cuita oxidant 

 

1 

Sitra cuita oxidant amb vidrat verd gòtic 

 

5 

sitrell cuita oxidant amb vidrat de plom 

 

1 

 

 
Terrissa de cuina i obra verda 

Tipus   n 

Bací cuita oxidada vidrat en plom de color 
melat 

 

3 

Cobertora cuita reduïda amb nansa superior de 
cinta 

 

7 

cuita reduïda amb agafador superior de 
botó 

 

1 

cuita oxidant amb vidrat de plom i 
agafador superior de botó 

 

1 

Gerra cuita reduïda  

 

6 

Gerra d’oli cuita oxidant vidrada verd gòtic 

 

1 

Pitxer cuita oxidant amb vidrat verd gòtic 

 

2 

Poal cuita oxidant 

 

1 

Sitra cuita oxidant amb vidrat verd gòtic 

 

5 

sitrell cuita oxidant amb vidrat de plom 

 

1 
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Recipients de terrissa  

Tipus   n 

Gibrell cuita reduïda 

 

4 

cuita reduïda amb nanses laterals 

 

1 

cuita oxidant amb vidrat de plom  

 

3 

Greixera cuita reduïda  1 

cuita oxidant amb vidrat de plom 

 

2 

Greixonera cuita oxidant amb vidrat de plom 

 

10 

cuita reduïda 

 

6 

Olla cuita reduïda amb dues nanses  

 

22 

cuita oxidant amb vidrat de plom 
amb dues nanses  

 

18 

cuita reduïda amb quatre nanses  

 

1 

cuita oxidant amb vidrat de plom 
amb quatre nanses  

 

1 

  
Figura 10-c. Recipients de terrissa
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or i a l’exterior fins a mig cos. També apareix 
un conjunt de 5 gibrells de cuita reduïda (en 
aquest cas les pastes són poc depurades i en 
algun individu el desgreixant utilitzat és gra 
gros) i 3 de cuita oxidant vidrats amb plom de 
color marrómelat, de pastes més fines.

Pel que fa a les cobertores, aquestes es pre
senten diferenciades en dos grups: un de nansa 
de cinta i de cuita reduïda que sembla una per
vivència més antiga i un altre model de cuita 
oxidant amb vernís de plom de color marró 
amb agafador de botó, més típic de les cuines 
catalanes del segle xvi.

Tancant el conjunt d’elements de cuina i pa
rament de taula tenim els elements ceràmics 
relacionats amb el servei de líquids com són 
el pitxer (2), el poal, la sitra (5) i el sitrell. Es 
tracta de peces anomenades de terra verda pel 
color del vernís de la peça. Finalment, cal par
lar també de la trobada de 3 bacins amb vidrat 
de plom de color melat.

Alguns recipients conserven les marques del 
terrissaire i de capacitat, com la gerra amb el 
segell estampillat F i les marques de mesura 
inscrites. Algunes olles de cuita reduïda han 
conservat marques de terrisser o obrador es
tampada a sota vora. 

Materials no ceràmics

Entre les troballes de l’abocament a l’interior 
de la cisterna, i com ja s’ha comentat anterior
ment, també s’han recuperat un conjunt molt 

important de restes de materials no ceràmics: 
objectes de metall, vidre i fauna.

Pel que fa als metalls s’han pogut identifi
car a priori: 324 puntes, 7 sivelles, 236 claus, 
57 plaques allargades, 3 ferradures, 2 anelles, 
1 podall, 2 ganivets, 1 punta de ballesta, 1 llàn
tia i 1 esquella, tot elaborat en ferro. En bron
ze destaquem la troballa d’1 ham de pescar, 1 
didal, 1 anell, 1 arracada, 7 sivelles, 5 agulles 
de cap, 1 tatxa, 1 anella petita, 27 fragments 
d’agulla… i en plom s’ha identificat 1 contra
pès, a més de 23 fragments indeterminats. 

Pel que fa al conjunt d’objectes de vidre, a 
hores d’ara s’han pogut identificar 30 indivi
dus diferenciats, actualment en fase d’estudi i 
restauració, i que corresponen a produccions 
majoritàriament catalanes corresponents al 
segle xvi.24 Com a peces destacades tenim un 
peu còncau decorat amb esmalt blau i blanc, 
un coll d’ampolla en vidre de tonalitat verdosa 
i una copa de vidre diàfan de dipòsit cònic, peu 
còncau poc aixecat i nus globular amb coste
lles. En el fons també han aparegut brocs de 
sitrell i nanses d’aplic que poden correspondre 
a copes i gerretes. 

Menció a part mereix la localització de dos 
flabiols de sis forats, treballats en os de tíbia 
de xai. En aquest cas es tracta de flautes dolces 
rectes que ja en l’edat mitjana el mateix intèr
pret tocava amb un petit tambor o bombo i 
que era anomenada flaiol o flaihutel. Durant 
tot el renaixement i fins al barroc aquest ins
trument tingué un paper principal a tot Eu
ropa, potser pel seu baix cost, o per la facilitat 

 
Figura 11. Marques de terrisser i de capacitat

24. Gudiol, J. (1941): 84107.

 



Font i Valentí, G.; Llorens i Rams, J.M.; Mateu i Gasquet, Q.; Pujadas i Mitja, S.; Tura i Masnou, J. • Montsoriu 261

d’execució, o bé, segons els especialistes, pel 
seu so agradable i versàtil.

Els flabiols de Montsoriu com hem dit són 
fets de tíbies de be, aprofitantne tota la llar
gada, cosa que dóna als instruments un as
pecte enganyosament primitiu. Els ossos són 
polits, i els forats molt ben fets amb broca. Els 
trencavents i les finestres, en canvi, podrien 
ser fets per abrasió o amb una punta de ga
nivet. 

Segons l’estudi preliminar25 la flauta A és la 
més curta; fa 158 mm de llargada i presenta 
sis forats al davant i un al darrere. Els forats 
són fets amb una broca de 3 mm, bàsicament 
cilíndrics, però amb un lleuger eixamplament 
exterior fins als 55,5 mm. La finestra té for
ma de D, amb el trencavents semicircular. La 
flauta B fa 168,5 mm de llarg, amb sis forats al 

davant i cap al darrere. Els forats són com els 
de A, però de 2 mm, que s’eixamplen a l’ex
terior fins als 2,53 mm. La finestra té forma 
d’espitllera i el trencavents és quasi recte. La 
disposició dels forats és molt semblant en totes 
dues flautes: dues sèries de tres forats iguals i 
equidistants lleugerament espaiades entre els 
forats tercer i quart. El forat de sota de A és en
tre el primer i el segon de sobre. Les flautes han 
aparegut destapades, és a dir sense llengüeta. 
No disposem encara d’anàlisi de laboratori 
que ens pugui assegurar si aquestes flautes en 
portaven (de fusta, de suro o d’alguna pasta 
com ara cera o resina) o si es tractava del tipus 
conegut com a tongue-duct. La impressió dels 
estudiosos és que devien ser tapades, perquè 
la cavitat és massa estreta i fonda per poderhi 
ficar el llavi i la llengua.

 
Figura 12. Els flabiols d’os de Montsoriu

25. A càrrec de Rafel Mitjans i Teresa Soler.
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Les restes faunístiques

L’anàlisi arqueozoològica de les restes de fauna 
recuperades a la UE 10955 ha permès eviden
ciar que les restes de mamífers, peixos i aus 
recuperades en aquest espai es destinaven al 
consum i se sacrificaven en el seu òptim carni, 
és a dir, en el moment en què resultava més 
rendible la seva explotació en termes alimen
taris, coincidint aquest òptim, per a la majoria 
d’espècies, al final de l’etapa de creixement. La 
variabilitat anatòmica documentada per a les 
espècies domèstiques evidencia la selecció de 
les porcions de major contingut carni, princi
palment el tronc i la part proximal de les ex
tremitats, sobretot la posterior. 

En aquest conjunt s’han analitzat un total 
de 8.021 restes pertanyents a macromamífers 
on hi ha un total de 14 espècies diferents de 
mamífers representades. Els mamífers domès
tics representen el 97 % de les restes, mentre 
que els salvatges tan sols són el 3 %. Pel que 
fa la variabilitat específica, entre els mamífers 
domèstics trobem representades les espèci
es següents: Bos taurus (5 %), Sus domesticus 
(38 %), ovicaprins (47 %) i, en menor mesura, 
cavall, gos i gat. Pel que fa als mamífers sal
vatges, es documenta la presència de cérvol 
(NR=11), guilla (NR=50), conill (NR=70), 
llebre (NR=9) i cabirol (NR=8).

Segons aquests percentatges es pot dir que 
els ovicaprins eren la base de la dieta càrnia 
dels habitants del castell de Montsoriu, ja que 
aportaven el 44 % de la biomassa, seguits del 
bou i dels suids. Els animals domèstics varen 
proporcionar, en aquest cas, el 98 % de la carn 
de mamífers emmagatzemada i consumida i 
les espècies salvatges, tan sols el 2 % restant. 

En aquest mateix conjunt, s’han recuperat 
2.168 restes d’aus. Dominen de forma significa
tiva les restes d’aus domèstiques (41 %) davant 
de les restes d’espècies salvatges, si bé aquestes 
últimes presenten freqüències relativament 
importants (25%). D’aquestes darreres, el 4% 
de les restes corresponen a rapinyaires. Entre 
les restes d’aus rapinyaires s’ha evidenciat la 
presència de restes de falcó mostatxut (Falco 
subbuteo), aligot comú (Buteo buteo) i mus
sol comú (Athene noctua). Les espècies d’aus 

salvatges consumides representades en aquest 
conjunt són el tudó (Columba palumbus), el 
faisà (Phaisanus), el gaig (Garrulus glandarius) 
i la perdiu (Perdix perdix). Una dada significa
tiva és l’elevada presència de cranis de tudó, 
amb l’estimació d’un nombre mínim de 24 
individus d’aquesta espècie.

Pel que fa a la representació de restes de 
peixos, se n’han identificat 168 elements. 
D’aquests, a falta de finalitzar les anàlisis, s’han 
pogut identificar tres famílies amb seguretat: 
Sparidae (35 %), Zafidae (1 %) i Scombridae 
(3 %), que en alguns casos arriben al nivell 
d’espècie, com són la dorada (Sparus aurata), el 
gall de sant Pere (Zeus faber) i el verat (Scomber 
japonicus).

  Conclusions

En conclusió podem dir que el conjunt cerà
mic localitzat en la cisterna de la bestorre E de 
Montsoriu presenta una cronologia relativa
ment homogènia, que abasta produccions que 
cal emmarcar cronològicament entre la segona 
meitat del segle xv i els dos primers terços del 
segle xvi.

Per altra banda, és interessant la coexistèn
cia de diversos tipus decoratius i procedències 
diverses la més nombrosa de les quals és la pisa 
blava catalana, de la segona meitat del segle 
xv i primera meitat del segle xvi, que concre
tament en aquest fons conviu amb ceràmica 
de Manises i pisa italiana del primer quart del 
segle xvi (15101520). 

Pel que fa als materials decorats amb reflex 
daurat, les produccions catalanes aporten una 
cronologia un xic més avançada, en tot cas 
l’inici de la decoració ceràmica amb pinzell 
pinta triple se situa habitualment en el segon 
quart del segle xvi (15251550).

Així doncs, com a data ante quem hem de 
subratllar que no hi ha cap exemplar de ce
ràmica blava catalana que clarament es pugui 
situar amb posterioritat al 1570 ni tampoc po
licromies catalanes de finals del segle xvi.

Aquesta cronologia la confirma la datació 
que ens ofereixen les dotze monedes identifi
cades (d’un total de quinze exemplars) i que 
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abasten el període comprès entre el 1520 i el 
1558: 7 diners de Joana i Carles I encunyats a 
Girona (15201535), 4 diners de Joana i Carles I 
encunyats a Barcelona (15161558) i un diner 
de doblenc de Jaume I encunyat a Barcelona 
l’any 1222.

En resum, estaríem parlant d’un marc crono
lògic per a la datació del fons –a partir dels ma
terials localitzats– que abasta la segona meitat 
del segle xvi i concretament les darreries del seu 
segon quart. Una datació preliminar interessant 
en tant que, si la sobreposem a les datacions 
ofertes pel recull documental que hem resumit 
en capítols precedents, ens situa en un moment 
pròxim a la presa de possessió dels nous pro
pietaris del castell, els comtes d’Aitona, fet que 
obre, per tant, la porta a considerar seriosament 
la resposta a per què en un moment concret algú 
pren la decisió d’abocar en una cisterna un fons 
d’una dimensió tan extraordinària com el que 
estem tractant, un fons que per altra part estava 
format per un gran nombre de peces senceres i 
que, per tant, podien estar perfectament en ús 
en el moment de ser dipositades.
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La torre de Vallferosa (Torà, Segarra):     
cronologia i construcció*
Joan Menchon Bes

  Introducció

L’arquitectura militar catalana té una sèrie 
d’ítems que la historiografia ha marcat com a 
referents per explicar la seva evolució i adscrip-
ció cronocultural des de l’alta edat mitjana fins 
a les darreres construccions ad portas del segle 
xx. I entre les de l’entorn de l’any 1000 fins ara 
hi ha la torre de Vallferosa.1

Aquesta singular construcció ha estat objec-
te d’atenció de diversos investigadors, des de 
la història, la història de l’art o l’arqueologia, i 
hi ha hagut un cert consens, fins ara, de pren-

dre-la com una torre folrada, amb tres fases 
constructives, les dues primeres al tombant del 
mil·lenni, i una darrera ja adscrita al segle xi o 
la baixa edat mitjana. Així s’ha fixat fins ara un 
referent i paral·lel arquitectònic i arqueològic, 
tot i que cal dir, o almenys així ho marquen els 
coneixements de qui subscriu, que certament 
és una construcció prou singular tant per la 
cronologia, com per les seves característiques 
i les qüestions que genera el seu estudi.

La torre va ser objecte, entre els anys 2006 i 
2009, de diversos treballs de restauració diri-
gits per l’arquitecte Javier Aguirre Estop, i fi-

* Post scriptum: Amb posterioritat a la redacció d’aquest article i gràcies al conveni de col·laboració del Laboratori 
de C 14 de la Universitat de Barcelona i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat, s’han pogut fer 
noves datacions de carboni 14. 
D’un total de 6 noves mostres, que es relacionen amb les anelles exteriors i interior, i la plataforma de fusta de la 
latrina, ara tenim les datacions de carboni 14 calibrat de 3 d’aquestes. La primera és un nou fragment de fusta 
d’un dels cadafals de l’anella exterior, que proporciona una cronologia de 1220 +- 35 BP. La segona és un fragment 
de fusta de la latrina de l’anella interior, que hem de relacionar amb una reparació o refacció, i proporciona una 
datació de 760 +- 55 BP, que podríem relacionar amb la construcció dels arcs diafragma, cisterna/pou i cúpula de 
carreus. La tercera es correspon a una de les llates de fusta d’un dels replans de l’escala intramural i proporciona 
una datació de 1170 +- 35 BP. 
El calibratge de les datacions porten a fixar les mostres 1 i 3 entre els segles viii i ix, mentre que la 2 ho fa al segle 
xiii. Tres datacions amb carboni 14 que proporcionen un resultat molt semblant (mostra de 2009 i les mostres 1 i 4 
de les analítiques estudiades el 2014), porten a confirmar el que apuntem en el text. Tarragona, Nadal de 2014.

1. Hem d’agrair l’interès i la col·laboració de les persones i institucions següents. En primer lloc, a l’Ajuntament de 
Torà, especialment a la seva alcaldessa, Mercè Valls, i al seu regidor Màrius Codina. També a l’Incasol i, en especial, 
a Núria Corbella i Francisco Reina; al Departament de Cultura de la Generalitat amb Carles Solsona, Josep Gallart i 
Marta Monjo. També a la direcció facultativa de les obres. Javier Aguirre-Estop, Ramon Calonge i Jaume Quadrench. 
No em puc oblidar de l’empresa Trac, amb Joan Olivé i Mariana Esponda, ni de l’empresa de construcció de Francesc 
Cererols. També volem expressar el nostre agraïment als doctors Joan Salvador Mestres i Màrius Vendrell de la UB. 
Finalment als col·legues amb qui hem discutit i parlat llargament sobre la torre: el Dr. Joan Albert Adell, Josep Maria 
Vila i Mariona Valldepérez i la Dra. Marta Sancho, qui va tenir la gentilesa de presentar l’exposició oral d’aquesta 
conferència a la sessió del dia 11 d’abril de 2011 del cicle Tribuna d’Arqueologia. I finalment hem d’agrair a Anna 
Maria Cisneros la paciència que ha tingut a l’hora de rebre l’article i a Josep Esteve la il·lusió i l’esforç que posa per 
recuperar el nomument i el seu entorn.
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nançats pels programes de l’1% cultural entre 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Torà (Aguirre, Cabañero, 2009). L’execució va 
ser adjudicada a l’empresa Trac Rehabilitació. 
El control arqueològic es va encarregar a Joan 
Menchon Bes, qui dirigí els treballs el 2006, i 
després comptà també amb Mariona Vallde-
pérez (2008).

Bàsicament l’actuació arquitectònica traça-
da per Aguirre Estop va consistir a possibilitar 
l’accés a l’interior de la torre i (re)construir 
part dels trespols de l’interior. Hem de pensar 
que fins ara poder entrar havia estat tasca per a 
iniciats en el món de l’escalada. Amb l’execució 
del projecte d’Aguirre Estop s’hi podia accedir 
mitjançant un sistema d’escala que permetia 
pujar fins al segon nivell de trespols. La recu-
peració de la xemeneia intramural com a accés 
a la cúpula superior facilitava enormement po-
der entrar a aquest espai i des d’ací a la terrassa. 
Ara bé, l’actuació en l’estructura de la torre, 
per altra banda en un estat sorprenent, va ser 
mínima: terrassa i esvoranc a la base. El cert 
és que donar accessibilitat al públic en general 
permet poder-la observar de forma molt més 
detinguda i començar a (re)plantejar-ne les ca-
racterístiques i cronologia.

A excepció d’un article publicat a la revista 
Muntanya, a principis dels anys vuitanta, no 
hi havia una primera descripció. Es va haver 
d’esperar a les publicacions de Bernabé Ca-
bañero per comptar amb un estudi més ex-
haustiu i fruit de l’observació directa de l’in-
terior. Que sapiguem, aquest professor d’art 
medieval va ser el primer especialista que va 
poder accedir dins de la torre, i descriure-la 
de primera mà. Ara bé, cal fer una observació 
de reconeixement als primers estudiosos de la 
torre. En primer lloc hem de recordar l’equip 
format per llavors uns joves Màrius Codina, 
Joan Palou, Jordi Palou i Joan Masses. Gràcies 
a això, en van elaborar un primer plànol i van 
fotografiar-ne les parts més interessants. Entre 

els documents gràfics que hem pogut consultar 
gràcies a l’amabilitat de Màrius Codina, hi ha 
una secció completa, un alçat exterior i una 
encertada reconstrucció de l’estructura lígnia 
dels cadafals o lladroneres.

Per altra banda cal treure a col·lació la tas-
ca de Jaume Coberó, qui havia destinat força 
temps a l’estudi del castell de Vallferosa. En 
l’Inventari del patrimoni de Torà (Coberó, Gar-
ganté, Oliva, Ros, 2000, 152-154) se cita un es-
tudi de Coberó, dedicat a la torre de Vallfero-
sa (Coberó, inèdit). Gràcies als seus familiars 
hem pogut accedir a una interessant carpeta 
de documentació inèdita que en principi hem 
de relacionar amb aquest text, i on destaca, 
entre d’altres documents, un croquis acotat. 
És possible que aquesta documentació sigui la 
informació que Coberó mostrés a un dels au-
tors que l’han estudiada, el Dr. Jordi Bolòs, tal 
i com aquest ens diu.2

Les tasques d’excavació arqueològica dels 
anys 2006 i 2008 certament donen poca infor-
mació sobre la construcció. En primer lloc, es 
va fer una prospecció arqueològica al peu, espai 
ocupat per l’església de Sant Pere i el seu fossar, 
que només va donar com a resultat l’aparició 
de restes humanes en posició secundària bar-
rejades amb ceràmiques del segle xvii. L’espai 
excavat va servir per fonamentar l’escala de 
fusta per accedir a la porta. Una prospecció 
longitudinal a la terrassa va permetre veure 
que sobre la cúpula hi havia senzillament una 
capa de terra. Finalment l’excavació de la cis-
terna o sitja interior (2008) va proporcionar 
ceràmiques grises medievals a més de restes 
d’avifauna procedents de nius d’aus que van 
hostatjar-se dins de la torre temps i temps.

El desenvolupament dels treballs de cons-
trucció de trespols i accessos interiors va per-
metre, per contra, poder accedir i observar 
amb més deteniment la torre, de manera que es 
podien comprovar i revisar les propostes evo-
lutives i cronològiques. La sorpresa de localit-

2. Per qüestions d’espai i de calendari de lliurament d’aquest article, no la tractem aquí, sinó que esperem fer-ho amb 
posterioritat. Agraeixo a Palmira Torres la gentilesa de deixar-nos aquests documents, a Mercè Valls i Màrius Codina, 
alcaldessa i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Torà, la confiança que ens han fet en aquests anys. 
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zar fusta en diferents punts en permetia l’anà-
lisi i datació radiocarbònica, més quan bona 
part d’aquesta –especialment la dels cadafals o 
lladroneres– es pot relacionar clarament amb 
les fases de construcció.

1 Què ens diu la documentació  
diplomàtica?

La lectura lineal de la informació documental 
dóna en principi un element important a l’ho-
ra de datar els edificis històrics, i alhora pot ser 
generador de bucles historiogràfics: un edifi-
ci es data en un moment històric determinat 
segons les citacions documentals que se’n fan 
i no segons el seu context, les seves caracterís-
tiques o l’estudi arqueològic. Per altra banda, 
la manca de documentació diplomàtica espe-
cialment de períodes com l’antiguitat tardana 
o l’alta edat mitjana, així com un escàs conei-
xement dels materials arqueològics i jaciments 
ens ha portat a pensar en àmplies franges sense 
ocupació humana o, en el millor dels casos, en 
una ocupació residual o desestructurada. Nei-
xen així períodes epistemològicament foscos, 
encara més emboirats per la historiografia amb 
conceptes com desert, frontera o la discussió 
de la petjada andalusina en les nostres terres.

La documentació diplomàtica més antiga que 
ens parla de Vallferosa és del segle xi, quan feia 
temps que aquestes contrades eren ja en mans 
dels feudals. El terme apareix com a afrontació 
en diplomes del 1031, el 1033 i el 1038 (Baraut, 
1982, 51-52). I el castell o kastrum de Valle Frau-
sa no es documenta fins al 1052, en una venda 
d’un alou en el castrum de Llanera (Serra Vila-
ró, 1910, 4). Ja al 1096 Guillem, la seva muller 
i els seus fills van vendre una vinya al lloc de 
Socarrats, dins del terme del castell (Rafart, 
1987, 150-152). Es coneix, a mitjan segle xi, un 
Bertran de Vallfraosa (Cabañero, 1996, 336, 
nota 161). Ja al 1088 el capellà Miró va donar a 
Santa Maria de Solsona un alou al castrum de 
Vallferosa (ibídem) i el 1092 sabem d’un Bernat 
Onofre de Vallfraosa que fa de testimoni en un 
altre diploma (Sanges, 1989, 277-278). El 1096 es 
dóna un alou a Torredenegó, que afrontava amb 
Vallferosa (Cabañero, 1996, 336).

D’acord amb dos diplomes del 1068 i el 
1072, el castell era propietat d’Arnau Mir de 
Tost (Cabañero, 1996, 337). Quan va morir, va 
passar a mans de Guerau Ponç, qui el 15 d’abril 
de 1108 va donar l’església de Sant Pere de Vall-
ferosa a la canònica de Solsona (Cabañero, 
1996, 337). Després va anar a mans dels Ri-
belles i entrà a formar part del vescomtat de 
Cardona.

Ja al segle xii, concretament el 1101, unes vi-
nyes “infra terminos kastri Valli Frauose” són 
venudes i donades per Bernat Ramon a Santa 
Maria de Solsona (Rafart, 1987, 150). El 1103 
el castell se cita en una donació de Gerau Ponç 
i la seva família a Santa Maria de Solsona un 
altre cop, tot i que segons Rafart, els donants 
són Ramon Rotllan i la seva muller, i van do-
nar a Santa Maria de Solsona l’església de Sant 
Pere (Rafart, 1987, 151).

L’any 1131 Vallferosa surt com a afrontació 
d’un alou que Ferrer dóna a Santa Maria de 
Solsona (Rafart, 1987, 151). El 1167 el prohom 
Berenguer de Vallferosa signa en un document 
de pau i concòrdia entre Arnau de Cardona i 
els seus sogre i cunyat, Bernat de Claret i Be-
renguer. En aquest segle Pere Sanç deixa a la 
seva filla l’honor del castell de Vallferosa en el 
seu testament. L’any 1195 s’esmenta en la ven-
da d’un mas (Rafart, 1987, 151). Entre 1195 i 
1200 Pere de Vallferosa apareix en diversos do-
cuments relacionats amb el bisbat de Solsona, 
així com en un document de 1218. 

L’any 1196 Ramon Ribelles i sa mare venen 
i donen a Bernat i la seva muller el castell de 
Vallferosa i el seu terme. El 1229 Pere i la seva 
esposa Ermessèn el venen a Ramon de Beso-
ra amb tot el que posseïen en el castell. L’any 
1260 Berenguer de Bescaran en el seu testa-
ment ordena vendre els castells de Vallferosa i 
Vilaplana als seus marmessors Pere de Berga i 
Galceran de Santafè a fi i efecte de poder pagar 
deutes.

Bernabé Cabañero cita que a l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó hi ha una interessant col-
lecció de plets entre Jaume II i Alfons II de Bar-
celona contra Raimon Folch de Cardona, per 
haver exercit el segon la jurisdicció criminal 
del castell de Vallferosa. És una documentació 
datada entre el 1327 i el 1331, quan el senyor 
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del castell era Bernat del Brull (Cabañero 1996, 
337-338). 

En un moment no determinat del segle xiv, 
el castell va passar a mans dels Brull d’Osona. 
Un document notarial de 1369 diu que el ca-
valler Bernat de Camporrells, senyor del cas-
tell de Biosca, i Bertran de Pinell, senyor del 
castell de Valldan i Castellar, eren tutors tes-
tamentaris de Bernardí i Ramonet, fills pupils 
de Macià del Brull, difunt senyor dels castells 
de Vallferosa, Brull i Múnter (Cabañero, 1996, 
152). L’any 1375 Vallferosa va entrar a formar 
part del comtat de Cardona. Segons Pladevall, 
el 1406 el cavaller Ramon del Brull n’era senyor 
i castlà. El 1623 Mília de Ferrera apareix com a 
baronessa de Vallferosa.

Com podem veure la documentació diplo-
màtica publicada fa referència a les diferents 
transaccions que s’han fet del castell, el lloc 
o espais relacionats amb Vallferosa, però no 
tenim dades que ens parlin del procés cons-
tructiu.

2 Com ens han explicat aquesta 
torre els diferents autors que se 
n’han ocupat?

La torre de Vallferosa és objecte de l’atenció 
d’investigadors a partir de mitjan segle xx. En 
primer lloc hem de citar el poc conegut, però 
important treball de Lluís Monreal i Martí de 
Riquer, Els castells medievals de Catalunya, tot 
i que li dediquen un espai a les referències de 
tipus històric (Monreal, Riquer, 1965, 177-180). 
Pere Català en dóna referència al volum VI-1 
de la magna obra Els castells catalans i ofereix 
algunes fotos de la torre (Català, 1979, 32-35). 

En aquell temps Philippe Araguas inclou 
Vallferosa en la seva tesi de tercer cicle, en el 
marc d’un important estudi de l’arqueologia 
militar catalana al tombant del mil·lenni (Ara-
guas, 1979a, 1979b).

L’any 1982 Jaume Coberó va publicar un 
article a la revista Muntanya del Centre Ex-
cursionista de Catalunya. En aquest hi ha una 
primera descripció de la torre: “La majes tuo-
sa torre de Vallferosa, amb els seus 33 metres 
d’alçada, amb els seus merlets, espitlleres i 

matacans encara en bon estat de conservació 
després dels segles i de l’estat verge (perquè no 
s’hi ha fet mai cap obra de restauració ni ar-
ranjament d’ençà de la seva construcció, en el 
segle xiii), vigila i barra el pas de l’entrada de 
les valls que porten al Solsonès des de la Segar-
ra, i és una de les més singulars, i potser l’única 
en bon estat de tot Catalunya” (Coberó, 1982). 
Posteriorment en torna a parlar en un article 
més (Coberó, 1994).

L’any 1987 Jordi Bolòs va signar una entrada 
sobre la torre al volum XIII de Catalunya ro-
mànica, basant-se en informacions de Coberó. 
Ja defineix la torre com una primera construc-
ció de planta circular posteriorment folrada. A 
partir de l’esvoranc que hi ha a la part inferior, 
dins del cementiri, descriu l’aparell constructiu 
de la torre interior com un opus spicatum lligat 
amb morter de color blanc.

D’acord amb el que li marcà Jaume Cobe-
ró, ens diu que la torre exterior deu tenir un 
gruix d’uns 90 cm en entrar dins. Sobre l’accés, 
hi ha una xemeneia o pou vertical d’un metre 
d’amplada. Passat un altre mur de 2 metres 
de gruix s’entra a l’interior, de 3,70 metres de 
diàmetre i de gran alçada on hi ha tres pisos. 
Està coberta amb una falsa cúpula i al terra hi 
ha una altra cambra també coberta amb falsa 
cúpula, amb una alçària de 5,20 metres i una 
amplada de 2,75 metres. Marca l’estrenyiment 
de la zona superior de la torre, un coronament 
amb una quinzena de merlets i, a sobre, una 
desena d’obertures a dos nivells formades per 
“un matacà central i per dues espitlleres late-
rals esbiaixades, amb relació a la paret, i orien-
tades a l’exterior, cap a l’obertura central.” 
També indica que “tota aquesta part superior, 
que ens han dit que conté a l’interior diversos 
arcs ogivals, podem creure que és una ampli-
ació d’època gòtica”.

Quant a la cronologia, Bolòs pensa que la 
torre interior deu ser del segle x. De l’exterior, 
compara l’aparell constructiu amb el de la tor-
re de Fals, al Bages, i la data cap a l’any 1000. 
Apunta també que “és probable que, a causa 
del fort perill que hi havia en una zona tan 
propera a la frontera amb el món musulmà 
com era aquesta, la primera torre fos consi-
derada insuficient i hom decidís de construir 
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en aquest indret capdavanter, i situat al camí 
de Solsona, aquesta estructura impressionant 
–especialment per als sarraïns” (Bolòs, 1987b, 
152-153).

En el capítol introductori al volum XIII, Bo-
lòs relaciona Vallferosa, Peracamps i Ardèvol, 
i les pren com tres exemples de castell de fron-
tera davant els musulmans i com a exponents 
de l’arquitectura anterior a l’any 1000 (Bolòs, 
1987a, 77-78). 

Vicenç Buron en dóna una descripció molt 
concisa que sembla beure en part de l’escrit per 
Bolòs: “Grandiosa torre mestra, la més alta de 
Catalunya, de planta circular, d’uns 38 m de cir-
cumferència i 32 d’alçària. A la base, una cis-
terna amb volta. Té la porta a l’E, pel costat del 
barranc, a una alçada de 10 m; és una obertura 
rectangular amb una llinda monolítica, tren-
cada, sota un arc de descàrrega ultrapassat. Al 
capdamunt de la torre, coronada amb merlets 
dels quals manquen els corresponents a N i E, hi 
ha un seguit de dos rengleres d’espitlleres, fent 
joc de tres orificis, un de vertical i dos d’oblics 
en direccions oposades” (Buron, 1989, 238).

Francesc Fité s’ocupa de la torre en el III 
Congrés d’Arqueologia Medieval Espanyola i 
en una monografia dedicada a l’arquitectura 
militar dels segles viii-xi. Entén que Vallfe-
rosa devia ser una de les defenses del segle x 
a la marca d’Urgell, amb Llanera, Lloberola, 
Ardèvol i Sallent al nord, mentre que pel sud 
arribava al Segre i Conca Dellà amb Gualter, 
Ponts, Meià, Montmagastre, Toló i Llordà. 
Quant a l’estudi arquitectònic, es remet als 
treballs d’Araguas, Galtier i la tesi de llicenci-
atura de B. Cabañero (Fité, 1989, 204; 1993, 28 
i 43). El 1998 J. Bolòs fa un estat de la qüestió 
de l’arquitectura militar catalana i entén Va-
llferosa com un exemple del segle x, ampliat al 
tombant de l’any 1000. En destaca el sistema de 
defensa passiva de cadafals de fusta i la xeme-
neia o pou d’accés des de l’anella exterior. La 
descripció que en fa segueix els treballs de Ca-
bañero, i accepta la seva proposta cronològica 
(Bolòs, 1998a, 29; 1998b, 221). Posteriorment 
marca la torre de Vallferosa com a exemple de 
torre del segle x (Bolòs, 2001).

Finalment hem de fer esment de la Història 
militar de Catalunya, obra escrita en diferents 

volums per l’historiador F. Xavier Hernández, 
que inclou Vallferosa i Coaner en el conjunt 
de torres del segle x, tot seguint la descripció 
de Cabañero (Hernández, 2003, 203, 236-237).

La tesi de llicenciatura de Bernabé Cabañero 
i la seva posterior tesi de doctorat marquen un 
abans i un després en la descripció i datació 
de l’arqueologia militar catalana de l’alta edat 
mitjana (Cabañero, 1996, 1998). Passem a des-
criure la construcció a partir del que ens diu 
aquest investigador.

3 La torre segons B. Cabañero 

Cabañero en fa una descripció tot marcant 
tres grans fases o moments constructius. Cap 
al 970 data la gemació de l’anella interna de la 
torre, de planta circular similar a les de Coaner 
i Fals. Devia tenir uns 23 metres d’alt i una 
planta d’11,58 m2, amb un diàmetre interior de 
3,84 metres. La porta d’accés devia ser elevada, 
similar a la de Coaner. Té brancals de carreu 
i s’hi veuen les traces de la porta. Suposa que 
tenia llinda de fusta i timpà de maçoneria, ara 
perduts. No devia tenir pollegueres.

Devia ser una construcció de quatre nivells 
i terrassa sustentades sobre reclaus a l’interior 
del cilindre. Com a element innovador marca 
una latrina oberta al mur, de 2,23 metres d’alt 
a l’embocadura i 1,81 al fons. Es cobreix amb 
volta feta d’encofrat. Al fons hi ha un albelló i 
damunt seu, dos retalls per instal·lar la placa 
del seient.

Des del punt de vista constructiu Cabañero 
apunta que “esta primera torre fue levantada 
desde el suelo con un encofrado, pudiéndose 
ver en el agujero practicado en época posterior 
en la zona suroeste la faz exterior de este nú-
cleo primitivo en el que destaca la pisposición 
de los mampuestos en opus spicatum.”

Al darrer decenni del segle x es devia cons-
truir l’ampliació, s’aixecà una anella exterior 
amb un regruix d’uns dos metres d’amplada 
i s’assolí una alçària d’uns 30 metres. La nova 
porta d’accés s’aixeca sobre el cingle, la qual 
cosa li dóna una major protecció que la de la 
porta interior, a 7,78 metres d’alçada. Interior-
ment s’estructura un model en colze i desnivell 
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de 1,66 metres. És una porta petita, amb llinda 
de pedra i arc de descàrrega en ferradura que es 
pot comparar amb la del castell de Sant Pere de 
Ribes, datada al 900. S’hi van marcar les traces 
dels brancals.

En un moment no determinat hom va obrir 
un forat que comunicava directament amb la 
porta interior (que és l’accés actual, tancat amb 
una reixa de ferro). Sobre les dues portes es va 
deixar una reserva d’espai en forma de xeme-

neia on hi ha dues represes, i que acaba en la 
volta d’un dels cadafals de la part inferior de 
la torre. Ho interpreta com una caixa d’escala.

Quant als cadafals o lladroneres, són ober-
tures estretes cobertes amb volta feta d’enco-
frat. A cada costat hi ha sengles reserves d’espai 
(que aparenten espitlleres des de l’exterior) que 
són l’empremta de les proteccions de fusta, i 
que suposa obertes per dalt. Es disposen en 
dos nivells (Fig. 1).

 
Fig. 1. Axonometria i secció de la torre de Vallferosa  
publicada per B. Cabañero i dibuixada per J. Aguirre Estop (Cabañero 1996 i 1998)
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També observa una petita cambra trape-
zoïdal coberta amb volta i planteja una pos-
sible latrina al costat nord que devia ser con-
demnada per la cúpula de carreus construïda 
posteriorment. La terrassa devia ser una cons-
trucció protegida per 16 merlets (3 perduts) 
“de aspecto denticular”. A l’oest hi ha un petit 
desguàs.

La tercera fase diferenciada per Cabañero 
es forma per diferents elements que data al 
segle xi. En primer lloc, la cúpula que fol-
ra la cambra de combat, feta amb carreus de 
grans dimensions, desbastats i acabats amb 
punxó. La seva construcció devia condemnar 
la hipotètica latrina del pis superior i tancar 
el nivell de dalt de cadafals, deixant tan sols 
unes petites obertures. Per poder accedir a 
aquest nivell Cabañero interpreta els forats 
del mur com la base d’un nou pis de fusta 
que habilitava el pas a l’estança trapezoïdal 
esmentada més amunt. En un moment inde-
terminat la seva volta es va obrir per donar 
pas a la terrassa.

També es va fer “el recrecimiento de la plan-
ta baja mediante mortero hidráulico”. A més 
es va construir una volta (sitja o cisterna) a la 
planta baixa, que va implicar pujar el nivell del 
primer pis, que es va haver d’aixecar quatre 
graons; també es van construir tres arcs dia-
fragma en els corresponents pisos interiors, al 
nivell de les diferents represes.

Finalment, en una data indeterminada hom 
va construir una escala de cargol feta de maço-
neria que es manté parcialment, i amb un tram 
sobre el darrer trespol, que es conserva en un 
dels costats i que data del segle xi (Cabañero, 
1996, 336-344).

4 Noves consideracions

La restauració a la torre de Vallferosa dels 
anys 2006-2009 ha permès poder-la observar 
de forma més detinguda i fer una primera re-
visió a la descripció i hipòtesi cronològica de 
Cabañero. Hem de reconèixer que fins llavors 
era prou dificultós poder-hi accedir. Amb tot, 
encara resten punts difícils d’arribar-hi i ob-
servar-los, com el darrer trespol, conservat 

parcialment i que pot proporcionar dades 
molt interessants.

