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Presentació del volum

La Tribuna d’Arqueologia i Paleontologia 2010-2011, a part de seguir la llar-
ga i reeixida tradició d’aquest cicle de conferències i publicació corresponent, tanca 
una etapa important per al Servei d’Arqueologia i Paleontologia ja que és l’últim lli-
bre imprès d’aquesta publicació, que s’ha publicat des del 1982 ininterrompudament. 
A partir d’ara la publicació serà digital i es podrà imprimir particularment si es vol.

Fet aquest petit preàmbul passem a detallar el que ha estat el cicle de conferències 
amb emissions directes per streaming, i la consegüent publicació que ara presentem.

En primer lloc trobem l’article sobre la vil·la romana de Vilauba al Pla de l’Estany, 
que ens presenta com a novetat els nivells més moderns d’aquest assentament. Els au-
tors teixeixen l’evolució d’aquesta vil·la des del segle ii-i aC fins al segle vii dC.

Si el treball anterior feia referència a una intervenció programada de llarga durada, 
la següent ens presenta els resultats d’una obra pública com són els enllaços de l’au-
topista AP-7 a Vilafranca del Penedès, que han permès posar en evidència un grup de 
jaciments prehistòrics de gran extensió equiparables als del Vallès Occidental.

La comarca de l’Alt Empordà continua oferint novetats importants en el món de la 
prehistòria, com per exemple la Serra del Mas Bonet, que presenta una sèrie de blocs 
escultòrics amb forma d’esteles i d’altres formes referides a caps de brau, o almenys 
amb banyes prou clares i una gran quantitat d’estructures neolítiques, així com el ja-
ciment veí dels Banys de la Mercè, aparegut en el transcurs de les obres de la línia 
del TAV. A continuació trobem un clàssic de la recerca arqueològica a Catalunya: el 
conjunt ibèric d’Ullastret amb una visió dels treballs al Puig de Sant Andreu del 1995 
al 2010.

Com que al cicle Tribuna d’Arqueologia no tot se centra en la presentació dels re-
sultats de les intervencions últimes i més recents, el capítol següent tracta del protocol 
de recollida i mostreig de restes bioarqueològiques, per membres de l’Associació Cata-
lana de Bioarqueologia.

El municipi dels Hostalets de Pierola és famós per una sèrie de troballes paleonto-
lògiques; aquesta vegada es presenta l’acurat treball de seguiment i excavació de l’Eco-
parc 4, al costat de l’abocador controlat de Can Mata, que ens dóna llum sobre les faunes 
de vertebrats continentals del Vallesià inferior més inicial.

LitoCAT és un projecte per crear una col·lecció de roques silícies de Catalunya en-
gegat per la Institució Milà i Fontanals del CSIC, amb un conveni amb el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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8 Tribuna d’Arqueologia 2010-2011

Un projecte important per al coneixement de la zona de culte de Tàrraco han estat 
les prospeccions i els treballs arqueològics a la nau central de la catedral de Tarragona 
per evidenciar la ubicació exacta del temple d’August dins del complex edifici imperial 
conegut com a Fòrum Provincial i totes les fases posteriors fins a l’actual.

La restauració i l’estudi dels teixits recuperats l’any 1997 d’un sarcòfag de Santa 
Maria d’Agramunt ens aporten un important coneixement de la vestimenta. De la roba 
femenina, destaquen especialment la gonella, la calça i la lligadura; del vestit masculí, 
la còfia. Els vestits recuperats s’han datat al segle xiii-xiv.

Al monestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta es porten a terme un seguit 
d’actuacions per recuperar el monument, entre les quals la intervenció arqueològica 
promoguda pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia, que ha donat com a resultat la 
descoberta de dependències conventuals i l’excavació de la sala capitular amb set làpi-
des sepulcrals que corresponen a sengles abadesses i priors.

Es presenta l’estudi arqueològic i històric del camí antic de les Marrades del Grau 
del camí ral de Vic a Olot, tram Rupit i Pruit – Vall d’en Bas, fet amb motiu de la res-
tauració d’aquesta via pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El pas 
del Grau és important des del segle xv i el que es veu actualment es va construir entre 
el 1729 i el 1731.

El Turó de Ca n’Oliver, a Cerdanyola del Vallès, és un exemple de l’evolució en 
l’estudi arqueològic d’un jaciment i, en aquest cas, d’un poblat ibèric i del tractament 
posterior que se li dóna, partint d’un poblat molt malmès i aprofitant les oportunitats que 
s’ofereixen als excavadors.

Hi ha jaciments que ressorgeixen en la investigació arqueològica gràcies a una sèrie 
d’aliances com és el cas de la vil·la romana de Can Massot de Montmeló entre l’Ajun-
tament de Montmeló, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català d’Arque-
ologia Clàssica.

Tàrraco va repetir en aquest cicle de la Tribuna amb una aportació sobre les àrees 
residencials de la ciutat romana. En primer lloc, les intervencions portades a terme al 
Mercat Central amb nombroses troballes en què destaquen el nimfeu i el sistema defen-
siu de la ciutat moderna. En segon lloc la sèrie de mausoleus i unitats funeràries de la 
via romana i el camí de la Fonteta.

Una actuació global en tot el sentit de la paraula és la que es va desenvolupar entorn 
al panteó reial del monestir de Santes Creus pilotada pel Museu d’Història de Catalunya, 
amb la intervenció del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, el Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia i el Servei de Patrimoni Arquitectònic. Aquest ambiciós 
projecte de recerca va culminar amb l’extracció i l’estudi de les despulles de Pere II el 
Gran i les de Blanca d’Anjou, amb un estudi acurat tant antropològic com de les restes 
de vestits i altres que es trobaven en l’interior de les tombes.

Ramon Ten Carné
Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
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De Vilauba a Villa Alba. L’hàbitat dels 
segles vi-vii dC de la vil·la romana de 
Vilauba (Camós, Pla de l’Estany)
Pere Castanyer, Joaquim tremoleda, rafael dehesa

els treballs arqueològics que s’han dut a terme els darrers anys a la vil·la de Vilauba (Pla 
de l’estany, Girona) han permès descobrir les restes d’un hàbitat associat a la darrera 
etapa del jaciment que, cronològicament, abasta d’ençà de les acaballes del segle v fins 
entrat el segle vii dC. la claredat i el bon estat de conservació del registre arqueològic, 
a partir del qual podem conèixer amb notable precisió la naturalesa i les característiques 
d’aquest darrer establiment, conviden ara a revisar determinades qüestions d’aquesta 
etapa final de la vil·la (Castanyer, Tremoleda, 1999a, p. 149-161; Castanyer, Tremoleda, 
1999b, p. 156-157).

Probablement, una de les particularitats més interessants que pot tenir l’exemple 
de Vilauba és que permet seguir en un mateix jaciment l’evolució completa del model 
romà de les villae, d’ençà de la seva implantació en aquest territori fins a la seva desapa-
rició definitiva (Fig. 1). Es tracta d’un extens període cronològic d’ocupació que abasta 
d’ençà dels segles ii-i aC fins al segle vii dC i que, a la pràctica, es materialitza en una 
complexa superposició estratigràfica i estructural que es pot sintetitzar en tres grans eta-
pes successives (Castanyer, Tremoleda, 1999a, p. 43-161; Castanyer, Tremoleda, 2007, 
p. 18-31). 

a banda dels precedents de la vil·la, menys perceptibles arqueològicament, l’eta-
pa més ben coneguda del jaciment correspon al període altimperial (segles i-iii dC). 
Malgrat que l’aspecte i la composició de l’edificació va anar canviant en el transcurs 
d’aquests segles, en coneixem gairebé la totalitat del nucli residencial, organitzat a 
partir de tres braços disposats en forma d’u entorn d’un pati (fig. 2). arquitectòni-
cament, aquestes tres ales segueixen el mateix esquema, amb una galeria corredor 
a la part frontal i una bateria d’estances a la part posterior (Castanyer, tremoleda, 
1999a, p. 98-102). Entorn d’aquesta edificació principal, de caràcter senzill i auster, 
hi devia haver les instal·lacions agrícoles encara avui pendents de descobrir.
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10 P. Castanyer, J. Tremoleda, R. Dehesa 

Figura 1. Plànol de situació de la vil·la de Vilauba (Pla de l’Estany, Girona)
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L’incendi que vers la fi  del segle iii dC va comportar la destrucció parcial i la re-
forma posterior d’aquesta edifi cació principal, assenyala l’inici d’una segona etapa que, 
cronològicament, abasta el segle iv i fi ns a la segona meitat del segle v dC (fig. 2). en 
aquest període la vil·la s’organitza igualment entorn d’un pati central delimitat per di-
verses edifi cacions, de caràcter independent (Castanyer, Tremoleda, 1999a, p. 119-132, 
fi g. 109). A la part nord, hi havia les dependències agrícoles, organitzades entorn d’una 
premsa, alguns dipòsits arrebossats amb opus signinum i altres espais d’emmagatze-
matge. a partir de mitjan segle v dC, la presència de tombes en determinats sectors, 
així com també la transformació funcional d’algunes estances, constitueixen els primers 
símptomes d’uns canvis que, amb el pas del temps, comportaran l’abandonament defi ni-
tiu de la resta d’edifi cacions (Castanyer, Tremoleda, 2006, p. 135-138), seguint així una 
tendència general que avui coneixem força bé (Ripoll, Arce, 2001, p. 21-54; Chavarría, 
2006, p. 25-35; Gurt, Navarro, 2005, p. 87-98).

Figura 2. Principals fases del jaciment de Vilauba. A dalt, la vil·la vers la fi  del segle 
iii dC i, a sota, en els segles iV-V dC
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12 P. Castanyer, J. Tremoleda, R. Dehesa 

Figura 3. Planta general de Vilauba durant els segles Vi-Vii dC. A l’esquerra, 
l’edifi cació descoberta entre els anys 2007-2009

estratigràficament, aquest fet marca el pas a la darrera etapa del jaciment que, 
cronològicament, situem entre les acaballes del segle v i un moment imprecís del 
segle vii dC (Fig. 3). El registre arqueològic referit a aquesta etapa, que fins fa poc 
es limitava a unes edificacions d’ús agrícola i que ara podem associar a la desco-
berta recent d’un petit nucli d’hàbitat, no permetia imaginar la veritable naturalesa 
i les característiques d’aquesta ocupació final de Vilauba (Castanyer, tremoleda, 
2002, p. 159-176; Castanyer, Tremoleda, 2006, p. 133-151). Aquestes novetats són, 
per nosaltres, un clar símptoma de l’aparició de noves formes de poblament i ex-
plotació del territori que poc tenen a veure amb el model de l’antiga vil·la romana 
i que, en alguns aspectes, fins i tot podem considerar ja més pròpies de l’alta edat 
mitjana.

1. L’establiment rural dels segles v-vii dC de Vilauba

L’ampliació recent de la planta del període fi nal de Vilauba dibuixa un establiment 
rural de dimensions considerablement més grans i, probablement també, amb una orga-
nització més complexa (Fig. 3). No obstant aquest avenç en el coneixement, la recerca 
arqueològica futura dels terrenys adjacents haurà d’intentar respondre altres interro-
gants que de moment només és possible plantejar com, per exemple, quines són les 
dimensions totals i les característiques generals de l’assentament, quina va ser la seva 
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De Vilauba a Villa alba 13

possible evolució o els canvis que s’hi van produir, quin era el nombre total d’habitat-
ges, quines eren les seves activitats productives, agrícoles i ramaderes, si hi havia una 
àrea de necròpolis o no n’hi havia, etc.

Amb les dades de què disposem, és possible identificar ja dues àrees funcionals bà-
siques com són les residencials i les productives. a la primera funció, correspondrien les 
restes exhumades els anys 2007-2010 a la part sud del jaciment, en una zona totalment 
inexplorada fins a aquell moment, pertanyents a una mateixa edificació que ocupava una 
superfície d’entre 650-700 metres quadrats (Fig. 3). Es tracta d’un petit hàbitat format 
per tres petites unitats domèstiques que, segons la seva disposició i planta, sembla que 
segueixen un mateix model o patró d’organització (Castanyer et al., 2008, p. 267-271; 
Castanyer, Dehesa, Tremoleda, 2010, p. 253-255). 