L’excavació dels farciments de la cisterna o 
sitja del nivell inferior no ha aportat materials 
que permetin datar-ne la construcció, però sí 
que ha permès de recuperar un element espec-
tacular com és aquesta obra de carreus amb 
cúpula, molt semblant a la cambra de combat. 
Caldria, però, fer una intervenció arqueològica 
a la reserva d’espai entre la cisterna/sitja, el mur 
de l’anella interior de la torre i la porta d’accés 
de cara a poder entendre millor el procés cons-
tructiu i, si és possible, recuperar materials ar-
queològics datables. També és important poder 
disposar d’una millor accessibilitat als diferents 
nivells de torre de cara a la seva observació di-
recta, i poder excavar els sediments del darrer 
trespol, que com hem dit està parcialment con-
servat. I caldria un aixecament fotogramètric 
complet i plantejar una prospecció geofísica, en 
especial de la zona de la casamata, per poder 
veure si la hipòtesi d’una segona latrina és plau-
sible o no, a més d’altres qüestions que de ben 
segur la torre ens anirà plantejant. I finalment, 
la presència de fusta relacionable amb el procés 
constructiu permet sens dubte noves analítiques 
de carboni 14, com també passa amb els mor-
ters constructius, tasca que en aquests moments 
ha iniciat l’equip del Dr. Màrius Vendrell (Patri-
moni 2.0 Consultors SL) (Fig. 2).

4.1 Una ubicació molt precisa i aparent-
ment insòlita

Hom ha volgut relacionar les fortificacions amb 
línies més o menys complexes amb una clara 
finalitat defensiva i organitzativa del territori. 
I més encara en temps de conquesta i expansió 
feudal. El concepte de frontera, de marca, s’ha 
aplicat en explicar la situació de les fortifica-
cions d’aquest període, defensant de vegades de 
manera acrítica l’existència de malles i línies de 
torres i castells interconnectades visualment. Es 
creen models explicatius en què les construc-
cions militars són en punts alts separats entre 
si per unes distàncies que permeten veure’s a 
ull nu, i en què, quan no era així, n’hi havia de 
secundaris.
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Però en el cas de Vallferosa, la torre no se si-
tua en un lloc alt com seria el cim d’un turó. És 
cert que el poble és dalt d’una vessant del bar-
ranc dels Quadros, en un punt elevat, però la 
seva situació no respon a aquesta suposada vi-
sibilitat estratègica. Ara bé, les seves espectacu-
lars dimensions la fan ser un referent geogràfic. 
Cal tenir present que al seu costat hi passa una 
carrerada i pel barranc dels Quadros tenim un 
accés a l’interior del Solsonès des de les terres 
de la Segarra. Tal vegada la ubicació de la torre 
en aquest lloc respongui més al control d’una 

zona de comunicació entre el Prepirineu i les 
pastures de les planes lleidatanes com són per 
exemple les carrerades que, procedents de la 
vall de Lord, van cap a diferents punts de les 
terres de Lleida i Tarragona (cfr. Bolòs, 2004, 
335-362; Font, 1996, Riu, 1950; Trepat, Vilase-
ca, 2010, Vilà, Valentí, 1958) (Fig. 3).

La torre s’assenta sobre un crestall de roca 
que discorre en direcció nord-oest sud-est, 
gairebé paral·lel al curs del barranc dels Qua-
dros. La porta de l’anella exterior és just sobre 
l’espadat, mentre que no és així en el cas de 

 
Fig. 3. Localització (plànol base i foto aèria ICC)

Fig. 2. Vista de la torre des de la carretera a Ardèvol (foto J. A. Adell), i vistes generals 
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la de l’anella interior. Per què no es va cons-
truir la porta de l’anella interior sobre el tall 
de roca?

Ara bé, el desnivell que hi ha sota aquest 
costat de la torre és així des d’antic? De fet, els 
retalls d’encaixos d’estructures de fusta ados-
sades a aquesta banda de la torre apunten que 
hi devia haver alguna mena de construcció de 
dimensions importants i no sabem com fun-
cionaria.

4.2 Dues anelles, dues torres?

Vallferosa s’ha interpretat com un exemple 
prou eloqüent de torre folrada. Hom ha estu-
diat l’existència d’un seguit de construccions 
que en un moment posterior s’amplien amb 
una anella o estructura exterior. Prop de Va-
llferosa en tenim alguns casos força interes-
sants: Ardèvol, Lloberola, la torre del Cargol i, 
més lluny, la de Santa Perpètua de Gaià.

En el cas d’Ardèvol hi ha una primera torre 
rectangular que Cabañero data al 970, i una 
segona que la folra, ja circular, que es fixa a 
inicis del segle xi (Cabañero, 1996, 215-222). 
A Lloberola (Biosca, Solsonès) Cabañero data 
una primera torre cap al 980 que s’amplia amb 
una estructura quadrada cap a l’any 1000 (Ca-
bañero, 1996, 264-268). La del Cargol, o Força 
de l’Estany, té a l’interior una torre quadrada 
clarament andalusina i exteriorment una de 
circular ja feudal. Es dóna la circumstància 
que aquesta torre ha estat objecte de treballs 
arqueològics el 2011. Cabañero fixa la torre an-
dalusina a principis del segle ix, i la reforma 
feudal ja a l’xi. Bolòs i Fité defensen el caràcter 
islàmic de la torre interior, que daten al segle 
x, mentre que el folre exterior el fiten a l’xi o al 
xii (Cabañero, 1996, 333-335; Bolòs, Fité, 1994, 
422-424).

Una altra construcció de la zona és la torre 
del castell d’Orenga (Vilanova de Meià, Nogue-
ra). En aquest cas ens trobem, tal i com descriu 
Bolòs, amb una primera torre circular que pos-
teriorment es folra. La torre interior podria ser 
massissa i devia tenir un diàmetre de 6,5 m. Es 
construeix amb pedres sense treballar lligades 
amb morter, amb algunes filades horitzontals 
i altres de verticals. En un moment determinat 
es regruixa amb una construcció també circu-
lar d’1,5 metres de diàmetre, amb cara exterior 
de peces regulars de dimensions petites, ben 
disposades i lligades amb morter; mentre que 
interiorment l’aparell és més desordenat. Situa 
la primera torre al segle x, i sembla apuntar 
cap a una filiació andalusina, encara que sense 
ser taxatiu, i l’exterior cap a l’xi (Bolòs, 1994, 
473-474; Fité, 1993, 97-98). 

La torre de Santa Perpètua de Gaià (Pontils, 
Conca de Barberà) és una construcció interes-
sant de planta triangular. La primera fase es 
data per Cabañero entre el 985 i el 995, i la 
segona entre els anys 1000 i 1010 (Cabañero, 
1996, 316-319). Les analítiques de carboni 14 
de la fusta relacionada amb la construcció de 
la primera torre donen, però, una datació molt 
més reculada que caldrà estudiar molt detin-
gudament i amb prudència.3

És innegable que a Vallferosa ens trobem 
amb dues fases, però caldria plantejar-ne la 
seva diferència cronològica o si és un tema 
constructiu o de replantejament d’obra, per 
exemple. En primer lloc, cal reconèixer que no 
hi ha diferències tècniques especials entre les 
dues anelles, o entre la porta de la torre interior 
i l’exterior.

Es podria pensar que la construcció de les 
dues anelles no sigui una qüestió cronològica 
sinó constructiva o un replantejament d’obra. 
El primer projecte devia traçar ja l’erecció 
d’una torre de grans dimensions, fet que im-

3. En la primera fase de la torre es van utilitzar com a element constructiu elements de fusta que han romàs in situ fins 
ara. Doncs bé, els resultats de 4 analítiques de carboni 14 fetes pel CEDAD-Centro di Datacione e Diagnostica de la 
Universitat del Salento (Brindisi) apunten a una cronologia de finals de l’antiguitat tardana o època paleoandalusina, 
com després es comentarà.
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plica un gruix de murs força important, i es 
veu en els amples de les dues anelles, d’uns 2 
metres cadascuna a la base (Fig. 4).

Construir una anella única de més de 4 me-
tres al peu comporta una amplada molt gran 
per treballar i dificultats a l’hora d’endurir el 
morter i continuar l’obra. A més, no es veuen 
traces de bastides ni a l’anella exterior ni a l’in-
terior, com tampoc d’encofrats com defensa 
Cabañero.

L’arqueologia ens mostra exemples de murs 
força amples aixecats amb encofrats juxtapo-
sats. De morter de calç en tenim a la vil·la ro-
mana de Cal·lípolis (Vila-seca, Tarragonès) i 
de tàpia en tenim a les muralles medievals de 
Montblanc (Conca de Barberà) i Tarragona. 
És, doncs, una solució tècnica òptima per a 
construccions de força gruix, però una ampla-
da de mur gaire gran implicaria una estructura 
d’encofrat molt reforçada i un enduriment de 
morter també lent.

Per altra banda, encofrar una superfície 
corba obligaria a situar les llates de fusta no 
en posició horitzontal, sinó vertical, cosa que 
no s’aprecia a Vallferosa. Per postres, l’encofrat 
deixa unes empremtes força característiques 
amb marca de les tongades o tapiades de mida 
molt regular i rítmica, cosa que tampoc no es 
veu. I a més, la secció en talús irregular de la 

torre dificulta encara més l’adopció d’aquesta 
tècnica constructiva. Cal, doncs, deixar en sus-
pens el plantejament de l’ús de l’encofrat en la 
construcció de les anelles de la torre, a excepció 
d’espais com portes, latrina, cadafals i estances 
del cos superior.

Però tornem a la possibilitat que la torre 
folrada sigui més fruit d’una manera de cons-
truir que no pas una diferenciació cronològi-
ca. Plantejar que ens trobem amb una forma 
d’aixecar el mur en dues grans tongades, a 
l’estil de la juxtaposició d’encofrats que hem 
comentat és suggeridor, però també planteja 
problemes: dues tongades de gairebé 2 metres 
d’ample a la base? No tindran els mateixos 
problemes d’enduriment que hem comentat? 
Ara bé, construir en 2 anelles tan amples a 
la base permet potser que treballin amb més 
comoditat i celeritat dos equips d’operaris que 
no pas amb una anella sola. Una rosca menor 
no permetria aixecar l’alçada assolida, i fer 
l’obra en tongades més estretes complicaria 
la seva organització.

El parament exterior de l’anella externa, és a 
dir el que es veu des de fora mostra clarament 
una sèrie de tramades constructives d’uns 20-
30-40-50 cm d’alçada i de forma regular es 
veuen unes línies verticals que podríem inter-
pretar com l’inici de tongades que van marcant 

 
Fig. 4. Torres relacionables amb Vallferosa: Ardèvol, el Cargol i Santa Perpètua de Gaià
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Fig. 5. Detall de l’acabat de l’anella interior amb 
marca de regalims de morter, i de l’exterior amb 
solapament de capes 

la pujada de l’anella. Especialment gran és la 
que es veu a peu pla, el costat esquerre de l’es-
voranc de la base.

Un detall que pot ser important: l’acabat 
de les tongades exteriors mostra com es van 
encavalcant, de manera que a la tongada in-
ferior se superposa la superior i així successi-
vament. El fet és significatiu: l’anella exterior 
es va rematant exteriorment a mesura que 
es va pujant. La manca d’elements que facin 
pensar en bastides exteriors només es pot ex-
plicar d’una manera: l’acabat es fa des de la 
mateixa anella, treballant des del seu interi-
or. El procés potser era aixecar el parament 
exterior, que devia fer de barana per als ope-
raris, i des de dins esquerdejar la cara vista, 
i després farcir l’espai interior amb mescla 
de morter i pedra. L’esvoranc de la base de la 
torre ens marcaria aquesta diferència entre la 
cara exterior i el nucli de l’anella, amb espais 
buits entre les pedres (cosa que segurament 
també passaria si l’ordre d’obra fos un altre) 
(Fig. 5 i 6).

Però el parament exterior de l’anella inte-
rior, que es veu en aquest esvoranc o dins la 
xemeneia intramural això no es veu tan cla-
rament. I en aquests dos punts tampoc s’apre-
cien forats que marquin una bastida. S’hi ve-
uen també regalims del morter que marquen 
una manca de cura en l’acabat de l’anella. 
Sembla com si no hi hagués intenció de dei-
xar la cara mínimament acabada, com si no 
estigués pensada per anar a la vista.

A més, la inexistència de tongades mar-
cades, com a l’anella exterior, ens indica que 
l’obra es devia fer amb trams de més alçada 
perquè hi ha més seguretat pels operaris.

Cal plantejar-se amb tot això dues possibi-
litats: una primera torre que mentre es cons-
trueix es replanteja i s’amplia en diàmetre i 
alçada, o una torre plantejada d’origen amb 
la faiçó que ens ha arribat i que es construeix 
pujant de forma consecutiva i en tongades, 
primer l’anella interior i després, l’exterior.

Això explicaria les poques diferències tec-
nològiques entre els paraments de l’anella 
exterior i la interior, les diferències d’acabat 
entre l’interior de la torre i la xemeneia, amb 
un esquerdejat que emmascara les tongades, 
ja que són més accessibles amb estructures 
de fusta que no necessiten encastar-se en els 
murs, sinó que senzillament recolzen sobre les 
represes constructives i/o s’hi estampeixen; 
mentre que a la cara de l’anella exterior es 
veuen clarament les tongades per la dificultat 
(i la contingència) d’igualar l’esquerdejat en 
una obra on la bastida és la mateixa construc-
ció. Per postres, les diferències constructives 
entre la latrina i les obertures dels cadafals, o 
entre les dues portes, són ben poques per no 
dir inexistents.4

4. Una estructura de folre de torres probablement fruit d’un replantejament d’obra o com a reforç constructiu es detecta 
al castell del Brull (Seva, Osona), tot i que de cronologia força posterior. Cfr. MenChon 2003.
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Fig. 6. Plantes de la torre a diferents nivells (base J. Aguirre Estop, amb petites modificacions)
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3 4
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4.3 Una torre higiènica, però sense fines-
tres?

La latrina sobre el primer trespol de l’anella 
interior és un altre element força interessant. 
Es va construir de forma unitària al mur i el 
seu espai travessa gairebé la totalitat del seu 
gruix, i queda el final amb un paredat força 
prim que es trava en els muntants de l’estruc-
tura. Té una profunditat d’1,80 metres. La 
seva planta és a una esqueixada oberta cap a 
dins i es cobreix amb una volta de canó feta 
amb encofrat de fusta, del qual es veuen les 
empremtes de les llates i fins i tot alguns bo-
cins de material ligni.

A la base, a tocar del tancament hi ha una 
cubeta o albelló que devia fer de receptacle dels 
excrements. Però, exteriorment no es veu cap 
desguàs.5 Aquest fet podria fer-nos pensar que 
en aixecar-se l’anella exterior, la latrina devia 
quedar condemnada i se’n va construir una 
altra, a l’alçada de la cambra de combat.

Els muntants de la latrina són de blocs de pe-
dra de grans dimensions, similars als de la porta 
interior, tot i que més irregulars, i rematats amb 
morter a junta plena. A banda i banda es veuen 
sengles regates coincidents amb juntes que es 
pot interpretar que eren per instal·lar-hi el se-
ient. Es conserva encara un bocí de la planxa de 
fusta. La seva situació en junta i sense evidèn-
cies de repicat a posteriori ens fa pensar que la 
peça de fusta del seient es devia col·locar en el 
moment de construir la latrina, per la qual cosa 
podria ser perfectament original.

També crida l’atenció que en aquesta torre 
no hi ha obertures d’il·luminació ni respira-
ció, a excepció és clar, de les petites llucanes 
de l’escala intramural i dels cadafals. Potser 
perquè la zona per ser habitada o freqüentada 
era a dalt? Llavors què fa la latrina al nivell del 
primer trespol? O és que tenim dos punts on 
hi havia freqüentació o hàbitat: els accessos i la 
cambra de combat? Tampoc es veuen evidèn-
cies de parts amb rubefacció, que indicarien 

una llar o similar, ni parts fumades, si és que 
això és significatiu.

La manca de desguàs de la latrina a l’anella 
exterior fa dubtar en certa manera del plante-
jament de dues anelles aixecades en un mateix 
projecte constructiu. Però potser es pot expli-
car per un replantejament de projecte origi-
nal, o per una latrina sense desguàs, i amb 
un sistema de recollida de residus mitjançant 
cubeta i un contenidor portàtil, o pel fet que 
no és realment una latrina sinó un armari. 
Però llavors quina funció té la peça de fusta? 
És una lleixa? Només una? De moment l’hem 
d’entendre com a seient obert per davant per 
poder evacuar les deposicions dins un recipient 
sobre una mena d’albelló cec, que tampoc seria 
d’estranyar… De fet no hi ha empremtes que 
estigués tancat per davant.

A l’anella interior, per sota del nivell del 
segon trespol hi ha una petita obertura qua-
drada solidària constructivament amb el mur. 
Aquesta traspassa la torre i va a parar a l’escala 
intramural. Si l’anella interior fos cronològica-
ment anterior a l’exterior, no n’hi hauria més? 
O és una obertura feta expressament per servir 
de comunicació amb la xemeneia la qual cosa 
indica que les dues anelles es van construir 
dins d’un mateix projecte? (Fig. 6 i 7)

4.4 Dues portes o un sistema d’accés en col-
ze o baioneta?

Si tenim dues torres, o dues anelles, doncs, 
necessitem dues entrades. L’accés a l’anella o 
torre interior és una porta bastida en el ma-
teix moment constructiu. Es conforma per dos 
muntants de carreus o blocs desbastats força 
ordenats i que han perdut bona part del morter 
de les juntes. Damunt seu hi ha una volta esca-
nyada que potser tenia a la banda més exterior 
una llinda de fusta o pedra, tot i que no s’hi 
marca cap empremta, la qual cosa deixa aquest 
aspecte en suspens. No hi ha traça de marc, 

5. Corregim així el lapsus calami que vam fer en la nostra anterior publicació en què relacionàvem el desguàs de fusta 
del nivell de cambra de combat (Menchon, 2011).
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Fig. 7. Llucana de l’anella interior i latrina:  
1. llucana des de l’interior de l’anella; 2. des de la 
xemeneia intramural, sota la segona represa;  
3. vista general de la latrina; 4. interior; 5 i 6. 
encaixos de la taula del seient; 7. volta; 8. albelló

però sí de la trava i un remarcat de marxapeu. 
Les dimensions són certament importants, 
alçada actual de 2,25 metres, tenint en comp-
te que ha perdut la cara interior de la volta, i 
una amplada d’1 metre. Tampoc no s’hi veuen 
marques de polleguera.

En canvi, la porta exterior és més petita, 
1,38 x 0,95 metres, per la qual cosa qui hi pas-
si, ha d’entrar si més no ajupit. Es forma per 
dos muntants paral·lels, com la porta interior, 
i també marca la cara exterior amb carreus. 
Sobre aquests hi ha una volta escanyada feta 
amb encofrat (resta una mica de fusta en un 
dels costats, que fa de falca) o que exteriorment 
se soluciona amb un arc gairebé de ferradu-
ra amb llinda de pedra i timpà de maçoneria. 
Així tenim una secció de porta amb capialt. Al 
costat esquerre des de l’exterior es veu el ressalt 
del marc i, a la banda contrària, l’encaix de la 
trava de porta. Sota la llinda, al costat esquer-
re tot entrant, hi ha el forat de la polleguera, 
i al marxapeu hi ha el que podria ser un altre 
encaix, encara que molt perdut.6

Tal vegada la manca de marc diferenciat 
de la porta interior tingui una causa. El tan-
cament de la de dins seria per peces de fusta 
mòbils i extraïbles totalment per donar pas. La 
porta exterior té marc i polleguera per evitar 
que la peça de fusta caigui al buit de forma ac-
cidental. És molt agosarat pensar que la porta 
interior no necessita marc o polleguera, perquè 
quan es va construir ja estava plantejada com 
a tal i una acció de palanca per treure-la de 
lloc vindria dificultada per les dimensions de la 
xemeneia intramural i la seva defensa vertical?

Per què no pensar que la diferència d’alçada 
de les dues portes es podria prendre com una 
qüestió defensiva: la necessitat de dificultar el 
pas des de l’anella exterior, amb unes dimen-
sions menors que les de la interior? La porta 
interior no necessitava unes mides tan petites 
que incomodarien força el pas en l’ús quotidià, 
i en cas d’atac estava prou ben defensada des 
de la xemeneia i per les dimensions de l’espai 
que té al seu davant (Fig. 7).

6. Corregim aquí també la nostra observació publicada a Menchón 2011. Dec la correcció a l’aguda observació de Màrius 
Codina.
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rar-se, girar i baixar o saltar un desnivell d’1,66 
metres. Després haurà de tornar a girar i salvar 
una segona porta en un espai estret que li im-
pedeix tant fer palanca per tirar la trapa, com 
fer ús lliurement de l’armament. Mentrestant, 
des de la xemeneia intramural seria atacat per 
tota mena d’elements llancívols. (Fig. 8 i 9)

4.5 Xemeneia intramural: defensa o caixa 
d’escala?

Un altre dels elements característics de la torre 
de Vallferosa és el que podríem definir com a 
xemeneia o caixa d’escala intramural. Es trac-
ta d’una reserva d’espai feta en el moment de 
construcció de l’anella exterior que, amb un 
desenvolupament vertical i en forma de pirà-
mide truncada, va des de les portes interior i 
exterior fins a un recambró cobert amb volta 
a nivell dels cadafals inferiors. La cara interior 
es correspon amb l’anella primera, mentre que 
les cares menors i l’exterior es construeixen 
unitàriament amb l’anella segona o exterior. 
El nivell inferior marca un arc d’1,46 metres 
d’ample per uns 4 metres de llarg, i dalt de 
tot devia tenir aproximadament 0,80 x 0,50 
metres.

Els paraments interiors de la xemeneia mos-
tren un arrebossat molt bast, o millor dit un 
esquerdejat, i s’hi entreveuen tongades d’obra, 
encara que sense la definició de l’anella exte-
rior. Aquesta apreciació es pot aplicar en els 
quatre paraments de la xemeneia.

Quant a la relació entre l’anella interior i 
l’exterior, es veu clarament com la segona re-
colza en la primera, més quan aquesta té un 
desenvolupament vertical en talús.

Però cal recordar que la porta exterior con-
serva una llinda que no tenim a la interior 
(com passa també a la torre d’Ardèvol), i que 
si bé no hi ha indicis de la seva existència, po-
dria haver-hi estat, cosa que marcaria un pas 
extraordinàriament petit (d’1,25 m aproxima-
dament) que no es correspon amb les mides de 
capialt (2,05 a 2,25 m). Un altre interrogant a 
resoldre.

La ubicació de les dues portes no és pas en-
frontada, ans al contrari. L’exterior és just sobre 
el cingle i la interior és més cap al sud-oest i 
donava sobre la base de la torre si acceptem que 
hi ha dues fases cronològicament diferenciades. 
Però per què no la van obrir just sobre el cingle 
cosa que li hauria donat una major capacitat de-
fensiva en augmentar la dificultat d’accés? 

Són a banda i banda de la base de l’escala 
intramural, cosa que es podria prendre per-
fectament com la lògica constructiva de dues 
fases temporalment separades. Però si entenem 
que les dues anelles són realment de la matei-
xa cronologia, ens trobem amb un interessant 
exemple de porta en baioneta o en colze, siste-
ma de defensa passiva prou conegut en l’arqui-
tectura militar des de l’antiguitat.7 Per postres 
les dues portes són a diferent nivell. Entre el 
brancal dret de la porta interior i l’esquerre de 
l’exterior hi ha un canvi de cota d’1,66 metres 
salvat amb un mur de maçoneria solidari amb 
l’anella exterior.

Sigui una porta en colze pensada i executa-
da en el mateix projecte, sigui un primer accés 
directe a la torre amb porta elevada i poste-
riorment enriquit amb la baioneta i desnivell, 
la solució poliorcètica no deixa de ser més que 
efectiva. L’assaltant ha d’entrar ajupit o de ge-
nolls per una porta d’1,35 metres, reincorpo-

7. Cfr. Mora-Figueroa 1994, 20-22, veu acceso en recodo. Es tracta d’un recurs de la poliorcètica militar que ja es do-
cumenta a la muralla d’Eumenes II (197-159 aC) a Pèrgam. En època romana es torna a veure a les fortificacions 
baiximperials de forma ocasional, i també en el món bizantí com a la fortificació de la ciutat alta d’Ankara (641-668). 
Aquest sistema defensiu de pas en colze o basura es documenta aviat en les fortificacions islàmiques com a Bagdad 
(762-765) o les defenses fatimites del Caire (1087-1092). També és a Ifriqiyya, al ribat de Monastir, cap a l’any 1000. A 
Al-Àndalus es troba a Granada i en fortificacions almohades, almoràvits i nassarites. La influència mudèjar fa que en 
trobem a la zona central i sud de Castella: Escalona, Buitrago de Lozoya, Alcalá de Guadaira... En canvi és un sistema 
que no es documenta gaire a Europa, tot i que apareix a Gal·les per influència de l’arquitectura de les croades.
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Fig. 8. Porta de l’anella interior: 
1 des de l’anella exterior; 2. des de l’interior de la torre; 3 i 4 muntants de la porta;  
5. marxapeu; 6. encaix de la trava de la porta
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Fig. 9. Porta de l’anella exterior: 
1 des de fora; 2. des de la xemeneia intramural; 3. marxapeu amb marca de la polleguera al costat dret 
del lector; 4. polleguera; 5. mur de ressalt de desnivell entre la porta exterior i la interior; 6. detall de 
l’axonometria del sistema d’accés segons J. Aguirre Estop (publicat a Cabañero, 1996 i 1998)
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Dins la xemeneia hi ha unes riostes de pe-
dra, algunes de monolítiques, que es poden 
prendre com a replans d’escala. Són a 7,74 i 
11,07 m per sobre de la plataforma de la porta 
exterior. Cada replà es forma per tres elements: 
a banda i banda de la xemeneia hi ha, solidaris 
amb l’anella, dues represes formades per car-
reus desbastats units amb morter i, al mig de 
la xemeneia, un perpany o riosta per sustentar 
el replà i l’escala; en el cas de la segona, aquesta 
és doble i conserva el terra de fusta. 

A això hem d’afegir que la doble riosta de 
pedra que sustenta la segona represa de l’es-
cala intramural sembla haver estat instal·lada 
en el moment de construir l’anella interior. 
Ara bé, cal ser prudents i pensar en la possi-
bilitat d’un arrebossat tant del forat d’escala 
intramural com de l’interior de la torre. Però 
si és així, per què es veuen tan clarament les 
juntes d’obra de la xemeneia? Una observa-
ció acurada ens mostra que l’arrebossat de la 
xemeneia és el mateix per a l’anella interior i 
l’exterior, i es veu que en alguns punts, com 
a l’esquerda que diferencia les dues anelles, 
aquest arrebossat es trenca: tenia, doncs con-
tinuïtat. Si fos un arrebossat no coetani a les 
dues anelles, per què té continuïtat? Si hi ha 
dues fases, per què no en tenim dos de dife-
renciats a l’anella interior?

Passades les represes, la xemeneia es va 
tancant i va a parar a un recambró de planta 
quasi rectangular i coberta, que es correspon 
amb un dels cadafals o lladroneres de la filada 
inferior. El seu cadafal s’ha de posar en relació 
amb una sèrie de petites finestretes o llucanes 
de petites dimensions que hi ha al llarg de la 
xemeneia de l’escala i que es van construir 
totes de manera unitària amb l’aixecada de 
l’anella exterior. Si bé no estan alineades, 
marquen un cert ordre vertical sobre l’eix de 
l’escala intramural.

Sobre aquesta estança n’hi ha una altra de 
similar i planta trapezoïdal (2,40 x 0,70 x 1,30 
m) coberta per una altra volta i feta amb en-
cofrat. En un moment indeterminat, possible-
ment quan es va construir la cúpula de carreus 
de la cambra de combat, hom va foradar la vol-
ta per tal de fer l’accés a la terrassa de la torre. 
Originàriament aquest espai podria tenir una 

funció de cos de guàrdia, o tenir una funció no 
definida o múltiple ateses les seves dimensions. 
La il·luminació de l’espai s’efectua per una llu-
cana o finestreta.

Cal plantejar un dubte raonable sobre aquest 
accés intramural: es va idear per accedir a la 
part superior de la torre quan això es podia fer 
en millors condicions des de l’anella interior o 
és un sistema de defensa vertical utilitzat de 
forma secundària com a accés? Pensem que 
el recolzament al nivell de cadafals és sobre 
la seva vertical, la cambra superior també, de 
manera que es pot vigilar l’entrada tant des de 
dins com des de fora. Certament el sistema de 
xemeneia evoca un tipus de defensa vertical 
prou conegut en el món islàmic i oriental com 
és la buhedera (Mora-Figueroa, 1994, 56-57). 
Potser té la doble funció. (Fig. 10)

4.6 La defensa vertical amb cadafals o lla-
droneres de fusta

La zona superior de la torre és tal vegada l’espai 
més interessant. Es va reservar per establir-hi 
el que podríem definir com una cambra de tir 
o de combat que es devia compondre de dos 
pisos de defenses que es van alternant horit-
zontalment, que marquen una estructura ex-
terior i interior a dos nivells o en ziga-zaga. 

El nivell inferior es conforma per un total 
de sis obertures, una de les quals coincident 
amb l’accés superior a la xemeneia intramural. 
El superior es forma per sis obertures més i 
un espai de reserva que és l’estança que ser-
veix per sortir actualment a la terrassa. Ca-
bañero les defineix com a cadalsos, terme que 
podríem traduir al català com cadafals i que 
probablement utilitzi per l’ús de la fusta en la 
seva construcció. També els podríem definir 
com lladroneres (cast. ladronera i antigament 
buharda, fr. bretèche, cfr. Mora-Figueroa, 1995, 
56 i 212-125; Riu, Bolòs, 1986).

En termes generals podem dir que aques-
tes defenses es devien formar per una reserva 
d’espai muntada entre sengles murs solida-
ris a la torre, fets de maçoneria i morter, i 
es remata la sortida a l’exterior per un petit 
ampit també de maçoneria i morter. El tan-
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Fig. 10. 1. Secció de l’escala intramural (base J. Aguirre Estop publicada amb petites modificacions);  
w2. vista des de baix; 3. segona represa; 4. detall de la relació entre la riosta inferior de la segona 
represa i l’anella interior; 5. detall de punt de càrrega de l’anella exterior a la interior; 6. junta de les 
dues anelles amb capa d’arrebossat trencada que marca que és el mateix per a les dues anelles
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cament devia ser amb una volta de canó feta 
amb encofrat sobre represa, la mateixa tècnica 
constructiva que s’ha anat repetint en altres 
punts. Així la secció dels diferents cadafals o 
lladroneres mostra una forma d’arc escanyat 
o de ferradura.

A cada costat de les obertures hi ha dos ele-
ments que en una primera visió fan pensar en 
espitlleres, com s’havia publicat en el seu mo-
ment. Realment són els encaixos de l’estructu-
ra volada dels cadafals o lladroneres.

A cada obertura, en el moment de cons-
truir-les, s’hi van instal·lar sengles voladissos 
de fusta formats per bigues que entren força 
en el nucli del mur. L’encaix irregular, per fi-
car-se al mateix temps fusta, morter i pedra i la 
manca d’evidències d’encastament indica que 
es van construir alhora mur i lladroneres i no 
primer un i posteriorment les altres. Les pare-
lles de bigues inferiors devien ser una mica més 
amples tal vegada per qüestions constructives i 
per poder suportar alguna mena de tancament 
o defensa. La disposició dels voladissos de biaix 
respecte a la finestra devia marcar una planta 
triangular o triangular truncada. Una solució 
similar es documenta a la torre del castell de 
Santa Coloma de Queralt, del segle xi (Fuguet, 
Plaza, Hofbauerova, 2010, 36-41). 

La construcció d’una cúpula de carreus 
en un moment posterior ha modificat l’in-
terior de la cambra de combat, que podríem 
entendre organitzada en trespols i coberta en 
forma de terrassa amb desguàs al nord, tal i 
com ens ha arribat, i amb merlets de grans 
dimen sions. Cabañero defensa que aquí hi 
havia també una altra latrina, que entenem 
que estava relacionada amb una obertura sota 
el primer nivell de cadafals o lladroneres, al 
costat nord. És una petita obertura solidària 
al mur dins la qual es veuen dues peces de 
fusta en gradació, amb un canaló central que 
es pot entendre perfectament com un des-
guàs.8 Ara per ara no es pot definir si és l’eva-
cuació d’una latrina o no, però cal fer una 

observació. La secció del canaló i el pendent 
dificulten l’evacuació de sòlids, per la qual 
cosa caldria ser prudents en l’explicació del 
desguàs de la latrina. En el cas de la latrina 
del castell de Santa Perpètua de Gaià hem po-
gut observar que surt de la torre per un forat 
també de dimensions petites, però dins de la 
torre es forma per un embut amb un fortíssim 
pendent, gairebé vertical que facilita enorme-
ment la sortida de les femtes. (Fig. 11)

4.7 La construcció de la cúpula de carreus 
de la cambra de combat, els arcs de l’anella 
interior, una sitja i una escala d’obra

Si seguim Cabañero, al segle xi la cambra de 
combat va sofrir una modificació important 
que consisteix en la construcció d’una cúpula 
de carreus que li dóna una nova fisonomia. A 
aquest moment també correspon l’obra d’una 
sitja o dipòsit a nivell de l’accés interior, i de 
tres arcs per sustentar trespols a l’interior.

La cúpula es va aixecar aprofitant la terce-
ra represa interior, amb una anella de carreus 
desbastats i sobre seu, el desenvolupament del 
casquet hemisfèric. A les diferents entrades de 
les lladroneres i accessos de la part superior 
es veu clarament com la cúpula o el replè dels 
seus ronyons recolzen en la cara interior de la 
torre. 

Què va comportar aixecar la cúpula des 
del punt de vista defensiu? Doncs va respectar 
el nivell inferior de cadafals, de manera que 
davant de cadascun es va fer una reserva en 
forma de porta estreta rematada per llinda de 
pedra; però en canvi el nivell superior va que-
dar condemnat deixant tan sols una sèrie de 
petites obertures d’il·luminació. Va segellar 
també la hipotètica latrina i va modificar el 
sistema d’accés a la terrassa. Hem de suposar 
que una estructura de fusta de la coberta de la 
torre devia permetre l’accés a la terrassa, però 
en aixecar-se la cúpula això es va haver de mo-
dificar i és plausible que llavors es foradés la 

8. Corregim aquí les observacions fetes respecte d’això en el nostre article anterior (Menchon, 2011). Resten també 
suspeses les propostes d’interpretar aquests forats com a enriostaments interiors.
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Fig. 11. 1. Final de l’escala intramural amb cambra amb obertura de lladronera; 2. cambra superior 
posteriorment aprofitada per a pas a la terrassa; 3. acabament superior amb lladroneres o cadafals;  
4. detall d’un dels cadafals o lladroneres des de l’exterior (J. A. Adell); 5. detall de l’interior d’un dels cadafals 
o lladroneres des de l’exterior de la torre (J. Olivé); 6. detall de la fusta dels costats de lladronera o cadafal  
(J. Olivé); 7. desguàs de la zona superior de la torre, relacionable amb la hipotètica segona latrina proposada 
per Cabañero; 8. secció de la cambra de combat (base J. Aguirre Estop amb modificacions); 9. proposta de 
restitució de la zona superior de la torre segons X. Hernández (2003)
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volta del recambró del segon nivell de cadafals 
i potser també la del primer nivell.

La tècnica constructiva de la cúpula és in-
teressant. Es forma per filades de carreus de 
dimensions importants, ben escairats i acabats 
amb punxó o escoda. Les juntes poden arribar 
a 1 cm i originàriament serien enrasades. Els 
blocs es disposen a trencajunt en filades regu-
lars i van disminuint en dimensions a mesura 
que es va guanyant alçada i angle. La cúpula 
es forma per filades concèntriques que acaben 
en un espiral de tres tombs i clau irregular al 
bell mig, amb una faiçó diferent a la resta, que 
no podem definir ara per ara si és per un canvi 
tecnològic, un segellament posterior o la de-
gradació d’un punt que ha sofert l’acció de la 
humitat.

Les obertures se salven prou bé amb inter-
rupcions verticals ben escairades, amb llinda 
de vegades formant un petit fals arc, i en l’accés 
a l’escala amb un arquet escarser de quatre do-
velles, i en el cas del pas al recambró superior 
amb una àmplia llinda. El pas al nivell superi-
or de cadafals queda tancat, i es converteix en 
un seguit de llucanes d’il·luminació de forma 
quadrada (26 x 40 cm, p. ex.). També es veuen 
una sèrie de forats per a estructura de fusta 
que en principi interpretem com a encaixos 
del cindri per construir la cúpula.

Una pregunta que ens podem fer és per què 
es va condemnar el segon nivell de cadafals. 
Hem de tenir en compte que aquest coincideix 
amb el ple desenvolupament del ronyó de la 
cúpula i els constructors devien tenir por de 
debilitar-la massa amb sis obertures de di-
mensions suficients per permetre el seu ús, de 
manera que només van reservar espais per a 
la il·luminació.

Les característiques del carreuat de la cúpu-
la són similars a les dels arcs aixecats en les tres 
represes interiors per la qual cosa és plausible 
pensar que aquests elements són tots de la ma-
teixa fase constructiva, com també la sitja o el 
dipòsit del nivell inferior de la torre. Ens han 
arribat els arcs dels dos pisos superiors, mentre 
que el de la represa inferior estava desmuntat 
i es veuen els encaixos d’encastament. Devien 
ser gairebé escarsers sobre els quals descansa-
ven les bigues del trespol. És molt interessant 

que s’hagi conservat parcialment el darrer pis, 
just sota la cambra de combat. Aquí podem 
veure com sobre el pla de l’arc s’instal·len 
troncs de fusta que recolzen en la represa, on 
hi ha també forats d’encastament. Sobre seu, 
un llit de branques i finalment una capa de 
terra piconada parcialment conservada. Una 
estructura similar es veu en la segona repre-
sa de l’escala intramural, però aquí en lloc de 
branques, hi ha llistons.

En l’arc de la segona represa es conserva 
encara in situ un doble ganxo de ferro que en 
principi es podria prendre com a peça origi-
nal.

En relació amb la construcció dels arcs, o 
potser en una fase posterior, es va construir 
una escala de cargol de la qual es conserven 
encara algunes tramades fetes de morter de 
guix i pedra, i alguna biga de fusta encastada 
a la paret. Potser les dificultats de l’ús de l’accés 
intramural van dur a construir aquesta obra, a 
més de poder donar ús als diferents nivells de 
la torre, inaccessibles des de la xemeneia.

A la base hom va aixecar un dipòsit o sitja 
de planta circular, amb desenvolupament fet 
de maçoneria i coberta amb una cúpula de 
carreus on hi ha l’anella d’accés en forma de 
brocal amb tapadora. Té una alçada de 6,90 
m i un diàmetre interior de 2,05 m, amb boca 
d’1,00 m. 

El fet d’aixecar-la devia comportar el replè 
de la part inferior de la torre i un sobreaixe-
cament del nivell de circulació, cosa que devia 
obligar a construir quatre graons al nivell de 
la porta interior.

Quant a la funció del dipòsit, hem de veure 
que no hi ha evidències de conduccions, ni ar-
rebossats hidràulics, la base és la mateixa roca 
que, a més, està diaclasada. Així doncs, és més 
factible pensar que és una sitja o dipòsit de sò-
lids que no pas una cisterna.

Però quan es va construir aquesta fase con-
formada per la cúpula, la cisterna i els arcs? Si 
seguim Cabañero, ho hauríem de datar al segle 
xi. Cal veure què ens marquen els paral·lels. 
Potser una datació de carboni 14 de la fusta as-
sociada al darrer trespol ens pugui il·luminar, 
així com la de la que està relacionada amb l’es-
cala de cargol de l’interior. (Fig. 12 i 13)
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Fig. 12. 1. Vista de la cúpula de la cambra de combat (J. A. Adell); 2. detall de l’accés a la cambra; 3. detall de 
la solució arquitectònica de l’accés als cadafals o lladroneres inferiors; 4. detall de la solució arquitectònica de 
la conversió dels cadafals o lladroneres superiors en llucanes; 5. detall de la relació física entre la cúpula de 
l’anella de combat i l’anella exterior; 6. detall de la cúpula
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Fig. 13. 1. Vista dels trespols i arcs de l’anella interior; 2. vista de l’arc del tercer nivell amb trespol de fusta 
conservat; 3. vista del paviment de terra sobre aquest trespol; 4. doble ganxo de l’arc del segon nivell de 
l’anella interior; 5 i 6. cúpula de la sitja o dipòsit de l’anella interior
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4.8 El coronament de la torre: terrassa

La construcció de la cúpula superior va modi-
ficar substancialment la fisonomia de la torre. 
El seu aspecte actual és, doncs, fruit de dues 
fases almenys: fris de merlets i desguàs d’ai-
gües per un simple forat, corresponents a la 
construcció de l’anella exterior, i coberta de 
cúpula del que podríem definir com la tercera 
fase descrita per Cabañero.

Quant als merlets, els hem de veure sobre 
un ampit de maçoneria. Devien ser peces de 
la mateixa tipologia constructiva, d’uns 80 cm 
d’ample per uns 80 d’alt, i rematada tal vegada 
triangular.

És interessant tenir en compte que a l’ex-
terior es veuen diferents nivells d’encaixos de 
fusta que caldria relacionar amb construccions 

annexes de dimensions, funció i cronologia ac-
tualment no definibles. Destaca primer de tot 
tres alineacions de forats a la zona de la porta 
que poden prendre’s com l’empremta d’un ac-
cés a la torre o potser d’habitatge.

A l’oest hi ha dues alineacions que mar-
quen dues vessants que caldria relacionar 
amb un edifici amb coberta a dues aigües i 
una am plia ció en alçada. Alguns encaixos en 
la zona més inferior podrien ser relacionables 
amb l’ús d’alguna mena de bastida en fer-se 
la base, o a una altra construcció que no ens 
ha arribat. Sobre la roca, a la banda nord tam-
bé s’observa una cubeta oberta a la roca, de 
funció ara per ara per definir. També hi ha un 
retall a la roca, al peu de la torre que podria 
fer de receptacle d’alguna estructura de fusta 
per definir. (Fig. 14)
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Fig. 14. 1. Escala interior; 2. merlets de la terrassa; 3. encaixos de bigues a l’exterior de la torre;  
4. petit dipòsit o encaix al peu de la torre
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5 Consideracions finals

La intervenció a la torre de Vallferosa va per-
metre l’extracció d’una mostra de fusta del 
cadafal corresponent a l’escala intramural. 
Aquesta va ser analitzada pel Laboratori de 
Datació per Radiocarboni de la Universitat 
de Barcelona gràcies al conveni que té signat 
amb el Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya. Els resultats de l’analítica de 
carboni 14, feta pel Dr. Joan Salvador Mestres, 
ens han donat una cronologia calibrada més 
que interessant i suggeridora: entre el 690-750 
(22 %) i 762-887 (73,1 %) que marquen un 
95,4 % de versemblança (cfr. Mestres, 2010, 
2011).

L’acceptació d’aquesta datació trenca clara-
ment amb les propostes cronològiques de la 
construcció de l’anella exterior de la torre. I 
és llavors quan entren els dubtes: és una fusta 
reaprofitada, és a dir més antiga i per això la 
cronologia és diferent a la proposada pels di-
ferents autors? Pesa més l’argument d’autoritat 
que no pas una analítica? Podríem dir que en 

un context urbà es pot acceptar l’aprofitament 
de la fusta, però es fa difícil de creure en un 
de rural, de muntanya i boscós: és més fàcil 
tallar un roure que no pas reciclar fusta antiga 
o vella. (Fig. 15)

També podem parlar de mostra contamina-
da o d’un error de les analítiques. En un labo-
ratori contrastat? Recentment Quirós apuntava 
que la datació radiocarbònica dels segles v, viii, 
xi i xiv no permet precisar més enllà de 2 o 
3 generacions (Quirós, 2008). El cert és que 
amb una sola datació radiocarbònica cal ser 
prudents. 

Però vet aquí que les quatre datacions de 
carboni 14 fetes en mostres de la torre interior 
de Santa Perpètua de Gaià (Conca de Barberà) 
ens han donat també una proposta cronolò-
gica que també trenca amb les propostes de 
Cabañero i la literatura arqueològica dels dar-
rers anys. En aquest cas ens trobem amb una 
torre de planta triangular amb una primera 
fase datada cap a finals del segle x i una segona, 
de regruiximent de murs i augment d’alçada 
de principis de segle xi, si seguim Cabañero 

 
Fig. 15. Datació radiocarbònica d’un fragment de fusta d’un dels cadafals o lladroneres. Quadre d’intervals de 
temps que contenen la veritable data calibrada i valoració de la seva versemblança (segons Mestres, 2011)
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(1996, 316-319). Les anàlisis del CEDAD - Cen-
tro di Datacione e Diagnostica de la Università 
del Salento (Brindisi) han donat la sorpresa: 
les datacions calibrades són: 420-620 (95,4 % 
de probabilitat), 660-870 (95,4 %), 540-640 
(95,4 %) i 610-780 (95,4 %). Veiem que ens 
movem entre el segle v i ix, però totes coinci-
deixen en el tram del segle vii. 

La sèrie analítica de Vallferosa és petita, un 
sol fragment. Però comptem amb més mos-
tres que esperem que aviat es puguin analitzar: 
de l’encofrat de la volta de la latrina, és a dir 
en relació amb la construcció de l’anella inte-
rior; de la porta de l’anella exterior, del segon 
trespol de l’escala intramural, sense oblidar la 
important quantitat de fusta que encara hi ha 
en els encastaments dels cadafals, en el tercer 
trespol o en l’escala de guix de l’anella inte rior. 
A més, les analítiques que està fent l’equip del 
Dr. Màrius Vendrell permetran marcar les di-
ferències, si és que n’hi ha, entre els morters de 
l’anella exterior i els de la interior.

Si efectivament podem confirmar la datació 
de segle viii-ix se’ns obren un seguit d’interro-
gants que fan d’aquesta torre una construcció 
fins i tot intrigant. La definició de Vallferosa 
com una torre feta per a la línia de defensa del 
comtat d’Urgell quedaria potser suspesa. Es 
podria pensar que realment era una obra de la 
línia de defensa andalusina dels darrers estreps 
de la marca superior a les planes de la Segarra 
i territoris defensats per les fortificacions que 
pivoten al voltant de madina Larida i Balagui 
(Balaguer)?

Si és així i prenem Vallferosa com una tor-
re andalusina o de l’òrbita andalusina, com 
interpretem, per exemple, Lloberola i Ardè-
vol? En el primer cas, l’arqueologia va definir 
una primera fase consistent en una torre de 
planta rectangular i una reserva tancada al 
seu costat. L’obra es va datar al segle ix, però 
els seus excavadors semblen decantar-se cap a 
un origen no andalusí: “Si bé les fonts escrites 
parlen, al segle viii-ix, de la zona d’Ardèvol 
com d’un indret o terra de ningú, límit entre 
el món musulmà, al sud, i el cristià, al nord, 
pensem que cap al segle ix hi va haver alguns 
punts d’avançada cristiana al voltant d’aques-

ta zona (torres de guaita), que no implicaven, 
però, una estabilització de la zona. Així ens 
ho demostra el cas d’Ardèvol. Al voltant del 
segle ix es construeix una torre de maçoneria, 
consistent en una torre de secció rectangular 
i un recinte adossat on es refugiaven els pocs 
habitants d’aquells indrets i s’aixoplugaven els 
animals.” 

És interessant que la intervenció arqueo-
lògica va localitzar evidències d’incendi que 
es relacionen amb fets violents al voltant de la 
famosa revolta d’Aissó el 826-827 (González, 
Markalain, 1991). Però també podríem pensar 
en una torre andalusina violentada per accions 
dels carolingis o comtals.

Si l’anella exterior és dels segles viii-ix, 
quina seria la cronologia de la interior? si 
acceptem que hi ha dues fases separades en 
el temps, ben bé ens podem trobar a finals 
de l’antiguitat tardana o poc després de la 
conquesta arabomusulmana. Si acceptem 
una mateixa cronologia de les dues, també es 
fa difícil el seu enquadrament en el discurs 
fins ara vigent. Caldria, per aquest motiu, 
tant la cronologia com l’adscripció de força 
elements de l’anomenada frontera del Riu-
bregós. Fins ara s’han datat cap al segle x, 
com a obra comtal, tot i que de fa anys es veu 
l’existència de construccions militars andalu-
sines: Ponts, Torà, Castellfollit de Riubregós, 
torre del Cargol... Però les característiques 
constructives són relacionables amb Vallfe-
rosa? (Giralt, 1986). La realitat és que en els 
darrers anys moltes d’aquestes adscripcions 
culturals i cronològiques han estat objecte de 
revisió, no sense polèmica (cfr. Martí 2008). 
Recentment, una altra torre presa com a obra 
del segle x, la de Sant Pere de Ribes, amb un 
magnífic arc de ferradura, ha estat estudiada 
de bell nou per N. Salazar i J. Sales i plantegen 
que pugui ser una obra andalusina aixecada 
“durant la primera meitat del segle x, i no 
amb anterioritat, en previsió que la frontera 
cristiana, en aquells moments alguns quilò-
metres més al nord, es desplacés cap al sud” 
(Salazar, Sales 2011, 47; cfr. Adell, Riu, 1980).

Però hi ha alguns detalls que no se’ns han 
d’escapar. En primer lloc la ubicació de la torre 
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en un punt enclotat, en una vessant, quan si fos 
una obra aixecada per al control de territori, 
andalusí o no andalusí, potser hauria de ser 
plantejada en un punt més alt, amb molta més 
visual i amb possibilitats d’interconnexió vi-
sual amb altres punts. A més és una torre amb 
espais destinats a magatzem i apta per a l’ús 
residencial, com marcarien les latrines. La seva 
ubicació controla perfectament un pas natural 
de les planes de Guissona cap al Solsonès, mit-
jançant una vall per on passa una carrerada. 
Per altra banda, el terme de Torà és arqueo-
lògicament molt ric, amb jaciments tant de ti-
pus funerari com fortificacions, per posar dos 
casos eloqüents, que apunten a una continuïtat 
de poblament des de l’antiguitat tardana fins a 
la conquesta feudal (Coberó, Garganté, Oliva, 
Ros, 2000 pàssim).

La torre de Vallferosa, amb aquesta ubicació, 
com la de Santa Perpètua amb els resultats de 
les datacions ens obren nous interrogants que 
caldrà respondre. Visigòtiques? Andalusines? 
Carolíngies? Comtals? O res d’això. Potser ens 
estem trobant amb estructures d’organització 
del territori de tradició antiga que queden en-
tremig de dues realitats, el món de l’òrbita an-
dalusina i el controlat primer pels carolingis i 
després pels feudals. Les tècniques constructi-
ves de Vallferosa són les mateixes que es veuen 
a Balaguer o a la propera torre del Cargol? Són 
les que hauríem de localitzar en les fortifica-
cions carolíngies i les primeres comtals? Po-
dem dir-ne res quan trontollen les seves crono-
logies: Santa Perpètua, Ardèvol, Artés, Biosca, 
Coaner, Gelida, Tona...? Fa la impressió que 
el millor a fer és replantejar el discurs històric 
que ha volgut enquadrar aquest període incert, 
obscur i intel·lectualment excitant, i tornar a 
començar a estudiar aquestes fortificacions 
des d’una perspectiva potser polièdrica, que 
ens portarà a noves preguntes –tal vegada no 
contestables de moment– i fer-les lluny dels 
plantejaments i apriorismes que tant ens ser-
veixen per no caure en la por d’equivocar-nos, 
i que per comoditat, autoritat, prudència... ens 
porten al parany de l’error històric. El temps 
ho dirà i esperem que ben aviat aquests bal-
boteigs tinguin ja una estructura lògica molt 
més sòlida.

De fet, en els darrers anys s’estan replante-
jant les filiacions cronològiques de no poques 
construccions religioses, especialment esglé-
sies, necròpolis i torres aparentment isolades, 
que poden marcar una realitat històrica prèvia 
a l’expansió feudal. En el cas del Penedès, per 
exemple, cal tenir en compte les observacions 
de J. Gibert (2006), o el que ens apunten altres 
treballs sobre necròpolis (Menchon 2011), i 
l’arquitectura de l’antiguitat tardana i pri-
mers segles de l’època feudal (Adell, Menchon, 
2005).
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Arqueobotànica i arqueologia experimental. 
20 Anys de recerca agrícola a l’Esquerda 
(Roda de Ter, Osona)
Imma Ollich i Castanyer,* Carme Cubero i Corpas,* Maria Ocaña i Subirana,*
Montserrat de Rocafiguera i Esponas*

1  El projecte de l’Esquerda

L’Esquerda (les Masies de Roda, Osona) és un 
jaciment arqueològic situat sobre la península 
que forma un meandre del riu Ter, un cop ha 
deixat el poble de Roda i abans d’endinsar-se a 
les Guilleries. La seva situació li confereix unes 
característiques estratègiques immillorables, i 
la mateixa orografia del terreny fa de la penín-
sula de l’Esquerda una fortalesa natural. 

L’existència d’algunes restes antigues visibles 
havia fet que s’hi desenvolupessin diferents in-
tervencions a inicis del segle xx que, més tard, 
a partir dels anys seixanta, es van intensificar 
de la mà de la Secció Arqueològica del Centre 
Excursionista de Roda. Aquestes actuacions es 
van dur a terme sobretot al voltant de la paret 
visible de l’església de Sant Pere de Roda. Les 
excavacions arqueològiques programades de 
caràcter sistemàtic van començar l’any 1977, 
vinculades a la Universitat de Barcelona com 
a part del programa de recerca en arqueologia 
del Departament d’Història Medieval, Paleo-
grafia i Diplomàtica. A banda de les restes 
medievals, a partir de l’any 1981 es va iniciar 

l’excavació de la zona ibèrica prop de la mu-
ralla, per la qual cosa la campanya anual es 
desdobla en dos equips especialitzats que tre-
ballen en paral·lel. En l’actualitat, les excava-
cions programades es fan cada estiu i les porta 
el mateix equip director. Al llarg d’aquests més 
de 30 anys, l’Esquerda ha demostrat que és un 
jaciment complex, amb una extensió de més 
de 12 ha, i amb una continuïtat d’ocupació des 
del bronze final (segle viii aC) fins a inicis del 
segle xiv, en plena època medieval, quan es 
des trueix i s’abandona l’assentament. Aquesta 
llarga seqüència cronològica es concreta en les 
etapes següents (Ollich, Rocafiguera, 1990): 

-  Bronze final, s. viii aC. Fons de cabana, 
amb material associat, que apareixen residual-
ment tallats per les estructures ibèriques.

- Període ibèric antic, ple i recent, des del se-
gle vi aC fins al segle i aC, amb la construcció 
d’un oppidum ausetà que serà destruït entorn 
al segle iii-ii aC i continuïtat d’hàbitat fins al 
segle i aC.   

-  Època visigòtica, amb un camp de sitges 
datat entorn als segles vi-vii dC, i possibles es-
tructures de fortificació.

* Universitat de Barcelona – Fundació Privada l’Esquerda
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- Època carolíngia, amb restes d’encaixos a 
la roca i de forats de pal, i estructures de forti-
ficació, segles viii-ix dC.

- Època altmedieval, poblat a l’entorn d’una 
primera església preromànica dedicada a sant 
Pere, amb restes d’habitatges corresponents al 
segle x.

- Època feudal, creixement del poblat feudal 
des del segle xi al xiii, amb cases i tallers, fins al 
1314, data de la destrucció i abandonament de la 
vila i l’església romànica de Sant Pere de Roda. 

El jaciment conserva un nombre important 
de restes visibles que es van ampliant amb cada 
excavació. També disposa d’una documentació 
escrita àmplia que permet la confrontació de 
les dades obtingudes. Per les seves possibilitats 
de recerca, per la seva aportació a la interpre-
tació històrica, per la seva situació estratègica 
sobre el riu i la difusió cultural que permet, 
l’any 2006 el jaciment de l’Esquerda fou de-
clarat bé cultural d’interès nacional (BCIN).

Al llarg dels anys de recerca al jaciment, i 
sempre amb el suport incondicional de l’Ajun-

tament de Roda de Ter, s’han consolidat dife-
rents entitats, espais i institucions que han sor-
git en relació i com a conseqüència del treball 
al jaciment de l’Esquerda: el Museu Arqueo-
lògic de l’Esquerda, l’Àrea de Recerca Expe-
rimental Arqueològica i la Fundació Privada 
l’Esquerda, que cobreixen els diferents aspectes 
de difusió, recerca experimental i gestió.

L’any 1988 s’inaugura un museu monogràfic 
amb la voluntat de conservar, difondre i es-

Fig. 1 . Vista aèria del jaciment arqueològic de l’Esquerda. En primer terme, l’ÀREA

 
Fig. 2. El nou Museu Arqueològic de l’Esquerda
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tudiar el material arqueològic procedent del 
jaciment i portar a terme diferents actuacions 
per preservar les restes arqueològiques. El mu-
seu, ubicat al centre del poble de Roda, serà 
traslladat properament a un nou edifici situat 
a l’entrada de la península de l’Esquerda, a 85 
m del jaciment.

 
Fig. 3. Els camps de conreu i el graner experimental 
a l’ÀREA

 
Fig. 4. Organigrama de l’Esquerda

L’any 1990 s’inicia un nou projecte que rep 
el suport de la Direcció General d’Investiga-
ció Científica i Tècnica (DGICYT) de l’Estat, 
per tal de fer un estudi sobre agricultura me-
dieval, segons els principis de l’arqueologia 
experimental. Per tal de desenvolupar aquest 
experiment, l’Ajuntament de Roda de Ter va 
cedir uns terrenys situats al costat del jaciment, 
l’Àrea de Recerca Experimental Arqueològica 
(ÀREA), que es converteixen en un laboratori 
a l’aire lliure on es desenvolupen els diferents 
projectes d’arqueologia experimental.

L’any 1994 es va constituir la Fundació 
Privada l’Esquerda (FPE) amb la voluntat de 
vertebrar i gestionar els diferents àmbits que 
conformen aquest conjunt que coneixem ge-
nèricament com l’Esquerda: el jaciment, el 
museu i l’ÀREA.

Jaciment Arqueològic 
de l’Esquerda

Museu Arqueològic
de l’Esquerda

Àrea de Recerca
Experimental
Arqueològica

 

• Campanyes d’excavació

• Inventari i estudi del material  

arqueològic

• Memòries d’excavació

• Organització de seminaris

• Participació en congressos

• Cursos d’estiu de la UB i la UVic

 

• Catalogació del material i conservació

• Exposició material arqueològic

• Difusió

      • Visites comentades

      • Cicles de conferències

• Organització de seminaris

• Publicacions

• Coordinació amb diverses xarxes

• Cicles de conreus

• Construcció (graner i sitges)

• Metal·lúrgia

• Earthworks

• Demostracions

• Cursos de doctorat

• Membres de l’EXARC

Fundació Privada l’Esquerda

➮ ➮ ➮

➮
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 2 Els estudis paleocarpològics a l’Es-
querda. Una visió de conjunt

La descoberta arqueològica i l’estudi paleo-
carpològic consegüent del graner medieval de 
l’Esquerda van ser els principals detonants de 
l’inici de l’experimentació arqueològica al jaci-
ment. Dins del projecte de recerca experimen-
tal destaca el conreu de cereals i de llegums de 
tipus antic, semblants als que s’han identificat 
paleocarpològicament al poblat.

Es presenta aquí el conjunt dels resultats de 
les anàlisis paleocarpològiques dutes a terme en 
el jaciment en els darrers vint anys. Les dades 
es presenten agrupades cronològicament segons 
els diferents períodes d’ocupació del jaciment, 
d’època protohistòrica i d’època medieval. La 
primera fase se centra en el món iber i en el se-
gon cas en dues subfases: l’època visigòtica i la 
feudal, centrada cronològicament al segle xiii.

Metodologia i materials

A l’Esquerda, el material paleocarpològic es 
conserva en estat carbonitzat, i en menor es-
cala, mineralitzat. La recollida de sediment 
per a l’estudi paleocarpològic ha seguit  tres 
estratègies:

- l’evidència, a ull nu, de material carbonit-
zat (siguin fustes o llavors i fruits)

- la recollida d’una mostra per sitja com a 
mínim i, si és possible, d’una mostra per unitat 
estratigràfica 

- per últim, en alguns casos, les recollides 
aleatòries.

Totes les mostres han estat documentades 
oportunament en una fitxa de control amb  
identificació de la mostra (nom del jaciment i 
la unitat estratigràfica), informació sobre el ti-
pus d’estructura, característiques del mostreig 
(recollida, tractament, presència de restes ar-
queològiques) i els resultats de la determinació 
botànica.  

Respecte al volum de la mostra s’ha agafat 
un estàndard de 15 litres de sediment, quan 
la natura de la mostra ho permetia. Un cop 
mesurat el volum de terra s’ha procedit a gar-
bellar-la amb aigua en columna de garbells de 
10, 5, 2, i 0,5 i 0,25 mm de llum de malla o a la 
flotació manual. S’ha visualitzat la totalitat de 
les diferents fraccions. 

Un cop triat el material i recollides les llavors 
i fruits, s’ha procedit a la identificació de les ma-
crorestes. Per al reconeixement i la determinació 
de les restes paleocarpològiques ens hem ajudat 
de la nostra pròpia col·lecció de referència o se-
menoteca, d’atles de llavors i fruits i d’articles 
especialitzats (Malato-Beliz, Cadete, 1978; Vi-
llarias, 1986; Klapp, 1987; Renfrew, 1973).

L’Esquerda ibèrica

Les mostres analitzades corresponents al poblat 
ibèric de l’Esquerda procedeixen d’àmbits do-
mèstics (empedrat de casa i carrer; carrer 2, casa 
4, forat de pal) i armorum 4 (Cubero, 1994).

 
Fig. 5. Percentatge d’espècies documentades al poblat ibèric
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Els contextos d’hàbitat o d’ocupació domès-
tics són pobres en tàxons. S’ha identificat blat 
(Triticum aestivum / durum, i Triticum sp.), 
ordi (Hordeum vulgare), una lleguminosa in-
determinada (Leguminoseae) i una adventícia, 
l’apelagós (Galium aparine). 

L’Esquerda visigòtica

Quant als nivells visigòtics, el context d’extra-
cció de les mostres és exclusivament l’interior 
de  les sitges descobertes.

 
Fig. 6. Percentatge de grups de tàxons de les sitges visigòtiques

 
Fig. 7. Ubiqüitat i nombre de restes dels tàxons identificats en les sitges visigòtiques

S’observa la presència majoritària de ce reals. 
Les males herbes són quantitativament més 
nombroses que el conjunt format per fruiters 
i llegums (Cubero, inèdit).

Entre els cereals determinats en el contingut 
de les sitges abunda el blat comú/dur, seguit de 
mill, ordi vestit i espelta bessona. La presèn-
cia d’ordi nu i de sègol és destacable, malgrat 
l’escàs nombre de tots dos. Els llegums estan 
documentats testimonialment per llentia, erb 
i fava. Els fruiters, també minoritaris, es cons-
taten amb diversos tàxons del gènere Prunus i 
també raïm. (Fig. 7)

Sitges

Ubiqüitat  

(n: 47)

Total 

(NR:3579)

Cereals

Avena cf. sativa 1 1

Avena sp. 27 231

Hordeum vulgare 34 151

Hordeum vulgare var. nudum 4 9

Hordeum sp. 2 5

Panicum miliaceum 25 726

Ubiqüitat  

(n: 47)

Total 

(NR:3579)

Panicum / Setaria 11 87

Setaria sp. 1 2

Secale cereale 1 3

Triticum aestivum / durum 36 1319

Triticum dicoccum 15 85

Triticum sp. 24 254

Cerealia 16 196
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Fig. 8. Percentatge d’espècies conreades de les sitges visigòtiques

Ubiqüitat  

(n: 47)

Total 

(NR:3579)

Llegums

Leguminosae 7 10

Lens culinaris 6 6

Lens sp. 1 1

Vicia ervilia 1 1

Vicia faba var. minor 1 1

Fruiters

Prunus amygdalus 1 1

Prunus avium 1 1

Prunus cf. avium 1 1

Prunus avium / cerasus 1 1

Prunus sp. 6 18

Vitis vinifera 2 2

Plantes industrials

Linum usitatissimum 2 2

Herbes silvestres 

Gramineae 12 41

Bromus sp. 2 2

Lolium perenne 1 4

Lolium temulentum 9 78

Lolium sp. 16 122

Poa sp. 2 15

Borago officinalis 1 1

Caryophyllaceae 1 1

Ubiqüitat  

(n: 47)

Total 

(NR:3579)

Chenopodium sp. 2 2

Galium aparine 5 11

Galium sp. 4 5

Labiaetae (Stachys annua) 1 1

Lithospermum arvense 9 128

Malva cf. neglecta 1 1

Malva sp. 3 4

Oxalis cf. corniculata 1 1

Plantago lanceolata 6 6

Polygonum persicaria 1 1

Polygonum / Rumex 3 6

Ranunculus sp. 1 1

Reseda phyteuma 1 1

Sherardia arvensis 2 13

Silene sp. 2 2

Sinapis sp. 2 2

Umbelliferae 1 1

Umbelliferae (Bupleurum / 

Ammi)

1 2

Urtica sp. 2 2

Vicia sp. 6 7

Plantes recol·lectades

Prunus cf. spinosa 1 1

 
Fig. 7. Ubiqüitat i nombre de restes dels tàxons identificats en les sitges visigòtiques
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Les plantes adventícies són només el 13 % 
del total del nombre de restes recuperades a les 
sitges. Si es desglossa aquesta xifra, es constata 
que més de la meitat de les males herbes són 

gramínies. La zitzània (Lolium sp.), el margall 
(Lolium perenne) i el jull (Lolium temulentum) 
són les plantes infestants més persistents en les 
mostres. (Fig. 9 i 10)

 
Fig. 9. Percentatge d’espècies adventícies de les sitges visigòtiques

 
Fig. 10. Percentatge d’espècies gramínies silvestres de les sitges visigòtiques
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Les males herbes que no són gramínies 
provenen d’una gran varietat de gèneres, tot i 
que aclaparadorament són de mill de sol petit 
(Lithospermum arvense), que es conserva tant 
carbonitzat com mineralitzat. (Fig. 11)

L’Esquerda feudal

El graner del poblat baixmedieval va ser 
l’inici dels estudis de llavors i fruits en el 

poblat de l’Esquerda, que es va enriquir tam-
bé amb anàlisis antracològiques (Cubero, 
2000; Cubero, Ollich, 2008; Cubero, 2011). 
A la figura 12 es recorda el contingut del gra-
ner i la proporció entre els diferents tàxons 
determinats (Ollich, Cubero, 1990 i Ollich, 
Cubero, 1992).  

Les mostres paleocarpològiques del poblat 
baixmedieval provenen majoritàriament de 
nivells d’ocupació i del contingut de diverses 
olles. 

 
Fig. 12. Proporció d’espècies conreades documentades al graner, i males herbes 
(altres tàxons)

La figura 13 mostra la proporció entre les 
llavors de plantes conreades i les de plan-
tes silvestres, majoritàriament adventícies. 
Aquesta relació orienta sobre les impureses 

o neteja de les mostres. Quantitativament la 
proporció és força igualada, tot i que la de 
plantes conreades és lleugerament superior. 
Si en consideréssim el volum, més que no 

 
Fig. 11. Percentatge d’espècies adventícies no gramínies de les sitges visigòtiques
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pas el nombre de restes, la relació seria enca-
ra més favorable a les espècies conreades, ja 
que les espècies adventícies acostumen a ser 

de dimensions inferiors a les conreades. De 
totes maneres els terres d’ocupació o hàbitat 
tenien impureses.

 
Fig. 14. Percentatge d’espècies documentades en nivells d’ocupació del poblat 
baixmedieval

 
Fig. 13.  Proporció d’espècies conreades i adventícies en els nivells d’ocupació del 
poblat baixmedieval

 Les espècies conreades documentades en 
el període baixmedieval no disten gaire de les 
ja testimoniades en la fase visigòtica. El que sí 
que en varia és la proporció. En algunes mos-

tres hi ha abundància de raïm, seguit de cereals 
com blat comú/dur, civada i minoritàriament 
ordi, mills i llegums.
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A la figura 15 es presenten les dades del ni-
vell d’ocupació baixmedieval per ubiqüitat, és 
a dir la presència o absència en el total de les 

quinze mostres analitzades, i per nombre de 
restes, que inclou tant llavors com fragments 
de llavors.

 
Fig. 15. Ubiqüitat i nombre de restes dels tàxons identificats en nivells d’ocupació baixmedieval

Ubiqüitat 

(n: 15)

Total 

(NR: 413)

Cereals

Avena cf. sativa 1 19

Avena sp. 1 4

Hordeum vulgare 3 19

Panicum / Setaria sp. 1 1

Panicum miliaceum 3 5

Setaria sp. 1 1

Triticum aestivum / durum 5 35

Triticum dicoccum 5 14

Triticum sp. 4 7

Llegums

Ervum ervilia 2 5

Lens sp. 2 2

Vicia / Lens sp. 1 1

Vicia / Pisum sp. 1 12

cf. Pisum sativum 1 1

Vicia sp. 1 1

Fruits 0 0

Prunus sp. 1 1

Vitis vinifera 6 84

Adventícies

Agrimonia eupatoria 1 1

Agrostemma githago 1 2

Anthemis cf. praecox 1 30

cf. Aphanes 1 1

Asperula arvensis 1 2

Bromus cf. sterilis 1 2

Ubiqüitat 

(n: 15)

Total 

(NR: 413)

Caryoplyllaceae 3 3

cf. Chenopodium 1 1

Galium aparine 2 2

Gramineae 5 27

Lithospermum arvense 1 2

Lolium sp. 2 74

Nigella sp. 1 1

Plantago lanceolata 2 2

Rubus fruticosus 1 1

Rumex cf. crispus 1 3

Urtica dioica 1 2

Veronica hederifolia 1 2

Altres

Avena sp. (raquis) 1 3

Gramineae  

(base d’espigueta) 

1 7

Gramineae 

(fragment d’espigueta) 

1 2

Gramineae 

(pellofes, glumes, canya...) 

1 50

Gramineae (raquis) 1 6

Hordeum vulgare  

(raquis)

1 10

Triticum sp.  

(base d’espigueta)

1 5

Triticum sp. (raquis) 1 1

Vitis vinifera (pecíol) 2 2

Nivell d’ocupació
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Les adventícies que acompanyen les plantes 
conreades presenten un ventall ampli d’espè-
cies i famílies, tot i que, com és habitual, hi 
predomina el Lolium sp. (jull). 

Tres mostres provinents del contingut de 
les olles posen el contrapunt a les dades dels 

nivells d’ocupació. Aquí la relació entre llavors 
de cereals i altres llavors o parts de gramínies 
és molt favorable als cereals. És a dir, les olles 
tenen un contingut poc contaminat amb altres 
components que no siguin gra. (Fig. 17)

 
Fig. 16. Percentatge d’espècies adventícies en els nivells d’ocupació del poblat 
baixmedieval

 
Fig. 17.  Proporció de llavors de cereals respecte a altres elements del contingut 
de les olles del poblat baixmedieval
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A les olles es coïen blat i altres cereals com 
ordi, civada o panís, també veces i erbs, acom-
panyats d’algunes impureses com el jull i de 
restes diverses de gramínies. (Fig. 18)

Materials trobats en olles

Interpretació i discussió

Les mostres ibèriques analitzades fins ara i el 
nombre de restes que s’hi han recuperat donen 
una idea poc definitòria de l’economia agrícola 
en el període ibèric. L’augment d’anàlisis ha de 
concretar i definir allò que ara per ara és no-
més un resultat preliminar. 

Les mostres provinents de les sitges visigò-
tiques no semblen obeir a un dipòsit origina-
ri de gra, sinó a abocaments secundaris per 
amortitzar-les. En aquestes mostres a l’Es-
querda es constaten per primer cop el sègol, 
els mills, l’ordi nu, la civada, i els llegums i els 
fruiters. Ja no som davant només d’un conreu 
de secà, sinó també d’un conreu de cereals 
de cicle curt, de llegums i d’arboricultura de 
fruiters. Aquesta ampliació de conreus tam-
bé comporta un espectre d’adventícies més 
diversificat.

Les espècies cultivades trobades al graner 
baixmedieval són molt variades, més que les 
d’altres contextos, i donen una idea global dels 
conreus herbacis, arbustius anuals i plurianu-
als dels camps conreats pels habitants de l’Es-
querda.

La combinació freqüència o ubiqüitat i 
nombre de restes calibra la importància d’una 
espècie en el conjunt de les mostres analitza-
des. Entre el material recuperat en els nivells 

 
Fig. 18. Percentatge d’espècies del contingut de les olles del poblat baixmedieval

 
Fig. 19. Ubiqüitat i nombre de restes dels tàxons 
identificats en les olles del poblat baixmedieval

Ubiqüitat  

(n: 3)

NR  

(n: 112)

Cereals

Avena sp. 1 2

Hordeum vulgare 1 3

Setaria sp. 1 1

Triticum sp. 2 74

Triticum aestivum / durum 2 5

Triticum dicoccum 1 7

Adventícies

Gramineae 2 3

Lolium sp. 2 5

Altres

canya 2 3

Gramineae (glumes) 2 1

Total 112
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d’ocupació baixmedievals hi ha algunes espè-
cies de cereals molt freqüents i abundants en 
nombre de restes: Triticum aestivum /durum, 
Triticum dicoccum , Triticum sp. Hordeum vul-
gare i Panicum miliaceum. Avena cf, sativa és 
significativa en nombre de restes, però només 
es documenta en una mostra. Les mostres de 
cereals estan ventades o garbellades ja que pre-
senten poquíssimes glumel·les, raquis o restes 
d’espiguetes.

Respecte als llegums la varietat és àmplia 
(erb, llentia, veça, pèsol). Els més ben repar-
tits entre les mostres són l’erb i la llentia. In-
dubtablement, entre els fruits, el raïm és el 
més ben representat i repartit. Les adventícies 
més comunes són les gramínies, les cariofil-
làcies, Lolium, Plantago i Galium. Les males 
herbes són variades, però poc abundants, i 
només unes poques mostres tenen concentra-
ció de restes.

El contingut de les olles ens orienta sobre 
preparacions culinàries destinades a l’alimen-
tació humana. L’espècie més significativa és el 
blat (Triticum sp., espelta bessona i blat nu), el 
segueix l’ordi, la civada i el panís. A aquesta 
preparació també s’hi afegien veces i erbs, fins 
i tot raïm o panses i algun altre fruit. Els cere-
als estaven acompanyats de gramínies i jull i 
alguna resta de pellofa o palla.

Observem que el material paleocarpològic 
que s’ha trobat als nivells d’ocupació és més 
ampli que el que s’ha trobat a l’interior de les 
olles. Per exemple, a les olles no hi apareix 
pèsol ni llentia ni mill. Quina raó justifica 
aquesta mancança? Els ingredients concrets 
d’un guisat, la temporalitat dels productes, pe-
culiaritats de conservació? Totes tres hipòtesis 
poden ser correctes.

En una visió diacrònica de les espècies 
recuperades en el poblat en diferents fases 
d’ocupació, s’observa que sobre una base agrí-
cola basada en els cereals de secà (blats i ordi), 
s’hi afegeixen nous cereals com mill i panís, 
o sègol i civada; i també llegums com llentia i 
erb, a més de fruites com raïm, ametlla i cire-
ra recuperades a les sitges visigòtiques. El pe-
ríode baixmedieval no representa cap ruptura 
amb la fase visigòtica, en tot cas és la relació 

entre els cereals el que varia, ja que determina 
una predominança o un retrocés de tàxons. 
Cereals com el mill hi són abundants, en can-
vi el sègol o l’espelta bessona queden rellevats 
a un segon terme. Per al període medieval, és 
aquesta relació de forces (el cereal o cultiu 
majoritari respecte als secundaris) el que pot 
marcar la diferència entre zones o sistemes 
agrícoles.

3 Vint anys de conreus experimen-
tals a l’Esquerda (1991-2011)

L’aplicació sistemàtica de l’anàlisi paleocarpo-
lògica en les diferents etapes i fases d’excava-
ció al jaciment de l’Esquerda ha proporcionat 
una informació abundant sobre les espècies de 
cereals i altres plantes conreades en temps an-
tics. L’estudi exhaustiu fet al graner medieval 
va permetre conèixer de primera mà les espè-
cies, a més del sistema i les tècniques de conreu 
emprats en època medieval. 

El projecte d’arqueologia experimental 

Per tal de confirmar aquestes hipòtesis es va 
iniciar un projecte d’arqueologia experimental 
finançat pel MEC i el MICINN, que ha tingut 
continuïtat al llarg de vint anys, des del 1991 
fins al 2011, i que encara es continua desenvo-
lupant. El plantejament inicial era molt simple: 
comprovar la possibilitat de sembrar espècies 
antigues de gramínies i llegums, treballant el 
camp també a la manera antiga, a mà, per tal 
de comprovar-ne el rendiment, la producció 
i la productivitat. Paral·lelament, el projecte 
contemplava la recerca en sistemes d’emmagat-
zematge, concretament en sitges excavades al 
terra. Més endavant es va construir un graner, 
seguint amb exactitud les dades proporciona-
des per l’estructura excavada al poblat medi-
eval, amb l’objectiu d’experimentar sobre els 
sistemes i materials de construcció (pedra, tà-
pia, fusta, teules) i el seu funcionament com a 
lloc d’emmagatzematge. I encara es va afegir 
una altra línia de recerca experimental en me-
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talls: l’excavació d’una ferreria va proporcionar 
els elements per reproduir experimentalment 
les eines i l’utillatge agrícola medieval (Ollich, 
Rocafiguera, 2000).