Pertanyen a la funció productiva les edificacions de caire agrícola emplaçades uns 
40 metres més al nord (Fig. 3). Malgrat que en aquest sector les evidències d’aques-
ta darrera etapa del jaciment podrien haver quedat més afectades per les tasques de 
conreu del camp prèvies a l’inici de les excavacions arqueològiques, la concentració 
dels estrats d’abandonament i d’ús fa pensar que l’àrea productiva s’aplegava entorn 
de la premsa agrícola i el pati annex identificats d’ençà dels anys 1979 i 1981 (Jones 
et al., 1982, p. 245-282; Roure et al., 1988, p. 47-54; Castanyer, Tremoleda, 1999a, 
p. 150-159).

tot i que la distància entre ambdós sectors no és gaire gran, sembla segura la 
presència d’una àrea oberta que devia exercir de nexe vertebrador entre els diferents 
sectors o, qui sap si també, amb altres que avui encara desconeixem. la presència 
d’un pou d’abastament d’aigua a prop del nucli d’hàbitat i de diferents nivells de 
circulació on es recuperaren nombroses restes de llavors de cereals apunten vers un 
espai destinat a la transformació dels productes agrícoles. l’absència d’uns límits ben 
definits que, com veurem més endavant, contrasta amb la dels patis associats a les 
cases, encerclats per sengles murs de tanca, seria un argument més a favor d’aquesta 
interpretació.

la descoberta recent d’una part del nucli de l’hàbitat suggereix l’existència d’una 
àrea cementirial associada a aquest establiment rural. la falta d’indicis materials fa, 
però, totalment impossible suggerir qualsevol hipòtesi sobre les seves dimensions i ca-
racterístiques. la presència de necròpolis associades a altres nuclis d’hàbitats és una 
pauta que es repeteix en la majoria d’assentaments d’aquest període i, de fet, constitueix 
també un dels factors clau per definir la pròpia naturalesa del jaciment (Vigil-Escalera, 
2007, p. 265).  

2. El nucli d’hàbitat

els treballs d’excavació d’aquest sector s’iniciaren amb el rebaix corresponent amb 
mitjans mecànics de la capa d’argiles de formació col·luvial dipositada amb posterioritat 
a l’abandonament final, que cobria directament un nivell espectacular de pedres així 
com l’aflorament de diversos murs (Fig. 4).

Per la banda est, l’edificació quedava clarament delimitada per un llarg mur 
disposat en sentit nord-sud i que probablement constituïa el tancament original 
d’aquest nucli d’hàbitat i, més encara, si considerem l’existència d’una porta en 
aquest tram. El traçat de la carretera actual, feta l’any 1932 i que va comportar  
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Figura 4. Vista aèria des de l’oest de l’enderroc de pedres que marcava 
l’abandonament de l’hàbitat dels segles Vi-Vii dC

 
 
la creació d’un talús artificial en el terreny, podria obeir a l’existència d’aquestes 
restes que, segons informacions recollides en el segle xix, eren encara visibles 
en aquest indret. Per la banda nord, malgrat la presència d’una llarga paret que 
indubtablement feia també de límit de les cases, hi havia un gran pati amb un pou 
d’aigua. a l’oest d’aquest pou és segura l’existència d’altres murs i enderrocs as-
sociats a aquesta darrera fase i de difícil atribució funcional a causa del seu estat 
de conservació precari.

malgrat que desconeixem encara si l’hàbitat s’estenia més enllà dels límits actuals 
sud i oest, hom pot afirmar que les restes descobertes formaven un conjunt unitari i que, 
en cas que hi hagués més cases, aquestes es devien trobar separades físicament de les 
que aquí presentem.

Tot i que la seqüència estratigràfica d’aquest sector es limitava a l’estrat d’abando-
nament general i a uns pocs nivells d’ús i funcionament, l’excavació en profunditat dels 
àmbits 78, 80 i 85 (Fig. 5, corresponent a les cases núm. 1 i 2) va permetre localitzar 
algunes parets, molt arrasades i parcialment perdudes que, per nosaltres, pertanyen ja a 
un primer moment d’aquest mateix nucli d’hàbitat. A l’espera de l’estudi definitiu dels 
pocs materials recuperats hom proposa una cronologia inicial dins la segona meitat del 
segle v dC.
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Figura 5. Planta general de l’hàbitat dels segles Vi-Vii dC on s’assenyalen els àmbits 
identifi cats durant l’excavació

2.1. Organització i característiques generals 

L’excavació de l’immens estrat d’enderroc de pedres (Fig. 5) que cobria la pràctica 
totalitat de les estructures deixà al descobert la planta completa d’una edifi cació com-
posta per un total de 9 àmbits constructius que, posteriorment, es pogueren agrupar en 
tres petites unitats domèstiques que descriurem més endavant.

L’emplaçament topogràfi c d’aquest nucli d’hàbitat no difereix gaire del de l’anti-
ga vil·la romana, és a dir, a la part baixa de la falda del turó que delimita per la banda 
est la vall. els factors estratègics, com ara el domini visual o simbòlic en relació 
amb el territori circumdant, no devien ser, doncs, gaire determinants en el patró d’as-
sentament. Probablement, la proximitat amb les velles edifi cacions romanes fou més 
important, en la mesura que constituïren una important font de matèries primeres per 
a la construcció o que podien facilitar la reutilització puntual d’algunes instal·lacions 
productives. La seqüència estratigràfi ca documentada permet descartar la superposi-
ció directa entre l’antiga vil·la romana i aquest sector de l’hàbitat, clarament desplaçat 
més al sud i que ocupa una àrea que fi ns a aquell moment sembla que s’havia man-
tingut buida.

01.indd   15 14/9/12   12:36:04



16 P. Castanyer, J. Tremoleda, R. Dehesa 

Constructivament, les estructures d’aquest petit nucli d’hàbitat semblen correspon-
dre a una mateixa fase i no es detecten, més enllà d’alguns canvis puntuals, ampliacions, 
reformes o abandonaments significatius. Les tècniques, els materials i la tipologia dels 
paraments de l’obra no apunten tampoc cap a una seriació temporal dels habitatges. 
D’altra banda, l’enderroc general de pedres que cobria la totalitat de les restes confirma 
també el caràcter unitari i sincrònic del procés final de l’ocupació.

en alguns casos, l’estat de conservació general de les parets va fer possible docu-
mentar l’existència d’algunes portes i, per tant, elaborar els diagrames d’accessibilitat 
entre els diferents àmbits. així, és evident que des de l’exterior l’accés principal a les 
diferents unitats domèstiques es feia sempre a través dels tres patis respectius (Fig. 5, 
àmbits 78, 84 i 85). A partir d’aquest primer nivell es podia accedir a l’espai d’hàbitat o, 
en dos casos, també a un àmbit annex. la distribució dels patis en els diferents angles de 
l’edifici, que feia possible l’entrada independent a cada unitat domèstica, revela també 
l’existència d’una planificació prèvia d’aquest nucli d’hàbitat.

semblantment a l’accessibilitat, l’aplicació d’un “model” de referència en organit-
zació dels espais es fa palesa en la repetició de l’esquema “pati + habitatge + annex”, 
que podem constatar en les tres unitats domèstiques localitzades. malgrat que la planta 
dels patis és irregular, sempre es troben clarament delimitats per murs de tanca perime-
trals. deixant de banda ara la interpretació de la seva funció, que probablement era de 
cleda per al ramat, aquest fet denota també una voluntat expressa de delimitar físicament 
els espais associats a cadascun dels àmbits domèstics. Les dimensions dels patis oscil-
len entre els poc més de 100 m2 quadrats del més gran (Fig. 5, àmbit 78) i els 60-70 m2 
del més petit (Fig. 5, àmbit 84).

la presència de sengles llars a l’interior d’alguns àmbits constructius permet iden-
tificar clarament l’espai destinat a habitatge de cada unitat domèstica. Les cases eren 
sempre senzilles i de dimensions més aviat reduïdes d’entorn els 30 m2, d’una sola 
planta i, per tant, cal imaginar que corresponien a la residència d’una família mono-
parental i esporàdicament també a la d’algun treballador. més enllà de l’àrea de cuina, 
l’excavació no va aportar, però, cap indici sobre una possible zonificació funcional a 
l’interior d’aquests àmbits. finalment, pel que fa a l’esquema organitzatiu de les unitats 
domèstiques, hem d’esmentar la presència d’altres estances annexes, en un primer cas 
una estança situada en un racó del pati (Fig. 5, àmbit 79) i, en un altre, una estança ados-
sada al propi espai on es vivia.

tot i la uniformitat en l’esquema que segueixen les tres unitats domèstiques d’aquest 
nucli d’hàbitat, es constata també que les seves relacions espacials eren molt variables. 
així, mentre sembla segura l’existència d’una connexió interna entre les cases números 
1 i 2 (Fig. 5, àmbits 78 i 85), la casa número 3 es trobava clarament separada. La simple 
observació de la planta posa també de manifest que, malgrat l’extrema modèstia de les 
edificacions, la casa número 1 presenta algunes particularitats en comparació amb les 
altres, com és la seva disposició més preeminent, la major superfície o els petits detalls 
constructius que destaquen l’àmbit d’habitatge.

2.1.1. La casa número 1

aquesta primera unitat domèstica era la que ocupava també una major superfície 
(aproximadament uns 215 m2) i que, per la seva posició i característiques, podria corres-
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pondre també a l’habitatge principal. Constava d’un pati disposat a la part frontal (fig. 
5, àmbit 78) i de dos àmbits constructius situats l’un a l’oest i l’altre a l’angle nord-est 
(Fig. 5, àmbits 80 i 79). 

en planta, el pati tenia una forma irregular i quedava delimitat, al nord, per un 
llarg mur i, a l’est, per un altre tram on era perfectament visible l’única porta d’accés 
a aquesta edificació, d’aproximadament un metre de llum. A l’entorn d’aquest espai 
central descobert s’identificaren uns altres dos àmbits. A la banda de ponent s’intuïa 
un gran espai de planta rectangular, d’uns set metres de llargada per tres d’amplada 
(Fig. 5, àmbit 80) i que interpretem com l’habitatge pròpiament dit. S’entrava a l’inte-
rior per una porta situada en el mur est i que comunicava directament amb el pati. És 
especialment interessant assenyalar la presència d’una llar adossada a la cara interna 
del mur nord, delimitada per un cercle de lloses clavades al subsòl i amb senyals evi-
dents de foc.

Finalment, esmentarem també una petita habitació (Fig. 5, àmbit 79) situada a l’an-
gle nord-est del pati i que recolza en el mur perimetral. Es tracta d’un espai de dimen-
sions no gaire grans, l’excavació del qual no va aportar gaires elements que ajudin a 
interpretar-lo.

2.1.2. La casa número 2

Aquesta unitat domèstica es troba situada immediatament a l’oest de la casa núm. 1. 
A diferència de les altres dues cases, es compon únicament d’un pati (Fig. 5, àmbit 85, 
d’uns 95 m2) i d’un espai cobert (Fig. 5, àmbit 81, d’uns 40 m2) que interpretem com 
l’habitatge. La superfície total ocupada rondava, doncs, els 135 m2 .

l’element vertebrador de la casa és, una vegada més, el pati de planta allargada 
disposat de nord a sud. l’únic accés possible, a l’extrem nord, permetia mantenir així 
el caràcter independent de la casa en relació amb les altres dues. Al final del pati s’hi 
emplaçava l’espai d’habitatge (Fig. 5, àmbit 81), de planta rectangular i amb la porta 
perfectament conservada i gairebé centrada en relació amb l’eix longitudinal de la casa. 
Adossada al mur de ponent hi havia una llar, perfectament definida per diverses lloses de 
pedra clavades verticalment i que marcava la zona destinada a la cuina. a poca distància, 
es descobrí una segona llar recolzada a la paret sud, de característiques idèntiques als 
exemples anteriors, però de dimensions més reduïdes. Destacarem la trobada de dos 
esquellots i d’una falç de segar de ferro.