Tot això s’ha anat fent a l’espai conegut 
com a ÀREA, una zona situada davant del ja-
ciment de l’Esquerda i cedida per l’Ajuntament 
de Roda de Ter per dedicar-la a la recerca ar-
queològica experimental. Vam comptar amb 
la col·laboració del Dr. Peter John Reynolds, 
director de la Butser Ancient Farm (Petersfi-
eld, Anglaterra), que va ser membre actiu del 
projecte de l’Esquerda des dels inicis d’aquest 
fins a la seva mort el 2001.

L’arqueologia experimental es basa en la 
prova-error: s’emet una hipòtesi basada en les 
dades arqueològiques, es dissenya un experi-
ment i es fa; les dades experimentals obtingu-
des es contrasten amb les dades arqueològi-
ques, per tal de confirmar la hipòtesi emesa.  
Si el resultat és negatiu, s’emet una segona hi-
pòtesi i es torna a fer l’experiment. 

L’experimentació en el procés agrícola

Als camps experimentals de l’ÀREA es van 
dissenyar diverses parcel·les per sembrar. Es 
va programar un conreu triennal (cereal-lle-
gum-guaret) d’hivern i de primavera (camps 
1 i 2); un conreu biennal (cereal-guaret) no-
més d’hivern (camp 4); i un conreu anual 
femat i sense femar, d’hivern i primavera 
(camp 3).

Les espècies sembrades van ser aportades 
pel Dr. Reynolds i procedeixen dels cultius 
experimentals de la Butser Ancient Farm, al 
seu torn procedents de Síria i Turquia. En-
tre els cereals destaquem: Triticum dicoccum, 
Hordeum vulgare, Secale cereale,  Triticum 
monococcum, Triticum aestivum/durum, Pa-
nicum milliaceum. Pel que fa als llegums, s’ha 
cultivat bàsicament Vicia faba minor. Totes 
aquestes espècies havien estat identificades 
prèviament a les anàlisis paleocarpològiques 
dutes a terme en mostres procedents del jaci-
ment de l’Esquerda.

 
Fig. 20. Bases del procés experimental, segons P.J. 
Reynolds

 
Fig. 21. Vista general de l’ÀREA, amb el graner i els 
camps de conreu experimental
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 La figura 22 presenta la seqüència del treball 
del camp: sembra a mà, creixement i control de 
males herbes, procés de floració i control abans 
de la sega. La sembra es fa dipositant la llavor 
en restos o solcs, per tal de rendibilitzar al mà-
xim la collita. Des de la sembra, a principis 

 
Fig. 22. El procés del conreu agrícola experimental: sembra, creixement, floració, sega

de novembre, o pel març, es porta un control 
setmanal del creixement del cereal, alçada de 
la tija, moment d’espigar, possibles malures, 
etc. Tot sense cap mena d’adob artificial ni cap 
control de plagues.
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Un cop el cereal està a punt, generalment 
cap a principis de juliol, se’n prenen mostres i 
es recol·lecta i sega a mà, mitjançant la falç. Tot 
seguit es fan garbes amb les tiges llargues, que 
s’amuntegaran en una garbera. Entrem aquí ja 

en el procés d’emmagatzematge, que comprèn 
diferents estadis: des de la separació del gra 
de la palla (batuda, ventat), fins a l’emmagat-
zematge separat de cada cosa (graner o sitja, 
garba, paller).

 
Fig. 23. Procés de sega a mà i recol·lecció del blat i la palla abans d’emmagatzemar-los 
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La batuda es fa també amb mètodes manu-
als, mitjançant unes batolles, dos pals llargs 
units per un cuir que permet la rotació d’un 
d’aquests, de manera que impacta sobre la 
garba posada a terra. Un cop separats, la palla 
s’amuntegarà en un paller, mentre que el gra 
recollit es conserva en un compartiment del 
graner o en una sitja. 

 
Fig. 24. Procés de batuda i emmagatzematge del cereal i de la palla a l’Esquerda: construcció del paller, sitja 
plena –amb els tubs de control– i compartiments del paller

 El conjunt dels processos esmentats s’han 
reproduït en part gràcies a la iconografia me-
dieval i a l’etnoarqueologia, que ens permet 
comprendre com treballaven els nostres avant-
passats. 
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4 Els resultats de 20 anys de conreus 
experimentals a l’Esquerda

La recerca en agricultura, i molt especialment 
la d’èpoques antigues, és un experiment a llarg 
termini. Només després de molts anys de repli-
car els mateixos experiments i amb els matei-
xos paràmetres es poden començar a apuntar 
resultats d’un cert valor. Reynolds apuntava 
(Reynolds, 1988) que es podien començar a ob-
servar les dades a partir de la quinzena collita. 
Per aquest motiu, després de 20 cicles agrícoles 
consecutius presentem una primera recopilació 
i interpretació dels resultats, conscients que es 
podran precisar i modificar a mesura que es va-
gin sumant dades a les que ja hi ha actualment.

Abans de donar els resultats, cal fer esment 
del mètode com han estat obtinguts. Aquests 
paràmetres s’han definit i aplicat a partir de 
l’experiència desenvolupada a la Butser An-
cient Farm, amb l’objectiu d’aplicar un mèto-
de comú i alhora, de poder comparar-ne els 
resultats (Reynolds, Shaw, 1999).

El procés de sembra es fa a restos o amb solcs, 
i no a voleia, amb la intenció de facilitar l’estudi 
del cicle agrícola. Cal dir que ambdós sistemes 
estan ben documentats a l’edat mitjana i també 
que la sembra en el solc encara era comuna en 
els masos pobres després de la Guerra Civil del 

1936-39, perquè permet un estalvi important 
de llavor. La quantitat sembrada serveix per es-
tudiar els càlculs de rendiment. A l’Esquerda 
s’han utilitzat diverses mesures de càlcul atesa la 
tendència a sobresembrar la terra, especialment 
durant les primeres collites, que no es corres-
pon amb les quantitats sembrades proposades 
pels autors antics. Les mesures proposades per 
la sembra en línia són de 75 kg de llavor per 
hectàrea. Plini el Vell proposa com a mesura de 
sembra una proporció de 150 kg/ha.

Durant el procés de creixement de les colli-
tes, se’n fa un seguiment sistemàtic  mitjançant 
unes fitxes de control setmanal, on es descriu 
l’alçària de les plantes i es fan totes aquelles ob-
servacions que es poden fer des del punt de vis-
ta botànic. També es fa un seguiment sistemà-
tic de la meteorologia, que s’ha fet directament 
des de l’estació meteorològica de l’Esquerda, i 
també des de la base de dades Meteoroda, Ob-
servatori Meteorològic de Roda de Ter, amb un 
registre acumulat de més de 20 anys.

Al final de la temporada abans de la sega, es 
fa un estudi de la floració de les males herbes 
que infesten els camps, dada que es contrasta 
amb la meteorologia i amb el mateix procés 
de creixement dels cereals. Abans de la sega 
es mesura l’alçària de les tiges (standheights) a 
partir d’una mostra aleatòria de 500 tiges per 

 
Fig. 25. Gràfic de l’evolució del blat en el camp 1 al llarg dels 20 anys
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als camps 1 i 2, i de 300 per als camps 3 i 4, de 
dimensions més petites. En aquestes mostres 
cal evitar les vores del camp. En el moment de 
la sega, també es fan mostreigs de producció 
d’1 m2 a l’atzar, cinc per als camps 1 i 2,  i tres 
per als camps 3 i 4. D’aquestes mostres se’n 
deriva l’anàlisi de la productivitat. 

El control dels rendiments de les collites es 
pot expressar de dues maneres (Salrach, 2009, 
84) Actualment, la mesura que s’utilitza és la 
Tm/ha. Aquest sistema, que es fa servir a par-
tir de la revolució industrial, prioritza el sòl 
com a element de valor, i per tant, aquestes són 
les unitats amb què es presenten les anàlisis 
de rendiment actuals. A l’antiguitat, en can-
vi, el recurs crític era la mateixa llavor i, per 

aquest motiu, es presentaven els rendiments 
en forma de proporció entre la quantitat de 
llavors obtingudes per llavor sembrada. A la 
taula 26, presentem un compendi dels resultats 
mesurats en aquests dos sistemes, partint de la 
quantitat de sembra homogènia de 70 kg/ha. 

La primera consideració que cal fer sobre 
les dades de producció obtingudes en els 20 
anys de recerca experimental a l’Esquerda és la 
seva extrema irregularitat. Al llarg d’aquests 20 
anys, en totes les espècies i en tots els camps 
s’han esdevingut collites nul·les (1:0), (1:1), 
i també collites excepcionals (1:40). El motiu 
fonamental han estat les variacions meteorolò-
giques. Es pot afirmar també que en 20 anys no 
s’han pogut detectar en la producció símptomes 

 
Fig. 26. Rendiment mitjà dels cereals per espècies
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Fig.26: Rendiment mitjà dels cereals per espècies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:18 

1:6 

1:14 

1:12 

1:6 

1:5 

1:11 

1:18 

1:8 

1:18 

1:4 

1:3 

1:6 

1:4 

1:10 

1:2 

1:4 



Ollich i Castanyer, I.; Cubero i Corpas, C.; Ocaña i Subirana, M.; de Rocafiguera i Esponas, M. • Arqueobotànica 314

clars de l’esgotament del sòl, tot i que algunes 
espècies han degenerat lleugerament en la seva 
mida. Aquesta extrema varietat en els índexs 
de producció es deu a fenòmens meteorològics 
corrents, com una manca crítica de pluges a la 
primavera, una tardor massa plujosa, o una for-
ta tempesta abans de la sega: no s’ha produït en 
aquest temps cap cataclisme meteorològic dig-
ne de menció. Gairebé cada any, alguna espècie 
deixa de donar resultats. Per això queda clar que 
el policultiu era una qüestió de necessitat, i això 
també explica el conreu d’espècies de cicle curt, 
generalment menys rendibles, però que tenen 
una utilitat estratègica per a la supervivència en 
els anys de mala collita de tardor.

Per espècies, la que ha resultat més rendible i 
més regular és sens dubte el Triticum dicoccum 
en cicle de tardor; a l’altra banda, l’Hordeum 
vulgare ha tingut resultats nefastos, fins al punt 
d’extingir-se’n la llavor després de 15 collites. 
Caldrà analitzar més a fons els motius d’aquest 
comportament, que no sembla coincidir amb 

els tractats d’agricultura per al nostre país (Fre-
edman, 1993, 63). Pel que fa a les espècies del 
camp 3, cal dir que s’observen poques diferènci-
es de producció globals entre els camps femats i 
els que estan sense femar, atès que l’aportació de 
nutrients sembla veure’s compensada per l’excés 
de males herbes aportades pels propis fems. 

A la llum d’aquestes dades, cal començar un 
estudi més aprofundit sobre la relació d’aquests 
resultats amb les dades que s’extreuen de les 
fonts documentals. Es constata en primer lloc 
que, globalment, les dades produïdes experi-
mentalment donen uns resultats més elevats que 
les dades que s’infereixen de les fonts. Colume-
la, en el seu tractat d’agricultura, considera que 
una bona collita és aquella que produeix el 4 x 1 
(Columela, 3.3). A més sembla que a l’edat mit-
jana aquests rendiments quedaven sovint per 
sota. Freedman dedueix que abans del segle xiv 
les collites a Catalunya no passaven d’1:3 o d’1:4 
(Freedman, 1993, 64), i pel que fa a l’alta edat 
mitjana, Duby a partir d’un inventari del do-

 
Fig. 27. Els rendiments del blat i l’ordi del camp d’hivern
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mini fiscal d’Anappes (Lille) infereix per a l’any 
810 uns rendiments d’1:1,8 per a l’espelta, 1:1,66 
per al blat i 1:1,63 per a l’ordi (Salrach, 2009, 
85). Així doncs, els resultats experimentals re-
sulten netament a l’alça. En contrapartida, cal 
tenir en compte, que, a la paràbola del sembra-
dor, la Bíblia parla de rendiments d’1:30; 1:60; 
1:100 (Mt-13, 8), que, si bé es troben en un text 
simbòlic i de caràcter poètic, havien de ser un 
exemple comprensible per a les persones que ho 
escoltaven. Així doncs, el que s’infereix de totes 
les dades és l’extrema irregularitat dels rendi-
ments, l’atzar de les condicions meteorològiques 
i la incertesa del resultat de cada collita. Aquest 
fet podria explicar que en el registre escrit la 
tendència en la declaració de rendiments fos a la 
baixa, i també explicaria la presència de camps 
de sitges en els assentaments altmedievals, que 
podrien ser utilitzades per guardar els excedents 
de producció en els anys en què la collita era 
favorable. De totes maneres caldrien més cicles 
de conreus i més àrees de recerca experimental 
per poder donar aquests resultats per definitius.
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Deu anys de recerca al castell de Selmella
(el Pont d’Armentera, Alt Camp): 
entre l’arqueologia, la historiografia 
i la valoració del patrimoni
Mònica López Prat,  Ramon Serra Massansalvador

L’any 2001, amb motiu d’una primera inter-
venció de neteja i apuntalament de l’església 
de Sant Llorenç de Selmella (segles xii-xiii), 
els autors d’aquest article tinguérem l’opor-
tunitat de començar a treballar en l’estudi del 
conjunt patrimonial del castell de Selmella. 
La manca general d’intervencions arqueològi-
ques a les fortificacions situades a les ribes del 
Gaià, així com l’especificitat del jaciment, ens 
varen convèncer de l’interès que podia tenir 
l’elaboració d’un projecte de recerca dirigit 
a ampliar el coneixement que es té dels es-
tabliments defensius que durant els segles x 
i xi constituïren la frontera extrema entre el 
comtat de Barcelona i el califat de Còrdova. 
Aquest projecte havia de prendre el castell de 
Selmella com a model d’estudi i a la vegada, 
contribuir a posar en valor el patrimoni ex-
cepcional que constitueixen els avui coneguts 
com a castells del Gaià.

El projecte neix l’any 2003 amb el nom 
Origen i desenvolupament de les fortificacions 
a l’extrem de la Marca: els castells del Gaià i, a 
dia d’avui, ha significat dur a terme set cam-

panyes d’intervenció arqueològica d’aproxima-
dament un mes cadascuna. Aquestes han anat 
acompanyades dels treballs de conservació de 
les restes afectades per l’excavació, l’anàlisi de 
les dades obtingudes i la recopilació i l’estudi 
de documentació nombrosa. Tot plegat s’ha 
traduït en diverses contribucions a congres-
sos, jornades i articles de caire científic, però 
també en nombroses xerrades d’àmbit local 
i comarcal destinades a donar a conèixer, no 
només els resultats de la recerca, sinó també 
un patrimoni encara força desconegut per al 
conjunt de la societat.

L’article següent és un resum d’aquests deu 
anys de recerca, la qual sempre ha anat de la 
mà de la preservació del patrimoni i de la seva 
posada en valor.

1  Els castells del Gaià1

El castell de Selmella, al Gaià mitjà, forma 
part de la que avui és potser la línia de fortifi-
cacions més ben conservada de l’antiga Marca 

1. La denominació de castells del Gaià, sorgeix arran d’un estudi de documentació de totes les fortificacions situades a 
la riba del Gaià dut a terme pel Centre d’Estudis del Gaià, el qual es traduí en una exposició i una guia publicada a 
finals dels noranta i titulada Guia dels castells del Gaià (Miquel, 1999).
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Hispànica, tant per la seva densitat, més de 
quaranta castells en poc més de 50 km, com 
per l’entitat dels establiments defensius, molts 
dels quals documentats com a mínim des de 
la segona meitat del segle x. La conservació 
del paisatge al tram central del riu, el qual 
no s’ha vist afectat per la sobreexplotació ur-
banística viscuda a l’entorn durant la segona 
meitat del segle xx, és un altre factor que cal 
destacar a l’hora de descriure la singularitat 
d’aquesta xarxa defensiva. 

Els castells del Gaià constituïren la fronte-
ra extrema del comtat de Barcelona entre els 
segles x i xi. Aquests foren, principalment, se-
gles de pau amb el califat de Còrdova que els 
comtes catalans aprofitaren per fortificar el 
territori fronterer. Més tard, una vegada fina-
litzat el perill sarraí, ja ben entrat el segle xii, 
aquestes fortificacions constituïren la punta 
de llança del poblament del que serien els 
territoris conquerits, així com pols d’atracció 
dels nous ordes monàstics vinguts del nord 
amb la missió de crear riquesa i administrar 
el territori.

2 Per què el castell de Selmella?

Diversos motius són els que ens varen convèn-
cer que dur a terme un estudi arqueològic al 
castell de Selmella podia aportar dades relle-
vants sobre l’origen de les fortificacions sorgi-
des arran de l’establiment de la frontera amb 
el front andalusí, així com de la seva evolució 
posterior, quan els castells esdevenen centres 
gestors del que posteriorment coneixerem com 
la Catalunya Nova. Entre aquests, cal destacar 
els següents:

•  En primer lloc,  l’estudi toponímic, el 
qual sembla revelar un possible passat an-
dalusí per algunes fortificacions del Gaià. 
Aquesta teoria ha estat àmpliament discutida, 
i gaudeix de partidaris i detractors. En rela-
ció a Selmella, la trobem argumentada dins 
l’Onomasticon Cataloniae (Coromines, 1997, 
92-94), obra de referència on es vincula el 
nom de lloc amb l’arrel slm o salama: “protec-
ció”, “guarda”, “refugi”, a la qual s’hi afegiria 
el nom de Déu en àrab Allah: “el gran”, “el 

 
Fig. 1. Mapa de situació del conjunt dels castells del Gaià
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magnífic”. Creiem que el pas de Ceumela (tal 
i com apareix citat per primera vegada dins 
la documentació) al de Selmella es devia pro-
duir per efecte de transliteració d’un lam àrab 
com a semiconsonant; similar al cas d’Autell, 
per Altell (Barceló, 1982, 15-16).

•  En segon lloc, la documentació escrita 
conservada, la qual indica que el seu origen es 
remunta, com a mínim, al darrer quart del se-
gle x. La primera referència al lloc de Selmella 
la trobem en un document del 1012, en el qual 
es fa menció de la fundació del castell (More-
ra, 1897, ap. III-IV). És un litigi entre Hug de 
Montagut o de Cervelló i el bisbe de Vic, els 
quals pledegen per la possessió del terme. En 
aquest document, el primer, per defensar els 
seus drets sobre el castrum, diu que ja el seu 
pare, Ansulf de Gurb, havia aprisionat el ter-
ritori i que, posteriorment el seu fill Amat (i 
germà de n’Hug), havia fet construir un cas-
tell en el lloc anomenat Atonel, per més tard 
ser decapitat pels sarraïns en la seva defensa. 
Com a conseqüència, trenta anys després, ell 
era l’hereu legítim del castrum. El conflicte 
es va resoldre a favor d’Hug de Cervelló. En-
tre les signatures testimonials és present la 
signatura d’un tal Longobardi de Ceumela, 
identificat com el castlà de la fortificació en 
aquell moment. Per tant, segons aquest text 
(molt emprat pel conjunt de la bibliografia 
que fa referència al territori i a la conquesta), 
com a mínim durant el darrer quart del segle 
x, al lloc de Selmella ja hi havia un castell 
termenat a mans de la família dels Cervelló, 
els quals, per tant, en posseïen les terres i els 
drets. Tradicionalment s’ha interpretat que 
la mort d’Amat al·ludeix a la gran falconada 
d’Almansur del 985, la qual va arribar a des-
truir Barcelona (Català-Roca, 1982). Aquesta 
no deixa de ser una teoria més o menys afor-
tunada, ja que la del 985 fa referència, potser, 
a la més cèlebre de les falconades, però no fou 
l’única.

•  En tercer lloc, el seu emplaçament: al cim 
del turó de Selmella, a 830 m d’alçada sobre el 
puig de Selmella, dins la serra de Comaverd, 
a cavall de les comarques de l’Alt Camp i la 
Conca de Barberà, el qual posiciona la forti-
ficació com un dels baluards comtals que des 

de més antic estava situat al confí de la Marca 
de Barcelona, a la riba dreta del Gaià. Aquesta 
posició atorga al castell el control simultani del 
camp de Tarragona i de la Conca, des d’antic 
vies d’accés cap al nord i l’interior del territori 
i, per tant, lloc de pas utilitzat per dur a terme 
les incursions i ràtzies andalusines, com indica 
la documentació que fa referència a la història 
de la fortificació.

Aquest aspecte és d’una rellevància es-
pecial en l’àmbit econòmic, ja que l’establi-
ment defensiu controla la ruta que va des de 
Santes Creus i el Pont d’Armentera fins a 
Vall espinosa, és a dir, una part del que avui 
es coneix com a GR 175. Aquesta via en èpo-
ca medieval i moderna fou molt utilitzada 
per a la transhumància de bestiar (principal-
ment ovelles), ja que conflueix amb el tram 
del GR 7 (sender internacional E-4) que pas-
sa per la zona i comunica Cabra del Camp 

Fig. 2. Mapa d’anàlisi de visibilitat des del castell de 
Selmella vers el sud-oest (s’accepta que l’ull humà 
pot arribar a veure fins a una distància de 50 km en 
un dia clar)
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amb Pontils.2 Aquest passa just per sota de 
les muralles del castell de Selmella (Aguadé, 
1998a) i molt probablement sigui la via que 
al diplomatari del monestir de Santa Maria 
de Santes Creus s’identifica com a Carrera 
Cativaria o de Captivariis (Papell, 2005), la 
qual sovint trobem vinculada amb el terme de 
Selmella amb l’objectiu de fitar terrenys.3 La 
relació entre Selmella i aquesta via de comu-
nicació també permet conèixer una mica més 
la seva importància a l’hora de constituir l’eix 
del sistema de fortificacions situat a la vora 
del Gaià mitjà. Així doncs, sobre el sender o 
sobre els cims que donen directament al sen-
der, trobem successivament el castell de Cabra 
del Camp, el castell de Selmella, el castell de 
Vallespinosa, el castell de Montclar i el castell 
de Pontils. Aquest model d’antigues vies de 
comunicació serveix per explicar l’emplaça-
ment d’una gran part dels castells del Gaià, 
com Querol, Santa Perpètua i Santa Coloma 
de Queralt, sobre la via del Gaià (actual C- 37) 
i Pinyana, Ramonet i Montagut, sobre una 
via secundària, avui coneguda com GR 172 
(Aguadé, 1998b), que va des de Santes Creus 
fins a Montserrat.

El darrer aspecte que ens va motivar a es-
tudiar el castell de Selmella fou l’existència de 
l’església adjacent de Sant Llorenç, situada al 
bell mig de l’antic nucli i amb trets arquitectò-
nics que en situen la construcció a les acaballes 
del segle xii o els inicis del xvii. Aquest fet, 
afegit a la quantitat de documentació conser-
vada al Llibre Blanch de Santes Creus referent 
als drets adquirits pel monestir sobre el terme 
de Selmella durant els segles xiii i xiv (Udina, 
1947), aporta dades sobre el paper dels ordes 
monàstics en l’administració del territori quan 

el perill sarraí deixa d’existir. En aquest sentit 
és de rellevància especial que ja des del segle 
xii, els monjos de Santes Creus tenien un ra-
mat d’ovelles important i una indústria tèxtil 
lucrativa situada al Pont d’Armentera, motiu 
pel qual el monestir tenia un interès especial 
en els drets de pastura dels voltants i, sobretot, 
en traslladar el bestiar a les seves pastures pi-
rinenques (Fort, 1972).

3 La construcció del projecte

Des de bon començament la nostra tasca 
ha estat plantejada seguint tres pilars bàsics 
indissociables: la recerca, la conservació de 
les restes i la difusió dels resultats del pro-
jecte. La recerca es troba a la base del conei-
xement, però en el cas d’aquella que afecta 
el patrimoni arqueològic, és indispensable 
que vagi lligada a la conservació de les restes 
recuperades, béns culturals que cal protegir 
i posar en valor, i alhora difondre en el si de 
la societat.

3.1. La recerca

Des de la perspectiva de la recerca, el nostre 
principal objectiu ha estat obtenir el màxim 
de dades relacionades amb el jaciment que, 
un cop estudiades, ens portessin a formular 
hipòtesis que contribuïssin a ampliar el conei-
xement que es té de les fortificacions del Gaià. 
Això ha significat un treball plantejat, no tan 
sols des del punt de vista de la intervenció ar-
queològica, sinó també de l’estudi del territori 
del Gaià i de l’anàlisi de les fonts.

2. El GR 7 va des de l’estret de Gibraltar fins a Andorra i més enllà, i fou d’una rellevància excepcional per anar de 
nord a sud del territori (Vila, 1950). Aquesta ruta, avui gairebé oblidada com a via de comunicació (tot i que manté 
l’interès per als excursionistes i els coneixedors de la natura), marca un camí natural de gran importància fins al 
desenvolupament del sistema de carreteres actual, el qual, entre altres coses, canvià els eixos econòmics.

3.  És especialment interessant destacar que el nom de carrera molt probablement està relacionat amb el de carrerada, 
el qual denomina el camí de transhumància vers la Catalunya oriental (des del Francolí fins a la Cerdanya). Aquest 
s’establí sobre antigues rutes i tenia una amplada de quaranta a setanta passos (Vila, 1950).
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3.1.1. La recerca dins les fonts

En essència, podem parlar de cinc tipus de 
fonts que permeten obtenir informació sobre 
la història de Selmella:

•   La toponímia, l’estudi de la qual, com ja ha 
estat assenyalat, sembla fer referència a un 
primer moment anterior a l’existència del 
castell conegut per la documentació escrita 
conservada.

•   Els textos conservats al cartulari de Santes 
Creus: més d’una trentena de documents 
que fan referència a l’establiment del castell 
comtal i la posterior adquisició de terres i 
drets dins el terme per part dels monjos.

•   Els fogatges primer, presents des del segle 
xiv, i els censos després, els quals arriben 
fins a l’actualitat.

•   El registre escrit i gràfic de finals del segle 
xix i principis del xx.

•   La tradició oral.

Com ja s’ha dit, el primer document conser-
vat on apareix el topònim de Selmella, data del 
1012 i significa la confirmació de la possessió 
del terme a mans de la família dels Cervelló. 
Aquest permet situar els orígens de la fortifica-
ció en la tasca d’aprisió (Iglésies, 1963; Martí, 
1992) que va convertir els Cervelló, descen-
dents d’Ansulf de Gurb, en una de les famílies 
més poderoses del Gaià (Miquel, 2000), un 
procés que durant la segona meitat del segle x 
anà acompanyat d’una intensa activitat cons-
tructiva relacionada amb la fortificació de la 
frontera (Batet, 1997), a la qual el front con-
trari respongué amb nombrosos atacs, entre 
els quals ha restat com l’exemple més paradig-
màtic la ràtzia d’Almansur del 985. Aquesta, a 
banda d’arribar a Barcelona, també passà pel 
castell de Cabra del Camp (Udina, 1951), dada 

que ha estat utilitzada per la historiografia a 
l’hora d’identificar també l’atac referenciat 
dins el document del 1012 (Català-Roca, 1982).

Entre aquesta primera notícia i la fundació 
del monestir de Santes Creus, durant la segona 
meitat del segle xii, no es coneix cap document 
relacionat amb el castrum de Selmella. Aquest 
fet sembla confirmar una certa estabilitat en 
la propietat del senyoriu, que continua a mans 
dels Cervelló durant el segle xiii. Les notícies 
augmenten de forma exponencial amb l’esta-
bliment del monestir en terres del Gaià; a par-
tir d’aquest moment, Selmella passa a tenir un 
paper destacable dins les activitats de l’orde. 
D’aquesta manera, una trentena de documents 
inclosos dins el Llibre Blanch fan referència al 
terme (Udina, 1947), entre els quals trobem 
una llarga llista de plets i donacions entre els 
Cervelló i el monestir, les quals inclouen terres 
i drets feudals. És interessant remarcar la pre-
eminència de l’adquisició de drets de pastura 
dins terres, boscos i rouredes del castell de Sel-
mella (Carreras i Casanovas, 1992).4

Una altra notícia l’aporta un document del 
1382, on Guerau VII empenyora al rei el “mer i 
mixt imperi” dels seus castells de Selmella, Ro-
camora, Foix i Santa Perpètua (Miquel, 2000, 
49-50). D’aquesta dada interpretem que, du-
rant el segle xiv, tot i la creixent presència del 
monestir, els Cervelló encara conservaven els 
drets feudals a Selmella.

Tot això passava poc després que en el fo-
gatge de 1365-70, el terme hi fos inclòs amb 
el recompte de vint focs (Iglésies, 1962), pocs 
menys que els que es recompten al Pont d’Ar-
mentera, vint-i-set. Ja en el fogatge de 1379 hi 
consten cinc focs, fet que reflectiria la crisi vis-
cuda al territori durant el segle xiv i que, pel 
que assenyala el fogatge, quasi acaba amb la 
població de Selmella.5 Aquesta situació podria 
haver estat el motiu que va fer perdre l’interès 

4. Aquesta dada la podem relacionar amb la voluntat per part dels monjos de Santes Creus d’adquirir pastures estivals 
al nord del país. Ja al 1163 i 1168, és a dir, quasi immediatament després de l’establiment del monestir a ribes del Gaià, 
hi ha constància de donacions de terres a la Cerdanya (Riu, 1961).

5. La crisi del segle xiv està ben documentada pel que fa al Camp de Tarragona (Cuadrada, 2012) on, com reflecteixen 
els textos, devia ser especialment profunda i duradora.
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dels Cervelló pels drets feudals sobre el terme, 
com mostra el document citat del 1382.

Posteriorment, les notícies relacionades amb 
Selmella són molt poques. Al fogatge del 1497, 
el terme consta d’un sol foc (Iglésies, 1991) i de 
dos al del 1553 (Iglésies, 1979). Aquestes da-
des ofereixen una informació clau per establir 
que entre finals del segle xiv i el segle xv es 
produeix el despoblament del terme i l’aban-
donament total de la fortificació, com ho cor-
robora la recerca arqueològica. Tanmateix, la 
jurisdicció del castell es manté, i l’any 1489 el 
Pont d’Armentera fita al nord amb els termes 
dels castells de Selmella, Saburella, Querol i 
Pinyana.6

Ja al segle xvi, dins el fogatge de 1553, Sel-
mella s’inclou com a dependent de Montblanc 
i Sarral. Paral·lelament, el castell apareix citat 
el 1514 com a propietat de la família Armen-
gol, barons de Rocafort, dins una venda de les 
baronies de Rocafort de Queralt, de Vallespi-
nosa i de Montagut, per part dels descendents 
de Guerau de Cervelló i de Queralt, darrer 
propietari vinculat a la família dels Cervelló. 
Aquesta venda portà nombrosos plets entre els 
Armengol (senyors de Rocafort i de Selmella) 
i els Margarit (senyors de Vallespinosa) amb 
relació als límits dels seus senyorius, els quals 
duraren fins al segle xviii (Güell, 2009, 91-108). 
Per altra banda, es documenta que cap al 1550, 
el monestir de Poblet mantenia plets que afec-
taven, entre altres termes, propietats dins del 
terme de Selmella (Gual, 2007, armari III ca-
laix 6, doc. 7, p. 22).

Tot i que en el mapa de Catalunya Nova 
principatus Cataloniae descriptio, publicat a 
Anvers a principis del segle xvii, Selmella hi 
apareix indicada7 (la qual cosa fa pensar que ja 
devia haver recuperat una certa població), no 
tornem a trobar notícies sobre el terme fins a 

principis del segle xviii, període durant el qual 
el poble sembla haver-se refet. En aquest sentit, 
al cens del 1708 hi consta amb 75 habitants i 
un terme de 5 quarts de tomb. Aquesta ten-
dència al creixement, reflex d’una certa pros-
peritat, es manté durant tot el segle, com ho 
confirma el cens del 1787 on Selmella hi figura 
amb 83 habitants. Una situació que continua 
durant la major part del segle xix: al cens de 
1837 manté els 70 habitants, coincidint amb el 
final dels senyorius (Carreras i Candi, 1982). 
És entorn a aquest moment que el terme s’in-
corpora al municipi del Pont d’Armentera, tot 
i gaudir d’alcalde propi i malgrat que l’església 
de Sant Llorenç és subsidiària de Santa Maria 
de Querol.

La tendència es veié invertida a les acaba-
lles del segle xix, fet molt possiblement rela-
cionat amb l’arribada de la fil·loxera. Aquesta 
significà l’inici d’una nova crisi, la qual, per a 
petits nuclis com el de Selmella, en gran me-
sura productors de vinya, com ho demostra 
l’enorme presència de feixes fossilitzades dins 
el paisatge, significà l’abocament a la seva de-
saparició.

Coincidint amb la Renaixença i el creixent 
moviment excursionista a Catalunya, comen-
cem a trobar descripcions literàries del lloc. 
En aquest sentit Carreras i Candi a la seva Ge-
ografia General de Catalunya de principis del 
segle xx, descriu el lloc de la manera següent: 
“Forma part del Pont d’Armentera el llogaret 
de Selmella (...) amb 4 edificis i 41 barraques i 
albergs de pagesia, constituint els primers 11 o 
12 carrers, vàries places i algun raval”.

Pel que fa al castell pròpiament dit, de la 
seva història moderna poc en sabem, i en èpo-
ca de Madoz ja consta com a abandonat (Ma-
doz, 1849). Les primeres fotografies que se’n 
conserven, d’inicis del segle xx, ja el mostren 

6.  Cal assenyalar en aquest sentit que, des de finals del segle xiv, es detecta també una marcada decadència dels grans 
ramats propietat dels principals monestirs catalans de l’època (incloent-hi el de Santes Creus), fet que marcà una 
reducció del seu poder econòmic (Llobet, 1951).

7. De fet, continua figurant a la cartografia posterior fins al final dels senyorius i la seva incorporació al Pont d’Ar-
mentera, com ho corrobora el mapa de Dufour, publicat a París l’any 1837, “con las nuevas divisiones” (Nadal, 2011, 
104-105).
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molt enderrocat i únicament la muralla de po-
nent apareix notablement més ben conservada 
que en l’actualitat i amb un finestral gòtic cla-
rament identificable.

Tanmateix, l’església de Sant Llorenç conti-
nuà en ús fins que el poble romangué habitat, 
tal com es desprèn dels testimonis orals de la 
gent del lloc, els quals fins abans de la guerra 
encara havien assistit als oficis i celebrat sagra-
ments. En aquest sentit, els anys vint i trenta 
del segle xx significaren l’abandonament defi-
nitiu del nucli de Selmella.

3.1.2. La recerca arqueològica

A dia d’avui s’han dut a terme set campanyes 
d’intervenció arqueològica. Aquestes s’han 
centrat en l’estudi de l’establiment defensiu, i 
han tret a la llum una fortificació allargassada, 
orientada sud-oest – nord-est, que pren forma 
ovalada en aprofitar la morfologia del turó on 
se situa.

Els edificis que es correspondrien amb el 
recinte sobirà del castell, reflecteixen els espais 
més ben conservats del conjunt. Al nord-est 
trobem una construcció ametllada que mesura 
uns 30 x 15 m, compartimentada en diferents 
àmbits per mitjà de murs d’uns 70 cm d’ampla-
da mitjana. Gairebé la totalitat de les parets són 
fetes amb fileres regulars de carreus desbastats i 
lligats amb morter de calç de diferents granulo-

metries, tot i ser visibles diferents factures. Les 
perimetrals, més amples que la resta i en alguns 
trams, corbes, tenen un gruix d’entre 90 i 170 
cm. A llevant, presenten algunes fileres d’opus 
spicatum, i a ponent, imponents contraforts que 
reforcen aquest flanc, allí on la roca natural bai-
xa de manera pronunciada el seu nivell. Mitjan-
çant l’estudi de les restes arquitectòniques i la 
documentació gràfica de principis de segle xx, 
sabem que durant el darrer moment de vida del 
castell, aquesta construcció constituïa un edifici 

Fig. 3. En primer pla, cases i 
església de Sant Llorenç de 
Selmella a principis del segle 
xx. Dominant el conjunt, 
la muralla de llevant del 
recinte sobirà del castell, 
on es distingeix clarament 
un finestral gòtic geminat, 
desaparegut en l’actualitat 
(Arxiu Gavín)

Fig. 4. Planimetria de les estructures que conformen 
el castell de Selmella
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de tres plantes, amb finestres gòtiques al mur 
de llevant, un primer pis sostingut per arcs de 
diafragma i dues portes d’entrada, ambdues a 
l’extrem meridional de l’edifici, situades a banda 
i banda. És destacable la presència, delimitant 
pel sud-est l’habitació que designa el sector A, 
d’un mur de tàpia amb enlluït de calç i sòcol de 
pedra petita sense desbastar. Constructivament, 
aquest és anterior a tota la resta de murs i ele-
ments arquitectònics que s’hi relacionen, inclosa 

Fig. 5. Mur de tàpia i enlluït de calç que tanca el sector A pel sud-est

la muralla de llevant, que l’embolcalla en aquest 
punt reflectint la seva gran alçària original (de 
més de quatre metres). Malauradament, a ban-
da de conservar-se poc més que la seva base, 
aquest mur fou bastit directament sobre la roca, 
i tot i haver documentat restes d’un paviment 
de calç associat, la manca de material diagnòs-
tic recuperat dins les unitats vinculades al seu 
estudi fa impossible proposar una cronologia 
de construcció.
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Al sud-oest de l’estructura descrita i, ac-
tual ment la part més ben conservada i defen-
siva del castell, trobem un gran i alt baluard 
de planta poligonal, bastit amb grans carreus 
regulars ben treballats. És l’anomenada, incor-
rectament, torre del castell, ja que aquesta cons-
trucció la formen dos cossos que junts creen un 
polígon que mai no va constituir una estruc-
tura tancada.

L’alçària total d’aquest edifici és de 6,8 m, 
formada per tres pisos, amb diverses espitlleres 
al pis superior. L’entrada principal, situada a lle-
vant del recinte sobirà, es trobava sota el control 
d’aquesta construcció, protegida per barbacanes 
de fusta. La presència d’aquest tipus d’estructu-
res ha quedat palesa al llarg de les diverses cam-
panyes d’excavació, les quals han tret a la llum 
nombrosos encaixos i forats de pal excavats a 
la roca associats al que devien ser imponents 
estructures de fusta que vorejaven aquest punt 
de la fortificació i hi recolzaven.

Tanmateix, la descripció morfològica 
d’aquests edificis identificaria únicament el 
sector més visible del castell abans de dur a ter-
me la primera intervenció arqueològica l’any 

2003. Avui sabem que el castell s’estén a dife-
rents nivells seguint el pendent de la muntanya 
en ambdues vessants, prenent un aspecte de 
terrasses fortificades, les quals perfilen corre-
dors a tall de passadissos parany per a l’assal-
tant, i donen una extensió total a l’establiment 
defensiu d’aproximadament una hectàrea de 
terreny en aprofitar tot el turó i la seva geo-
morfologia per bastir-se.