2.1.3. La casa número 3

Aquesta unitat domèstica es troba situada immediatament al sud de la casa núm. 1. 
S’estructura igualment a partir d’un pati (Fig. 5, àmbit 84) i de dues dependències an-
nexes (Fig. 5, àmbit 82 i 83) comunicades entre si. La superfície total ocupada rondava 
els 100 m2.

El pati (Fig. 5, àmbit 84), que és de dimensions més reduïdes i de planta més 
quadrangular, situat a ponent, marca també l’accessibilitat a l’interior de la casa. en 
aquest cas, però, l’accés, que hipotèticament hem situat al mur oest, es trobava total-
ment perdut. Més interessant és remarcar la identificació d’uns altres dos espais que 
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conformen les dependències principals de la casa (Fig. 5, àmbits 82 i 83). Un d’ells, 
de planta més allargada, l’hem identificat, una vegada més per la presència d’una llar 
en un dels costats i de característiques idèntiques a la descoberta a l’àmbit 80, com 
l’espai d’habitatge.

La presència d’una petita estança (Fig. 5, àmbit 86), de poc més de quatre metres 
quadrats, coberta per un potent enderroc i adossada a la cara sud de la casa i que, funci-
onalment i orgànicament no sembla que es pugui posar en relació amb la casa número 
3, obliga a plantejar la possibilitat de localitzar en el futur més estructures d’hàbitat en 
aquest sector sud del jaciment.

2.2 Característiques constructives

el material bàsic emprat en la construcció de totes les estructures és el còdol 
o rierenc, procedent amb tota seguretat de la llera dels torrents i rierols que hi ha a 
l’entorn de Vilauba. A diferència de les etapes més reculades, on la pedra constituïa 
només la base o el sòcol i l’alçat era tàpia, els murs del període més tardà probable-
ment eren obrats totalment amb pedra. la gran quantitat de rierencs recuperats en 
els estrats d’enderroc i abandonament general així semblen confirmar-ho. Les parets 
estaven fetes amb un doble parament de pedres unides amb una mica de fang, tenien 
una amplada i direcció una mica irregular i no presentaven senyals de cap revesti-
ment o enlluït. 

encara que d’una manera més testimonial, es constata també la utilització d’altres 
materials, com el travertí o la pedra sorrenca. es tracta, però, sempre d’elements reapro-
fitats de construccions anteriors. La trobada de diverses peces, com ara un bloc tallat en 
forma de kyma reversa, usada com a motllura de base del podi d’un temple, com també 
alguns fragments d’inscripcions, suggereix una possible recuperació d’elements durant 
la reforma feta en els segles iv-v dC al nucli de Porqueres, situat a uns 3 quilòmetres 
més al nord i on, justament en aquest moment, es desmantellen les velles edificacions 
religioses i es basteix una nova basílica de culte cristià, a redós de la qual es desenvolu-
parà també una necròpolis important (Burch et al., 1999).

la senzillesa i austeritat de les construccions corresponents a l’hàbitat es fa palesa 
també en els paviments de les cases o dels patis annexos, sempre de terra batuda. no 
tenim constància de l’ús de sòls més “durs”, com el morter o l’opus signinum, que sí 
que trobem en les instal·lacions agrícoles del mateix període (revestiments dipòsits, pa-
viments de la premsa, etc.). aquest fet no constitueix tampoc una novetat en comparació 
amb les característiques constructives de l’antiga vil·la romana, on la major part de les 
dependències del nucli residencial dels segles i-iii dC tenien també un simple paviment 
de terra (Castanyer, Tremoleda, 1999a, p. 98-102).

l’absència d’elements de la coberta, com ara imbrices o tegulae, en els nivells d’en-
derroc i abandonament general fan pensar que el sostre devia estar format per algun 
element perible de tipus vegetal. la hipòtesi d’una coberta feta amb teules que hagués 
estat desmuntada en el moment de l’abandonament final ens sembla, ara per ara, una 
opció poc plausible.

01.indd   18 14/9/12   12:36:05



De Vilauba a Villa alba 19

3.  De Vilauba a Villa Alba. Algunes reflexions entorn al poblament 
rural entre els segles v-vii dC

malgrat que el registre arqueològic referent a l’hàbitat rural durant l’antiguitat tar-
dana a l’extrem nord-est peninsular és encara avui força limitat, sembla evident que els 
primers simptomes de canvi en el territori i en el sistema de poblament es produeixen ja 
en el segle v dC (Casas et al., 1995a, p. 142-145; Chavarría, 1998, p. 9-30; Chavarría, 
2001, p. 55-76; Folch, 2005, p. 40-47). La transformació funcional que podem percebre 
en moltes vil·les i la reducció significativa del nombre de jaciments que es mantenen 
ocupats més enllà d’aquesta centúria així ho indiquen (Chavarría, 1996, p. 165-202, 
Chavarría, 1998, p. 9-30). L’abandonament definitiu de les vil·les de la Font del Vi-
lar (avinyonet de Puigventós) (Casas et al., 1995b, p. 21-37), del Puig Rodon (Corçà) 
(Casas, 1986, p. 15-77), del Pla de Palol (Castell d’Aro) (Nolla, 2002, p. 177-18), Pla 
de l’horta (sarrià de ter) o de la quintana (Cervià de ter), totes amb una dilatadíssima 
ocupació que es remunta a les acaballes dels segles i aC o als inicis de l’etapa altimpe-
rial, posa de manifest que el segle v marca un punt d’inflexió en el món tradicional de 
les villae.

En altres casos, la continuïtat del jaciment més enllà de finals del segle v es limita 
a la simple presència de materials amb una cronologia més avançada, de manera que 
resulta molt difícil poder definir la naturalesa i les característiques de l’establiment i 
aclarir si es tracta d’una freqüentació encaminada a la recuperació de materials cons-
tructius més que no pas una veritable ocupació.

aquest procés de declivi i abandonament de moltes vil·les va lligat a l’aparició de 
noves formes de poblament a partir de petits vilatges de dimensions i característiques 
diverses i que, llevat de casos puntuals com Vilauba, no tenen tampoc una vinculació 
directa amb un antic establiment romà.

Pel que fa a Vilauba, la descoberta recent d’un petit nucli d’hàbitat, que associem a 
l’edificació agrícola coneguda de fa temps, representa ja un primer pas cap a unes noves 
formes de poblament que són conseqüència de la transformació i, finalment, també de 
la desaparició del model basat en les uillae. la planta, l’organització i les característi-
ques d’aquest hàbitat, estructurat a partir de diverses cases unifamiliars, com també de 
l’equipament agrícola, organitzat entorn d’una premsa aparentment no vinculada a cap 
unitat domèstica, fan pensar en un hipotètic ús comunitari d’aquesta instal·lació produc-
tiva, seguint així l’esquema proposat en altres establiments rurals de característiques i 
cronologia molt semblants a Vilauba com, per exemple, Vilaclara de Castellfollit del 
Boix (Bages) (Enrich, Enrich, Pedraza, 1993-94, p. 95-106; Enrich, Enrich, Pedraza, 
1995, p. 35-36 i fig. 26 i 27). En aquest moment, l’explotació del camp, organitzada a 
partir d’unitats familiars amb uns recursos més aviat limitats i amb una força de treball 
no gaire gran, avala encara més la hipòtesi sobre la necessitat de mancomunar una part 
de la producció com també algunes instal·lacions agrícoles (premses, eres, forns, pous 
d’aigua, etc.) que, pel seu cost i manteniment, depassaven les possibilitats d’una econo-
mia estrictament familiar.

Malgrat que no podem determinar amb precisió quan s’abandona definitivament 
Vilauba, sembla lògic suposar que això es devia produir com a conseqüència del males-
tar i la inseguretat que caracteritzen les acaballes del segle vii i els inicis del segle viii 
i que s’agreujaran encara més amb la invasió sarraïna. En el nostre cas, la referència a 
l’existència d’un petit vilatge situat en aquest indret conegut com villa Alba, qui sap si 
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referit a l’hàbitat que hem presentat en aquest treball, en documents de l’any 969 i que 
més tard ha conservat encara una masia propera al jaciment, podria suggerir una conti-
nuïtat i pervivència de l’antic fundus de la vil·la romana a partir de l’època altmedieval. 
recordarem, també que encara avui els terrenys on es troba el jaciment es coneixen 
popularment com els camps blancs, en clara al·lusió al color blanquinós que tenen les 
argiles que conformen aquest paratge natural. 
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penedès: nous assentaments prehistòrics 
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Daniel lóPez****, raFel JOrnet****

1. Introducció

amb aquesta publicació es pretén fer la presentació d’un projecte de llarga durada, tant 
pel que fa a les fases de treballs de camp, que com veurem es desenvoluparen entre els 
anys 2008 i 2010, com pel que fa a la recerca que encara resta per endavant. 

en el marc de la remodelació dels enllaços de l’autopista aP-7, entre els anys 2009 
i 2010 es van excavar un total de tres jaciments: cinc Ponts (enllaç vilafranca nord), la 
serreta (enllaç vilafranca centre) i Mas Pujó (enllaç vilafranca sud). les intervencions 
arqueològiques han donat com a resultat la documentació de 240 estructures negatives 
i han permès obtenir una completa informació de l’ocupació humana de la zona des del 
neolític cardial fins a l’època contemporània. L’etapa més ben representada és la pre-
històrica, ja que s’aprecia una especial intensitat de l’ocupació durant el neolític antic 
postcardial (tipus Molinot), el neolític mitjà i el bronze inicial. La tipologia i la funció de 
les estructures, entre les quals destaquen les sitges i les estructures d’hàbitat i sepulcrals, 
reflecteixen el desenvolupament en aquesta àmplia àrea tant d’activitats econòmiques i 
habitaculars com de pràctiques funeràries. 

* tríade serveis culturals
** serP, seminari d’estudis i recerques Prehistòriques, Dept. de Prehistòria,  Història antiga i arqueo-

logia, Universitat de Barcelona
*** iPHes, institut de Paleoecologia Humana i evolució social, Universitat rovira i virgili
**** Món iber rocs

02.indd   23 14/9/12   12:36:20



24 X. Esteve, P. Martín, F.X. Oms, D. López, R. Jornet 

2.  El projecte de remodelació de peatges. Prospeccions prèvies i 
definició dels nous jaciments 

amb l’objectiu d’eliminar els peatges troncals de Martorell, el vendrell i tarra-
gona, per evitar retencions, ACESA–Abertis inicià l’any 2008 el projecte de remo-
delació dels enllaços i implantació de peatges tancats a l’AP-7. els enllaços afectats 
eren, de nord a sud: Martorell, Gelida, sant sadurní d’anoia, vilafranca nord, vila-
franca centre, vilafranca sud, altafulla, tarragona–reus i vilaseca–salou. Donat que 
l’afectació al territori era important, per donar compliment a les exigències del servei 
d’Arqueologia, atorgà a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) la coordina-
ció científica del projecte de la part d’afectació del patrimoni arqueològic. D’aquesta 
manera l’ICAC encarregà els estudis d’impacte als enllaços de Gelida, Sant Sadurní 
d’Anoia, Vilafranca Nord, Vilafranca Centre i Vilafranca Sud, corresponents bàsica-
ment a l’alt Penedès.

així s’iniciaren un seguit de fases preventives per tal de minimitzar els possibles 
problemes que podria ocasionar la coexistència de l’obra i una o diverses intervencions 
arqueològiques. aquestes fases van ser compartides per les empreses tríade serveis 
culturals i Món iber rocs.