Paral·lelament a les tasques de desbrossa-
ment i neteja que han permès obtenir una visió 
més completa del conjunt de la fortificació, du-
rant les diferents campanyes d’excavació s’ha 
intervingut en diferents sectors:

Els sectors A i C, els quals fan referència a 
dues habitacions situades respectivament als 
extrems de l’ametlla que constitueix el nucli 
sobirà del castell, construït al capdamunt de 
la mola que corona el turó.

El sector T, dins l’anomenat recinte sobirà, 
i que identifica el baluard de la fortificació, on 
fins ara únicament s’ha dut a terme un sondeig.

El sector B, habitació situada a ponent del 
baluard i que constitueix un dels espais que 
formen el conjunt del recinte jussà.

Fig. 6. Vista del baluard des del nord. Cal destacar el gran control del territori que es té des del cim d’aquesta 
estructura vers el sud-oest
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La intervenció al recinte sobirà:  
els sectors A i C

L’excavació d’aquests àmbits, situats als ex-
trems oposats de l’edifici ametllat, confirmà 
que aquest punt és el més propici per conser-
var un registre representatiu del conjunt de la 
fortificació. Aquesta observació es deu, prin-
cipalment, a la morfologia de la roca sobre la 
qual es basteix l’edifici, amb un elevat desnivell 
del qual en resulta un fort pendent est – oest. 
Aquesta característica, gràcies a canvis en la 
distribució dels espais i els nivells de circulació 
al llarg del temps, ha afavorit la conservació 
d’una estratigrafia potent allí on el terra na-
tural pren més fondària, a la meitat oest de les 
habitacions, mentre que a la meitat est el regis-
tre conservat és ínfim, i la roca i el paviment de 
calç que la recobria apareixen automàticament 
per sota del nivell d’enderroc dels murs que 
delimiten el sector.

El nivell superficial d’ambdues habitacions 
(A i C) estava format per un potent enderroc 
de pedra, sense terra entremig dels blocs i, per 
tant, atribuïble a una caiguda recent de gran 
part dels murs que delimitaven els espais del 
recinte sobirà. El seguien moments d’enderroc 
anteriors amb presència de teules i ceràmica 
moderna dels segles xvi, xvii i xviii, associada 
a usos residuals posteriors a l’abandonament 
del castell. Ja immediatament per sota, un es-
trat més potent i ric en materials corresponents 
indicaven el darrer moment d’ocupació de la 
fortificació, establert entre la segona meitat del 
segle xiv i els inicis del segle xv. A continuació, 
un paviment de calç que es correspon amb una 
gran reforma del recinte que canvia el nivell 
de circulació i que situem a mitjan segle xiii 
a través dels materials ceràmics recuperats, 
però també per les restes arquitectòniques as-
sociades que mostren un castell palau gòtic de 
tres plantes amb pilars, arrencaments d’arcs de 
diafragma, espitlleres al primer pis i finestres 
geminades al segon (aquestes, conegudes a tra-
vés de la documentació gràfica de principis del 
segle xx). Les restes materials documentades 
d’aquest moment no són diagnòstiques de l’ús 
que es donà als espais; això no obstant, la mida 
de l’habitació que es correspon amb el sector 
A fa pensar en una possible gran sala d’actes; 

per la seva banda, la presència d’una gran llar 
de foc i dos dipòsits annexos dins l’habitació 
anomenada sector C, permetria identificar-la 
amb una dependència on es duia a terme una 
activitat productiva difícil de determinar.

El segon paviment excavat era també de calç 
i terra piconada, però de força més potència que 
l’anterior i adaptat al desnivell natural del ter-
reny. Aquest conservava diverses factures super-
posades que associem a reparacions i refaccions 
molt difícils de diferenciar en l’excavació i que 
devien tenir lloc al llarg de tota l’alta edat mitja-
na. El material arqueològic procedent d’aquests 
estrats és poc diagnòstic i de difícil adscripció 
cronològica, no obstant això, la ceràmica vidra-
da desapareix totalment i hi són presents única-
ment un gran nombre de fragments de ceràmica 
grisa molt esmicolats i de difícil remuntatge, fet 
que podria relacionar-se amb un ús continuat 
del castell al llarg de l’alta edat mitjana. Durant 
aquesta etapa, la fortificació devia conservar 
la seva morfologia eminentment militar, de la 
qual únicament en resta la base del mur peri-
metral oest i algun mur anul·lat per la reforma 
baixmedieval. Aquests identifiquen el castell ro-
quer altmedieval, un recinte amb unes muralles 
i un paviment que resseguien i aprofitaven la 
topografia del terreny per construir un potent 
sistema defensiu, que utilitza el substrat natural 
per extreure material constructiu i alhora per 
configurar els espais.

Per sota d’aquests nivells, allí on la roca 
presenta un descens considerable i abrupte de 
cota, aquesta era coberta per dos estrats ca-
racteritzats per la seva consistència (argilosa 
i compacta) i pels materials arqueològics to-
talment diferenciats dels nivells precedents. 
El primer, identificat sobretot per fragments 
de ceràmica de pasta groguenca (algun amb 
restes del que podria ser una engalba blanca), 
de desgreixant molt fi, feta a torn lent i amb 
cuita de molt baixa qualitat, estava molt afec-
tat pels nivells precedents. Per això, davant la 
dificultat d’adscriure’l cronològicament, es va 
considerar interessant datar per termolumi-
nescència un fragment del tipus de ceràmica 
descrita, el qual donà una data entre el 842 i el 
978 dC (1100 + 68 BP, Laboratori de Datació i 
Radioquímica de la Universitat Autònoma de 
Madrid: MADN- 5810BIN).
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Fig. 7. Dibuix d’alguns dels materials més representatius corresponents a l’ocupació del bronze final – ferro I 
(dibuix: David Bachiller)

El darrer d’aquests estrats, en canvi, es ca-
racteritzava per abundants fragments de ce-
ràmica feta a mà, amb presència de decoració 
amb cordons, les restes d’una tapadora d’urna i 
una urna brunyida relativament ben conserva-
da. Aquest darrer conjunt de material sembla 
indicar un tipus de manufactura característic 
del bronze final o la primera edat del ferro, i 
fou localitzat en relació amb forats de pal exca-
vats directament a la roca, cinc dels quals força 
evidents, documentats dins el sector A. El fet 
que les restes associades a urnes funeràries es 
trobessin disposades curosament sota pedres 
dins un context aparentment domèstic, fa pen-
sar en possibles rituals fundacionals. Aquest 
conjunt de dades indiquen una fase d’ocupa-
ció molt anterior a la fortificació, relacionada 
amb estructures d’hàbitat en fusta. La datació 
d’un fragment de carbó corresponent a aquest 
nivell va donar una data de 2610 +30 BP (Beta 
Analytic: 311110).

La intervenció al recinte sobirà: el sector T

El sector T o torre del castell, presenta una 
morfologia clarament diferenciada de la resta 
d’espais que conformen la fortificació gràcies al 
seu aparell constructiu, caracteritzat per blocs 
de pedra calcària perfectament desbastats i molt 

regulars, que atorguen a l’edifici un aspecte im-
ponent i una conservació única dins el conjunt.

Els objectius principals de la intervenció en 
aquest sector eren entendre la seva relació amb 
la resta del recinte sobirà i conèixer el moment 
de la seva construcció. Les dades recuperades 
proporcionaren un únic paviment, sense cap ni-
vell d’abandonament per sota de l’enderroc que 
el cobria, molt més ínfim en aquest sector que 
en els anteriors, a causa probablement de la gran 
qualitat d’aquesta construcció, la qual conserva 
gairebé tot el seu alçat. Per sota d’aquest antic 
nivell de circulació, hi havia diferents unitats de 
farciment amb pedruscall de mida més signifi-
cativa com més a prop ens trobàvem del nivell 
de la roca o substrat geològic natural. Aquesta 
es trobava clarament retallada fent referència 
a un ús inicial de l’espai com a pedrera, amb 
tota probabilitat, simultàniament a la creació 
dels grans murs del baluard, reflex de l’extrema 
proximitat entre el lloc d’extracció del material 
constructiu i la mateixa construcció.

Tot i la poca quantitat de material ceràmic 
recuperat, constituït també en aquest cas per 
grises d’adscripció cronològica difícil, l’absència 
de vidrades en totes les unitats estratigràfiques 
excavades per sota del nivell de pavimentació, la 
documentació d’un únic sòl clar d’ocupació i la 
característica morfologia d’aquesta construcció, 
tot plegat podria estar indicant una vida més 
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curta d’ús del baluard i, per tant, que es tracti 
d’una ampliació de la fortificació inicial duta 
a terme entre l’establiment comtal i les grans 
reformes a inicis de la baixa edat mitjana. 

La intervenció al recinte jussà: el sector B

Fora del recinte sobirà, el sector B designa 
l’única habitació que fins ara ha estat excava-
da dins el conjunt del recinte jussà del castell. 
Aquesta es troba situada a ponent de la mola 
sobre la qual s’alça el baluard del recinte sobirà, 
precedint la seva entrada.

L’anàlisi arqueològica dels paraments que 
constitueixen l’habitació indica diferents fases 
constructives; tanmateix, aquest espai única-
ment proporcionà, sota l’enderroc, un sol nivell 

clar d’abandonament amb materials correspo-
nents al segle xiv i associats amb la darrera 
reforma de l’habitació. Per sota d’aquest estrat 
aflorà la roca repicada sobre la qual s’alcen tots 
els murs de l’habitació i que en alguna zona 
puntual conservava restes de morter de calç 
aïllant i anivellador a tall de paviment.

3.2. La conservació de les restes

La dinàmica d’excavació suposa deixar visi-
bles i sota l’acció de la intempèrie paraments 
que potser no es troben en el millor estat de 
conservació. El procés d’excavació allibera les 
estructures de la pressió dels sediments, acció 
que en molts casos comporta el trencament 
d’un estat d’equilibri, fet que provoca proble-

Fig. 8. Exemple de mapatge d’estructura, corresponent als tractaments de consolidació
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mes estructurals de manera quasi immediata. 
Per aquest motiu, és necessari planificar inter-
vencions curatives paral·lelament als treballs 
de camp, ja que a banda d’ajudar a la conser-
vació dels jaciments, poden evitar haver de 
fer a posteriori actuacions de restauració més 
agressives.

Amb els tractaments de conservació duts 
a terme al castell de Selmella (Bort, 2008), el 
nostre objectiu ha estat garantir l’estabilitat 
de les estructures alliberades del sediment 
arqueològic. En cap moment no ens vàrem 
plantejar accions restitutives de paraments; 
teníem com a finalitat preservar el que fos 
descobert durant la intervenció arqueològi-
ca. Amb aquest objectiu i l’ajuda d’un equip 
de conservadors, es dugueren a terme estu-
dis previs de composició i granulometria 
dels morters originals, els quals es traduïren 
en la producció d’argamasses compatibles i 
similars a les antigues. Tots els tractaments 
foren documentats de manera exhaustiva, 
adjuntant un annex específic dins les memò-
ries d’excavació presentades al Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 
qual inclou l’elaboració dels mapatges corres-
ponents a les estructures afectades.

3.3. La difusió dels resultats

El darrer pilar bàsic de la nostra feina durant 
tots aquests anys ha estat la difusió de la re-
cerca que s’ha fet. En aquest sentit, cal apun-
tar les diverses participacions en congressos, 
seminaris i xerrades, moltes de les quals s’han 
traduït en articles de caire científic (Bort, 
2008; López-Prat, 2009, 2010a, 2011, 2012) o 
divulgatiu (López-Prat, 2010b), així com en 
la creació d’una pàgina web (www.castellde 
selmella.com). Aquesta posarà a disposició de 
totes les persones interessades la informació 
recopilada: topografia i planimetries essen-
cials per entendre com es basteix la fortifi-
cació, estratigrafies, memòries d’excavació, 
inventari de materials arqueològics, docu-
mentació gràfica del jaciment i dels principals 
materials arqueològics recuperats, estudis i 
analítiques específiques, etc.

Aquest esforç en l’àmbit de la difusió, ha 
anat sempre acompanyat de la voluntat de 
transmetre el nostre treball dins el territori 
del Gaià. És només mitjançant l’intercanvi 
amb els ciutadans que l’arqueologia assoleix 
el deure de comunicar el passat. El patrimo-
ni arqueològic s’ha de transmetre com un bé 
d’interès comú, a la vegada que de desenvo-
lupament territorial. Per tant, cal remarcar 
les nombroses jornades de portes obertes i 
les visites de grups d’estudis locals i de re-
presentants de l’administració i els mitjans 
de comunicació, tasca essencial per donar a 
conèixer la feina en curs i contribuir així a la 
posada en valor del rellevant patrimoni histò-
ric i arqueològic que constitueixen els castells 
del Gaià, dels quals el castell de Selmella és un 
dels seus baluards.
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Caldes de Montbui: 
la recuperació de la muralla medieval
 Daniel Gutiérrez, Lluís Juan i Anna Monleon

1 Introducció

Aquest article té com a objectiu posar de ma-
nifest les últimes intervencions arqueològi-
ques fetes a la població de Caldes de Mont-
bui i que han permès extreure informació 
molt valuosa amb relació a la construcció 
de les muralles medievals de la població i la 
seva evolució.

A continuació es mostren els resultats de 
tres intervencions arqueològiques fetes al nu-
cli de la població i que van estar dirigides pels 
arqueòlegs Lluís Juan i González i Daniel Gu-
tiérrez.

2 La muralla medieval de Caldes de 
Montbui: carrer d’Escanyacans, 2 
/ carrer de Vic, 41

2.1 Introducció

La intervenció arqueològica preventiva a 
la qual fa referència aquest article, ha estat 
motivada arran de la proposta d’obres dins 
l’edifici que ocupa els solars núm. 2 del carrer 
Escanyacans i núm. 41 del carrer de Vic, de 
Caldes de Montbui (Vallès Oriental). La con-

 

 
Foto 1. Situació del 

 núm. 41 del carrer de Vic / 
2, del carrer d’Escanyacans
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fluència d’aquests dos carrers cal situar-la a 
l’extrem septentrional del nucli històric de la 
població, al costat occidental del desaparegut 
portal de Vic, potser la més destacable de les 
portes de la muralla que, segons l’erudit local 
E. Moreu-Rey hauria envoltat la vila des del s. 
xii; alguns vestigis encara es poden observar 
a la torre de Bellit, també anomenada de la 
Presó, al portal de Santa Susanna, i al núm. 6 
del carrer d’Escanyacans entre altres.

Segons ens indica la informació consultada 
al cadastre, aquest edifici, que consta de soter-
rani, planta baixa i dos pisos, devia ser cons-
truït (o més aviat remodelat) cap a l’any 1900 

1. Arqueòloga (ATICS SL).  Directora de la intervenció arqueològica al carrer d’Escanyacans, 2 / carrer de Vic, 41 l’any 
2005.

 

 
Foto 2. Estat de l’edifici en el moment d’iniciar l’obra

 

 
Foto 3. Visualització de la fonamentació de la 
muralla al soterrani

 

 
Foto 4. Estat de la cara externa de la muralla, planta 
baixa

a redós del traçat de la muralla medieval de la 
vila. Presenta una planta lleugerament trape-
zoïdal delimitada pel carrer Major al nord, el 
carrer de Vic a l’est i el carrer d’Escanyacans 
al sud, i una superfície que, en el seu darrer 
moment d’ús, es trobava distribuïda en dos 
espais habitacionals diferenciats, amb entra-
des independents, els quals separava una paret 
mitgera on s’ha conservat el pany de muralla. 
L’existència d’aquest tram del mur defensiu ja 
fou documentada l’any 2005 per l’arqueòloga 
Pilar Fernández1 a partir de les fonamenta cions 
visibles al soterrani, per la qual cosa es van fer 
diferents cales verticals a diferents punts de la 
construcció que permeteren confirmar que 
l’estructura es trobava conservada fins a una 
alçada de primer pis. 
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Foto 5. Estat de la cara 
externa de la muralla, 
planta baixa

 
Foto 6. Estat de la cara externa de la muralla, primer pis

Després d’una aturada que es va perllongar 
fins al mes de febrer de l’any 2008, es va de-
cidir continuar la rehabilitació de l’immoble 
amb un nou projecte sobre la taula, que ha 
permès la recuperació i documentació d’un 
tram de 18 metres de longitud, conservat fins 
a una alçària de 6,80 metres i amb una espit-
llera, que podem identificar amb tota segure-
tat com a part de la muralla que va envoltar 
la vila de Caldes de Montbui fins ben entrat 
el s. xviii.2

2. Aquesta intervenció la va dur a terme entre els mesos de febrer i octubre de 2008 l�empresa Atics, SL, dirigida pels 
arqueòlegs Lluís Juan i Gonzàlez i Vanesa Triay Olives. La promoció i el finançament dels treballs arqueològics de 
camp van anar a càrrec de l�empresa Estau, SL.
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Foto 7. Arrebossat original del cos de tàpia

 
Foto 8. Cara externa del tram del carrer d’Escanyacans, planta baixa

2.2 La muralla de Caldes de Montbui a les 
fonts escrites

Segons l’erudit i historiador E. Moreu-Rei 
(Moreu-Rei, 1962) el primer esment a una mu-
ralla que rodejava la vila el trobaríem en un 
document inclòs al Liber Antiquitatum, con-
servat a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona i 
datat cap al 1102. Altres mencions ja ens tras-
lladen fins als anys 1238 i 1292 (Llobet Vallose-
ra, 1848 segons Moreu-Rei, 1962, 147), les quals 
semblen evidenciar que les obres defensives ja 
estaven consolidades, en concordança amb la 
fortificació d’altres poblacions del Vallès com 
ara Terrassa o Granollers (que basteixen les se-
ves defenses el 1243 i el 1291, respectivament).

Així doncs, si prenem com a certes les pa-
raules de Moreu-Rei, estaríem en condicions 
de parlar d’una de les muralles medievals més 
antigues de Catalunya, pel que fa a les seves re-
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Foto 9. Cara 
externa 
del tram 
del carrer 
d’Escanyacans, 
planta baixa

 
Foto  10. Cara interna del tram del carrer 
d’Escanyacans

ferències en les fonts escrites. Segons el mateix 
autor (Moreu-Rei, 1964), una fortificació tan 
primerenca té la seva explicació si es considera 
que el nucli de Caldes devia ser el més poblat del 
Vallès entre els segles ix i xiii, tot fent cas dels 
censos de la parròquia (uns 400 habitants entre 
el 1090 i el 1100); els fogatges, tant de Terrassa 
com de Granollers, no mostren unes xifres si-
milars fins ben entrat el segle xiv. Aquesta casu-
ística també explicaria per què fou triada Caldes 
com a capital de la sotsvegueria del Vallès, per 
què els monarques hi mantenien un palau re-
sidència i per què s’hi observa un percentatge 
curiosament alt d’habitants dedicats a l’ofici de 
les lleis, ja fossin advocats o procuradors. 
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La muralla, el traçat de la qual ha quedat 
fossilitzat en els actuals carrers Major, Cor-
redossos de Dalt, Corredossos de Baix, de la 
Muralla i d’Escanyacans, delimitava una plan-
ta definida per un model ortogonal, que tra-
dicionalment s’ha volgut veure com el propi 
de les ciutats romanes de nova fundació, amb 
una plaça central (el fòrum) que avui porta el 
nom de plaça del Lleó, i quatre carrers prin-
cipals als extrems dels quals hi havia els por-
tals d’accés. Originàriament, aquests portals 
de vien ser quatre, coincidint amb els quatre 
punts cardinals; així trobaríem el portal de Vic 
(al nord, que portava al camí cap a aquesta 
ciutat), el de Santa Susanna (a l’oest, que por-
tava cap al mercat), el de Santa Esperança (al 
sud, que portava cap al camí de Barcelona), i 
el del Salze (a l’est, que portava cap al camí de 
Sentmenat). De manera molt semblant al que 
coneixem per al cas de Granollers, els portals 

 

 

 
Foto 11. Espitllera de la muralla del carrer d’Escanyacans, cara interna

 
Foto 12. Espitllera de la muralla del 
carrer d’Escanyacans, cara externa
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Foto 13. Vista general del tram 
d’Escanyacans i de l’espitllera per la seva 

cara interna

 
Foto 14. Vista total del tram d’Escanyacans per la 
seva cara interna

foren modificats al llarg del temps, i s’hi va 
annexionar una capella a cadascun; de totes 
aquestes capelles, només resta dempeus la de 
Santa Susanna, al costat del portal homònim; 
per la documentació escrita, sabem que el por-
tal de Vic era presidit per la capella de la Mare 
de Déu dels Àngels.

El cinturó defensiu devia restar sense gai-
res variacions notables fins al segle xiv, quan, 
regnant en Pere III el Cerimoniós, es proce-
deix a la reforma de les defenses de moltes de 
les viles de la Corona d’Aragó davant l’estat 
de guerra imperant amb el rei Pere el Cruel 
de Castella, conflicte conegut com la Guerra 
dels Dos Peres (1356-1375), i amb el rei Jau-
me II de Mallorca (1343-1349). Caldes no 

quedarà al marge d’aquest procés i, just en 
aquest moment es documenta l’obertura del 
portal de Bellit (1347-1370), entre el portal 
del Salze i el de Vic; així mateix, l’any 1370 el 
monarca decreta l’enderrocament d’algunes 
construccions que ocupaven part del fossat o 
s’adossaven a la muralla, a petició del consell 
de la vila, tasques que són encomanades al 
seu conseller Ramon de Planella (Moreu-Rei, 
1962; p. 147).

La breu recuperació econòmica viscuda per 
la vila al llarg del segle xvi va significar la supe-
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2.3 Descripció del tram de muralla docu-
mentat al carrer d’Escanyacans, 2 / carrer 
de Vic, 41

Destacarem dues característiques del tram de 
muralla documentat durant la intervenció ar-
queològica: la primera d’aquestes seria l’ús de 
la tàpia en la seva construcció, i la segona seria 
l’existència de dos panys diferenciats de mur 
que estaven units per un tercer pany transver-
sal no conservat, però del qual en tenim prou 
evidències.

2.3.1 La muralla de Caldes, una obra de 
tàpia

La construcció d’estructures mitjançant la ter-
ra compactada o tàpia és una de les tècniques 
més antigues i més difoses en l’àmbit mundial, 
en bona part a causa de la potencialitat que 
presenta la terra com a material constructiu, 
tant per la seva abundància i baix cost, com per 
la facilitat de la seva producció, que no reque-
reix grans recursos tecnològics; a tot això cal 
afegir, al contrari del que afirma la veu popu-
lar, la seva resistència i durabilitat en el temps 
amb un mínim de manteniment. Malgrat que 
ha estat considerada per molts arquitectes com 
a element constructiu propi de sectors endarre-
rits i testimoni de l’abandonament de la tècni-
ca de construir cases, el fet confirma que la tà-
pia s’ha fet servir des de períodes neolítics per 
bastir tota mena d’edificacions, i no només als 
ambients rurals i a les petites poblacions, sinó 
també a les ciutats més o menys importants, on 
va mantenir-se fins a la seva progressiva subs-
titució per nous materials en el transcurs dels 
segles xix i xx.

La tècnica de la tàpia es tracta de la cons-
trucció de murs afegint grans blocs de ter-
ra comprimida a sobre mateix del mur que 
s’està bastint; seria un procés similar al de la 
construcció dels actuals murs de formigó que 
podem observar en qualsevol obra contem-
porània, però sense que en resulti un conjunt 
monolític. Per pal·liar aquesta manca de mo-
nolitisme cal contemplar les anomenades lleis 
de travada entre els blocs, que consisteixen a 

ració del recinte emmurallat per primera vega-
da, en construir-se l’anomenat raval del Remei, 
a banda i banda del camí de Vic. Més endavant, 
entre finals del segle xviii i sobretot durant el 
segle xix, coincidint amb el creixement demo-
gràfic progressiu, la muralla serà absorbida per 
noves construccions que s’hi adossen; segons 
el document titulat Concòrdia feta per la uni-
versitat de la vila de Caldes ab lo Marquès de 
Rupit, amb data del 1790, les muralles, o part 
d’aquestes, encara estaven dempeus en aquest 
any, ja que hi surten mencionades en descriu-
re la població (Bouza, 2003). Altres escriptors 
com ara el noble irlandès J. Dillon (Moreu-Rei, 
1962, 147) o el funcionari Francisco de Zamo-
ra (Zamora, 1973, 270) ens parlen en el mateix 
sentit de la pervivència de la muralla en els seus 
quaderns de viatge redactats a les darreries del 
segle xviii. Per aquest motiu és lògic pensar que 
durant la Guerra de Successió encara van tenir 
un paper important davant l’atac de les tropes 
borbòniques comandades pel comte de Monte-
mar, la matinada del 14 de gener de 1714. Tot i 
així, a finals del segle xix ja havien desaparegut 
en bona mesura, com ho demostra la necessitat 
de bastir noves defenses davant els atacs que es 
van patir durant les diferents guerres carlines.

El portal de Vic devia ser dels darrers que es 
mantingueren en ús, ja que encara era visible 
l’any 1879, presentant l’escut de la vila i la data 
del 1695, possiblement fent referència a una 
remodelació o una reconstrucció (Moreu-Rei, 
1962, 147). Segons la veu popular, l’arc del por-
tal havia estat reutilitzat com a entrada del nou 
cementiri construït a les darreries del segle xix; 
l’estructura, que encara es conserva i s’empra 
actualment, coincideix en bona mesura amb 
la descripció que ens aporta Moreu-Rei, i s’hi 
observa l’escut i una data inscrita (1883, any en 
què es devia finalitzar l’obra del cementiri) a la 
clau de l’arc. Tot i la presència d’aquesta data, 
que es podria haver afegit esborrant l’anterior 
de 1695 citada per Moreu, la hipòtesi sembla 
força verídica i fàcilment acceptable, malgrat 
que no hi hagi cap document escrit ni cap re-
ferència que ho confirmi.

D’ençà la darrera dècada del segle xix, la pro-
gressiva construcció d’immobles al seu voltant 
va fer desaparèixer la major part de l’estructura.
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aixecar sempre per filades, trencar les juntures 
verticals entre els blocs de les diferents filades i 
travar les cantonades, entre altres coses.

Dels blocs de terra que van conformant 
el mur en diem tapiades i es constitueixen 
en omplir un encofrat que va recolzant so-

bre l’ample del mateix mur que anem cons-
truint. Aquest encofrat es compon de dues 
grans posts de fusta anomenades tapieres, les 
quals es disposen sobre unes barres metàl-
liques anomenades agulles, que travessen el 
mur i hi recolzen. Per evitar que les tapieres 
tombin cap enfora, es disposen uns muntants 
que es fixen a les agulles i que, per la seva 
part superior són trempats amb una corda 
retorçada per un garrot. Un bastó situat a la 
part interior, entre les dues tapieres, farà que 
aquestes no caiguin cap a dins tot i la tensió 
de la corda. Al costat que no recolza sobre 
la tapiada anterior, s’hi col·loca una fusta, el 
captauló, que contindrà la terra.

Preparat l’encofrat, aquest es va farcint de 
material (terra, si pot ser argilosa) per tongades 
que són compactades amb un picó, i el pro-
cés es repeteix fins que tot l’espai interior és 
ple. L’obra avançarà en filades, en el sentit que 
marqui la posició del captauló, cadascuna de 
les quals seguirà el sentit contrari a la inferior 
per tal que els blocs resultin contraplacats i les 
cantonades quedin ben travades. 

 
 
Foto 17. Reparació del segle XIV

 
Foto 16. Reproducció d’una parada per construir un 
mur de tàpia (segons M. Fullana)
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El sistema constructiu que s’entreveu al 
pany de muralla no difereix gaire del que hem 
explicat: la tàpia s’aixeca sobre un cos de pedra 
d’uns 2,60 m d’alçària, des de la seva fonamen-
tació fins a l’inici de l’obra de terra, amb uns 
0,90 m d’amplada mitjana. Sobre aquesta base 
es van disposant els mòduls o tapiades, que 
en el nostre cas semblen repetir sense gaires 
variacions un patró de 2 m de llargada per 1 m 
d’alçària, amb una amplada que ve donada per 
la mateixa del cos de pedra, que és de 0,90 m 
com ja hem dit. De les empremtes deixades per 
les tapieres i els altres elements necessaris per 
elaborar l’obra, només es poden observar els 
forats corresponents a les agulles que aguan-
taven la tapiera, que en aquest cas són sempre 
tres per tapiada, col·locats de manera que els 
mòduls estiguin contraplacats i donin solidesa 
a l’estructura. 

 
 
Foto 18. Integració de la muralla al nou edifici

  Foto 19. Integració de la muralla al nou edifici
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Les tapiades de la muralla 51 presenten unes 
característiques línies originades per l’ús al-
ternat de terra i morter de calç, la qual cosa 
els dóna una fisonomia peculiar que permet 
la seva diferenciació respecte a altres panys 
de tàpia més moderns, ja sigui reparacions de 
la pròpia muralla, murs i envans afegits, o bé 
restes de tàpia observats en altres edificis, on 
el morter és inexistent; de fet la utilització de 
morter pot obeir a un factor de resistència de l’es-
tructura, ja que la terra emprada, molt sorren-
ca, no presenta uns trets gaire idonis per a la 
tàpia, que requereix una matriu més argilosa, 
la qual cosa es podria solucionar combinant les 
capes de terra amb les de morter. En tot cas, 
cada tapiada presenta unes deu capes alterna-
des de cada element; és a dir, per cada tapiada 
es feien vint tongades de compactació, de grui-
xos variables (entre 1 i 8 cm), però sempre la 
primera tongada era de morter i la darrera, de 
terra.

L’excepcionalitat en l’estat de conservació 
d’aquest tram de la muralla de Caldes ens ha 
permès fins i tot documentar part de l’enllu-
ït que cobria la tàpia i que la protegia del seu 
principal enemic, la inclemència del temps. 
Així, en alguns punts s’hi observa una grui-
xuda capa de morter de calç i sorra, tant en la 
cara interna com externa de l’estructura, d’un 
to blanc gris, idèntic al que es va fer servir dins 
de les tapiades, la qual cosa ens ha permès con-
firmar que no es tracta d’un afegit modern.

2.3.2 Sobre la presència dels dos panys 
de mur 

Com ja hem dit en un altre apartat, l’existència 
del pany de muralla a la mitgera de l’edifici ja 
era coneguda des del 2005; la sorpresa ha estat 
comprovar que es conservava un altre tram de 
característiques idèntiques a la façana corres-
ponent amb el carrer d’Escanyacans. La docu-
mentació d’aquests dos panys diferenciats va fer 
pensar primerament en la presència d’un ha-
bitacle annex al tram de la mitgera, a manera de 
cos de guàrdia, atesa la proximitat del portal de 
Vic; tot i així, les restes d’arrebossat conservades 
a l’extrem occidental del tram d’Escanyacans 
mostren clarament com constitueixen una ma-
teixa línia fortificada, formant un angle de 90º 
mitjançant un altre pany transversal d’uns dos 
metres de llargada, el qual no s’ha conservat. 
La documentació de l’espitllera al tram d’Es-
canyacans també confirma aquesta hipòtesi, ja 
que seria absurd fer una obertura amb finali-
tats defensives orientada cap a una habitació 
tancada; també cal dir que durant el buidatge 
mecànic del soterrani no s’ha trobat cap indici 
de la continuïtat del tram de la mitgera cap al 
portal de Vic, la qual cosa ens fa entendre que el 
pany acabava just on hi havia el gir de 90º. Com 
dèiem anteriorment, sembla clar que la muralla 
feia un retrocés en el seu traçat en arribar al 
portal de Vic, segurament per incrementar les 
possibilitats de defensa i la perspectiva visual 
de la zona, en cas d’un atac a la porta; segons el 
nostre parer, aquesta solució constructiva no-
més té sentit en el cas d’inexistència de torre o 
torres al portal de Vic.

 
 
Foto 20. Façana principal del nou edifici
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2.4 Conclusió

Òbviament, el fet més remarcable de la inter-
venció al carrer d’Escanyacans, 2 / carrer de 
Vic, 41, ha estat la documentació del tram de 
muralla conservat entre les parets de l’edifi-
ci, fet que s’ha vist afavorit per l’eliminació 
de tots els afegits moderns que impedien una 
visió global del conjunt i una anàlisi acurada; 
d’aquesta manera s’ha pogut contemplar tot 
el pany que hi ha a la paret mitgera i s’ha do-
cumentat el que hi ha a la façana del carrer 
d’Escanyacans, que l’any 2005 s’havia passat 
per alt. En definitiva, s’ha aconseguit treure a 
la llum uns 18 m de l’antic cinturó defensiu, 
conservats fins a una alçària de 6,80 m. No 
amagarem, però, l’alt grau d’afectacions que ha 
patit el tram de la mitgera al llarg dels diferents 
processos constructius que hi ha hagut al solar; 
no és així al tram d’Escanyacans, que només 
presenta modificacions en forma de dues pe-

tites finestres i una porta, mentre que la resta 
ha quedat inalterada.

La composició de l’estructura confirma 
el que ja s’havia expressat en la intervenció 
anterior de l’any 2005, a la qual actualment 
es poden afegir un major nombre de dades, 
gràcies sobretot a l’estat de conservació ex-
cepcional del pany del carrer d’Escanyacans. 
Així doncs, queda evidenciat que la muralla 
medieval constava, almenys en el sector del 
portal de Vic, d’un cos de pedra d’uns 2,80 m 
d’alçària (des de la fonamentació), format per 
còdols més o menys desbastats i lligats amb 
un morter grisenc, sobre el qual es basteix un 
cos de tàpia format per mòduls o tapiades for-
ça regulars d’1 x 2 m que es van constituint en 
filades contraplacades fins arribar a l’alçària 
màxima conservada ja comentada de 6,80 m. 

De les empremtes deixades durant la 
construcció del mur defensiu, destaquen 
els forats necessaris per disposar les agulles 

 
Foto 21. Façana lateral del nou edifici
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que sostenien l’encofrat indispensable per 
fer cada tapiada; el tram d’Escanyacans ens 
permet apreciar clarament com es van fer 
servir tres agulles per tapiada, i es van fer els 
forats per incloure les de la primera filada al 
propi cos de pedra. Tot el cos de tàpia anava 
cobert per un arrebossat de morter, que el 
protegia del desgast provocat per la pluja i 
altres inclemències meteorològiques; aquest 
arrebossat s’ha pogut conservar en alguns 
punts del tram de la paret mitgera, però no 
en el tram d’Escanyacans, on amb prou fei-
nes n’han quedat restes. Pel que fa a la secció 
de la muralla, cal dir que no presenta forma 
atal·lussada, sinó que puja recta des de la fo-
namentació i manté un gruix força regular 
de 0,90 m.

A l’hora de parlar de la cronologia de les 
restes documentades, només podem exposar 
un únic element que ens dóna certa informa-
ció sobre aquest aspecte; parlem d’una repara-
ció a la part superior del tram d’Escanyacans, 
feta també amb tàpia, però amb una tècnica 
diferent, que podem situar entre finals del se-
gle xiii i el segle xiv gràcies a l’aparició d’un 
fragment de la ceràmica dita verda i morada, 
concretament la vora d’un plat. Aquesta in-
formació ens permet establir un moment ante 
quem a la construcció de la muralla, i indica 

que durant el segle xiv ja estava dempeus, si 
més no aquest sector; això no confirma la te-
oria d’en Moreu-Rei, però tampoc ens la con-
tradiu, amb la qual cosa no resulta inviable 
continuar parlant del segle xii com la data 
possible per a l’aparició del recinte emmura-
llat; seria més raonable, però, situar la seva 
aparició al llarg del segle xiii, coincidint amb 
la construcció de les muralles de Granollers 
o Terrassa. Aquesta reparació, que tapa una 
obertura quadrangular identificable amb una 
mena de finestral, podria relacionar-se amb 
el decret signat per Pere el Cerimoniós cap al 
1370, segons el qual s’obliga a reparar les parts 
malmeses de la muralla i alliberar el fossat 
de les edificacions que ocupaven l’espai, tasca 
que fou encomanada al seu conseller Ramon 
de Planella; el decret és mencionat per Moreu-
Rei l’any 1962, i sembla que està dipositat a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, malgrat que no 
s’ha pogut localitzar.

Queda més clar el moment d’amortització 
del mur defensiu al llarg del segle xix, ja que 
són diversos els documents de les darreries del 
segle xviii que ens parlen de la pràctica desa-
parició de bona part de l’estructura; el darrer 
conflicte on la muralla es va mostrar míni-
mament operativa fou la Guerra de Successió 
(1701-1714), malgrat que no va poder evitar 

 

 
Foto 22. Reconstrucció idealitzada del portal de Vic.  A la dreta, el tram de muralla documentat
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l’incendi i el saqueig de la vila per part de les 
tropes borbòniques.

La magnitud i les dimensions de la troballa 
són el millor testimoni de la importància de les 
restes documentades durant la intervenció; do-
nant per bona la cronologia d’en Moreu-Rei, hi 
afegim l’excepcionalitat d’estar parlant d’una 
de les muralles medievals més antigues, no no-
més del Vallès, sinó potser de tot el Principat, i 
l’excel·lent informació que ens dóna al respecte 
de les muralles fetes en obra de terra, exemples 

 
 
Foto 23. Possible arc del portal de Vic, avui emprat com a entrada al cementiri

de les quals fins ara només es limitaven a pe-
tites mostres existents a Terrassa (Vallès Occi-
dental) i Bagà (Berguedà). La seva declaració 
com a bé cultural d’interès nacional (BCIN) 
n’ha permès la salvaguarda i la integració dins 
el projecte constructiu que s’està duent a terme 
dins l’edifici, projecte que ha inclòs la museït-
zació i exposició del tram que hi ha a la façana 
d’Escanyacans com a record i homenatge a la 
muralla que durant cinc segles va protegir la 
vila.
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3  Intervenció arqueològica al carrer 
de la Muralla

3.1 Introducció

El carrer de la Muralla se situa en un tram del 
nucli antic de la població, entre l’església i el 
carrer de Barcelona. Són carrers molt propers a 
la plaça de la Font del Lleó i les termes romanes 
i a l’interior de les antigues muralles.

Motius

L’Ajuntament de Caldes de Montbui, dins del 
programa del Pla de barris 2010, havia projec-
tat una actuació de millora i urbanització dels 
carrers de Roma, Muralla, Hostalric, Sinago-
ga i Lleonarda. El tipus d’actuació proposat 
en aquest cas gira a l’entorn de dos eixos: la 
millora de la pavimentació i l’adequació de les 

xarxes de serveis (clavegueram, aigua potable, 
subministrament elèctric, enllumenat públic, 
telecomunicacions i gas) a la normativa actual.

Previsió del projecte

Les activitats que calia dur a terme eren: ex-
tracció del paviment de formigó existent, en-
derroc de les diferents canonades, enretirada 
del cablatge aeri que hi havia, col·locació de les 
noves canalitzacions, soterrament del cablatge 
i pavimentació dels carrers.