La primera fase, duta a terme al juny del 2008, fou una prospecció superficial 
visual de tots els terrenys afectats pel projecte per tal de delimitar possibles àrees 
d’expectativa arqueològica. D’aquesta manera, a banda d’estudiar la presència de ja-
ciments arqueològics coneguts en aquestes àrees o en zones pròximes, es va fer una 
prospecció superficial dels terrenys afectats per tal de localitzar indicis de la presència 
de jaciments arqueològics en el subsòl. a partir d’aquests elements es determinarien 
àrees d’expectativa arqueològica als enllaços de Vilafranca Centre, Vilafranca Nord 
i Gelida.

com a segona fase, al gener del 2009, per tal de detectar i delimitar els possibles 
jaciments, es van excavar rases de prospecció als enllaços amb àrees d’expectativa ar-
queològica. els resultats van ser positius especialment als enllaços de vilafranca centre 
i nord (estructures de la prehistòria recent) i, en menor mesura, a Gelida (possibles 
estructures romanes/medievals).

De comú acord entre el Servei d’Arqueologia, l’ICAC i ACESA es determinà 
quina superfície calia obrir en extensió per tal de poder localitzar i excavar les pos-
sibles estructures arqueològiques. així, entre els mesos de juny i setembre de 2009 
s’iniciaren les excavacions a la serreta (vilafranca centre) i als cinc Ponts (vila-
franca Nord). Tot i que en finalitzar la intervenció va quedar clar que els jaciments 
s’estenien més enllà dels límits oberts, es decidí no obrir més extensió fins a l’inici 
de la fase següent.

amb l’inici de l’obra, al desembre de 2009, s’iniciaren els rebaixos previstos sota 
control arqueològic. la bona entesa amb la direcció d’obra i unes condicions meteorolò-
giques adverses facilitaren que els treballs de control arqueològic i l’inici de l’excavació 
de les estructures no interferissin en la planificació de l’obra.

no volem acabar aquest apartat introductori sense fer referència a l’actuació de 
furtius que malmeteren part del registre arqueològic en els primers moments de la inter-
venció. aquest fet va ser denunciat als Mossos d’esquadra i posat en coneixement del 
servei d’arqueologia i del cos d’agents rurals. 
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Figura 1. Mapa de situació dels jaciments 

3. Enllaç Vilafranca Nord: Cinc Ponts 

a cinc Ponts han estat documentades 125 estructures negatives, excavades en dues 
fases diferents. la primera fase va ser executada per l’empresa Món iber roc durant els 
mesos de juny i juliol de 2009, i s’hi van trobar 34 d’aquestes estructures. en el transcurs 
de la segona fase d’intervencions, executada per Tríade Serveis Culturals, l’àrea inter-
vinguda va ser ampliada respecte a la primera fase i se’n van localitzar tant a l’est com a 
l’oest del traçat de l’autopista, si bé la major part de les estructures (86) es va localitzar 
en el sector oest. aquests treballs van permetre documentar el desenvolupament d’acti-
vitat humana en aquesta àrea durant un ampli lapse temporal que comença en el neolític 
antic epicardial fins a l’època contemporània i amb una especial intensitat de l’ocupació 
durant el bronze inicial. Pel que fa a la seva morfologia i funció, s’ha localitzat una certa 
varietat d’estructures, tot i que encara predominen les sitges (53), totes d’època prehis-
tòrica entre les quals es troben set sitges enterrament, amb inhumacions individuals o 
dobles del bronze inicial i una altra de la qual no es pot definir la cronologia (E8). De 
cronologia prehistòrica destaquen també un retall de grans dimensions i un forn, mentre 
que l’ocupació moderna i contemporània de la zona es documenta mitjançant diverses 
estructures relacionades amb els treballs agrícoles de la vinya; es tracta de 3 cisternes i 
un pou. 
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3.1. Les sitges 

les sitges són el millor element per apreciar l’evolució cronològica de l’ocupació 
prehistòrica i protohistòrica del jaciment de cinc Ponts. el grau de conservació d’aques-
tes estructures és desigual i pot variar entre els 20 cm i 240 cm de potència màxima 
conservada. aquesta variabilitat depèn fonamentalment de la ubicació de la sitja i, per 
tant, del grau d’arrasament del terreny, resultat dels diferents treballs desenvolupats en 
aquesta àrea al llarg del temps.

Per contra, la principal característica d’aquestes estructures quant a la seva morfo-
logia i als seus rebliments és l’homogeneïtat. les seccions cilíndriques són les predo-
minants amb l’excepció d’alguna estructura (com l’e44) la secció de la qual és tronco-
cònica. els rebliments són el principal indicador de la funció d’aquestes estructures. es 
tracta d’abocaments d’argiles i llims de color marró fosc amb un alt contingut orgànic i 
un clar origen antròpic evidenciat per les restes de deixalles domèstiques, especialment 
fragments de ceràmica, restes lítiques i faunístiques. 

- neolític antic 

Durant aquest període, el jaciment va ser ocupat en dues etapes: el neolític antic 
epicardial i el neolític antic evolucionat. 

només ha estat documentada una sitja (e61) datada en el neolític antic epicardial tal 
i com ho testifiquen els fragments de ceràmica recuperats dins de les dues fases d’abo-
cament documentades, i es caracteritza per la presència d’algun element ceràmic amb 
nervadures verticals que surten d’una nansa de pont cap a la vora.

l’ocupació humana durant el neolític antic evolucionat ha estat documentada en sis 
sitges on s’han recuperat nombrosos fragments de ceràmica amb superfícies raspallades 
característiques de la fàcies Molinot. A més dels fragments ceràmics (majoritaris) desta-
quen les restes lítiques, fonamentalment de suport laminar, els elements macrolítics (ba-
ses de molí) i els fragments de tovot. Pel que fa a les restes bioarqueològiques, destaca 
la presència de carbons, mentre que la presència de restes faunístiques és testimonial. 

- Neolític final 

Les sitges del neolític final, 7 en total, presenten una gran homogeneïtat de forma i 
dimensions, totes presenten diàmetres conservats que oscil·len entre 1 i 2 metres, secció 
cilíndrica i plantes de forma circular o subcircular. 

La dinàmica estratigràfica és molt similar a la ja mencionada per a les estructures 
del neolític antic, consistent en abocaments d’origen antròpic on els fragments ceràmics 
són el material arqueològic predominant. Es tracta de fragments de ceràmica trobats en 
aquestes sitges amb una clara influència Veraza en què destaquen les decoracions de ma-
mellons, dobles mugrons i pastilles superposades o en corones. la diferència respecte a 
les estructures més antigues s’aprecia en la presència d’una major variabilitat de restes 
faunístiques, tant macromamífers com malacofauna marina, així com d’un augment del 
nombre de restes per les quals apareixen representades. 

Dins d’aquesta tendència general cal esmentar l’estructura 44 que presenta una 
complexitat estratigràfica més gran, amb cinc fases d’amortització, una de les quals 
consisteix en un abocament d’argiles procedents del substrat de la zona, amb una acu-
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mulació de blocs centimètrics de calcària amb evidències d’alteració tèrmica. Molt 
probablement, el contingut d’aquest abocament procedeix d’algunes de les estructures 
sincròniques i relacionades amb processos de combustió com les cubetes (e45 i e66) i 
el forn (e56). 

- Bronze inicial 

aquest és el període més ben representat en tot el jaciment, amb un total de 30 
estructures, 28 de les quals són sitges, i 7 d’aquestes (e21, e22, e26, e27, e96, e97 i 
e125), a més, presenten la particularitat d’haver estat reutilitzades com a espais d’inhu-
mació. aquestes manquen de tot tipus d’uniformitat morfològica, només presenten, com 
a característica comuna, la posició fetal dels cossos (que s’adapten a l’espai reduït de les 
sitges) i la manca de materials considerats o disposats com a aixovars. 

les e21, e22 i e26 són estructures de tipus sitja fossa reutilitzades com a espai 
sepulcral. tenien una única inhumació cadascuna, amb els cossos disposats en posició 
flexionada. L’E27 presenta les mateixes característiques, però se’n destaca el fet que 
l’estructura estigués curullada en gran part per panots d’argila cuita. 

l’e96 i l’e97 es troben a escassos metres l’una de l’altra i es tracta de dos enterra-
ments individuals. els dos cossos apareixen adossats a una de les parets de cada una de 
les sitges, acompanyats de restes faunístiques i, en el cas concret de l’e97, també d’un 
fragment de punxó d’os, del qual no es pot saber si formava part de l’aixovar dels inhu-
mats. en el cas de l’e97, la inhumació es va fer després d’una primera fase d’abocament 
de deixalles i una fase d’abandonament documentada a través d’una caiguda de paret. el 
cos va ser cobert durant un curt espai de temps per una acumulació de blocs de calcària 
i tovots col·locats directament sobre el cos. 

l’e125 presenta una localització aïllada respecte de les e96 i e97, a més de pre-
sentar la peculiaritat de contenir dos cossos enterrats. La dinàmica d’aprofitament és 
més senzilla i els dos inhumats estan coberts per un sol abocament d’argiles amb blocs 
dispersos i sense cap tipus de resta arqueològica que permeti plantejar la presència d’un 
aixovar associat. 

Pel que fa a la resta de sitges destaca l’e103 per la seva gran potència conservada, 
240 cm, amb 4 fases d’abocaments, tots d’origen antròpic i gran potència. també cal 
destacar l’abundància i la varietat del material arqueològic. Entre els fragments cerà-
mics, destaquen els que presenten motius característics del bronze inicial com són els 
cordons impresos i les crestes, així com fragments de bases planes i carenes. 

Un altre aspecte que es documenta en aquestes estructures és la continuïtat de la 
tendència d’una major presència d’elements faunístics (tant d’origen terrestre com marí) 
que ja s’apreciava al final de l’etapa neolítica. 

3.2. Cubetes i forn 

a cinc Ponts van ser recuperades diverses estructures relacionades amb processos 
de combustió; es tracta de tres cubetes i d’un forn. 

les cubetes daten de dues èpoques diferents. en dues s’han recuperat materials 
corresponents al neolític final (E45 i E66) mentre que l’altra forma part del conjunt 
d’estructures del bronze inicial (E48). Es tracta de retalls d’escassa fondària conserva-
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da, parets divergents i morfologia irregular amb rebliments d’argiles i cendres de color 
grisós i carbons dispersos que cobreixen el fons de l’estructura i presenten evidències 
de cremació. 

el forn (e56) és una estructura que destaca per la seva raresa tenint en compte que 
només consta de l’aparició d’uns altres dos retalls amb característiques semblants al 
territori català, les documentades al Mas d’en Boixos (Pacs del Penedès) (Farré et al., 
2002) i a can Jardiner ii (Granollers) (Martí et al., 1995). el de cinc Ponts presenta una 
estructura similar als forns de rasa o four en tranchée (arnal, 1989) emprats per a la 
cocció de ceràmica. Morfològicament consisteix en un retall amb una planta conservada 
de forma romboïdal, angles arrodonits i parets divergents que donen lloc a una secció 
irregular amb un angle diferent de tancament segons la paret. les parets presenten un 
color vermellós atribuïble a la seva rubefacció i, per tant, a l’acció de les altes tempera-
tures a l’interior de l’estructura. 

el material arqueològic recuperat en el seu reompliment (posterior a l’amortització 
com a forn) és molt escàs i es limita a restes ceràmiques i lítiques. 

3.3. Gran retall 

en aquest context s’ha emprat el terme gran retall per definir una estructura de 
grans dimensions (740 cm de longitud màxima i 50 cm de fondària màxima conserva-
da), de morfologia oval, parets divergents, fons irregular amb petits retalls i sense una 
organització interna que en permeti concretar la funció. 

La seqüència estratigràfica és complexa, amb 10 abocaments d’origen antròpic 
(argiles fosques amb un alt contingut en carbons i material arqueològic) intercalats 
amb 7 nivells de rebliment erosiu, tres dels quals cobreixen el fons de l’estructura. 
Per altra banda, el material arqueològic és abundant. Els fragments ceràmics recupe-
rats presenten característiques que situen la utilització d’aquest retall durant l’edat del 
bronze fins al ferro I, amb acanalats, cordons llisos i impresos, impressions, triangles i 
serrells incisos, així com bases planes i anulars i llengüetes amb i sense perforació. la 
resta del conjunt material recuperat es compon de restes faunístiques, tant de macro-
mamífers com malacofauna marina; elements lítics, tant macrolítics (bases de molí), 
com elements sobre suports laminars; fragments de tovots i torchis, així com restes de 
micro i macrocarbons. 