Objectius

L’objectiu de la intervenció era garantir que 
l’execució del projecte d’urbanització no afec-
tava les restes arqueològiques que hi pogués 
haver en aquest punt. I en cas que les afectés, 
salvaguardar-ne els valors culturals.

 
Localització del carrer de la Muralla
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3.2 La descoberta del tram de muralla me-
dieval al carrer de la Muralla

En aquest espai del carrer es va efectuar una 
rasa que tenia com a objectiu la substitució 
d’una canalització d’aigua calenta que cana-
litza l’aigua des de la Font del Lleó al safareig 
que es troba just a l’altra banda del carrer de la 
Muralla, darrere del que es coneix com la mu-
ralla de Caldes de Montbui. Aquesta canalit-
zació és originària de mitjan segle xx. La part 
de canalització substituïda va des del carrer de 
la Lleonarda, travessa el carrer de la Muralla 
i accedeix al safareig a través de la muralla. 
Aquesta obertura, que passa per la banda oest 
del carrer, tenia una llargada de 16 metres, una 
amplada de 60 cm i una profunditat màxima 
executada de 160 cm respecte del paviment.

Un cop extrets els nivells superficials i de 
rebliment va aparèixer un parament que cor-
responia a un conjunt de blocs de pedra de 
grandària mitjana, lleugerament treballats i 
lligats amb morter de calç i sorra que presen-
tava una disposició nord-sud i una amplada 
a l’entorn dels 60 cm. La potència observada 
oscil·lava entre els 60 cm i els 140 cm. L’exca-
vació de la rasa tenia l’objectiu de substituir 
una antiga canalització. Una vegada arribada 

a la cota de la canalització no fou necessari 
excavar més. A conseqüència d’aquest fet no 
es va poder observar la fonamentació del mur 
en el terreny natural. Aquest fet va impedir 
la localització de materials que poguessin 
indicar la datació de la construcció d’aquest 
element defensiu, així com establir-ne les ca-
racterístiques inicials.  

3.3 Conclusions

El parament va ser interpretat com l’estructura 
defensiva construïda a l’oest de Caldes i que 
defensava la zona de la riera de Caldes. El fet de 
no localitzar materials associats a la fonamen-
tació d’aquest element impedeix establir una 
datació concreta, tot i que per la seva tipologia 
constructiva i els antecedents històrics podria 
correspondre a la muralla del segle xiv, orde-
nada construir pel rei Pere III. 

La localització del parament de la muralla 
no és un fet imprevist; de fet, per la banda del 
safareig, el mur es troba totalment vist. Tot i 
així, en aquest punt apareix amb la seva com-
posició original, sense les reparacions i con-
solidacions que s’han efectuat a la banda del 
safareig.

 

 

 
Vista del tram de muralla una vegada feta la rasa



Gutiérrez, D.; Juan, Ll.; Monleon, A. • Caldes de Montbui: la recuperació de la muralla medieval 348

4 Intervenció al tram de muralla si-
tuat a la bassa del molí de l’Esclop

4.1 Introducció

La zona intervinguda se situava a l’est del nucli 
antic de Caldes, molt a prop del centre de la 
vila, la plaça de la Font de Lleó i les termes ro-
manes, fora del traçat de les antigues muralles. 
El tram sobre el qual es realitzarà el control 
arqueològic se situa entre el passatge de Santa 
Susanna i l’accés als horts, al costat del safareig 
de la Portalera.

Motius

L’Ajuntament de Caldes de Montbui va pro-
moure el projecte d’urbanització i millora del 
passeig Riera. La Fase II contemplava la urba-
nització de l’espai entre el pont de can Rius i 
el carrer de Santa Susanna. El tipus d’actuació 
proposat en aquest cas gira a l’entorn de tres 
eixos: anivellament i condicionament del ter-
reny actual, pavimentació de la zona i desen-
runament del molí de l’Esclop. 

Previsió del projecte

Les activitats que calia fer eren: anivellament 
del terreny actual, col·locació de terres per a la 
preparació del paviment, pavimentació i de-
senrunament del molí de l’Esclop. 

Objectius

Vistos els treballs previstos en el projecte de 
millora i urbanització del passeig Riera de Cal-
des Fase II i coneguts els antecedents, l’Ajun-
tament de Caldes de Montbui va considerar 
necessari fer un seguiment i control arqueo-
lògic de les obres seguint la normativa actual 
(art. 18 del Reglament 78/2002 de protecció del 
patrimoni arqueològic).

D’aquesta manera l’objectiu de la interven-
ció era garantir que l’execució del projecte 
d’urbanització no afectava possibles restes ar-
queològiques que hi pogués haver en aquest 
punt. I en cas que les afectés, calia salvaguar-
dar-ne els valors culturals.

 
Localització de la zona del molí de l’Esclop   
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4.2 Intervenció sobre el molí de l’Esclop

Amb relació al molí de l’Esclop hi ha poca 
informació documental. Forma part del con-
junt de molins hidràulics que es trobaven a 
la ribera de la riera de Caldes. Aquest grup 
de molins ja són esmentats en documents de 
l’any 1167, associats al rec del Molinar, que 
distribuïa aigua a tots els molins de la zona. 
Tot i així, l’edificació actualment en peu no 
sembla correspondre a aquesta datació. El 
conjunt actual conservat no té una datació 
precisa, tot i que podria situar-se a l’entorn 
dels segles xviii-xix. 

El molí era format per la bassa, situada a 
la part superior. Es pot observar l’estructura 
circular corresponent al sifó. L’edifici del molí 
corresponia a una edificació de quatre plantes 
que recolzava la seva estructura sobre la penya 
de granit. 

4.2.3 Resultats de la intervenció al molí de 
l’Esclop

L’extracció dels nivells vegetals i d’enderroc 
va permetre recuperar totalment la planta 
del Molí de l’Esclop, i les estructures corres-
ponents a la seva planta baixa, amb la sala de 
moles, zona de treball, corts i pati exterior. 
L’actuació també va permetre la neteja del car-
cabà. Per una altra banda, també es va actuar 
a la casa del moliner, espai que forma part del 
conjunt i que es trobava totalment conservat 
menys la coberta.
El conjunt presentava una superfície total edi-
ficada de 105 m2 aproximadament (en planta 
baixa), més un pati de 30 m2. Estava dividit 
en els àmbits següents: casa del moliner, sala 
de moles i carcabà, caixa d’escales, zona de 
treball o emmagatzematge, corts i patí exte-
rior.

 
Evolució de l’estat de conservació del molí de l’Esclop durant el segle xx i inicis del segle xxi

 

 

 

 

Anys 20 2010

Anys 40-50 2011



Gutiérrez, D.; Juan, Ll.; Monleon, A. • Caldes de Montbui: la recuperació de la muralla medieval 350

Des del punt de vista arqueològic, l’estra-
tigrafia documentada era força simple, ja que 
les restes conservades del conjunt se situaven 
sota d’un nivell clar d’enderroc, procedent del 
col·lapse, provocat o no, del mateix edifici. 
Per una altra banda l’edificació es trobava en 
un punt on la roca va ser excavada, per tant, 
gairebé la totalitat de les estructures recol-
zen sobre el granit. Finalment, tot i plantejar 
algun tipus de sondeig a la zona exterior del 
mur del carcabà finalment es va desestimar, 
ja que la seva situació, una zona de riu, fa 
totalment impossible la conservació d’algun 
estrat corresponent al moment de l’edificació. 
A aquesta situació, cal sumar-hi que el mur 
de la façana principal recolza sobre el granit 
(terreny natural) tal i com es pot observar en 
les imatges posteriors.

Tot i no disposar d’una estratigrafia que 
permeti establir relacions físiques i atorgar 
datacions relatives a partir de la cultura ma-
terial, una anàlisi dels fets constructius sí que 
permet fer algunes aproximacions a l’evolució 
arquitectònica del conjunt que podria seguir 
la seqüència següent:

Horitzó I. Segle xii. El molí de l’Esclop for-
ma part de la xarxa de 5 molins situats al llarg 
de la riera de Caldes al seu pas pel municipi, 
que estaven connectats pel rec Molinar i que es 
troben documentats des del segle xii. Cap dels 
elements observats en l’actual conjunt corres-
pon a aquest horitzó. 

Horitzó II. Segle xv-xvi. A tall d’hipòtesi. La 
zona del carcabà, sobretot pel que fa a la façana, 
presenta un tipus constructiu diferenciat de la 
resta, tant pel que fa a la col·locació dels mate-
rials, com per l’amplada de murs i pels mateixos 
materials utilitzats. Així es pot observar una fa-
çana bastida totalment en blocs de pedra sense 
treballar, que presenta certa disposició alineada 
i amb una amplada, en la zona conservada, de 
60 cm. Per una altra banda, fent una lectura dels 
paraments, es pot observar com la construcció 
de l’edifici del moliner (nord) i el parament que 
segueix al sud, que recolzen en el mur del car-
cabà, presenten un tipus constructiu diferent, 
amb paredats de pedra i material ceràmic, sense 
cap tipus d’ordre i lligats amb morters de calç.

Horitzó III. Segles xvii-xix. Tot i que no hi 
ha indicis clars que corroborin aquesta hipòte-
si, el tipus constructiu i els materials ceràmics 
emprats faciliten aquesta interpretació. Es pot 
observar que la resta del conjunt, menys el car-
cabà i la zona de corts, estan construïts a partir 
de paredats formats per blocs de pedres irregu-
lars de mesures diferents i amb molta presència 
de materials ceràmics i lligats amb morter de 
calç. Per una altra banda, els marcs de les dife-
rents portes que connectaven els àmbits estan 
formats amb un maó característic de l’època 
moderna, de forma rectangular, amb les can-
tonades arrodonides i amb unes mesures de 
28 x 13 x 5 cm, característic d’aquesta època.

Horitzó IV. Finals del segle xix, inicis del 
segle xx. Aquesta fase arquitectònica es troba 
en la zona de corts i el pati exterior. En aquest 
punt es pot observar el canvi dels materials 
constructius ceràmics emprats, amb relació a 
fases anteriors. L’ús exclusiu d’un maó de 28 x 
14 x 4 cm sense presència de pedra corrobora 
aquesta hipòtesi de treball.

Horitzó V. Any 1931 (1937). Aquesta és pos-
siblement l’única datació, ara per ara, compro-
vable. Just a la zona de la sala de moles, a la 
cantonada nord es troba la inscripció de l’any 
1931 o 1937. Aquesta data indica l’any en què 
possiblement es va fer l’última reforma del 
molí, més concretament sobre el mecanisme 
de les moles, el rodet i el conjunt d’elements 
necessaris per funcionar correctament.

4.3 Zona muralla i bassa

4.3.1 Bassa del molí

Una vegada extrets els nivells de rebliment 
es va poder observar com la bassa del molí 
presentava una forma més o menys rectan-
gular, amb una superfície de 395 m2 i una 
profunditat màxima respecte del pla dels 
murs de la bassa de 230 cm. La capacitat de 
la bassa possiblement se situa a l’entorn dels 
55-60 m3.

Dos elements delimitaven la bassa. Per una 
banda la roca granítica, que conforma la paret 
est de la bassa, amb la particularitat que so-
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bre aquesta vessant també se situen el rec que 
porta aigua a la bassa i la muralla medieval. A 
l’oest s’ha documentat un mur de 62,38 metres 
de llargada i un gruix d’aproximadament 150 
cm, que correspon al mur delimitador de la 
bassa amb funcions de continent i també a la 
seva part central com a mur intern de l’edifici 
del molí. 

La bassa va ser reblerta de material cons-
tructiu i runa, aquest fet va permetre la con-
servació d’alguns dels seus elements clau. 
D’aquesta manera, tot i que no es va  excavar 
totalment, es va delimitar el cup o pou a través 
del qual l’aigua descendia amb força fins al car-
cabà, on se situava el rodet que posteriorment 
feia moure les moles. Aquest cup o pou devia 
tenir un diàmetre d’1 metre aproximadament.

Finalment també es va localitzar el canal o 
rec que portava l’aigua de la riera de Caldes 
fins a la bassa del molí. Aquest rec, conegut 
amb el nom de Molinar, està documentat des 
del segle xii, a l’igual que el conjunt de cinc 
molins esmentats anteriorment. Evidentment, 
el rec localitzat no té una datació medieval, 
més aviat, pels materials  constructius, sembla 
que fou bastit a finals del segle xix o principis 
del xx. Amb tot, el rec localitzat és el record del 

rec del Molinar original. El rec circula en tot 
moment als peus de la muralla, fins i tot el seu 
traçat passa per sota de les bestorres conserva-
des i per sota del portal de Santa Susanna. Una 
vegada passava per sota del portal es trobava 
la comporta que deixava entrar aigua a la bas-
sa. Es desconeix si originalment també tenia 
aquesta disposició. El que es comprovà és que 
les obertures fetes a les bestorres i al portal són 
fruit del traçat actual del rec. 

Durant aquesta intervenció es va localitzar 
un traçat de 48 metres de longitud. L’estruc-
tura estava formada per una cubeta en forma 
de U construïda amb maons, amb l’interior 
arrebossat amb morter hidràulic que el man-
tenia impermeable. Tot i la seva irregularitat, la 
seva amplada interna era de 60 cm i l’amplada 
total d’1 metre. 

Amb relació a la datació de la bassa del molí, 
la intervenció arqueològica no ha permès re-
cuperar elements mobles o documentació que 
indiquin el moment de la seva construcció. 
Tot i així, cal posar en relació directa la cons-
trucció del molí amb la bassa. Anteriorment 
s’ha explicat que l’edifici del molí podria tenir 
una datació a l’entorn dels segles xvii-xix. En 
aquest cas, la bassa també podria situar-se en 

 

 
Zona de la bassa del molí de l’Esclop abans de la intervenció
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aquest entorn cronològic, ja que, com s’ha ex-
posat anteriorment, el mateix mur de la bassa 
forma part del parament intern de l’edifici del 
molí. Tot i això, no es descarta que amb ante-
rioritat a aquesta data existís en aquest punt 
una bassa de dimensions similars.

4.3.2 La muralla medieval

L’extracció dels nivells de rebliment va perme-
tre localitzar un nou tram de muralla. Tot i 
que els antecedents i el parament de muralla 
al nord de la intervenció a la vista ja indicava 
la presència d’aquest nou tram, es desconeixia 
el seu estat de conservació.

Així en un principi es va localitzar i delimi-
tar una bestorre, que confirmava la presència 
d’estructures arquitectòniques. Una vegada ex-
cavada i deixada a la vista la bestorre es va con-
tinuar amb l’extracció dels nivells de rebliment 
fins a l’exhauriment d’aquest i fins a obtenir 
una visió total de l’estructura defensiva.

El nou tram de muralla, que se suma als 25 
metres que ja es podien veure amb anterioritat, 
presenta una llargada de 27,40 metres (total de 
52,40 metres), una amplada mitjana de 80 cm i 
està composta per una cara vista exterior for-
mada per blocs de pedra sense treballar i ben 
alineats, i per un reble intern molt compacte 
format per blocs de pedra de diferents mesures 
i morter de calç i sorra. L’alçada conservada 
varia en funció de la zona, però se situa entre 
els 3,5 metres i els 4,10 metres. Les imatges an-
tigues consultades mostren una alçària apro-
ximada d’entre 7 i 8 metres. Aquest fet posa de 
manifest que s’ha conservat la part de muralla 
que serveix de suport a les terres situades al seu 
redós, mentre que la part aèria va ser totalment 
enderrocada.

Amb relació a la datació de la muralla i la 
resta d’estructures associades, no s’ha recupe-
rat cap element material o estructural que es-
tableixi una datació concreta. Tot i així, el tipus 
constructiu i les fonts documentals permeten 
establir una hipòtesi de treball que indica una 

 
Procés d’extracció de runa i aparició de les estructures corresponents a la muralla i a la bassa del molí de 
l’Esclop
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cronologia per al bastiment d’aquest conjunt 
entorn del segle xiv. Per una banda es pot ob-
servar un parament construït amb una tècnica 
més o menys acurada, seguint un sistema clar 
i ordenat. Per una altra banda, la documen-
tació indica que el rei Pere III, durant el segle 
xiv estableix a Caldes els usos i costums de 
Barcelona, es construeix l’antic Hospital i es 
reconstrueix i amplia el traçat de la muralla. 
Aquesta dada podria indicar la datació de la 
construcció del tram de muralla localitzat.

L’excavació de la UE 201 també ha permès 
recuperar altres elements associats a la mura-
lla i de caràcter defensiu marcat, com són una 
bestorre i les restes del portal de Santa Susanna.

Bestorre

La muralla de Caldes de Montbui presenta 
elements característics documentats en altres 
muralles excavades a la zona del Vallès com 
són Granollers, Sabadell o Terrassa. Les bes-

torres són un d’aquests elements. A Caldes de 
Montbui poden ser observades (encara que 
molt modificades) en un tram del carrer Major 
o a 20 metres al nord de la bestorre localitzada. 
Aquests elements es construeixen al llarg del 
tram de muralla a una distància, les unes de 
les altres, a l’entorn dels 20-25 metres en funció 
de l’orografia. 

La bestorre localitzada presenta les matei-
xes característiques que les ja conservades a 
la trama urbana de Caldes. Correspon a una 
estructura independent que recolza directa-
ment sobre el parament de la muralla amb una 
llargada de 5,20 metres i una amplada de 2,30 
metres. El tipus constructiu és similar al de la 
muralla, amb una cara vista de blocs de pedra 
sense treballar i ben alineats i amb un reble 
intern compacte format per blocs de pedra i 
morter de calç i sorra. 

Com s’ha comentat anteriorment el rec que 
porta aigua a la bassa del molí passa per sota 
de la bestorre. Sembla que, en el moment de 
construcció tant de la muralla com de la torre, 

 
Tram de muralla redescobert, canalització de la bassa del molí i planta general
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aquesta no devia ser la situació. Les obertures 
que s’observen són fruit de la construcció del 
canal entre finals del segle xix i principis del 
segle xx.

Durant la intervenció es va dur a terme un 
sondeig a l’interior de la torre amb l’objectiu 
d’avaluar la seqüència estratigràfica i obtenir 
dades amb relació a la datació de la bestorre. 
Els resultats foren totalment negatius ja que la 
bestorre va ser buidada durant la construcció 
del rec i tornada a omplir posteriorment. Els 
pocs materials localitzats corresponen a ele-
ments constructius de datació contemporània. 

Aquest element presenta un mal estat de 
conservació per causes antròpiques i naturals. 
El conjunt ha patit un trencament que implica 
que la banda exterior només es conservi amb 
una alçària de 2 metres, mentre que pels laterals, 
l’alçària conservada és de gairebé 4 metres.

Restes del portal de Santa Susanna

A l’extrem sud del tram estudiat s’aixeca una 
estructura arquitectònica de característiques 
diferents a la bestorre anteriorment comenta-
da, però que també recolza sobre la muralla. 
Presenta una alçària de 7,5 metres i una am-
plada que varia entre els 0,95 metres a la part 
més alta i els 1,85 metres a la base. El mur està 
format per blocs de pedra alineats, de color 
vermellós, procedents de la zona de Caldes, 
que presenten signes d’estar mínimament 
treballats, ja que hi predominen les formes 
rectangulars. Aquest conjunt s’observa parci-
alment ja que fou enderrocat i part de les restes 
conservades es troben per sota del paviment de 
la pujada de Santa Susanna. Les restes visibles, 
de manera general, presenten un estat de con-
servació correcte.

Per sota d’aquesta estructura, a l’igual que 
la bestorre, passa el rec que porta aigua cap a 
la bassa del molí. En el moment de construcció 
del rec, un moment en què el portal ja havia 
estat parcialment enderrocat, es van fer dues 
obertures a la base de l’estructura per tal de fa-
cilitar el pas de l’aigua. Aquest fet implica que 
l’estat de conservació de l’estructura en aquest 
punt sigui deficient.

Actualment hom coneix el portal de Santa 
Susanna per una edificació aixecada que mena 
de la pujada de Santa Susanna cap a l’inte rior 
del nucli antic de Caldes, just a tocar de la ca-
pella amb el mateix nom. Tot i així, sembla 
que aquest portal va ser bastit de nou en un 
moment indeterminat durant el segle xix en 
què el portal de Santa Susanna associat a la 
muralla havia estat enderrocat o destruït.

4.3.3 Resultats de la intervenció de la zona 
del molí de l’Esclop

L’extracció dels nivells d’enderrocs i runa va 
permetre recuperar totalment la planta de la 
bassa del molí de l’Esclop amb els elements re-
lacionats amb la funcionalitat de la bassa, com 
el rec i el pou o cup, i un nou tram de 27,40 
metres de muralla, incloent una bestorre i les 
restes del portal de Santa Susanna.

Des del punt de vista arqueològic, l’estrati-
grafia documentada és força simple, ja que to-
tes les restes conservades, tant de la bassa com 
de la muralla, se situaven sota d’un nivell clar 
de runes i enderrocs que cobriren aquest espai 
durant unes obres efectuades a les termes de 
can Rius durant els anys seixanta.

Tot i no disposar d’una estratigrafia que 
permeti establir relacions físiques i atorgar 
datacions relatives a partir de la cultura ma-
terial, una anàlisi dels fets constructius sí que 
permet fer algunes aproximacions a l’evolució 
arquitectònica del conjunt que podria seguir 
la seqüència següent:

Horitzó I. Segle xii. El molí de l’Esclop for-
ma part de la xarxa de 5 molins situats al llarg 
de la riera de Caldes al seu pas pel municipi, 
que estaven connectats pel rec Molinar i que es 
troben documentats des del segle xii. Cap dels 
elements observats en l’actual conjunt corres-
pon a aquest horitzó. 

Horitzó II. Segle xiv. Els indicis estruc tu-
rals i documentals indiquen que la muralla, la 
bestorre i el portal de Santa Susanna devien ser 
bastits durant el segle xiv, quan el rei Pe re III 
ordena reconstruir i ampliar la muralla de Cal-
des de Montbui. 
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Horitzó III. Segles xvii-xix. Anteriorment, 
en el punt dedicat al molí de l’Esclop s’ha esta-
blert que la datació de la part central del con-
junt arquitectònic se situa a l’entorn d’aquest 
horitzó. Els murs delimitadors de la bassa 
també corresponen al mur intern de l’edifici 
del molí. Aquesta situació indicaria que els 
dos conjunts (molí i bassa) foren edificats en 
el mateix moment. 

Horitzó IV. Finals segle xix, inicis segle xx. 
Durant aquest període dataria l’última refor-
ma del rec del Molinar, corresponent a l’estruc-
tura recuperada. L’obra també devia afectar les 
estructures de la bestorre i el portal de Santa 
Susanna, amb unes obertures per al pas del 
rec. 

Horitzó V. Anys seixanta del segle xx. És en 
aquest moment quan el balneari de can Rius 
pateix un gran nombre de reformes que im-
pliquen la generació d’una gran quantitat de 
metres cúbics de runa i terra. La zona de la 
bassa i la muralla va ser aprofitada com a abo-
cador. D’aquesta manera, és en aquest moment 
quan es rebleix la bassa i es desmunta i es fa el 
cobriment de la muralla. 

5 El patrimoni com a oportunitat 
urbanística i factor de desenvolu-
pament territorial

Els treballs de millora urbanística o de cons-
trucció al nucli antic de Caldes de Montbui 
han posat de manifest l’estat de conservació 
d’unes restes de les quals, tot i que eren cone-
gudes, se’n desconeixia l’estat.

Tots coneixem casos on l’aparició de restes 
és vista com un problema insalvable. El re-
sultat, el patrimoni queda afectat, mutilat… 
No sempre hi ha la capacitat de transformar 
un projecte inicial que no preveu la presència 
de restes patrimonials, en un nou projecte on 
aquests elements esdevenen protagonistes.

Però a Caldes de Montbui trobem un bon 
exemple de tot el contrari. La intervenció ar-
queològica ha posat de manifest unes restes 
arqueològiques i arquitectòniques en un estat 
excepcional de conservació de les quals ha cal-
gut valorar i estudiar la seva nova funció amb 
relació a un entorn.

Després d’analitzar i valorar els béns loca-
litzats es va arribar a la conclusió que aquests 
podrien esdevenir una oportunitat. Per tant 
passarien a ser els eixos bàsics de la recuperació 
urbanística dels diferents espais.

 
El patrimoni com a oportunitat urbanística i de 
desenvolupament territorial     
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D’aquesta manera, els projectes inicials van 
poder ser modificats amb l’objectiu que tant els 
diferents trams de muralla com el molí passin 
a ser els protagonistes d’aquest nou espai obert 
a les persones, i on el patrimoni i la seva inter-
pretació tinguin un paper molt especial. 

Per aconseguir aquesta fita l’urbanisme ha 
de ser responsable i ha d’apostar pel coneixe-
ment previ i per la particularitat de la identitat 
cultural del territori. Identitat és particularitat, 
també en l’urbanisme. Per tant l’urbanisme ha 
de conèixer la geologia, l’arqueologia, la histò-
ria (urbanística, bibliogràfica, documental...) 
els recursos materials i immaterials...

D’aquesta manera respectem el territori i 
els seus recursos, i promovem la funció social 
del patrimoni cultural, que no és res més que 
aportar beneficis socials, culturals, educatius 
i econòmics que reverteixin sobre el territori i 
els seus ciutadans.
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La zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà 
(Pallars Jussà, Catalunya)

Rodrigo Gaete Harzenetter1 ,Bernat Vila Ginestí 2,3, Violeta Riera Rubio1

1 Introducció

La Conca Dellà és una àrea geogràfica amb 
un registre fòssil i geològic singular, situada 
a l’extrem oriental de la Conca de Tremp, al 
sud-est de la comarca del Pallars Jussà. Que-
da delimitada al nord per les serres de Car-
reu, Carrànima i Sant Corneli, al sud per la 
serra de la Campaneta i la serra de la Vall de 
Llimiana, a l’oest per la serra Mitjana i serres 
adjacents i a l’est pel riu Noguera Pallaresa. 
Comprèn de manera parcial un total de cinc 
municipis: Isona i Conca Dellà, Abella de la 
Conca, Gavet de la Conca, Llimiana i Tremp. 
En aquesta àrea afloren extensament materials 
sedimentaris dipositats durant la part final del 
Cretaci, concretament durant el Campanià i el 
Maastrichtià. Aquests materials s’agrupen en 
dues formacions geològiques (Formació Gre-

sos d’Areny i Formació Tremp o fàcies garum-
nianes) que conserven nombrosos jaciments 
amb restes fòssils de vertebrats, invertebrats i 
vegetals. 

Formant part d’aquesta conca hi ha la zona 
paleontològica d’Isona i Conca Dellà (ex-
pedient de BCIN; resolució DOGC 5879 de 
16/05/2011) que inclou els jaciments més im-
portants del municipi homònim però també 
inclou el jaciment dels Nerets (situat al terme 
municipal de Tremp). Aquest treball pretén ex-
posar sintèticament els resultats de la intensa 
tasca de recerca duta a terme durant els dar-
rers anys en aquestes localitats, atesa la seva 
importància i singularitat paleontològica. El 
conjunt d’aquestes localitats ha permès co-
nèixer millor les darreres faunes del Mesozoic 
pirinenc i establir un model de com va afectar 
l’esdeveniment global d’extinció finicretàcica 
els ecosistemes del sud d’Europa.

1. Museu de la Conca Dellà. Carrer del Museu, 4. 25650 Isona (Lleida) 

2. Grupo Aragosaurus-IUCA. Paleontología. Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12, 
50009 Zaragoza 

3. Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Carrer Escola Industrial, 23, E-08201 Sabadell (Barcelona)
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2 Context geològic

2.1. Els Pirineus

Els Pirineus (Fig. 1) s’estenen geogràficament 
d’oest a est des de la plataforma Cantàbrica fins 
a la Provença, amb una longitud de 1.500 km 
i una amplada mitjana de 200 km. En sentit 
geo lògic, els Pirineus són la serralada alpina 
que es va formar al límit entre les plaques Eu-
ropea i Ibèrica, com a resultat d’una col·lisió 
continental entre les dues entre el Cretaci supe-
rior i el Miocè inferior (Muñoz, 1992). Aquesta 
col·lisió ocasionà la inversió positiva i defor-
mació de les conques sedimentàries mesozoi-
ques. Són constituïts per un sòcol paleozoic 
deformat durant l’Hercinià i una cobertora 
sedimentària en la qual es desenvolupa una 
faixa de plecs i encavalcaments de doble ver-
gència (vergència nord a la zona nord i ver-
gència sud a la sud) que els confereixen la seva 
estructura característica en forma de ventall 
dissimètric. Els Pirineus es divideixen en tres 
unitats: la zona nord-pirinenca, la zona axial i 

la zona sud-pirinenca. Les conques d’avantpaís 
respectives són la Conca d’Aquitània al nord i 
la de l’Ebre al sud.

La zona sud-pirinenca (Mattauer i Henry, 
1974) és constituïda per una sèrie d’unitats al-
lòctones: les làmines encavalcants inferiors, 
formades per materials de cobertora i sòcol, i 
les làmines encavalcants superiors, formades 
per dipòsits de cobertora essencialment me-
sozoics (Muñoz et al., 1984). Dins les làmines 
encavalcants superiors, al Pirineu central es 
poden identificar tres fronts, que de nord a sud 
són: la làmina encavalcant de Bóixols – Sant 
Corneli, la làmina encavalcant del Montsec i 
les làmines encavalcants que formen el conjunt 
d’unitats imbricades de les serres Marginals. Al 
Pirineu oriental es troben les làmines encaval-
cants del Pedraforca i el Cadí (Vergés, Muñoz, 
1990). Les làmines encavalcants del Montsec i 
el Pedraforca contenen les conques de collibè 
(piggy-back) de Tremp i Vallcebre, respectiva-
ment (Fig. 1). De la mateixa manera, les làmi-
nes de les serres Marginals i el Cadí contenen 
les conques d’Àger i Ripoll.

 
Figura 1. Mapa geològic dels Pirineus (adaptat de Vergés i Muñoz, 1990)
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2.2. La conca de Tremp

La conca de Tremp (o conca de Graus-Tremp) 
se situa al sostre de la làmina encavalcant del 
Montsec. A gran escala, es presenta com un 
sinclinal molt lax en direcció ONO-ESE, tot 
i que a la part est de la conca descriu un an-
ticlinal obert (anticlinal d’Isona). Al nord és 
limitada pel mantell de Cotiella i l’anticlinal 
de Sant Corneli (unitat mesozoica de Cotie-
lla-Bóixols) i al sud per l’encavalcament del 
Montsec (Cámara, Klimowitz, 1985; Vergés, 
Muñoz, 1990). La conca és formada per una 
sèrie mesozoica d’uns 3.000 metres de potèn-
cia, principalment representada per materials 
carbonàtics del Juràssic i Cretaci (especialment 
del Cretaci superior) i materials paleògens so-
vint detrítics.

El final del Cretaci (Campanià-Maastrich-
tià) està representat per dues formacions ge-
ològiques compostes per materials d’origen 
continental i de transició (Fig. 2). La Formació 
Gresos d’Areny es va formar a partir de sorres 
de zones costaneres, sobretot de platges. La 
Formació Tremp o Garumnià presenta exten-
sos afloraments a la Conca Dellà, i els jaciments 
amb restes de vertebrats hi són abundants. 
Dintre d’aquesta formació queda enregistrat 
el límit entre el Cretaci i el Paleocè. Es divideix 
en quatre unitats (Rosell et al., 2001): a) unitat 
grisa, formada per argiles, gresos, calcàries i 
carbons de zones costaneres i aiguamolls. S’hi 
troben restes de dinosaures, tortugues i coco-
drils; b) unitat vermella inferior: constituïda 
per gresos i argiles formats en una plana fluvial 
propera al mar i amb vegetació abundant. S’hi 
han trobat la majoria de jaciments amb restes 
de dinosaures de la Conca Dellà. En aquesta 
unitat es troba enregistrada l’extinció del final 
del Cretaci; c) calcàries de Vallcebre i equiva-
lents laterals: formades a partir dels fangs acu-
mulats al fons de llacs. Són d’edat paleocena i 
no han lliurat restes fòssils de vertebrats; d) 
unitat vermella superior: composta per gresos 
i argiles formats en una plana fluvial. Les res-
tes fòssils hi són molt escasses i principalment 
consisteixen en dents de petits mamífers i frag-
ments de closques d’ous d’ocells.

3 Antecedents paleontològics

La zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà 
és un enclavament molt important en la pa-
leontologia de dinosaures europea. Històrica-
ment, l’interès per les troballes de fòssils en 
aquesta àrea ha estat notable. Així, trobem que 
la primera cita de restes òssies de dinosaure a 
la Conca de Tremp correspon a la nota de l’any 
1927 titulada “Un yacimiento de huesos fósi-
les en Tremp-Talarn (Lérida)”. Aquesta notícia 
fou donada a conèixer per l’enginyer Joaquín 
Maluquer a partir de la troballa d’unes restes 
de grans rèptils descobertes a les rodalies de 
Tremp per Bartolomé Castell. L’any 1929, A. 
Marín i R. Bataller van presentar una nota al 
Congrés de Ciències Naturals de Barcelona on 
descrivien un grup de restes òssies de dino-
saure irrecuperables, situades molt a prop de 
la central hidroelèctrica de Tremp (Marín, Ba-
taller, 1929). Cap a l’any 1940, J. Mendizábal, 
comte de Peñaflorida, recollí diverses restes 
prop del sondatge que es va fer a Suterranya 
arran de les investigacions petrolíferes que s’hi 
duien a terme. Aquestes restes van ser lliurades 
a la col·lecció de l’Institut Geològic i Miner 
d’Espanya, a Madrid, on encara hi són dipo-
sitades.

Durant els anys 1953 i 1954 el paleontòleg 
alemany Dr. Walter Georg Khüne va efectuar 
una campanya d’exploració pels terrenys del 
Cretaci superior de la Conca de Tremp, i va 
assolir èxit en diversos punts amb l’ajuda i as-
sessorament dels senyors Nadal i Montané. A 
finals de l’estiu de l’any 1955 Khüne va enviar a 
l’Institut Lucas Mallada (actualment Museu de 
Ciències Naturals de Madrid), patrocinador de 
les exploracions, algunes restes òssies d’un di-
nosaure sauròpode trobat a Orcau. Els detalls 
d’aquelles campanyes d’exploració van ser co-
mentats per J. Talens (1955 a i b). L’any següent 
el professor Emiliano Aguirre en representació 
del Consell Superior d’Investigacions Cientí-
fiques i Albert F. de Lapparent (Fig. 3) es van 
afegir a les exploracions i van donar a conèixer 
algunes de les localitats que podrien ser explo-
rades, així com una primera atribució taxonò-
mica de les restes extretes (Lapparent, Aguirre, 
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Figura 2. Mapa geològic i situació dels principals jaciments de la zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà. 1: 
Basturs-1; 2: Basturs-2; 3: Basturs Poble; 4: la Llau de la Costa; 5: Orcau-1; 6: Orcau-2; 7: Molí del Baró; 8: la 
Posa; 9: Sant Romà d’Abella. Modificat a partir de Riera et al. (2009)



Gaete Harzenetter, R.; Vila Ginestí, B.; Riera Rubio, V. • La zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà 362

1956 a i 1956 b, 1957). Lapparént (1958, 1959) 
també localitzà el gran jaciment d’ous de Bas-
turs, el tercer en importància a escala mundial 
en aquella època. Des d’aquell moment i fins 
a la dècada de 1980 la prospecció i l’excavació 
dels jaciments de la conca de Tremp romangué 
aturada i només quan Bataller l’any 1960 va fer 
una revisió de totes les formes de vertebrats 
trobades al Cretaci espanyol (Bataller, 1960) o 
quan Rosell (1967) localitzà restes al barranc 
de la Munya trobem de nou una referència al 
registre fòssil de la zona.

A la mitjania dels anys vuitanta, Brinkmann 
(1984) descriu dos ísquiums d’hadrosaures 
trobats pel Dr. Krebs l’any 1964 prop de Moror 
(terme municipal de Sant Esteve de la Sarga), 
que són les primeres restes d’hadrosaures ci-
tades a la península Ibèrica.

El mateix any un equip format per mem-
bres de l’Institut de Paleontologia de Sabadell, 
de les universitats Autònoma de Barcelona i 
Autònoma de Madrid i de l’Institut d’Estu-

dis Ilerdencs varen reprendre les excavacions 
a la zona, amb l’aportació de nous jaciments 
(Buscalioni et al., 1986; Casanovas et al., 1987; 
1988; 1993; 1995). S’iniciava aleshores la re-
cerca moderna a la conca, durant la qual es 
van localitzar nous jaciments, entre els quals 
els Nerets de Vilamitjana (Tremp), Sant Romà 
d’Abella (Isona i Conca Dellà) i el Barranc 
d’Orcau (Isona i Conca Dellà), Orcau-2 (Llom-
part et al. 1984) i la Posa (Santafé et al., 1997). 
L’any 1988 els geòlegs del Museu de Geologia 
de Barcelona Alícia Masriera i Joan Ullastre 
citaren la presència, a Estanya (Llimiana), d’un 
fragment d’húmer que atribueixen a un tita-
nosaure (Masriera, Ullastre, 1988). A les darre-
ries de la dècada dels anys noranta, el nombre 
de jaciments era ja força important, i incloïa, 
per exemple, més de cent localitats amb restes 
d’ous (López-Martínez, 2000).

A partir de l’any 2001, des del Museu de la 
Conca Dellà s’inicia una prospecció paleon-
tològica sistemàtica dels materials del Cretaci 
superior continental de la Conca de Tremp. En 
principi, aquesta prospecció es va centrar en 
el que coneixem com la zona paleontològica 
d’Isona i Conca Dellà, però en anys poste riors 
s’ha estès als municipis veïns d’Abella de la 
Conca, Gavet de la Conca i Tremp. El resultat 
d’aquestes campanyes de prospecció ha estat 
la localització de prop de 60 nous jaciments 
d’ous, icnites, restes vegetals i, sobretot, restes 
òssies de dinosaures i altres vertebrats (Gaete i 
Bravo, 2002; Vila et al., 2006), que demostren 
de nou que aquesta àrea pirinenca esdevé una 
de les regions més importants d’Europa amb 
restes dels darrers dinosaures (Vila et al., 2006, 
Riera et al., 2009, Galobart et al., 2011).

4 Jaciments destacats de la zona pa-
leontològica d’Isona i Conca Dellà

A la zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà 
s’han localitzat nombrosos jaciments amb dife-
rents tipus de restes fòssils, fet que està ajudant a 
l’estudi dels ecosistemes del final del Cretaci des 
de diferents punts de vista. Com s’ha esmentat 
anteriorment, els jaciments han lliurat restes òs-
sies de dinosaures i d’altres animals que hi van 

Figura 3. Albert Félix de Lapparent (1905-1975). 
Arxius de l’Institut Geològic Albert de Lapparent 
(IGAL), Institut Politècnic LaSalle-Beauvais
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conviure; icnites de diferents tipus d’organis-
mes; nius, ous individuals i fragments de clos-
ques d’ou de dinosaures i cocodrils i, finalment, 
diferents tipus de restes vegetals. A continuació 
oferim una petita descripció dels jaciments més 
importants que se situen a la Fig. 2.