A partir d’aquestes dades es pot afirmar la funció secundària d’aquest retall com a 
abocador de deixalles en diferents fases i períodes amb hiatus en què l’estructura es re-
blia de forma natural i/o per caigudes de les seves parets. La funció primària de l’E104 
és més difícil d’establir. tenint en compte les dimensions i la morfologia considerem 
que l’opció més probable és la del seu ús com a fossa per a la captació i acumulació 
d’aigua, ja sigui com a abeurador per al bestiar o com a cisterna per al consum humà 
posterior o per al regatge dels conreus. aquest tipus d’estructures han estat documenta-
des amb una cronologia del ferro i en jaciments propers com el Pou nou-2 (Olèrdola) 
(senabre et al., 1993) i el Pujolet de Moja (vilafranca del Penedès) (Mestres et al., 
1997). 
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Figura 2. Gràfiques amb el nombre d’estructures per jaciment, segons la seva 
atribució cronològica

4. Enllaç Vilafranca Centre: la Serreta 

el jaciment té un total de 89 estructures negatives. aquestes es troben en un espai 
que va ser obert segons les necessitats de l’obra, fet que va portar a tres moments de 
seguiment de màquines i excavació posterior. Les estructures es troben distribuïdes de 
manera que a la part en direcció a Barcelona se’n van documentar 66, i a la banda en 
direcció a tarragona se’n van documentar 23.

la majoria d’estructures són fosses sitges, tot i que també s’han documentat tres 
estructures funeràries (E-5, E-6 i E-60), tres sitges fossa amb enterrament (E-27, E-32 i 
e-88), dos fossars o estacades (e-46 i e-62), la negativa d’un bâtiment (e-48) i nombro-
sos forats de pal, així com alguns paleocanals. 

4.1. Les sitges fosses

les estructures negatives d’aquest tipus que s’han documentat, es troben en general 
en un bon estat de conservació, ja que moltes conserven la volta de tancament o almenys 
l’inici del tancament. 

Aquest tipus d’estructures es troben curullades bàsicament per blocs i clasts ter-
moalterats (alguna estructura té més de tres mil fragments, com l’e-37) i amb fractures 
relacionades amb la combustió, en un 95% a partir de la calcària local que aflora en el 
mateix jaciment. en canvi, les matrius de rebliment sí que poden ser molt més heterogè-
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nies. Des de sediments procedents del farciment natural un cop l’estructura es trobava 
reblerta de blocs, despreniments totals de paret o sostre, fins a estrats llimoargilosos 
amb evidents traces d’antropització. això permet proposar diferents tipus d’amortitza-
ció d’estructures, des del simple abandonament després d’un rebliment de blocs (proce-
dents d’estructures de combustió) fins a un rebliment molt més “domèstic”, amb restes 
de fauna, ceràmica, indústria lítica, argiles cuites, etc. 

- neolític cardial i epicardial:

S’han documentat tres estructures de tipus sitja fossa amb materials ceràmics cardi-
als, i una altra amb materials epicardials. les del primer grup es troben força erosionades 
i no és fàcil reconstruir-ne el perfil (per als casos de l’E-59 i l’E-79). No obstant això, 
una d’aquestes (e-61), tot i trobar-se afectada per una rasa anterior de serveis telefònics, 
té una potència de fins a 45 cm, amb conservació parcial de la volta de tancament amb 
una morfologia globular. l’estructura epicardial (e-75) es troba ben conservada, amb 
una morfologia troncocònica. 

els materials arqueològics s’han documentat de manera desigual, amb algunes es-
tructures riques i altres de més pobres. Entre la ceràmica, destaquen els efectius amb de-
coració cardial, sobre el coll, la panxa o sobre cordó i amb motius generalment barrocs, 
a les estructures e-59, e-61 i e-79, mentre que l’estructura epicardial conté bastant de 
material ceràmic i aquest es caracteritza per les decoracions impreses i acanalades, sobre 
cordó o sobre la paret, combinades aquestes últimes amb alguns cops de punxó. 

Per altra banda, la indústria lítica, tot i que molt escassa, mostra la presència tant 
de sílex com de cristall de roca, en suports preferentment laminars, tot i que també s’hi 
documenten altres morfotipus. 

- neolític antic postcardial:

Una de les fases més ben documentades al Penedès, amb exponents com el Mas 
d’en Boixos, veritable jaciment de referència per a l’estudi del postcardial Molinot. 
s’han documentat a la serreta un total de 22 estructures d’aquest període. el més ha-
bitual és documentar estructures de tipus sitja fossa, però també s’ha documentat algu-
na fossa contenidor. Les estructures es troben majoritàriament ben conservades, i les 
morfologies predominants són les globulars i les troncocòniques, tot i que també se’n 
documenta alguna de cilíndrica i d’el·lipsoïdal. 

els farciments són molt homogenis, ja que en tots els casos els estrats estan formats 
per diferents abocaments de blocs (amb material arqueològic inclòs), però la gran ma-
joria de la matriu sembla procedir d’un ompliment posterior no antròpic. en part, s’ha 
pogut deduir a partir de la coloració (argiles carbonatades taronges, que és el substrat del 
jaciment) i per la falta de biomaterials documentats durant la flotació de les terres. 

Per altra banda, en dues sitges fossa s’hi ha documentat la presència de restes huma-
nes, en decúbit lateral a mitja cota en una (e-32), i un conjunt d’estelles i peces dentals 
en l’altra (e-88).

El material arqueològic documentat es basa sobretot en el registre ceràmic. Desta-
quen sobretot els fragments de vasos mitjans i grans, amb morfologies clàssiques del ne-
olític antic (ovoides, hemisfèrics, colls destacats, etc.), coccions oxidants predominants 
i en un altíssim percentatge amb acabats raspallats. l’única decoració documentada són 

02.indd   30 14/9/12   12:36:21



Intervencions arqueològiques als enllaços de la autopista AP-7 de Vilafranca 31

les crestes, també presents amb profusió. Únicament s’ha documentat una nansa Mont-
boló a l’e-32 i un moustache a l’e-26.

Per altra banda, es documenten les denes de variscita, de diferent format, més anti-
gues del jaciment, com també denes de corall vermell, sílex melat i algunes petxines de 
taxons diversos. 

la indústria lítica i el macroutillatge no són nombrosos, mentre que les restes arque-
ozoològiques són totalment anecdòtiques. 

- Neolític mitjà: 

a la serreta s’han documentat un total de 27 estructures que es poden adscriure sen-
se problemes a aquest període. com en el cas del neolític antic postcardial, es troben ben 
conservades en la seva majoria i no tenen una morfologia predominant, sinó que n’hi ha 
tant de globulars com de troncocòniques, però també n’hi ha d’el·lipsoïdals i de cilíndri-
ques. les matrius de rebliment són, en part, diferents de les de la fase d’ocupació ante-
rior, ja que si bé es continua documentant un nombre molt elevat de blocs termoalterats i 
fracturats, la matriu és molt més antròpica, basada en argiles, llims i sorres, generalment 
d’una coloració fosca i amb la presència relativament important de biomaterials. com 
a particularitat s’ha de destacar la presència d’una sitja fossa (l’e-36) amb un conjunt 
de parts esquelètiques de cànids en connexions parcials, amb un NMI de 7. També s’ha 
documentat una sitja fossa de grans dimensions amb la inhumació d’un individu adult i 
robust en decúbit pron (l’e-27).

Els materials arqueològics estan basats sobretot en ceràmica, però també es dóna 
la primera presència numèricament important de denes de variscita, i també de sílex 
melat. Pel que fa a la ceràmica, aquesta es caracteritza pel fet que és totalment llisa, 
amb acabats preferentment polits i coccions reductores majoritàries. Les formes canvi-
en substancialment i es documenten sobretot perfils oberts, vasos carenats, tasses, etc. 
com a elements decoratius, només es pot destacar la presència de tres petits fragments 
esgrafiats Chassey a l’E-27, i alguna llengüeta biperforada a l’E-36. 

- Neolític final: 

D’aquest període únicament s’han documentat tres estructures, dues de les quals 
tenen molt poc material i a més estan molt arrasades (e-13 i e-14), mentre que l’altra 
(l’e-70) és una estructura amb una conservació òptima i amb un rebliment molt inte-
ressant. les primeres, localitzades a tocar de la zona d’inici d’elevació de la serreta, es 
troben curullades per nombrosos blocs termoalterats i amb fractures tèrmiques. tot i la 
seva mala conservació semblen ser globulars. el material arqueològic documentat és 
realment escàs; hi destaca algun efectiu ceràmic amb doble mugró superposat. Pel que 
fa a l’e-70, té dos estrats, un de superior argilós amb traces clares antròpiques i un altre, 
de molt potent i uniforme i en forma de conus, de caire totalment cendrós, amb grans 
carbons. Els materials que s’hi documenten, que són molt nombrosos (fauna i ceràmica 
sobretot), es troben molt termoalterats, però s’hi poden diferenciar grans atuells cerà-
mics amb mugrons superposats i alguns altres amb corona de petites pastilles repujades. 
Aquests materials situen l’amortització de les estructures en el neolític final de tipus 
veraza. 
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- edat del bronze:

De l’edat del bronze, a la serreta, únicament se n’han documentat tres estructures, 
de les quals dues són fosses sitja cilíndriques (e-80 i e-81) i una altra és una fossa con-
tenidor (e-45) ja que és una cubeta de petita profunditat amb les restes esclafades d’un 
únic vas ceràmic. En general, els farciments tenen pocs blocs i la matriu està basada en 
argiles carbonatades remobilitzades de l’exterior. els materials arqueològics exhumats 
no permeten fer una aproximació cronològica acurada, per aquest motiu s’han definit 
com a estructures genèriques de l’edat del bronze.

4.2. Les superestructures

Dins el neolític mitjà, a la Serreta es compta amb estructures complexes que es po-
den relacionar amb l’hàbitat in situ del jaciment. Per un costat un fossar/estacada de més 
de 18 metres de llarg, amb diferents nivells de rebliment (antròpics i naturals), forats de 
pal interns i externs i espais d’abocament de material (l’e-46). amb unes mesures molt 
més modestes (8 m), l’estructura e-62 és un exemple similar, tractant-se també d’un 
probable fossar o estacada, amb unes característiques molt similars, però quasi sense 
material arqueològic. Per altra banda, també s’ha documentat una estructura quadran-
gular (l’e-48) amb rases i forats de pal (externs i interns) que sembla formar la negativa 
d’una possible edificació d’entre 22 m2 i 34 m2 (depenent de les zones de tancament). 
Es tractaria d’un tipus d’estructura edifici (bâtiment) que és habitual al s-se de França 
durant el neolític mitjà de tipus chassià. Malauradament, els possibles nivells de circu-
lació no es van poder documentar i, per tant, només ens resta l’empremta perimetral de 
l’estructura d’hàbitat.

4.3. Les estructures funeràries

a la llum de les datacions radiocarbòniques disponibles, a cavall del neolític antic 
postcardial i el neolític mitjà es documenten tres estructures que s’han de definir com a 
sepulcrals. l’e-5 és una estructura de gran magnitud, amb un pou i una banqueta central 
(coberta parcialment per una llosa), on es documentaria la inhumació. Malauradament 
aquesta estructura es trobava espoliada d’antic, amb desplaçament de les restes humanes 
i de l’aixovar, molt minvat. l’e-6 és una estructura amb pou, banqueta lateral per faci-
litar la baixada i un nínxol enfrontat a aquesta, on s’hi documenten dues inhumacions 
(una dona adulta i un nen). Per últim, l’e-60 és una estructura simple amb una inhuma-
ció individual, que té un aixovar nombrós i ric. 

sens dubte, però, el que és més destacable és la presència de 3 estructures que 
podríem definir de manera provisional com a cenotafis: igual proporció i morfologia 
d’estructures (petites sitges cilíndriques), igual sistema de segellament i materials ar-
queològics in situ assimilables a un aixovar al fons de l’estructura, però sense espai físic 
per a restes humanes.
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5. Enllaç Vilafranca Sud: Mas Pujó 

el jaciment se situa a la banda direcció Barcelona de l’autopista aP-7. es tracta 
d’una concentració de 26 estructures negatives, 22 de les quals són sitges fossa/cubetes 
de diversa morfologia i capacitat, mentre que 2 són estructures sepulcrals i una altra és 
una estructura de combustió. 

aquest jaciment conserva d’una manera òptima les estructures documentades, ja 
que es troben en un espai molt reduït estructures de la mateixa cronologia de molt poca 
potència (cubetes i un fogar), al costat de grans sitges fossa quasi completes (alguna 
de les quals de quasi 100 cm de potència) i estructures funeràries de fins a 170 cm de 
potència en el pou (e-16).