Basturs Poble (Fig. 4A). És el jaciment que 
més restes esquelètiques de dinosaures ha lliurat 
fins ara a la zona paleontològica. Va ser trobat 
pel geòleg aficionat Marc Boada i la primera 
intervenció es va fer durant l’hivern del 2001. 
Des de llavors s’han fet excavacions gairebé cada 
any, i s’hi han recuperat fins avui prop de 1.000 
restes òssies. Aquestes pertanyen majoritària-
ment a dinosaures ornitòpodes del grup dels 
hadrosaures, mentre que una petita part cor-
respon a cocodrils i dinosaures teròpodes. Per la 
quantitat de restes conservades, Basturs Poble es 
considera un dels jaciments de dinosaures més 
importants d’Europa. S’hi han fet estudis de 
sedimentologia (Riera, 2010), tafonomia (Mar-
tín et al., 2007), taxonomia (Gaete et al., 2007; 
Gaete, 2009) i paleobiologia (Fondevilla, 2012).

Molí del Baró-1 (Fig. 4B). Situat molt a prop 
de la població de Sant Romà d’Abella, aquest 
important jaciment ha lliurat una gran diver-
sitat de restes de dinosaures i altres vertebrats, 
així com de restes d’invertebrats i vegetals. El 
jaciment està format per gresos i argiles de co-
lor gris dipositats en un ambient fluvial, segu-
rament al fons d’una petita acumulació d’aigua 
en un meandre abandonat o en una zona molt 
propera a un riu.

La major part de restes recuperades perta-
nyen a hadrosaures de diferents mides, però 
també s’hi han recuperat dents de dinosaures 
teròpodes, fragments de closques d’ous de ti-
tanosaures, així com nombroses restes òssies 
de cocodrils i peixos. Algunes restes recupera-
des pertanyen a la closca de cargols terrestres 
del gènere Lychnus. Les restes més abundants 
corresponen a restes de diferents espècies de 
vegetals, entre les quals destaquen les fulles de 
la palmera Sabalites. A part de fulles, s’han re-
cuperat fòssils de troncs i llavors.

Orcau-1. És segurament el primer jaciment 
que es va excavar al vessant sud-pirinenc i va 
ser localitzat i excavat per primera vegada a la 
dècada de 1950 per l’equip liderat pel doctor 

Walter Georg Kühne de la Universitat de Ber-
lín (Talens, 1955 a i b). A la dècada de 1980 un 
equip de paleontòlegs de l’Institut de Paleonto-
logia de Sabadell, encapçalat pels doctors M.L. 
Casanovas i J.V. Santafé i amb la col·laboració 
de la secció de Paleontologia de l’Intitut d’Es-
tudis Ilerdencs, va reobrir el jaciment. Des 
d’aleshores ha romàs inexplorat malgrat que 
els autors dels primers treballs apuntaven la 
presència d’abundants restes òssies de dino-
saures sauròpodes.

Orcau-2. El jaciment es troba al sostre 
d’unes calcàries d’origen lacustre de la base 
de la Formació Tremp que conserven desenes 
d’icnites de dinosaure. Els primers estudis en 
aquest jaciment són de Llompart et al. (1984) 
els quals fan una primera descripció del jaci-
ment i reconeixen dues morfologies que atri-
bueixen a icnites de dinosaures ornitòpodes. 
Recentment, però, una reavaluació de la locali-
tat ha atribuït la majoria de les restes a petjades 
de sauròpodes (Vila et al., 2011). Algunes de les 
icnites formen rastres i en general hi ha dues 
morfologies corresponents a la forma del peu 
i de la mà del dinosaure que les va produir. 
Les dels peus són grosses (poden superar els 
60 centímetres de longitud) i ovalades, mentre 
que les produïdes per les mans són petites i en 
forma de mitja lluna.

La Llau de la Costa (Fig. 4C) En aquest 
jaciment, situat a prop de la població de Bas-
turs, es conserven icnites produïdes per dino-
saures ornitòpodes del grup dels hadrosaures. 
Aquestes petjades fòssils presenten tres dits 
molt ben marcats, d’acabament arrodonit, i 
corresponen a animals relativament petits, ja 
que la longitud màxima de les icnites és d’uns 
30 centímetres.

Basturs-1 i Basturs-2 (Fig. 4D). Són els jaci-
ments d’ous de dinosaures més importants de 
la Conca i uns dels més importants d’Europa. 
Es troben al nord de la població de Basturs, 
en gresos vermells del sostre de la Formació 
Gresos d’Areny. Van ser localitzats durant la 
dècada de 1950 (Lapparént, 1958, 1959), però 
no s’hi van començar a fer estudis científics 
fins a partir de la dècada de 1990 (Sanz et al., 
1995, Vianey-Liaud, López-Martínez, 1997, 
Sander et al., 1998, Díaz-Molina et al., 2007). 
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Figura 4. A. Excavació de restes òssies d’hadrosaures al jaciment de Basturs Poble. B. Vista general del jaciment 
de Molí del Baró-1, situat a prop de la població de Sant Romà d’Abella. C. Icnita de dinosaure ornitòpode al 
jaciment de Llau de la Costa. D. Ous de dinosaure conservats en un bloc de gres del jaciment de Basturs-1

En aquests jaciments es poden veure cente-
nars d’ous de dinosaure, sobretot en forma de 
seccions circulars, tot i que en alguns es pot 
observar el seu volum esfèric. Són ous d’uns 
20 centímetres de diàmetre i l’estudi de la mi-
crostructura de la closca ens ha permès clas-
sificar-los dintre de l’oogènere Megaloolithus. 
Aquest oogènere s’associa a dinosaures sau-
ròpodes del grup dels titanosaures. A la roca 
on es conserven aquests ous també es conser-
ven una gran quantitat de petits fragments 
de closques. Es considera que els jaciments 
de Basturs reflecteixen una àrea recurrent de 
nidificació, és a dir, era una zona on els tita-
nosaures acudien periòdicament a niar (Sanz 
et al., 1995).

La Posa. És el jaciment més conegut de la 
Conca Dellà i l’únic que ha estat adaptat per a 
la visita. Consisteix en una enorme superfície 

corresponent al sostre d’un estrat de gres de 
la Formació Gresos d’Areny on es conserven 
centenars de depressions d’una mida màxima 
d’uns 50 centímetres. Inicialment es va creure 
que aquestes depressions eren icnites produïdes 
per dinosaures del grup dels sauròpodes (San-
tafé et al., 1997), però nombroses característi-
ques del jaciment, com per exemple el fet que 
l’estrat presenti proves d’un origen costaner 
(restes fòssils de diferents tipus d’invertebrats 
marins, marques deixades pels corrents i les 
marees, etc.), així com la presència en diferents 
jaciments de la Conca de dents de rajades cre-
tàciques, han dut posteriorment a interpretar 
les icnites com a marques d’alimentació de ra-
jades (Martinell et al., 2001), i s’han assignat a 
l’icnogènere Piscichnus. Les rajades són peixos 
condrictis, és a dir, d’esquelet cartilaginós que, 
per alimentar-se a les zones intermareals, fan 
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forats al fons del mar per aconseguir els inver-
tebrats marins dels quals s’alimenten.

Els Nerets. Aquest jaciment, situat entre les 
poblacions de Vilamitjana i Suterranya, al ter-
me municipal de Tremp, ha lliurat restes d’una 
gran diversitat d’espècies. Hadrosaures, titano-
saures, teròpodes i nodosaures entre els dino-
saures, així com restes de cocodrils i tortugues. 
Entre els invertebrats, es conserven bivalves 
(principalment ostrèids), gasteròpodes i tam-
bé nombrosos tipus de restes vegetals. Aquest 
conjunt de restes fa dels Nerets el jaciment que 
presenta una major diversitat de tota la Conca. 
Aquest jaciment ha estat excavat des de mitjan 
la dècada de 1980 (Casanovas et al., 1985; 1987; 
1988; 1995) i s’hi va fer una darrera intervenció 
l’any 2013.

Sant Romà d’Abella. Es troba a les rodalies 
del Tossal de la Doba, al nord-est de la pobla-
ció de Sant Romà d’Abella. Va ser excavat en 
diverses campanyes durant les dècades de 1980 
i 1990 per l’equip de l’Institut de Paleontologia 
de Sabadell (Casanovas et al., 1993); posterior-
ment, l’any 2003 s’hi va fer una darrera cam-
panya d’excavació. En aquest jaciment s’han 
trobat diverses restes cranials i postcranials 
d’hadrosaure, que han permès descriure un 
nou gènere i espècie: el Pararhabdodon iso-
nensis. Aquest és un hadrosaure del grup dels 
lambeosaurins (hadrosaures amb cresta crani-
al buida) d’uns 7 metres de longitud (Prieto-
Márquez et al., 2006).

A part d’aquest breu recull de localitats cal 
citar altres punts fossilífers importants de la 
zona com són el Barranc de Guixers, Biscarri 
(López-Martínez et al., 2000), Faidella (Bravo 
et al., 2000), la Cabana de Gori, el Serrat del 
Corb, les Llaus, la Casa Fabà, la Planta del 
Mestre, la Costa de les Solanes, entre molts 
altres.

5 El registre fòssil del Cretaci supe-
rior d’Isona i Conca Dellà

L’estudi de les restes lliurades pels diferents 
jaciments de la Conca estan permetent conèi-
xer les faunes i flores que van viure al final del 
Cretaci a la zona pirinenca. Les restes fòssils 

més remarcables pertanyen a dinosaures, però 
els jaciments han lliurat restes molt destacables 
d’altres vertebrats, invertebrats i vegetals.

5.1. Dinosaures

Ornitischia, Tyreophora. Els tireòfors són 
dinosaures herbívors i quadrúpedes, carac-
teritzats pel fet de tenir el cos cobert de pla-
ques i/o punxes. A la zona paleontològica 
hi estan representats per unes poques restes 
òssies postcranials, dents i algunes plaques 
dèrmiques que pertanyen al grup dels petits 
nodosaures. Les poques restes trobades fins ara 
impedeixen una determinació taxonòmica a 
escala de gènere. Aquestes restes s’han trobat 
als jaciments dels Nerets, de Biscarri i de Su-
terranya (Gaete et al., 2011).

Ornitischia, Ornithopoda. Els ornitòpodes 
són dinosaures herbívors típics del Cretaci i a la 
zona paleontològica estan representats exclusi-
vament pels hadrosaures (Hadrosauridae), i les 
restes òssies d’aquest grup són les més abun-
dants de la Conca Dellà. Les seves restes es tro-
ben en nombrosos jaciments (els Nerets, Basturs 
Poble, Molí del Baró-1, Llau de la Costa, Serrat 
del Corb, Barranc de Guixers, etc.). Les restes 
d’alguns jaciments han permès concretar la 
presència d’hadrosaures del grup dels lambe-
osaurins o hadrosaures de cresta cranial buida 
(Gaete et al., 2007). El jaciment de Sant Romà 
d’Abella ha lliurat restes que han permès des-
criure una nova espècie d’hadrosaure lambeo-
saurí: el Pararhabdodon isonensis (Casanovas et 
al., 1993; Prieto-Márquez et al., 2006).

Saurischia, Sauropoda. Els sauròpodes 
són les grans formes herbívores i quadrúpedes 
típicament caracteritzats per posseir un coll 
i una cua llargs i un tronc robust. A la zona 
paleontològica estan representats per restes 
òssies, icnites i ous de titanosaures. Aquests 
grans dinosaures fitòfags ja van ser citats a 
les primeres intervencions que es van fer a la 
Conca, a la dècada de 1950 (Talens, 1955a). 
Les restes òssies dels titanosaures s’han re-
cuperat als jaciments d’Orcau-1, els Nerets, 
Lo Bas i el Molí del Baró-2. Al jaciment 
d’Orcau-2 es conserva un important conjunt 
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d’icnites d’aquests animals i els jaciments de 
Basturs-1 i Basturs-2, entre altres, han lliu-
rat gran quantitat de restes d’ous de l’oogè-
nere Megaloolithus, atribuïts a titanosaures. 
L’estudi d’elements postcranials de les restes 
de titanosaures de la Conca Dellà i d’altres 
jaciments pirinencs ha estat cabdal a l’hora 
d’avaluar la diversitat taxonòmica d’aquests 
dinosaures, que ha resultat ser més gran del 
que es pensava fins fa pocs anys (Vila et al., 
2012).

Saurischia, Theropoda. Les primeres res-
tes de dinosaures carnívors o teròpodes són 
citades per Casanovas et al. (1988). Es tracta 
d’un radi esquerre procedent dels Nerets que 
els autors atribueixen a un teròpode alosau-
roid. La resta de troballes corresponen a dents 
aïllades trobades a diversos jaciments, com 
l’Abeller o Suterranya-1 (Prieto-Márquez et 
al., 2000), la Cabana de Gori o el Molí del 
Baró-1.

5.2. Altres vertebrats

Les faunes de vertebrats no dinosaures de les 
formacions Tremp i Gresos d’Areny inclouen 
nombrosos grups que han estat, de moment, 
poc estudiats, en la majoria de casos perquè 
no han lliurat suficients restes com per fer-ne 
estudis acurats. No obstant això, en els darrers 
anys s’ha iniciat una tasca de recerca impor-
tant per tal d’avançar en aquest aspecte.

Entre els peixos, Soler-Gijón i López-
Martínez (1998) citen la presència de sis tà-
xons de peixos cartilaginosos (condrictis) en 
diversos jaciments de la Conca i de la Vall 
d’Àger. Els quelonis estan representats en di-
versos jaciments de la Conca (Murelaga et al., 
1998), però en general es tracta de restes molt 
fragmentàries de la closca. No obstant això, 
els jaciments del Barranc de Torrebilles han 
lliurat restes prou completes com per definir 
una nova espècie de tortuga bothremidida: 
Polysternon isonae (Marmi et al., 2012). Els 
cocodrils també estan presents en nombrosos 
jaciments de la Conca, i les dents i les plaques 
dèrmiques en són els elements més comuns. 
Els Nerets, el Molí del Baró, Basturs Poble, Lo 

Bas-1 o la Casa Fabà han lliurat diverses res-
tes de cocodrils que actualment es troben en 
estudi. Sobre la taxonomia d’aquestes restes, 
Buscalioni et al. (2001) atribueixen les recu-
perades als Nerets (o Vilamitjana) al gènere 
Allodaposuchus, tot i que posteriorment Del-
fino et al. (2008) consideren que les restes de 
l’oest d’Europa devien pertànyer a un taxó 
diferent. Finalment, descobriments recents 
indiquen la presència de pterosaures, amfibis i 
lepidosaures en diferents jaciments de la Con-
ca. Les restes pertanyents a aquests tàxons es 
troben en un procés preliminar d’estudi.

5.3. Restes vegetals

Les restes fòssils de vegetals estan permetent 
un coneixement cada vegada més complet de 
la flora del final del Cretaci a la Conca Dellà. La 
diversitat d’espècies vegetals era molt elevada, 
sobretot en zones costaneres. Principalment 
hi havia palmeres (el gènere Sabalites era molt 
comú), coníferes, sequoies i angiospermes o 
plantes amb flors (Marmi et al., 2011).

6 Discussió

La zona paleontològica d’Isona i Conca Dellà 
inclou un singular conjunt de jaciments amb 
restes fòssils de vertebrats i altres organismes 
del final del Cretaci (Maastrichtià). Aquests 
jaciments es troben en diferents nivells estra-
tigràfics de les formacions Gresos d’Areny i 
Tremp. A més, els diferents jaciments repre-
senten paleoambients variats, des de fàcies de 
platges, a planes f luvials i lacustres. Aques-
tes característiques estan ajudant a conèixer 
la successió de vertebrats i d’ambients al sud 
d’Europa durant els darrers milions d’anys 
del Cretaci, just abans de l’important esdeve-
niment d’extinció que marca el límit Cretaci-
Paleocè (Riera et al., 2009).

Les faunes de dinosaures consisteixen en 
sauròpodes titanosaures, teròpodes, ornitò-
podes hadrosaures i anquilosaures nodosau-
res. La successió dels principals jaciments de la 
zona paleontològica indica que els titanosau-
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res estan presents en tota la sèrie, tot i que la 
seva distribució varia en funció dels ambients. 
Així, semblen ser més abundants al sostre de la 
formació Gresos d’Areny i a la base de la for-
mació Tremp. Això pot assenyalar que aquests 
animals es concentraven més a les zones cos-
taneres (els ambients de la base de la sèrie) per 
niar i pasturar. 

Les restes de nodosaures són escasses, però 
estan restringides a la part basal de la formació 
Tremp, fet que indicaria una forta dependència 
d’aquests animals d’ambients costaners.

Pel que fa als teròpodes, les seves restes es 
troben repartides a tota la sèrie finicretàcica, 
però les identificacions taxonòmiques detalla-
des no són, de moment possibles, a causa de la 
poca quantitat de restes que hi ha.

Els hadrosaures es troben representats 
en gairebé tota la sèrie estudiada, i són molt 
més abundants als jaciments pròxims al límit 
Cretaci-Paleocè. Les restes identificades com a 
pertanyents a lambeosaurins s’han trobat totes 
en cossos de gresos fluvials molt pròxims al 
límit que marca el final del Mesozoic. Aquest 
fet suggereix que els lambeosaures podrien ser 
un element d’aparició tardana en aquesta suc-
cessió.

Les restes d’altres vertebrats (pterosaures, 
cocodrils, quelonis, peixos), així com les de 
restes vegetals són, de moment, molt escasses 
per contribuir significativament a l’estudi de 
l’evolució dels ecosistemes del final del Cretaci 
al sud d’Europa.

Els jaciments situats a prop del límit Cre-
taci-Paleocè han lliurat una diversitat elevada 
de restes de vertebrats, fet que suggereix un 
esdeveniment d’extinció ràpid (de la mateixa 
manera que s’ha observat a l’Amèrica del Nord 
i a Àsia).
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Primers resultats de la intervenció
a la vil·la romana del Pont del Treball
a Barcelona

Daniel Alcubierre, Emiliano Hinojo i Antoni Rigo

  Introducció. Desenvolupament  
de la intervenció

La troballa de la vil·la romana del Pont del Tre-
ball es produeix arran del seguiment arqueolò-
gic de les obres corresponents a la construcció 
dels accessos a la futura estació intermodal de 
la Sagrera, al barri de la Verneda de Barcelona. 
Aquest seguiment es va iniciar al desembre de 
2010, i la descoberta de la vil·la va ser-ne el 
primer resultat positiu, que es va produir al 
juliol del 2011.

Es produeix en el context dels moviments 
de terres destinats a la construcció d’un vial, 
al costat mar de la platja de vies, a la cantona-
da dels carrers de Santander i Pont del Treball 
Digne. Un cop detectada la presència de restes 
arqueològiques al solar, se’n va fer un rebaix 
general amb mitjans mecànics, per tal d’esta-
blir les dimensions de l’àrea ocupada per les 
restes.

Un cop establerta l’àrea de treball i les ca-
racterístiques de les restes que hi apareixien es 
va bastir un equip de treball format per dos 
directors (Daniel Alcubierre i Emiliano Hino-
jo - CODEX), 6 tècnics i 60 auxiliars (Fig. 1). 
Aquest equip es va dividir en dos torns de tre-
ball, per tal d’assolir els requeriments de temps 

que necessitava l’obra. Amb aquests mitjans 
l’excavació de les restes es va poder donar per 
conclosa el 31 d’octubre de 2011.

Creiem interessant destacar el fet que, a més 
de la documentació fotogràfica habitual, que 
va proporcionar un registre de més de 4.000 
imatges, totes les estructures aparegudes en 
el decurs de la intervenció es van documen-
tar mitjançant tècniques de fotogrametria i 
escanejament làser, tasques efectuades per 
l’empresa Global. Aquestes tècniques perme-

 
Figura 1.  Vista general de la intervenció, un cop es 
van iniciar els treballs d’excavació en extensió
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1. Columela. “De re rustica”.

 
Figura 2. Resultat preliminar de una de les sessions 
d’escanejat de les restes

ten d’obtenir plantes ortofotogràfiques (sense 
deformació) de les restes, amb un grau elevat 
de detall, ja que poden assolir l’escala real i 
permeten compondre plantes molt acurades de 
cada una de les fases en què es divideix l’evo-
lució del jaciment. D’altra banda, l’escaneja-
ment làser permet obtenir un model digital 
tridimensional de les restes, utilitzable tant en 
el procés de tractament de la informació com 
per a treballs posteriors de difusió i presentació 
dels resultats (Fig. 2)

	 	 Context	geogràfic	i	històric

L’entorn en què se situava la vil·la del Pont del 
Treball en època romana era força diferent 
del que podem trobar avui dia. En primer lloc 
hem de tenir present que la línia de la costa 
estava molt més endarrerida que en l’actuali-
tat. El curs i la desembocadura del riu Besòs 
configuraven un paisatge on per una banda 
trobàvem terres al·luvials molt propícies per 
al conreu, aportades per les crescudes del riu, 
amb àrees d’aiguamolls i llacunes de la de-
sembocadura del mateix riu, que es podien 
explotar per la ramaderia, i, d’una altra, àrees 
de boscos (Palet, Riera, 2005, 55-74) d’on es 
podien extreure recursos de fusta, caça, frui-
ta. A aquests elements hem de sumar la pro-
ximitat de recursos hidràulics propers com la 
riera d’Horta. Aquestes característiques pro-
pícies ja s’exploten des d’època prehistòrica 
i ibèrica.

Amb la fundació de la colònia de Barcino, 
entre el 15 i el 13 aC, aquesta zona es va inte-
grar dins l’ager de la colònia i es va dotar d’in-
fraestructures que encara la feien més adient. 
Es va construir un ramal de la Via Augusta 
entre Barcino i Baetulo, i part del seu recorre-
gut es va disposar molt a prop del punt on se 
situa la vil·la (uns 170 metres a l’est). Aques-
ta via suposava disposar d’un accés fàcil a la 
xarxa viària per on es podia donar sortida a 
la producció agrària de la vil·la. Igualment es 
va bastir un aqüeducte (localitzat als carrers 
de Coronel Monasterio i Molí de Sant Andreu 
(Giner, 2007) per proveir d’aigua la nova co-
lònia, que passava igualment molt a prop de la 
vil·la. Tots aquests elements configuraven un 
paisatge que presentava moltes, gairebé totes, 
de les característiques que els autors clàssics 
com Columela1 recomanaven per a la ubicació 
d’un assentament rural. És, per tant, compren-
sible la construcció d’una vil·la que s’integra 
dins la xarxa d’assentaments rurals documen-
tada a tot l’ager de la colònia. En l’entorn de 

Els treballs d’excavació van incloure la reco-
llida de mostres d’elements diferents: sediments, 
enlluïts, paviments per tal de fer-ne les analí-
tiques corresponents. De la mateixa manera, 
els elements immobles singulars apareguts en 
el decurs de la intervenció i susceptibles de ser 
recuperats van ser objecte de treballs de consoli-
dació, i es va procedir després a la seva extracció 
i restauració, per part de l’empresa Abac. Els 
objectes principals d’aquests treballs van ser les 
restes de pintures murals conservades in situ i el 
paviment de mosaic (opus tessellatum) aparegut 
en una de les habitacions de la vil·la.
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Barcino s’ha pogut constatar arqueològica-
ment l’existència de nombroses vil·les i esta-
bliments rurals, entre d’altres als punts actual-
ment coneguts com can Cortada, can Batllori, 
monestir de Pedralbes, Nostra Senyora del 
Port, el cementiri i l’Estadi de Montjuïc, can 
Nyau del Besòs, plaça de Víctor Balaguer, plaça 
d’Antoni Maura, Sant Pau del Camp, carrer 
Joaquim Xirau, etc. (Beltran, 2010, 363-396).  
(Figura 3)

L’evolució històrica de l’entorn en el temps 
més recent ens permet entendre com es va po-
der conservar un jaciment d’aquestes dimen-
sions dins el nucli urbà de Barcelona. Des de 

l’edat mitjana fins al segle xix aquesta zona de 
l’antic municipi de Sant Martí de Provençals 
va ser ocupada únicament per camps desti-
nats a l’explotació agrària amb una ocupació 
molt dispersa organitzada a l’entorn de masies. 
Mostres d’aquest aprofitament agrari s’han fet 
evidents en el decurs d’aquesta mateixa inter-
venció i en altres situades al seu entorn més 
proper.2 Amb el procés d’industrialització 
desencadenat des de mitjan segle xix, aquests 
terrenys agrícoles es van anar transformant 
amb l’aparició d’instal·lacions industrials, 
especialment prats d’indianes, ja que el seu 
requeriment primordial eren extensions àm-

Figura 3. Situació de la vil·la del Pont del Treball, en relació a d’altres jaciments romans del pla de Barcelona 
interpretats com a vil·les i a la proposta de centuriació i recorregut de la Via Augusta de Palet, Fiz i Orengo

2. Intervenció arqueològica a la masia de Can Iglesias, Sant Andreu, a les obres dels accessos a l’estació de la Sagrera de 
l’AVE. Informació facilitada per Imma Mesas.

 Carbonell, C. (2010). “LAV Mallorca/Torre del Fang”. Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2009 [Barcelona], 
p. 70-73.
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plies de terreny obert per a l’estesa i l’assecatge 
de les teles, amb poca infraestructura cons-
tructiva que pogués alterar el subsòl. El 1854, 
amb la construcció de la línia del ferrocarril de 
Granollers, l’àrea on s’ha localitzat la vil·la va 
quedar integrada dins una zona de reserva fer-
roviària, i quedà per tant exclosa de qualsevol 
tipus d’ocupació. El 1922, amb la construcció 
de l’estació de mercaderies de la Sagrera, es 
va bastir al seu costat la ronda de Sant Martí, 
que es va aixecar sobre grans talussos de ter-
res aportades que van sepultar els camps que 

cobrien les restes de la vil·la. Aquest espai de 
reserva i els vorals de la ronda de Sant Martí van 
ser ocupats des dels anys quaranta pel poblat de 
barraques conegut popularment com la Perona, 
i va quedar novament aïllat de les transforma-
cions de l’entorn, especialment del desenvolupa-
ment urbanístic dels anys seixanta i setanta, que 
va acabar de transformar un entorn semirural 
en un barri plenament urbanitzat de la ciutat de 
Barcelona. Amb el desallotjament del poblat de 
la Perona a finals dels anys vuitanta, el solar on 
se situa la vil·la va quedar erm. (Fig. 4)

Figura 4. Evolució de l’entorn del jaciment de la vil·la del Pont del Treball. Les imatges superiors mostren la 
situació en torn als anys 1940 i 1950. Les dues inferiors es daten a les dècades 1970 i 1990
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  Els resultats de la intervenció. 
Consideracions prèvies

Abans d’entrar en l’explicació dels resultats 
obtinguts s’han de deixar clars dos fets relle-
vants: d’una banda, aquesta intervenció no ha 
permès conèixer tot el conjunt de la vil·la, ja 
que només se n’ha pogut excavar una part de la 
pars urbana, delimitada per l’espai d’actuació 
de l’obra. D’altra banda, és important assenya-
lar que el que coneixem fins ara no és tot el 
que es conserva de la vil·la, ja que excepte pel 
límit nord del jaciment, on les restes es devien 
perdre ja d’antic, les estructures i àmbits docu-
mentats presentaven traces de continuïtat més 
enllà dels límits fixats en aquesta intervenció.

Igualment s’ha de tenir present que, tot i 
que en aquest resum donem marcs cronològics 
concrets, aquests s’han d’entendre com a da-
des provisionals, ja que encara no s’ha efectuat 
un estudi acurat de la ceràmica recuperada en 
l’excavació i, per tant, les datacions que pro-
posarem en el text poden variar quan aquesta 
tasca es completi. 

Per entendre el discurs posterior presentem 
un resum molt breu de l’evolució de la vil·la, 

Figura 6. 
Composició de 
les diferents 
etapes en que 
s’ha seqüenciat 
l’evolució del 
jaciment de la 
vil·la romana 
del Pont del 
Treball

a mode d’índex o referència: l’ocupació s’es-
tén des dels segles ii-i aC fins al segle vi, sense 
que es pugui establir a hores d’ara el moment 
d’abandonament definitiu (Fig. 6). En el mo-
ment actual de la investigació es poden establir 
6 fases: 

I. Un període previ a la construcció de la 
vil·la en el qual els terrenys s’aprofiten per 
a tasques relacionades amb l’explotació 
agrícola. Es documenten construccions 
d’ús indeterminat datades entre els segles 
ii-i aC. 

II. Primeres edificacions de la vil·la als segles 
i-ii dC, corresponents a espais domèstics.

III. Reestructuració del nucli preexistent i am-
pliació vers el sud, amb nous edificis, entre 
els segles iii i iv.

IV. Construcció del conjunt balneari i remo-
delació del seu entorn, al segle iv.

V. Ocupació d’espais domèstics amb elements 
de producció. La cronologia no ha pogut 
ser encara determinada, però hi trobem 
paral·lels en època tardana, als segles v i vi.

VI. Ocupació posterior, sobre nivells d’ender-
roc, de caràcter puntual.



Alcubierre, D.; Hinojo, E.; Rigo, A. • Primers resultats de la intervenció a la vil·la romana del Pont del Treball 377

A continuació descriurem amb detall l’evo-
lució de la vil·la i com es distribueixen els di-
ferents espais que la conformen; i, quan sigui 
possible, n’oferirem una interpretació funci-
onal. Quan fem referència a un àmbit concret 
el denominarem pel seu número identificatiu, 
i es presentarà un conjunt de planimetries per 
fases on es veuran reflectits.

Fase I. Elements anteriors a la vil·la

La primera de les fases en què hem seqüenciat 
l’evolució del jaciment és formada en realitat 
per un conjunt de fases. (Fig. 7) 

En aquest context s’han documentat ele-
ments existents en un moment anterior a la 
construcció de la vil·la, majoritàriament es-
tructures negatives, part dels quals podem 
ordenar en una seqüència cronològica relativa 
que ens mostra l’existència de diferents mo-
ments d’ocupació.

Fins que els estudis de les dades obtingudes 
en la intervenció no estiguin més avançats i no 
es puguin precisar més les cronologies dels di-
versos elements localitzats, i per evitar presentar 
uns resultats massa confusos o equivocats, els 
englobem dins un únic context, definit per la 
característica comuna d’estar format per ele-
ments previs a la construcció de la vil·la pròpia-

Figura 6b. Planta general de la intervenció, amb totes les estructures localitzades

Figura 7. Planta de les estructures corresponents a la Fase I
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ment dita. Presentem a continuació quins són 
aquests elements, respectant dins del possible 
la relació cronològica que s’ha pogut establir.

L’estructura més antiga localitzada al jaci-
ment es correspon amb un gran retall de plan-
ta irregular, d’entorn 10 metres de diàmetre. 
Desconeixem la seva funció original, ja que no 
es pot posar en relació amb cap altre dels ele-
ments localitzats. En tot cas sembla que queda 
prou clar que va tenir una funció secundària 
com a abocador, ja que en el seu rebliment es 
van localitzar abocaments abundants de cerà-
mica ibèrica i puntualment, estrats amb resi-
dus de combustió.

Afectant part del rebliment d’aquesta es-
tructura, es construeixen tres llargs murs, 
amb una orientació est-oest. Es disposen quasi 
paral·lels, a una distància de 6 metres, dividint 
la zona sud del jaciment en dues àrees de grans 
dimensions. Només en un punt es van docu-
mentar restes molt malmeses d’un mur dispo-
sat en perpendicular, però que en cap cas ens 
permet definir un espai tancat. D’altra banda, 
podem assenyalar que, adossat al més meri-

dional d’aquests murs, es conservaven traces 
d’un possible paviment de graves compactades. 

Per establir la seva assignació cronològica, 
que encara és preliminar, disposem dels ma-
terials ceràmics recuperats dels estrats que 
amortitzaven els murs, i que apuntarien cap 
als segles ii-i aC. De la mateixa manera, la fà-
brica d’aquestes construccions, feta en sec de 
manera molt acurada, ens remet a comparar-la 
amb paral·lels ibèrics.

El que és clar és que aquestes construccions 
encara no formen part del que serà la vil·la, 
sinó que es tracta d’una ocupació prèvia, pos-
siblement relacionada amb tasques agrope-
cuàries o derivades, com emmagatzematge o 
transformació. No tenim prou dades en cap 
cas per atribuir-los un possible ús com a zona 
d’hàbitat. (Fig. 8)

Disposades de manera dispersa per tot el ja-
ciment, es van localitzar fins a onze sitges, de 
dimensions dispars. Aquestes estructures són 
amortitzades per estrats en els quals es van re-
cuperar materials ceràmics dels segles ii-i aC 
i elements domèstics: vaixella de vernís negre 

Figura 8. Diferents vistes dels murs corresponents a la Fase I
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i part d’un molí rotatori. En termes generals, 
la seva fondària oscil·la entorn dels 2 metres, 
amb boques d’entre 60 i 80 cm de diàmetre. 
Una de les sitges, però, és excepcional per les 
seves dimensions, amb 3,5 metres de fondària 
i una boca de 3 metres de diàmetre. Els estrats 
d’amortització d’aquesta estructura van oferir 
una quantitat molt reduïda de material ceràmic, 
però podem assenyalar que el que es va recu-
perar era exclusivament d’època ibèrica final.

A la zona central del jaciment, i amortitzat 
pels murs de la primera fase de la vil·la, es va 
localitzar un conjunt de 16 encaixos de dolis, 
organitzats de manera regular en 3 fileres. La 
presència d’aquests elements ens està indicant la 
continuïtat de l’explotació agrària d’aquest en-

torn i la seva disposició seriada, alhora, ens in-
dicaria la presència d’uns mètodes de producció 
o administració ja més organitzats. En cap dels 
encaixos no es van localitzar restes dels conteni-
dors, per la qual cosa es planteja la hipòtesi que 
fossin retirats en el moment de construir la vil-
la per fer-ne un aprofitament posterior. (Fig. 9)

Finalment, es va localitzar un conjunt de 
set cubetes de combustió, disperses per tota la 
superfície del jaciment. Aquestes estructures 
presentaven una gran senzillesa constructi-
va, ja que consistien únicament en retalls de 
planta rectangular amb parets rubefactades, 
sense cap traça d’elements construïts en alçat. 
Aquestes característiques no permeten deter-
minar-ne la funció.

 
Figura 9. Vista del conjunt d’encaixos de dolia localitzat a la part central del jaciment, sota les estructures de 
la primera fase constructiva de la vil·la
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Fase II. Vil·la altimperial

Tal com hem dit en parlar de l’entorn històric 
del jaciment, la construcció de la vil·la s’ha de 
situar en el context de la fundació de Barcino 
i la consegüent explotació del seu ager proper. 
La primera anàlisi que es va fer sobre el terreny 
dels materials ceràmics corresponents al context 
que ara descriurem apuntava ja a aquest origen 
altimperial de les primeres construccions.

En aquest primer moment l’ocupació del ja-
ciment es concentra a la seva meitat nord, on 
es va localitzar un edifici de caràcter domèstic 
(Fig. 10). Dins l’espai d’aquest edifici, que de-
via conformar el nucli primerenc de la vil·la, es 
va poder identificar una bateria de quatre habi-
tacions (A43, A44, A45 i A46) comunicades pel 
seu costat sud mitjançant un corredor (A42). 
Al costat oposat d’aquest passadís, al nord de 
les habitacions, es definia un àmbit que, per 
la seva gran superfície –en què no es va docu-
mentar cap element que pogués estar en relació 
amb estructures de suport de coberta–, es va 
identificar com un possible espai obert o pati 
(A40). Tot aquest conjunt quedava delimitat 
per dos corredors o pòrtics simètrics, al nord i 
sud de l’edifici (A41 i A28), dels quals ens res-
taven, en el primer cas, la seva fonamentació 
i, en el segon, únicament la rasa constructiva 
del seu tancament. 

Aquesta distribució de les estances és un 
model constructiu habitual per a espais do-

mèstics, que trobem documentat de manera 
recurrent en altres jaciments: dins contextos 
urbans podem citar la casa 1 d’Empúries (Cor-
tés, 2009), la casa del carrer Eivissa de Tarra-
gona (Cortés, 2009) o la casa senyorial a Iesso 
(Cortés, 2009). Dins contextos rurals o periur-
bans trobem models de distribució de l’espai 
similars a la vil·la de La Malena (Saragossa) 
(Royo, 2003), la vil·la de Veranés (Astúries) 
(Fernández, Gil, Orejas, 2004), la vil·la de La 
Olmeda (Palència) (Pérez, Cortés, Abasolo, 
1999) o a la vil·la d’Aguilafuente (Segòvia) 
(Lucas, Viñas, 1977). Igualment és freqüent la 
disposició d’un pati en un dels extrems de la 
domus, normalment a la seva part posterior, 
que s’identifica habitualment com a hortus o 
jardí. 

Les quatre habitacions que es van poder do-
cumentar per a aquesta fase presentaven mides 
diverses, no regulars, i únicament dues pre-
sentaven restes de pavimentacions, construïdes 
amb morter de calç (A45 i A46). 

No podem establ ir la funciona l itat 
d’aquestes estances, amb l’excepció de l’espai 
A44, que es correspon amb un hipocaust. En 
aquest recinte, que presentava una superfície 
de 10,37 m2, es conservaven les empremtes 
dels elements de suport d’una suspensura (Fig. 
11). Aquestes marques es distribuïen formant 
una retícula de 4 per 7 filades, amb una dis-
posició i separació entre els elements compa-
tible amb una suspensura feta amb bipedales 

Figura 10.  Planta de les estructures corresponents a la Fase II
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quadrats de 60 cm de costat. Tot i que no s’ha 
recuperat cap d’aquests elements, creiem que 
aquesta solució constructiva representa una 
hipòtesi molt probable. Les marques i traces 
presents al morter disposat al terra d’aquest 
recinte permeten intentar establir com se-
rien els elements de suport vertical del pavi-
ment de la cambra superior. La forma de les 
empremtes ens mostra que devien ser peces 
quadrangulars amb la part central buida de 
secció circular, en lloc de les més habituals 
columnes de maons. Podem trobar paral-
lels d’elements amb aquestes característiques 
a Pompeia, on es documenta l’ús de peces 
tubulars a les termes de Baia (Adam, 1996). 
Sembla que es tracta d’un sistema arcaic de 
suport, que es descarta aviat en favor d’altres 
solucions, per la seva poca capacitat de resistir 
pes.

Aquest hipocaust es comunicava a través 
d’una perforació a la seva fonamentació sud 

amb una petita estructura de combustió lo-
calitzada al corredor annex. D’aquest element 
només se n’ha conservat una petita part, exca-
vada al subsòl i construïda amb pedra sense es-
cairar, morter i elements ceràmics reaprofitats 
(dolis). Tant el rebliment d’aquesta estructura 
com el del conducte que la comunica amb l’hi-
pocaust eren formats per cendres i carbons, fet 
que corrobora la seva funció de praefurnium. 