Un total de 20 estructures es poden situar des d’un punt de vista cronològic dins el 
neolític antic postcardial de tipus Molinot (incloses les funeràries) i tres a un genèric 
calcolític. la resta són una sitja probablement ibèrica, una altra de l’antiguitat tardana 
i una de medieval. les morfologies predominants de les sitges fossa/cubetes són les 
globulars i les troncocòniques.

5.1. Les sitges fossa i les cubetes

Les cubetes són estructures negatives de fins a 20 cm de potència conservada, ge-
neralment amb parets rectes o de perfil lleugerament obert. Tot i que s’hi documenten 
rebliments similars a les sitges fossa (clastes o blocs centimètrics o decimètrics, gene-
ralment cremats o calcinats i amb argiles carbonatades amb sorres), però el material 
arqueològic exhumat acostuma a ser menor en quantitat. 

Del calcolític i les seves estructures (e-7, e-8 i e-9), en destaca que estan juntes en 
la zona topogràficament més elevada del Mas Pujó. Són petites sitges de tendència glo-
bular, de fins a 35 cm de potència conservada i amb una cultura material poc definitòria 
(formes ceràmiques ovoides llises), però amb presència d’elements com alguna làmina 
de sílex al·lòcton (Forcalquier), 45 denes d’esteatita disperses i un punxó de coure de 
secció quadrada. 

Del neolític antic postcardial hi ha al Mas Pujó 20 estructures negatives. Dues (e-14 
i e-16) són sepulcrals i en parlarem més endavant. la resta són estructures de tipus sitja 
fossa o cubeta de diferent potència i tipologia, i, per tant, també funció. la gran majoria es 
tracta de petites sitges de tendència globular, amb no més de 35-40 cm de potència, rebler-
tes de blocs i clasts cremats, amb matrius procedents del substrat remobilitzat, però amb 
certa tendència a contenir biomaterials (quelcom que no passava amb les estructures del 
mateix període de la serreta) que enfosqueixen els estrats. altres estructures (com l’e-17 
o l’e-26), són grans sitges fossa de tendència troncocònica, amb farciments molt comple-
xos procedents de diferents tipus d’abocaments. entre les estructures d’aquest període, 
cal destacar la presència d’una estructura de combustió (E-1), amb moltes de les fàcies de 
cremació in situ (capes cendroses, amb rubefacció, termoalterades i capes negroses carbo-
noses amb escassa temperatura assolida). aquesta estructura sembla reutilitzada a partir 
de petits testimonis laterals amb cremacions independents i també pel fet que la cubeta del 
seu costat, l’E-2, té restes de sediments postcombustió en posició secundària. 

Els materials arqueològics d’aquestes estructures es poden paral·lelitzar perfecta-
ment amb l’horitzó Molinot del neolític antic postcardial. És a dir, vasos mitjans i grans, 
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amb coccions preferiblement oxidants (tot i que no exclusives), formes ovoides i subes-
fèriques i algunes compostes amb coll destacat. si bé l’única decoració documentada 
continuen sent les crestes, que es presenten de manera profusa, cal dir que l’índex de 
raspallades en els acabats és menor que no pas en altres estacions Molinot. aquest és un 
factor que, juntament amb les datacions radiocarbòniques encarregades, ens podrà do-
nar una imatge del moment més o menys exacte d’ocupació d’aquest jaciment en relació 
amb altres llocs del territori penedesenc. cal esmentar, també, la presència d’una única 
nansa tubular vertical del tipus Montboló a l’e26. 

5.2. Les estructures funeràries

al Mas Pujó s’han excavat dues estructures eminentment sepulcrals, l’e-14 i l’e-
16. la primera d’aquestes es correspon amb un petit pou amb rampa d’accés i un nínxol 
lateral cobert per lloses estretes en posició obliqua, enfrontades a la rampa. en aquesta 
s’hi documentà una inhumació femenina en decúbit lateral, amb el cap recolzat sobre un 
bloc. aquest enterrament no tenia cap aixovar concret, tot i que no es descarta l’opció 
d’alguna ofrena perible ja que l’individu no ocupava de cap manera la gran part del 
nínxol sepulcral, i hi mancava un espai important per sota els peus. cal afegir a més el 
fet que aquest individu tenia una gran trepanació amb supervivència en el seu parietal 
esquerre (armentano et al., en premsa). 

La segona estructura funerària, l’E-16, és un pou d’accés de 170 cm de potència, 
amb un gran nínxol lateral a la part basal, orientat n-s. aquest nínxol es trobava sege-
llat per un aparell de blocs menys cuidat que en el cas de l’e-14, amb un gran bloc i un 
conjunt de blocs mitjans que segellaven els espais lliures. en aquest espai sepulcral, s’hi 
documentà una inhumació masculina en decúbit lateral, acompanyat d’un ric aixovar 
basat en una destral polida, 4 punxons d’esquist de secció triangular, dues puntes d’ale-
tes i peduncle i dues laminetes de sílex melat. 

6. Cronologia absoluta de les ocupacions

Fins al moment s’han fet un total de 19 datacions del jaciment de la serreta. el 
sistema emprat ha estat el carboni 14 aMs, efectuat al laboratori Beta analytic. s’ha 
prioritzat la datació de mostres de vida curta (llavors, restes de fauna o humanes), tot i 
que quan no ha estat possible s’han datat carbons identificats taxonòmicament per tal de 
poder escollir mostres que fossin considerades de vida curta. D’aquestes 19 datacions, 
únicament dues han proporcionat una datació errònia i han estat descartades (ja que es 
tracta d’estructures Molinot i proporcionen datacions subactuals). 

Per a l’episodi cardial, el calibratge a 2 sigmes (calPal’07 Hulú) de les datacions 
de les tres estructures mostra un lapse d’ocupació entre 5610-5350 cal Bc; l’episodi 
epicardial, amb una datació de l’única estructura d’aquest període, representa un lapse 
entre 5250-4950 cal BC; l’episodi postcardial, definit a partir de 4 datacions (procedents 
de restes humanes), se centra entre 4300-3950 cal BC; el neolític mitjà, definit a partir 
de 7 datacions de sitges fossa centra l’episodi d’ocupació entre 4180-3680 cal Bc; el 
neolític final, amb una única datació disponible, centra la seva ocupació entre 2940-
2500 cal. Bc.
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Figura 3. Materials ceràmics representatius del neolític antic postcardial i del neolític 
mitjà, procedents de la Serreta (dibuixos de Josep Mestres Mercadé)

la imatge de conjunt de les datacions disponibles mostra que, per una part tenim 
una ocupació de baixa intensitat, però molt homogènia durant el neolític antic cardial, 
i una reocupació més intensa entre el darrer terç del v mil·lenni en dates calibrades i el 
primer terç del iv mil·lenni. El problema rau en el fet que, si bé pel que fa a la cultura 
material, les estructures són estanques i no hi ha cap transmissió evident de material en-
tre sitges Molinot i del neolític mitjà, des d’un punt de vista radiocarbònic l’episodi està 
molt encavallat i només és nítida la diferenciació d’ambdós períodes en la part inicial de 
la forquilla (Molinot) i la part distal (neolític mitjà).

Per últim es constaten ocupacions lleus del neolític antic epicardial i del neolític final, 
que es troben clarament separades de qualsevol altre període d’ocupació de la serreta. 

7. Aportacions a la prehistòria penedesenca

el territori natural conegut com a Penedès és un referent des de fa molts anys en els 
estudis sobre prehistòria. Si bé el paleolític no és prolífic en aquesta regió, les poblacions 
prehistòriques holocenes sí que es van establir d’una manera o una altra en aquest territori. 
Des de l’epipaleolític microlaminar de la cova de la Guineu (Font-rubí), datat el 9850 BP 
(equip Guineu, 1995), s’han anat succeint, amb més o menys intensitat, les ocupacions. 
Posteriorment, ja en el neolític antic cardial, és un referent el jaciment de les Guixeres de 
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Vilobí, un autèntic hàbitat complex a l’aire lliure (Baldellou, Mestres, 1981); però també 
són destacables les restes a l’esquerda de les roques del Pany, la cova del Bolet o la cova 
de la Guineu, així com una desena de sitges isolades a jaciments com el Mas d’en Boixos, 
la serreta o el Molí d’en rovira (excavacions recents a l’eix Diagonal). Del neolític antic 
epicardial se’n documenten estructures negatives del tipus sitja fossa al Pou nou (senabre 
et al., 1993; nadal et al., 1994), al Pujolet de Moja (Mestres et al., 1997) i també a la ser-
reta, com s’ha vist. La veritable estabilització de l’hàbitat prehistòric al Penedès es dóna 
amb el neolític antic postcardial de ceràmiques raspallades (el grup Molinot). En aquesta 
fase proliferen les ocupacions a l’aire lliure i se’n mantenen d’especialitzades en coves i 
abrics, com la Cova de la Guineu (Bergadà et al., 2005) o la cova de la Font del Molinot 
(Baldellou i Mestres 1977). a l’aire lliure, destaquen sobretot les agrupacions de sitges 
fossa al Mas d’en Boixos amb prop d’una norantena (esteve, 2000; Farré et al., 2002; Pe-
dro i Mestres, en premsa), i també a l’Hort d’en Grimau (Mestres, 1989), la serreta, Mas 
Pujó, el turó de la Font del roure (Mestres et al., 1998) entre molts altres. 

Figura 4. Jaciments citats. 1 Cova del Bolet; 2 Cova de la Guineu; 3 Cova de la 
Pesseta; 4 Cova de la Font del Molinot; 5 Esquerda de les Roques del Pany; 6 Turó de 

la Font del Roure; 7 Les Guixeres de Vilobí; 8 Mas d’en Boixos-1; 9 Hort d’en 
Grimau; 10 Turó de la Font de la Canya; 11 Pou Nou; 12 Cinc Ponts; 13 Camp Cin-
zano; 14 Plaça Fèlix Mestre Nutó; 15 La Girada; 16 La Serreta; 17 Pujolet de Moja; 

18 Mas Pujó; 19 Cova Foradada
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Sembla que la potència demogràfica i agrària es traslladaria progressivament al 
Vallès durant el neolític mitjà, ja que a la zona penedesenca el nombre d’estructures 
d’aquest període minva de manera molt important. De fet, durant el neolític final – cal-
colític no són gaire habituals els jaciments a l’aire lliure (la serreta, el Mas d’en Boixos 
o la Girada, per exemple), tot i que en canvi, les coves comencen a ser emprades com 
a veritables nínxols col·lectius successius d’inhumació. Així ho demostren les excava-
cions a la cova de la Guineu (Oms et al., en premsa), la cova de la Pesseta o la cova 
Foradada a Calafell (Cebrià et al., 2010).

en canvi, durant el bronze inicial, novament es documenta un augment del pas de 
les poblacions per aquest territori, en aquest sentit destaquen les acumulacions d’estruc-
tures negatives al Mas d’en Boixos (Bouso et al., 2004), al camp cinzano (amorós, 
2008), a cinc Ponts o a la plaça Fèlix Mestre nutó de vilafranca (amorós i Oms, en 
premsa). 

Crida l’atenció, però, que després d’aquesta fase prolífica, el bronze final és ine-
xistent a la plana penedesenca i només quelcom anecdòtic a les coves del prelitoral. 
aquest fet contrasta amb la presència novament amplíssima de restes relacionables amb 
la primera edat del ferro, documentades al Mas d’en Boixos, al turó de la Font de la 
canya o al Pou nou.