Ni en aquest espai ni en els annexos no es 
van poder documentar traces de canalitzacions 
hidràuliques, d’entrada o de sortida. Ateses les 
notables reformes de què va ser objecte l’edifi-
ci, no podem discernir si aquestes mai no van 
existir o bé es van eliminar durant aquesta 
remodelació. És per això que tampoc es pot 
establir a hores d’ara si aquest hipocaust do-
nava servei a una cambra calefactada o a un 
espai de bany. Malgrat això, creiem que un fu-
tur treball de recerca comparativa amb altres 
construc cions similars podria aportar llum 
sobre aquesta qüestió.

Pel que respecta al pati nord, podem dir 
que era un gran espai obert (amb una super-
fície localitzada de 97 m2) del qual no va ser 
possible localitzar la totalitat del tancament, 

Figura 11. Vista del paviment del hipocaust localitzat 
al àmbit 44. Es poden apreciar les empremtes de 
les pila de la suspensura, així com alguns dels murs 
bastits un cop es va amortitzar aquest espai
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o bé perquè les estructures que el delimitaven 
es van perdre o eliminar en les reformes pos-
teriors, o bé perquè restaven fora dels límits 
de la intervenció. Amb l’excavació es va poder 
constatar com la cota de circulació d’aquest 
espai era més baixa que la de les habitacions 
coetànies, i que els murs de tancament pre-
sentaven fonaments i banquetes de pedra i al-
çat de terra, dels quals es conservaven restes 
als murs de tancament est. Els revestiments 
dels murs conservaven restes d’enlluït amb 
evidències de decoració pintada policroma, 
actualment en procés de restauració i estu-
di. Les fonamentacions i la part baixa dels 
murs, per contra, conservaven revestiments 
amb una gran quantitat de cendra aportada, 
un element de caràcter aïllant utilitzat com a 
protecció hidròfuga.

El procés de reformes que va patir aquest 
nucli primerenc de la vil·la en època baixim-
perial que descriurem més endavant va com-
portar l’aixecament de la cota de circulació de 
l’espai del pati, amb aportacions de material 

d’enderroc provinent de les habitacions que 
hem descrit anteriorment. En aquests estrats hi 
havia poca presència de pedra o morter, fet que 
ens podria estar indicant que l’alçat d’aquestes 
edificacions devia estar fet, com havíem vist en 
un dels murs del pati, amb terra, material que 
apareix al registre arqueològic com a estrats 
molt potents i homogenis d’argiles, tal i com 
documentem en el nostre cas. D’aquests estrats 
es van recuperar fragments de pintura mural, 
en els quals es poden identificar motius lineals 
i figurats (mans de figures humanes i motius 
vegetals) (Fig. 12). Igualment es van recupe-
rar de manera puntual elements decoratius 
en marbre, cornises, motllures i la base d’una 
columneta de marbre. Tots aquests elements 
ens permeten fer-nos una idea de com devia 
ser l’aspecte de la vil·la en època altimperial 
i, juntament amb la presència d’una cambra 
calefactada o bany, ens mostren que aquesta 
edificació tenia una funció domèstica evident, 
caracteritzada, a més, per un grau notable de 
sumptuositat.

Figura 12. Diferents imatges d’alguns dels fragments de 
pintura mural recuperats en el decurs de la intervenció
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Fase III. Època baiximperial

En un moment d’època baiximperial encara 
per precisar, però possiblement situat a cavall 
dels segles iii i iv, es va dur a terme un procés 
de gran envergadura d’ampliació i reformes a 
la vil·la (Fig. 13). 

A l’edifici nord es van reformar tots els es-
pais que havíem documentat. El pati nord es 
va ampliar, i la seva superfície es va estendre 
molt notablement; conjuntament a aquesta 
ampliació es va aixecar la seva cota de circu-
lació, d’aquesta manera es van amortitzar els 
murs que el tancaven tant pel nord com per 

Figura 13. Planta de les estructures corresponents a la Fase III

A més de pels mateixos canvis documentats 
a l’edifici, aquest procés es pot eviden ciar per 
la presència al jaciment d’elements de rebuig, 
concentrats en amuntegaments en diversos re-
talls excavats al subsòl. La major part d’aques-
tes concentracions les trobem a la part central 
del jaciment, en un espai que en època altim-
perial no devia ser utilitzat i on no es va docu-
mentar cap estructura constructiva anterior a 
la fase present. Aquí es van localitzar dos grans 
retalls amortitzats com a abocadors, amb gran 
quantitat de cendres i material constructiu, 
principalment tegulae i maons, però també 
amb alguns dels elements decoratius que abans 
citàvem, presumiblement procedents de l’edi-
fici altimperial i enretirats en aquest moment 
de remodelació.

Les reformes es van concretar en dues ac-
tuacions: la transformació de l’edifici altim-
perial preexistent i l’expansió de les construc-
cions de caràcter domèstic de vil·la cap al sud. 
Aquesta ampliació va comportar la construc-
ció d’un nou edifici i el bastiment d’un pati 
central entre les dues zones edificades. 

l’est. No tenim restes constructives més al nord 
d’aquestes estructures, ja que, com ja hem dit, 
aquestes es devien perdre un cop la vil·la es 
va abandonar. Pel que fa a les dimensions del 
nou espai (A2) només es podran establir de 
manera hipotètica, assumint que es tractés 
d’un espai de planta quadrada. Part de l’espai 
oest del pati altimperial es va tancar per bastir 
noves habitacions cap a aquesta direcció, però 
només vam poder documentar com a evidèn-
cia d’aquest fet un dels murs exteriors, ja que 
la resta de l’àmbit queda més enllà del límit de 
l’obra. Recolzada al mur que separa el pati de 
les habitacions, es va afegir una banqueta, amb 
la superfície del seu coronament inclinada cap 
a l’interior del pati, de la qual encara no podem 
establir la finalitat o funció.

A la part central d’aquest nou pati ampliat 
es va construir un estany de planta quadrada o 
rectangular que només es va poder documentar 
parcialment, perquè s’estén vers l’est fora l’àmbit 
de l’obra. Aquesta estructura disposava d’una 
illeta central, també quadrangular (A7) (Fig. 
14). Podem dir que es tractava d’una estructu-
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ra hidràulica, ja que presentava el seu paviment 
i els seus murs revestits amb opus signinum. 
Aquest tipus d’estructura té paral·lels en altres 
vil·les i domus: la domus del Mitreu a Mérida 
(Durán, Rodríguez, 2004), el peristil del carrer 
Cava a Ècija (Barragán, Carrasco, 2011), la casa 
dels Salts d’Aigua i la Vil·la dels Esquelets de 
Coïmbra. La interpretació que es fa d’aquests 
elements és que es tracta d’espais decoratius que 
es poden considerar com una mostra de luxe, en 
els quals possiblement l’illa central era enjardi-
nada, per conformar un viridarium. 

També va ser objecte de reformes el cor-
redor que vinculava les habitacions (A6). Un 
tram d’aquest es va desmuntar i es va refer de 
nou, per crear un espai més ample que, com 

explicarem més endavant, considerem que 
devia constituir el vestíbul o punt d’entrada 
a l’edifici.

És molt possible que aquestes reformes im-
pliquessin, al contrari del que havíem vist al 
pati, la baixada de la cota de circulació del cor-
redor i les habitacions, ja que no s’han trobat 
traces de les pavimentacions de la fase anterior.

Pel que fa a la zona d’habitacions, tots els 
àmbits preexistents es van amortitzar, es van 
desmantellar els murs mitgers i se’n van bas-
tir de nous. Amb aquests canvis el que es va 
aconseguir va ser regularitzar i igualar les 
mides de les diferents cambres, per obtenir 
espais de dimensions similars. Aquest procés 
va comportar igualment l’amortització de l’hi-

Figura 14. Vista del àmbit 7, identificat com a un estany. Es pot apreciar la part excavada i pavimentada amb 
opus signinum, destinada a contenir l’aigua i l’espai central interpretat com a una illeta enjardinada
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pocaust, que es va reblir totalment de terres i 
restes d’enderroc. 

La cambra (A5) situada immediatament a 
l’est de l’hipocaust va obtenir un caràcter des-
tacat i de privilegi. Aquesta afirmació la podem 
fer a partir de l’estudi de les restes que s’han 
conservat de la seva decoració original. Els dos 
elements més destacables són l’empremta d’un 
paviment d’opus sectile (Fig. 15) i les restes de 
plaques de marbre a les parets.

 Les peces que devien conformar la super-
fície de l’opus sectile no es van trobar en exca-
var aquest àmbit, només en quedaven les traces 
al morter que conformava la seva preparació i 
una gran part de les falques emprades per re-
gularitzar el paviment. És molt possible que les 

peces de marbre fossin espoliades un cop aban-
donada la vil·la o bé en el moment que aquest 
edifici va perdre la seva funció residencial (fet 
que veurem més endavant). Malgrat l’absència 
d’aquesta superfície, les empremtes que queden 
de l’opus sectile permeten restituir l’esquema que 
presentava la decoració. Es pot apreciar l’ús de 
peces tallades amb tres mòduls diferenciats: 
quadrats de 2 peus de costat; quadrats d’1 peu 
de costat i peces rectangulars d’1 per 2 peus. 
Aquests elements es distribueixen d’una mane-
ra molt concreta: als marges de l’habitació, a 
tocar dels murs nord, est i oest es combinen els 
quadrats de dos peus amb les peces rectangulars 
i els elements més petits; per contra, a l’espai 
central només trobem empremtes dels elements 

Figura 15. Vista del àmbit 5, on es conservava l’empremta d’un paviment d’opus	sectile i part de les falques 
utilitzades per disposar les peces de marbre
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de dimensions menors. Aquesta disposició ens 
remet a un patró en forma de U característic 
dels triclinia (Sarabia, 2010). (Fig. 16)

Les interpretacions d’aquests àmbits i els pa-
trons decoratius associats apunten que a l’es-
pai perimetral es disposaven els lectus, sobre 
la part del paviment amb una decoració més 
senzilla (en el nostre cas podem dir que era 
menys elaborada perquè estava feta principal-
ment amb els elements més grans) i que queda-
va parcialment oculta pels propis mobles. Per 
contra, al centre de l’estança, un espai que no-
més era ocupat parcialment, es podia fer una 
decoració més elaborada, amb elements petits, 
ja que era totalment visible. Fins i tot en alguns 
dels paviments d’opus sectile conservats aquest 
espai central presenta un emblema. 

D’altra banda, com a part d’aquest procés de 
reformes, evidenciem la construcció d’una sala 
nova (A38) al nord de la bateria d’habitacions 
preexistents, que ocupa part de l’espai del pati. 
Aquesta ubicació és indiscutiblement privilegia-
da, amb dos costats encarats al pati (molt proba-
blement en tenia tres, encara que el tancament 
oriental devia ser fora del límit de l’excavació) i 
molt a prop de l’estany enjardinat, i ens fa pen-
sar que es tractava d’una habitació destacada, 
possiblement de caràcter representatiu. 

Podem trobar paral·lels d’habitacions 
amb una ubicació equiparable, situades o 

emmarcades dins l’espai que corresponia a 
un pati a les cases 2a i 2b a Empúries. En 
aquests casos, aquestes estances han estat 
interpretades com l’oecus o sala de recepció 
del domine, i en el nostre cas creiem que és 
possible adjudicar-hi també aquesta matei-
xa funcionalitat. Pel que respecta a la seva 
construcció, podem assenyalar que trobem 
aquest espai pavimentat amb opus signinum; 
si bé aquest no és un element especialment 
sumptuós o destacable, especialment si el 
comparem amb l’opus sectile que acabem de 
descriure, hi ha la possibilitat que es tractés 
de la preparació o el suport d’un paviment 
més acurat.

Finalment, la més oriental de les habitacions 
d’aquesta bateria (A15) es pot identificar com 
una zona de pas o de distribució molt ben de-
finida. Conservava als seus murs de tancament 
els passos de porta cap a l’espai eixamplat del 
corredor que havíem interpretat anteriorment 
com un vestíbul, cap al conjunt d’habitacions 
(s’obre cap a l’habitació de l’opus sectile) i cap 
a l’habitació situada al pati i identificada com 
a oecus (Fig. 17). Hem d’assenyalar que part de 
l’habitació, concretament l’espai comprès entre 
les portes que comuniquen el possible vestíbul 
i l’oecus, era pavimentada amb opus signinum, 
de manera que es delimitava així molt clara-
ment un espai de circulació.

Figura 17. Vista des de l’oest del conjunt dels àmbits de la part 
nord de la vil·la. Els nivells de circulació visibles es corresponen als 
presents en la fase IV

Figura 16. Interpretació dels diferents 
mòduls decoratius que conformarien el 
paviment d’opus	sectile de l’àmbit 5
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Analitzant la disposició de part dels àm-
bits que hem descrit, podem veure que tres 
d’aquests espais, el vestíbul, la zona de dis-
tribució i l’oecus, s’alineaven amb l’estany del 
pati nord. Arran d’aquest fet, creiem possible 
establir la hipòtesi que aquests elements ens 
estaven indicant on es devia situar un hipotètic 
eix central longitudinal de la vil·la, a partir del 
qual es desplegaven les diferents construccions 
vers l’est i l’oest. 

Pel que respecta a les tècniques construc-
tives emprades a la vil·la en aquest moment, 
fem un únic apunt molt breu. La construcció 
de l’alçat dels murs es feia probablement, com 
a la fase anterior, amb terra sobre un fonament 
i unes primeres filades de pedra, i eren revestits 
posteriorment amb morter o enlluït de calç de 
color blanc. Pel que fa a les pavimentacions, 
podem veure com convivien en un entorn for-
ça reduït les més senzilles, de terra piconada o 
morter de calç, amb altres de més elaborades, 
com l’opus signinum o fins i tot alguna de ca-
ràcter sumptuari, com l’opus sectile.

Als nivells d’enderroc excavats en la bateria 
d’habitacions es van documentar grans panys 
d’opus signinum, situats clarament fora de la 
seva ubicació original i en molts casos tom-
bats. Aquestes restes ens podrien estar indicant 
la presència d’un segon pis en aquesta part de 
l’edifici. Per contra, a l’enderroc aparegut a la 
resta d’espais, el corredor i el pati, els únics ma-
terials constructius presents es corresponien 
amb fragments de tegulae, documentats en gran 
quantitat, per la qual cosa hem de pensar que 
sobre aquests àmbits no hi havia un pis superior, 
sinó que s’hi disposava directament la teulada.

A banda d’aquest procés de reformes, l’es-
pai ocupat per la part residencial de la vil·la 
es va ampliar notablement amb la construcció 
d’un nou edifici al sud del conjunt existent. 
S’ha d’assenyalar, però, que la distribució dels 
espais i àmbits d’aquest nou edifici va quedar 
molt desdibuixada per les construccions pos-
teriors, que n’aprofitaven una part.

Tot i aquest aprofitament posterior, els ele-
ments constructius corresponents a cada una 
de les fases eren identificables gràcies a les dife-
rents tècniques constructives utilitzades. Així, 
les restes de què disposàvem ens han permès 
plantejar una hipòtesi de com devia ser el nou 
edifici. Aquest devia estar format per dues ha-
bitacions centrals rectangulars i simètriques 
(A8 i A31). Als seus costats exteriors (est i oest) 
s’adossava a cada una d’aquestes una altra ha-
bitació (A13 i A23) de les quals no podem de-
finir totalment la planta o les dimensions. Les 
dues habitacions centrals estaven separades per 
un corredor en direcció nord sud (A12), que 
connectava amb un altre passadís perimetral 
que delimita pel nord tot el conjunt (A10). 
L’exterior del mur que delimita aquest corre-
dor conserva pintures murals que presentaven 
un sòcol decorat amb franges horitzontals en 
blanc, negre i vermell.

Aquests dos edificis, el situat al nord, d’ori-
gen altimperial i el situat al sud, de nova cons-
trucció, es vertebraven per mitjà d’un pati 
central (A18). Aquest pati era delimitat pel 
nord per un corredor o pas porticat obert cap 
al pati, del qual restaven les bases de set pilars 
o columnes i el paviment d’opus signinum. El 
paviment presentava una zona de gual vers el 
centre del pati, per desallotjar les aigües, i pos-
siblement disposava d’una coberta de tegulae, 
si jutgem pels nivells d’enderroc que amortit-
zaven aquest espai, d’on es va recuperar una 
gran quantitat d’aquests elements. (Fig. 18)

Figura 18. Restes de la pavimentació d’opus 
signinum del corredor porticat localitzat al pati 
central de la vil·la. També es pot apreciar l’estrat 
d’enderroc format per gran quantitat de tegulae
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Un fet destacable és que l’orientació d’aquest 
pòrtic és diferent a la de la resta de construc-
cions de la vil·la. Per explicar aquest fet, plan-
tegem la hipòtesi següent: a partir de la base 
que suposen els estudis sobre la Via Augusta 
(Palet, Fiz, Orengo, 2009) podem veure que 
l’orientació d’aquest espai porticat era gairebé 
perpendicular al tram de la Via Augusta que 
discorria més proper a la vil·la (aproximada-
ment 170 metres a l’est). Una ortogonalitat 
similar es pot veure en alguns camins depen-
dents de la Via principal fossilitzats. Aquesta 
similitud i la proximitat a la via ens podria in-
dicar que la construcció del pòrtic es correspon 
amb la fossilització o monumentalització d’un 
camí preexistent que devia connectar la vil·la i 
la Via Augusta en època altimperial. En aquest 
sentit assenyalem que aquest corredor també 
es comunica amb el vestíbul de l’edifici nord, 
identificat com un possible accés al conjunt de 

l’edifici, i se situa en un espai que en època 
altimperial és fora de l’àmbit domèstic de la 
vil·la i on no hi ha construccions. (Fig. 19)

Per l’est el pati era delimitat per un altre 
corredor (A26), en aquest cas tancat, que co-
municava amb els dos ja vistos (el que rodeja 
les habitacions de l’edifici sud i el pòrtic ara 
descrit) formant un traçat en forma de U. Com 
en el cas del mur de tancament sud, la part 
exterior del mur que limita el corredor presen-
tava restes de pintura mural policroma: sòcol 
en vermell i negre, i cassetons amb dibuixos 
geomètrics i marbrejats. També presentava ele-
ments de desguàs: un tram del paviment era 
acanalat i un embornal el comunicava amb el 
pati. 

Aquests elements decoratius, que devien ser 
visibles des del pati, ens fan pensar que aquest 
espai, com l’àmbit obert localitzat a la zona 
nord, era destinat al lleure. (Fig. 20)

Figura 20. Detall de les restes de pintura mural conservades als murs que delimitaven el pati central
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Fase IV. Època baiximperial (II)

Com hem dit al començament, resta pendent 
en el moment de la redacció d’aquest article 
de definir amb exactitud els marcs cronolò-
gics de cada una de les etapes constructives i 
de reforma que documentem a la vil·la. Poder 
precisar aquests processos serà especialment 
interessant en el cas d’aquesta fase i l’anterior, 
ja que sembla a priori que ambdues eren molt 
properes en el temps.

Així, doncs, trobem que entorn al segle iv 
la vil·la va ser objecte d’un nou procés de re-
formes, destinades a accentuar el caràcter 
sumptuós i representatiu de la zona residen-
cial. (Fig. 21) El moment en què es fan aquests 
canvis en la vil·la es correspon amb una època 
de floriment i puixança de Barcino i les seves 
elits. És un fenomen que fins ara estava molt 
ben constatat a l’interior de la ciutat, com ens 
mostren els resultats de les excavacions de les 
domus dels carrers de Sant Honorat, Avinyò i 
Bisbe Caçador (Beltran, 2009). El fet de docu-
mentar això fora muralles posa de manifest el 
vincle que hi devia haver entre el nucli urbà i 
el seu entorn proper. Aquesta bonança econò-
mica queda reflectida en les paraules del bisbe 
Pacià, qui a finals del segle iv, deixa escrit a Pa-
raenesis ad Paenitentiam, respecte de les classes 
benestants, que «viuen en palaus de marbre, 
van ajupits de tant or com porten al damunt, 

arrosseguen cues de seda, van maquillats amb 
carmí i a més no falten els jardins i llocs de re-
pòs al costat del mar, vins exquisits, banquets 
esplèndids i un descans per a la vellesa» (Bel-
tran, 2009). 

Descriurem a continuació quins van ser els 
canvis que es van fer a la vil·la i que ens mos-
tren aquest ennobliment del conjunt. 

A l’edifici nord, on ja teníem almenys dues 
estances de caràcter representatiu (un tricli-
ni i l’oecus) no es documenta cap reforma que 
alteri aquests espais, per la qual cosa podem 
pensar que devien continuar funcionant amb 
la configuració i funcionalitat ja vistes. L’únic 
canvi que podem apreciar es va produir al pati 
nord. En aquest espai es va poder documentar 
una fonamentació que formava un angle en 
paral·lel al mur de tancament perimetral i a 
l’estany central. Tot i que no disposem de la 
totalitat del seu recorregut (novament es perd 
cap al nord) la seva disposició ens remet als 
models d’un peristil, que es devia construir 
entorn de l’estany i resseguint el perímetre del 
pati. 

El canvi més notable es produeix a l’edifici 
sud. En aquesta zona les habitacions centrals 
que hi havia es van obliterar parcialment, per 
construir un conjunt balneari. La part que es 
va conservar d’aquestes habitacions es va apro-
fitar i integrar dins el conjunt balneari amb 
una funció diferent a l’original.

Figura 21. Planta de les estructures corresponent a la fase IV
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La construcció d’aquesta zona de banys 
privada segueix una de les principals recoma-
nacions que donen els autors clàssics respec-
te d’aquest tipus d’instal·lacions. Així veiem 
com es va situar a la part més meridional de la 
vil·la, per tal d’aprofitar la major insolació a fi 
d’obtenir uns espais més càlids. 

Les restes que han perdurat van permetre 
identificar tots els àmbits propis d’aquestes 
instal·lacions i definir com era el recorregut 
que s’hi duia a terme (Fig. 22). L’accés al con-
junt es devia continuar fent pel mateix cor-
redor central que s’hereta de la fase anterior. 
Aquest passadís s’obria al nou frigidarium, una 
sala que aprofitava part de les estructures de 
l’antic àmbit A31. Aquesta sala freda estava 
dotada d’una piscina de 2,78 per 3,47 metres, 
condicionada amb un revestiment d’opus signi-
num de factura molt acurada, a la qual s’acce-
dia per dos esglaons que podien ser aprofitats 
igualment com a bancs (A20). 

El mateix corredor d’accés donava pas al 
tepidarium (antic A8), una sala d’aclimatació 
cap a la zona calenta. En aquest tipus de sa-
les no es documenta habitualment la presèn-

cia de piscines, sinó que l’equipament per al 
bany queda limitat a una banyera o labrum. 
En aquest cas no es va trobar cap resta de cap 
instal·lació que es pogués utilitzar pròpia-
ment com a banyera o piscina, però sí que es 
va poder documentar per sota de la cota de 
circulació de l’estança el suport per a una ca-
nalització. Molt probablement aquest suport 
estava destinat a encabir un tub de plom, ja 
espoliat d’antic, que podria haver donat servei 
a un labrum.

Pel que fa al caldarium (A9) aquest es loca-
litzava immediatament al sud del tepidarium, 
des d’on s’hi devia accedir. Es tractava d’una 
estança de planta quadrada de 6,5 metres qua-
drats, a la qual s’annexava una piscina d’ai-
gua calenta. D’aquesta piscina, que presentava 
unes dimensions de 2,70 per 2,20 metres, es va 
poder localitzar la pavimentació del seu hipo-
caust; era construïda amb opus signinum, sobre 
el qual es van localitzar els arrencaments de 
quatre de les piles de la suspensura, construï-
des amb maons.

Per la distribució de les estances que hem 
vist podem establir que aquest conjunt balne-

Figura 22. Planta de 
detall dels àmbits que 
conformaven el conjunt 
balnear, amb una proposta 
del recorregut que s’hi 
podia realitzar
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ari devia funcionar amb un recorregut lineal 
retrògrad, amb un únic punt d’accés i sortida 
al complex.

Aquest conjunt queda complementat amb 
les estances de servei necessàries per al fun-
cionament dels banys. Així, al costat sud del 
caldarium es va localitzar el praefurnium 
(A21). Es tractava d’un recinte de dimensions 
reduïdes, amb un paviment d’opus signinum 
groller, situat a la mateixa cota que el paviment 
inferior de l’hipocaust. Malgrat que no es con-
serva en alçat el mur que comunicava aquesta 
estança amb l’hipocaust i que, per tant, no es 
troba el punt per on es comunicaven les dues 
estances, el fet que la pavimentació de signi-
num d’aquesta estança recolzés sobre la fona-
mentació de l’hipocaust sembla que permet 
corroborar la identificació d’aquest espai.

L’àmbit situat a l’oest del praefurnium (A6), 
on es van excavar nivells amb cendres i car-
bons, podria correspondre a la sala auxiliar de 
servei dels banys, el propnigea (Fig. 23), desti-

nat a l’emmagatzematge del combustible per al 
forn i tasques relacionades.

L’excavació d’aquest conjunt va permetre, a 
més, documentar el sistema d’evacuació d’ai-
gües de les dues piscines. D’una banda, es va 
localitzar la claveguera per on es buidava la 
piscina del frigidarium; aquesta, una estructu-
ra de pedra i maons, recollia les aigües des d’un 
embornal situat al fons del mur de tancament 
sud de la piscina. Al mateix temps recollia les 
aigües d’un sobreeixidor situat al coronament 
d’un dels murs laterals. Aquesta canalització 
seguia el pendent natural del terreny, vers el 
sud-est. 

Pel que respecta al sistema de desguàs de la 
piscina calenta, aquest només conservava una 
part de la seva estructura. Es tractava d’una 
canalització construïda amb pedra i arrebos-
sada amb opus signinum, que passava formant 
un angle recte per sota la cota de circulació 
d’una petita habitació annexa al caldarium, i 
que s’ha interpretat com una latrina. A banda 

Figura 23. Vista del conjunt dels àmbits que conformaven el conjunt balnear
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d’aquests dos elements, recordem la presència 
del suport per a una canalització que donava 
servei al labrum del tepidarium. 

Per contra, hem de dir que no es va poder 
documentar cap element relacionat amb el sis-
tema d’aportació d’aigües als banys. Hem de 
suposar que aquest sistema es devia disposar 
a una cota superior, per sobre de la cota de les 
estructures conservades al jaciment.

En aquesta mateixa fase de reformes, una 
de les sales de l’edifici sud (A13), que no es va 
veure alterada per la construcció dels banys, es 
pavimenta amb un mosaic d’opus tessellatum. 
L’opus tessellatum, tot i que es conservava no-
més de manera parcial, a causa de les afeccions 
causades pels treballs agrícoles fets amb pos-
terioritat a l’enderrocament de la vil·la, devia 
ocupar originàriament tota la superfície de 
l’estança, de la qual es va poder excavar una 
superfície de 30 metres quadrats.

Aquest opus tessellatum es disposava sobre 
un paviment d’opus signinum, estructura que 

podria ser una pavimentació prèvia o bé part 
de la preparació per construir el mosaic. La 
possibilitat que es tractés d’una pavimentació 
prèvia ens la dóna el fet que en un petit tram, 
l’únic conservat, del mur de tancament de l’es-
tança, es conservava un doble arrebossat de 
morter. Aquest element és el que ens fa plan-
tejar la hipòtesi que hi va haver dos moments 
d’ús d’aquest espai, un en el qual va funcio-
nar amb la pavimentació d’opus signinum i un 
de posterior en què es va dotar del paviment 
d’opus tessellatum. Pel que fa a la funcionalitat 
d’aquesta estança, de moment no es pot deter-
minar. Únicament podem dir que sembla clar 
que quedava fora del recorregut dels banys i 
que possiblement era un altre espai de repre-
sentació, equiparable als localitzats a la zona 
nord de la vil·la. (Fig. 24)

Pel que fa a la decoració que ens mostra 
l’opus tessellatum, aquesta es basa en motius 
geomètrics, en què es combinen al tapís central 
sèries de roleus i rombes, rodejats de diferents 

Figura 24. Vista de l’àmbit 13, on es va localitzar la pavimentació d’opus tessellatum



Alcubierre, D.; Hinojo, E.; Rigo, A. • Primers resultats de la intervenció a la vil·la romana del Pont del Treball 393

sanefes decorades amb trenes i escacats. S’ha 
de destacar igualment la variada policromia 
que presenta aquest paviment, aconseguida 
amb l’ús de diferents tipus de materials per 
a les tessel·les, no tan sols petris sinó també 
ceràmics.

Figura 25. Detalls dels motius geomètrics del mosaic de l’àmbit 13

Com a apunt final, hem d’assenyalar que 
aquest paviment de mosaic presentava conti-
nuïtat vers l’est, sota el talús que limitava la 
intervenció, on sembla que es desenvolupava 
un altre tapís, amb motius diferents dels que 
es veuen en aquesta part. (Fig. 25)
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Fase V. Transformacions d’època tardana

En un moment tardà la vil·la va ser objecte de 
transformacions per augmentar o reubicar les 
zones destinades a activitats productives, que 
van passar a ocupar part dels espais estricta-
ment domèstics. Tot i que en aquest jaciment 
la cronologia d’aquesta transformació no es 
pot precisar encara, els nombrosos paral·lels 
d’aquest fenomen que hi ha a vil·les de tota la 
Tarraconense ens permeten situar-la de forma 
preliminar entre els segles v i vi. Aquestes re-
modelacions van afectar en el nostre cas espe-

cialment les zones obertes de la vil·la (el pati 
nord i el pati central) que es van ocupar amb 
estructures de producció i emmagatzematge. 

Així, al pati nord trobem dues petites sit-
ges o encaixos de dolis excavats als nivells de 
circulació d’aquest àmbit. Igualment es va 
localitzar part del fons d’un dipòsit de planta 
quadrada o rectangular, construït amb opus 
signinum, amb mitja canya als angles, adossat 
als murs de tancament del pati i de la sala de 
representació interpretada com a oecus. (Fig. 
26) El fet de trobar el fons del dipòsit a una 
cota molt propera a la dels nivells de circu-

Figura 26. 
Restes del 
dipòsit 
construït a 
l’espai del pati 
nord de la  
vil·la    

 
Figura 26 a. Planta de les estructures corresponent a la fase V
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lació de l’última fase d’ocupació ens fa plan-
tejar dues hipòtesis contraposades respecte 
a la seva construcció: la primera hipòtesi és 
que la cota de circulació en aquest moment 
ja s’havia elevat considerablement respecte 
a la fase anterior i, per tant, el dipòsit es va 
excavar en un moment en què a la vil·la ja 
s’havien format nivells d’abandonament i fins 
i tot d’enderroc. La segona ens fa pensar que 
el dipòsit era una estructura de poca fondà-
ria (de la qual s’hauran de buscar paral·lels) 
i que quan es va construir encara eren en ús 
les pavimentacions d’aquesta zona. 

Un altre element que hem de relacionar amb 
aquesta ocupació de tipus industrial dels es-
pais domèstics és la instal·lació d’un doli amb 
l’inici d’una canalització d’imbrices annexa a 
la zona del peristil del pati nord. 

Igualment, l’espai central enjardinat de 
l’estany del pati nord canvia totalment la seva 
funció ornamental: la presència de dues po-
llegueres afegides sobre uns dels seus murs 
ens estaria indicant que es va convertir en un 
recinte tancat, i que es va abandonar la seva 
funció original. En aquest mateix moment es 
devia amortitzar el mateix estany, reblint-lo 
de terra. Aquesta modificació s’ha de relacio-
nar amb el tancament de l’espai central, ja que 
era necessària per tal d’accedir a la nova sala. 
Amb posterioritat en aquest mateix rebliment 
es va excavar una petita sitja o encaix per a un 
contenidor. 

D’altra banda, al pati central es va bastir un 
petit forn dins una zona de treball excavada 
al subsòl, que va amortitzar part del pas por-
ticat que delimitava aquesta zona. El forn, de 
90 cm de diàmetre conservava bona part de la 
cambra de cocció i tota la cambra de combus-
tió. Tant aquestes cambres com la graella eren 
construïdes únicament amb argila. La graella 
presentava un conjunt de perforacions circu-
lars disposades de forma no ordenada, i estava 
suportada amb dos petits arcs d’elements cerà-
mics reaprofitats i reforçats amb maons entre 
si. (Fig. 27)

Pel que hem pogut veure, els espais d’hàbi-
tat tancats es respecten sense que es disposin 
elements productius al seu interior, i única-
ment se n’altera la distribució, però no la funci-

onalitat. Trobem que se separen zones o àmbits 
que estaven connectats, amb tapiats de terra 
(el pas entre A3 A4) o bé que es divideixen an-
tigues zones de pas: el corredor est entre els 
edificis nord i sud es divideix amb dos envans 
de pedra en tres espais (A 26, 27 i 30), mentre 
que el corredor de l’edifici nord se separa del 
vestíbul amb un mur, que crea un nou àmbit 
més reduït. Aquests canvis ens podrien estar 
indicant que en aquest moment es concentren 
a la vil·la més ocupants que requereixen més 
habitacions, potser mà d’obra necessària per 
al major volum de treball que es dedueix de 
les noves instal·lacions industrials. O bé que 
es fa una redistribució dels espais d’habitació 
existents, en ocupar-se alguns espais amb zo-
nes de treball (encara no localitzades). Aquest 
canvi en la funcionalitat dels espais es posa de 
manifest també amb la presència de traces de 
foc sobre diferents paviments, fins i tot sobre 
l’opus tessellatum.

Figura 27. Vista del forn situat al pati central de la 
vil·la
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Fase VI. Ocupació de les restes de la vil·la

Per últim es van poder documentar diversos 
elements que ens indicarien una ocupació molt 
residual i tardana de les restes de la vil·la, en 
un moment en què aquesta ja era, almenys en 
part, enderrocada. Així es va trobar una llar de 
foc construïda amb fragments de tegulae sobre 
els nivells d’enderroc d’una de les habitacions 
de l’edifici nord (Fig. 28) i ceràmica vidrada 
en un dels envans de la zona sud que recolza 
en la piscina del frigidarium. Atès que aquests 
elements es construeixen quan part de les edi-
ficacions de la vil·la ja han caigut (la llar de 
foc està sobre les restes dels paviments caiguts 
del segon pis) ja no hauríem de parlar d’una 
ocupació de la vil·la, sinó d’un aprofitament 
molt residual de les seves restes. 

L’ús continuat posterior dels terrenys on se 
situava la vil·la com a camps de cultiu va pro-
vocar que els materials que es van poder recu-
perar als nivells d’amortització disposats sobre 
les estructures romanes fossin majoritàriament 

d’època moderna i fins i tot contemporània, 
per la qual cosa la informació que es va poder 
obtenir respecte a l’evolució del jaciment en 
època medieval va quedar molt limitada.

  Conclusions

La intervenció ha posat de manifest una ocu-
pació duradora i continuada en aquest punt de 
la ciutat, que es va estendre com a mínim des 
del segle ii aC fins al segle iv dC i que fins ara 
desconeixíem. 

Les restes ens mostren com en època ibèri-
ca i republicana es desenvolupaven en aquesta 
àrea activitats vinculades als treballs agrícoles, 
evidenciades per estructures de transformació 
i emmagatzematge. Amb la fundació de Bar-
cino a finals del segle i aC aquests terrenys es 
van incorporar a l’ager de la colònia, i se’n va 
afavorir l’explotació amb la construcció d’una 
vil·la. D’aquesta vil·la se n’ha localitzat una 
part dels seus espais domèstics. 

Figura 28. Estructura de combustió localitzada sobre els estrats d’enderroc que amortitzaven una de les 
habitacions de la vil·la
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L’evolució d’aquest complex entre els segles i 
i iv ens mostra com es va anar dotant de co-
moditats i d’elements de luxe notables, refor-
çant la seva funcionalitat de caràcter residen-
cial. D’aquests elements s’han de destacar les 
pintures murals, els paviments d’opus sectile i 
d’opus tessellatum, un estany i un conjunt ter-
mal privat.

Aquesta evolució conclou en època tardana 
amb l’ocupació de part dels espais domèstics 
amb estructures de producció i emmagatze-
matge, i fins i tot amb un aprofitament més 
tardà de les restes enderrocades de la vil·la.

El jaciment de la vil·la del Pont del Treball 
constitueix un bon exemple del sistema d’ex-
plotació del territori i d’un dels models d’hàbi-
tat que podríem trobar fora de les muralles de 
la ciutat. La seva longevitat ens permet veure 
com evoluciona aquest model d’ocupació, des 
del moment de la seva implantació fins al seu 
abandonament, durant un període de temps 
molt dilatat. 

També és destacable per la seva ubicació, ja 
que es localitza en una zona de la ciutat on, 
si bé hi havia notícies històriques de troballes 
esporàdiques relacionades amb edificacions 
d’aquest tipus i d’aquesta cronologia, fins fa 
uns anys no s’havia localitzat cap evidència 
material d’ocupació romana. La descoberta 
de la vil·la s’uneix a les dades proporcionades 
per altres excavacions recents a les seves pro-
ximitats (Estació de Sant Andreu i Estació de 
la Sagrera) per enriquir el coneixement de la 
història de la Barcelona romana i el seu entorn. 
Les residències dels dos entorns mostren una 
evolució similar: els que les habitaven eren del 
mateix grup social o, fins i tot, les mateixes 
persones.

El fet que la vil·la presenti un procés evo-
lutiu tan dilatat en el temps i amb unes ca-
racterístiques similars a les que coneixem per 
altres jaciments de Barcino, tant intramurs 
com extramurs, permetrà comparar la dinà-
mica evolutiva de l’hàbitat dins i fora la ciutat 
i establir les diferències i les similituds entre els 
processos en aquests dos entorns. Per extensió, 
aquesta comparativa també es podrà efectuar 
amb altres jaciments de la Tarraconense i de 
tota la península.

Així, la seva etapa inicial, juntament amb 
la informació que ens proporcionen altres ja-
ciments, ens permetrà veure com s’organitza-
va l’explotació del territori de la ciutat, amb la 
implantació, de manera coetània a la fundació 
del nucli urbà, de centres de producció i admi-
nistració agrícoles periurbans. 

D’altra banda, la seva ocupació tardana, 
caracteritzada per ampliacions i reformes 
sumptuàries, es pot interpretar com un reflex 
de la vitalitat de la ciutat al segle iv, i ens in-
dica la residència de potentats fora del nucli 
urbà. Aquest fet estableix un vincle entre els 
dos contextos i qualifica les vil·les periurbanes 
com una extensió de la ciutat. 

Finalment, com ja hem dit, el jaciment de 
la vil·la del Pont del Treball enriqueix la visió 
que tenim actualment de l’entorn de la ciutat 
i es pot vincular en el futur a l’estudi d’altres 
aspectes, com l’administració del territori, les 
vies de comunicació i l’aprofitament dels re-
cursos.
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