Gran part d’aquesta informació procedeix d’excavacions preventives i els projectes 
universitaris no hi són prolífics. Per aquest motiu molta de la informació s’ha publicat 
de manera parcial o roman inèdita. 

8. Perspectives de futur

Les tasques d’excavació van ser coordinades per l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica i sufragades per la concessionària d’autopistes Acesa-Abertis. Des del primer 
moment i amb vista a l’elevat potencial arqueològic dels àmbits on s’havia d’intervenir, 
es va fer un gran projecte que comprenia tant la feina de camp com l’estudi integral 
dels jaciments i els seus materials. en aquest sentit, els estudis de materials arqueolò-
gics i biomaterials els han fet: Josep Mestres (vinseum); Xavier Oms (serP, UB) ha 
estudiat la ceràmica; Antoni Palomo (UAB), la indústria lítica; Juan F. Gibaja (CSIC), 
la traceologia sobre materials lítics; Juan. i. Morales (iPHes), l’estudi de materials ma-
crolítics; núria armentano (antropòlegs laB), l’estudi de les restes antropològiques; 
Jordi nadal (serP, UB) i Patrícia Martín (iPHes), les restes arqueozoològiques; Xavier 
Mangado (serP), l’estudi de les matèries primeres lítiques; santi riera (serP, UB), els 
pol·lens; Ethel Allué i Itxaso Euba (IPHES), l’estudi antracològic; Rosa Maria Albert 
(GEPEG, UB), els fitòlits; Xavier Esteve (SERP, UB), les anàlisis de distribució espaci-
al; Manel Edo, l’estudi de les denes de collaret; Dani López (Món Iber Rocs), la flotació 
de sediments i l’estudi carpològic, i el laboratori BETA Analytic (EUA) es va fer càrrec 
de les datacions radiocarbòniques. Un cop tots els estudis estiguin enllestits, la intenció 
des de la direcció tècnica, des de l’icac i des d’acesa-abertis és revertir els resultats a 
la comunitat especialitzada amb una monografia i, alhora, fer activitats divulgatives com 
l’exposició que entre els anys 2011 i 2012 s’està duent a terme al museu de la seu de la 
Fundació abertis, al castell de castellet i la Gornal.
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a l’Alt Empordà. Dos assentaments a l’aire 
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els treballs arqueològics preventius desenvolupats durant els darrers anys a l’alt em-
pordà han permès documentar dos nous assentaments prehistòrics a l’aire lliure: la serra 
del mas Bonet i els Banys de la mercè. tots dos presenten una diacronia similar que va 
des d’inicis del v mil·lenni cal aC fins a la segona meitat del ii. són dues ocupacions 
allunyades per 15 quilòmetres i que se situen sobre vies de comunicació d’origen ances-
tral i emprades fins a l’actualitat com a vies de transhumància. 

La Serra del Mas Bonet

Introducció

el jaciment de la serra del mas Bonet es troba en el terme municipal de vilafant 
(alt empordà) al sud de figueres. les restes arqueològiques s’han localitzat als ves-
sants nord i oest d’un petit turó que dóna nom al jaciment. les seves coordenades utm 

1. arqueolític terra-sub
2. universitat autònoma de Barcelona /csic-imf/ arqueolític terra-sub
3. museu arqueològic comarcal de Banyoles
4. csic-imf/departament de Prehistòria, universitat autònoma de Barcelona
5. institut català de Paleoecologia humana i evolució social iPhes
6. departamento de arqueología del csic-imf 
7. uB/arqueolític
8. departamento de arqueología del csic-imf. investigador contratado del Programa Ramón y cajal.
9. membre de l’acBa- associació catalana de Bioarqueologia
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centrals són 495770,44 e i 4677497,84 n. l’altitud d’aquesta elevació gira a l’entorn 
dels 75 metres sobre el nivell del mar, fet que proporciona a l’emplaçament una visió 
privilegiada de la fèrtil plana empordanesa. Uns 500 m a l’oest, el riu Manol, l’afluent 
més important de la muga, rega la serra del mas Bonet. la geologia local està formada 
per la formació pliocena nPg composta per l’alternança de graves, sorres arcòsiques, 
argiles i llims (fig. 1). 

l’octubre de l’any 2008 l’empresa comsa, promotora del projecte constructiu que 
desenvolupa la primera fase de la nova via de tren convencional de la variant de figue-
res, encarregà a l’empresa arqueolític terra-sub, sl, els treballs de control arqueològic 
del tram afectat. durant els treballs de prospecció es localitzen les primeres restes de 
material ceràmic prehistòric i els primers indicis d’estructures arqueològiques. un cop 
finalitzats els treballs de decapatge acurat de la superfície, es constata l’existència de 
desenes d’estructures negatives practicades al subsòl geològic en una extensió de 2,5 
ha. A partir d’aquest moment es delimiten i s’excaven un total de 112 estructures pre-
històriques, totes negatives, disposades dins d’una estratigrafia horitzontal, però on ben 
aviat es detecta una important diversificació tipològica i cronològica (Rosillo, García, 
2009). en efecte, la seqüència temporal de l’ocupació prehistòrica comença al neolític 
antic epicardial (inicis v mil·lenni cal. ac), continua durant el neolític mitjà ple de l’em-
pordanès (primera meitat del iv mil·lenni cal. aC) i desemboca en un neolític final, tipus 
Veraza (finals del iv, inicis del iii mil·lenni cal. ac), que és l’etapa més ben representada. 
Finalment, diverses estructures ens situen el marge cronològic final en un bronze inicial 
a inicis del ii mil·lenni cal. ac. 

malgrat que es tracta d’estructures arranades, el poc grau d’antropització de la zona 
—aquest espai tradicionalment ha estat emprat com a conreu de secà d’oliveres i cere-
als— ens permet parlar en general d’una bona conservació de les restes de les ocupaci-
ons prehistòriques. 

Figura 1. Situació de la Serra del Mas Bonet (Vilafant) i del Camí dels Banys de la 
Mercè (Capmany)
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la disposició espacial de les estructures sobre el terreny és aparentment aleatòria i no 
ens permet distingir-hi de forma clara una distribució organitzada, ni per tipus ni per crono-
logia. només es pot insinuar que les fases més antigues (epicardial i neolític mitjà ple) es 
concentren a la part nord i centre de la traça, mentre que les del Verazià apareixen una mica 
pertot arreu. Les estructures del bronze inicial se situen tant a l’extrem nord-est, on trobem 
una agrupació de forats de pal d’aquesta cronologia, com al nord-oest on trobem juntament 
amb una agrupació de forats de pal un conjunt de fosses de tipologies diferents (fig. 2). 

a continuació presentem una descripció general per períodes fent incís tant en la 
tipologia de les estructures com en els materials més representatius. 

El neolític antic de tipus epicardial final (4900-4600 cal. aC)

aquesta és l’ocupació més antiga de la serra del mas Bonet. les 4 estructures d’aques-
ta primera fase, que s’han pogut determinar amb seguretat a partir del seu contingut cerà-
mic i també per datació radiocarbònica, són fosses sitja de mides mitjanes i petites (e-186 
i E117), una possible fossa tipus sitja, però que finalment hem definit com a indeterminada 
(e22) i una darrera fossa indeterminada (e78). no tenim constància, a través dels materi-
als arqueològics que a vegades contenen, que hi hagi forats de pal d’aquest primer període, 
però, naturalment, això no vol dir que no hi hagués alguna cabana epicardial. 

Posseïm una datació radiocarbònica (ams) procedent d’un fragment ossi de l’e-22, 
que ens situa perfectament aquest primer moment epicardial final de la Serra del Mas 
Bonet dins de la primera meitat del v mil·lenni cal. ac. 

la ceràmica recuperada està caracteritzada per vasos globulars amb coll mitjans o 
cilíndrics grans i de fons convex sempre, proveïts de nanses de pont, de cinta o d’apli-
cacions còniques. Les decoracions, no excessives i amb majoria de vasos llisos, malgrat 
que no s’hagin detectat nanses tubulars del grup de montboló, es presenten en forma 
d’impressions d’ungla sobre la vora, solcs incisos amb motius amb forma d’escala, cor-
dons llisos o impresos, a vegades ortogonals, amb ditades o unglades i també superfícies 
raspallades o pentinades (fig. 3, núm. 1-3). 

cal esmentar que s’han localitzat 4 efectius ornamentals en dues estructures. cor-
responen a dos fragments de braçalet de petxina, característics del moment cultural en 
altres zones costeres del nord-est peninsular, però molt escassos en territoris de comar-
ques de girona, fets amb valves de Glycymeris glycymeris. també es documenten 2 
penjolls fets amb ullals de senglar (Sus scrofa).

els conjunts de restes de fauna corresponents a aquest interval temporal provenen de 
les estructures e22, e117 i e186. mentre que a les 2 primeres les restes de bovins i d’ovi-
caprins, per aquest ordre, dominen les associacions faunístiques, a l’estructura 186 el gos 
i el porc domèstic tenen el protagonisme. aquests dipòsits es poden relacionar amb una 
pràctica ritual, ja que a diferència de la resta, no tenen signes d’haver estat processats per 
al consum. a totes les estructures les espècies majoritàriament representades són domès-
tiques, amb percentatges sempre superiors al 90%. Entre les salvatges s’ha identificat la 
presència puntual de restes de cérvol (estructures e22 i e117) i conill (estructura e186). 

el conjunt d’indústria lítica està representat per una petita mostra de 20 elements lítics 
tallats, dels quals 11 efectius són de sílex (55%) i 9 en quars. Les ascles i els fragments re-
presenten el 95% de la mostra. hem determinat un petit nucli d’ascles de quars. la major 
part de la mostra (65%) prové de l’estructura e22, la més ben conservada del jaciment. 
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Figura 2. Distribució de les estructures de la Serra del Mas Bonet

03.indd   44 14/9/12   12:36:41



Darreres troballes de la prehistòria recent a l’Alt Empordà 45

Figura 3. Material ceràmic de la Serra del Mas Bonet

03.indd   45 14/9/12   12:36:42



46 R. Rosillo, A. Palomo, J. Tarrús, A. Bosch, R. García, J. Antolin, G. Campeny  

El neolític mitjà ple de tipus Chassey (empordanès) (4100-3400 cal. aC)

el segon moment del jaciment correspon al grup empordanès, un neolític mitjà ple, 
derivat del Chassey del sud de França. Les 8 estructures d’aquest moment es divideixen 
en 6 fosses sitja (e-19, 60, 67, 77, 134 i 190) i dos forats de pal (e-70 i 179), el segon 
dels quals s’ha pogut datar per carboni 14. la presència de dos forats de pal ens permet 
argumentar la probable existència de cabanes en aquesta etapa.

les datacions radiocarbòniques (ams) procedents de dos fragments ossis de les 
sitges e-134 i e-60, i d’un carbó del forat de pal e-179 ens situen aquesta ocupació de 
tipus chassey o empordanès del neolític mitjà ple de la serra del mas Bonet dins d’una 
franja que va de finals del v a inicis del iv mil·lenni cal. ac. 

els seus vasos ceràmics, gairebé sempre llisos, són ara olles globulars amb coll i 
carena alta, bols i tasses de carena baixa, sovint nanses de cinta, un vas petit cilíndric de 
base aplanada i sobretot escudelles en calota amb solc intern sota la vora. destaca entre 
tots un gran plat à marli o amb vora aplanada, lloc on està profusament decorat amb 
triangles quadriculats, fets amb la tècnica del gravat o incisió després de cocció. és una 
peça que s’ha pogut reconstruir sencera. aquest darrer vas és característic del chassey 
del Llenguadoc occidental, com per exemple al poblat de Saint-Michel-du-Touch, prop 
de tolosa (alta garona) (vaquer, 1975 i 1990, p. 223) (fig.3, núm. 4-8). 

Les malacofauna marina identificada correspon a 7 tipus de bivalves (Mytilus sp/ 
galloprovincialis, Acanthocardia tuberculata (escopinya verrucosa), Glycymeris sp, Ce-
rastoderma glaucum (escopinya de gallet), Cardium sp, Tellina fabula i Ostrea sp, 1 
gasteròpode (Nassarius mutabilis - margarida llisa) i 1 escafòpode (Dentalium vulgare). 
les restes estudiades permeten assenyalar únicament com a productes de consum ali-
mentari els musclos de roca (Mytilus sp/galloprovincialis), i dos fragments de Ostrea 
sp, dada reforçada per la presència de termoalteracions. les espècies escollides per a 
ornamentació són Acanthocardia tuberculata de tipus semifòssil, i dos exemplars de 
Dentalium vulgare.

el conjunt faunístic està dominat per les restes d’ovicaprins i bovins, amb una 
representació molt puntual dels suids. les freqüències relatives de representació de 
restes d’ovella i de cabra són similars. les espècies salvatges queden representades a 
partir d’una sola resta de conill recuperada a l’estructura E134. L’extrema modificació 
de les superfícies òssies ha impedit fer un registre exhaustiu de les traces antròpiques 
potencials.

Pel que fa a la indústria òssia identificada, és aquí on trobem el conjunt més nom-
brós amb 5 artefactes procedents de les estructures E-134 i 67. Excepte un d’aquests, 
que està elaborat sobre banya, tots tenen l’os com a matèria primera dominant. l’alt grau 
de modificació antròpica no permet una identificació taxonòmica, però majoritàriament 
estan elaborats sobre estelles d’ossos llargs d’animals de talla mitjana. la major part 
dels artefactes presenten una sèrie de treballs secundaris, majoritàriament per raspat, 
encaminats a produir un apuntament a l’extrem distal. Des del punt de vista tipològic, 
els podem adscriure en el grup dels punxons. 

el conjunt lític està representat per una petita mostra de 19 elements lítics tallats, 
dels quals 17 efectius són de sílex (89,5%) i només dos estan fets sobre quars. Les ascles 
i els fragments representen el 68,4% de la mostra. El conjunt tallat en sílex reflecteix 
la procedència no local d’aquestes matèries, amb un ús predominant de sílex melat, 
material molt característics de l’entorn del llenguadoc i de la Provença i que juntament 
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amb el plat à marli, denota la participació d’aquest grup de la serra del mas Bonet en 
les intenses xarxes d’intercanvi de materials i d’idees que superen el marc estrictament 
regional. 

El neolític final – calcolític antic de tipus Veraza (3400-2700 cal. aC)

aquesta fase representa la més important, tant pel que fa a la quantitat com a la 
qualitat de les restes documentades. les 15 estructures d’aquest moment se situen pertot 
arreu dins del jaciment, en especial a la banda est. 

Entre les estructures documentades destaca l’E-1, una estructura complexa molt 
gran, que inclou un fons de cabana i diverses subestructures (cubetes de combustió, 
fosses, forats de pal). les altres estructures són fosses cubetes (e-4, e-45, e-52 i e-65), 
sitges (e5, e-20, e-55, e-89 i e-185), una cubeta de combustió o fogar (e-50), una gran 
fossa (e17) i el fons de cabana e48. 

no tenim forats de pal segurs d’aquest moment, encara que els forats de pal e137 
i E86, molt propers a l’E1, els hem considerat de la mateixa cronologia que aquesta 
estructura complexa. Posseïm tres datacions radiocarbòniques (AMS) procedents de 
tres fragments ossis de les estructures e-17, e-1 i e-52, que ens situen aquest tercer 
moment Veraza del neolític final - calcolític antic de la Serra del Mas Bonet a finals del 
iv mil·lenni cal. aC. Es tracta, doncs, d’un verazià antic, que fins ara era poc conegut a 
catalunya. 

els seus vasos ceràmics són ara sobretot gerres cilíndriques de mida gran o mitjana, 
decorades amb cordons llisos perimetrals i paral·lels, sovint proveïts d’aplicacions ova-
lades, simples normalment, encara que no en falten de dobles. Segueixen en importància 
les olles globulars amb o sense coll, amb nanses de cinta, barretes biforades o llengüe-
tes, a vegades també perforades. no hi falten els vasos carenats, que vénen de la tradició 
Chassey anterior, bols i tasses subesfèrics amb carena alta o baixa, vasos petits amb 
forma de tulipa, juntament amb els plats o escudelles en calota. les decoracions són 
essencialment aplicacions còniques o corones de pústules (formades des de l’interior del 
vas), però no manquen elements com els solcs incisos (únics, dobles o triples) a l’ex-
terior del vas sobre la vora o la carena, al costat d’alguna quadrícula gravada, d’origen 
chassey, que denoten una certa antiguitat (fig. 3, núm. 9-12). 

S’han identificat diverses tipologies d’ornaments provinents de les estructures E1 i 
e17. la malacologia marina està representada per una valva d’Acanthocardia tubercu-
lata, una valva perforada de Cerastoderma glaucum i 11 gasteròpodes de petites dimen-
sions de l’espècie Hinia incrassata. 

Pel que fa als ornaments en os l’estructura 17 va proporcionar un penjoll o tija 
estriada fracturat i un penjoll d’os de superfície llisa i extrem basal apuntat que dóna a 
l’objecte una morfologia prismàtica. Presenta l’extrem apical arrodonit amb una perfo-
ració adient per a un sistema de suspensió.

les restes de fauna s’han recuperat en un total de 9 estructures diferents de les quals, 
des d’un punt de vista quantitatiu, destaca l’estructura 17 amb un total de 2.156 restes. 
Cal remarcar el domini pràcticament exclusiu de les espècies domestiques a totes les 
estructures, amb recuperació de restes d’espècies salvatges únicament a les estructures 
1, 17 i 50. entre les espècies domèstiques, els bovins i els ovicaprins són els més repre-
sentats, i es registra de forma genèrica un lleuger domini de les restes d’ovella (nR=51) 
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per sobre de les de cabra (nR=41). de forma anàloga a les estructures de cronologies del 
neolític antic i mitjà les espècies salvatges documentades són el cérvol, el porc senglar 
i el conill. l’anàlisi tafonòmica dels conjunts de restes de fauna corresponents al neo-
lític final evidencia igualment un elevat grau de modificació postdeposicional, amb les 
superfícies òssies intensament alterades per l’actuació dels agents físics i químics. no 
es registren des d’un punt de vista tafonòmic dinàmiques diferencials entre les diverses 
estructures estudiades.

la indústria òssia està representada per 2 artefactes procedents de les estructures 
e-1 i 17. el primer està elaborat sobre una estella d’os llarg d’un animal de talla mitjana, 
obtingut per percussió, el qual presenta un treball secundari consistent en un raspat a la 
part distal per tal d’aconseguir un apuntament. tipològicament el podríem adscriure en 
el grup dels punxons. El segon artefacte, procedent de l’estructura E-17, és un fragment 
proximal de tíbia, probablement d’ovicaprí, el qual presenta en el seu extrem distal un 
treball secundari per abrasió que genera una morfologia distal doble. tipològicament 
hem adscrit aquest artefacte al grup dels objectes roms.

Pel que fa a la indústria lítica, el conjunt està representat per un total de 93 elements 
tallats representats bàsicament pel sílex (60,2%) i en menor nombre per varietats de ro-
ques locals (39,7%) com la calcària, el quars, la quarsita i la sorrenca. el 83,8% de la 
mostra prové de només dues estructures (e17 i e1). el conjunt lític si el prenem global-
ment està dominat per les ascles i fragments (58%); mentre que les làmines representen 
un 39,7%. Malgrat això, si considerem els efectius tallats sobre sílex, les làmines (32) i 
les laminetes (5) són el 66% de la mostra, fet que palesa una dominància del component 
laminar per sobre de les ascles. finalment, els indeterminats corresponen a 2 puntes de 
fletxa de les quals, pel grau de transformació del producte inicial, no es pot determinar 
quin és. Els productes tallats en diverses varietats de sílex de procedència al·lòctona re-
presenten el gran gruix del conjunt lític analitzat amb un 60% de la mostra. Aquesta està 
representada majoritàriament per làmines que han estat conformades majoritàriament 
com a estris mitjançat el retoc. el conjunt lític es caracteritza per un grup de làmines dins 
d’un context de producció plena sense que haguem pogut definir pràcticament cap ele-
ment (nuclis, ascles de decorticat, reparacions, plaquetes d’avivament) que ens permetin 
definir amb precisió les cadenes operatives implementades. la indústria lítica polida es 
compon de dues destrals fetes en roques locals provinents de les estructures e17 i e5.

cal fer un incís a les restes paleobotàniques recuperades a les estructures d’aquesta 
ocupació. Si bé presents també en els moments precedents, el conjunt del neolític final és 
sens dubte el millor representat. les 11 estructures estudiades han proporcionat un total 
de 463 fragments de carbó. Entre aquests han estat determinats 8 tàxons entre els quals 
predominen els mediterranis: l’arboç (Arbutus unedo), el bruc (Erica sp), monocotile-
dònies, llentiscle (Pistacia lentiscus), prunàcies, l’alzina-garric (Quercus ilex i Quercus 
coccifera), i l’aladern i el fals aladern (Rhamnus/Phillyrea). al seu costat continuen 
estant ben representats el roure (Quercus sp caducifoli), encara que ha passat a ser l’únic 
taxó submediterrani recol·lectat i només es troba en algunes de les estructures. En canvi 
l’alzina-garric és ara el taxó més freqüent, es troba gairebé a totes les estructures que han 
proporcionat material determinable, només falta a l’estructura 4 que ha proporcionat un 
conjunt de restes molt reduït. Respecte a la importància econòmica dels tàxons, malgrat 
que l’alzina-garric i el roure es troben representats per una quantitat de restes similar, 
no es troben distribuïts de manera homogènia entre les estructures. el roure presenta un 
patró més concentrat, la totalitat de les restes es localitzen en tres estructures: 1, 17 i 20, 
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fet que podria indicar usos molt concrets d’aquesta espècie. en canvi, l’alzina-garric es 
troba a quasi totes les estructures fet que el situa com a combustible preferent. Per altra 
banda l’estructura 17 i l’1 són també les que han proporcionat una més gran diversitat 
taxonòmica: s’hi troben la majoria dels arbustos mediterranis. Són també les estructures 
que han proporcionat més restes, fet que podria explicar aquesta major diversitat ja que 
generalment ambdues variables es troben relacionades. 

val a dir que en 20 conjunts les espècies arbustives tenen una presència molt mar-
ginal, sumen només el 7,4% de les restes determinables. Una menció especial mereixen 
les restes no determinables, molt abundants en algunes estructures. es tracta principal-
ment de restes que corresponen a nusos de la fusta i que es troben principalment a les 
estructures 1 i 17. Espècies com el bruc per les seves característiques de creixement 
poden presentar molts nusos en algunes parts anatòmiques com les rabasses, creiem que 
el fet que la totalitat dels nusos es trobin a les estructures on hi ha bruc es podria deure a 
l’aprofitament de les rabasses d’aquestes espècies. Com a la fase anterior entre les restes 
no determinables abunden les que presenten vitrificacions i esquerdes, fet que podria ser 
degut a l’estat de la fusta en el moment de la combustió i a les pròpies condicions en 
què es va produir la combustió. la combustió de fusta verda en condicions reductores 
provoca aquest tipus de reacció.

Pel que fa a les plantes conreades, cal destacar la presència d’ordis vestits. altres 
tàxons amb potencial d’aprofitament econòmic (Polygonum sp., Rumex cf. acetosella, 
Pinus sp., Corylus avellana) també han estat recuperats. L’absència dels tàxons arboris 
en els resultats antracològics d’aquestes fases podria indicar que el seu consum era l’ali-
mentari, especialment en el cas de la resta d’avellana. 

elements esculpits 

Són un menhir i 6 esteles que repeteixen una mateixa morfologia; dues de les quals 
són senceres i 4 són fragments. Totes les esteles estan fetes en gres de gra fi o mitjà, són 
de tendència trapezoïdal i presenten dues banyes o els arrencaments d’aquestes. 

concretament a l’interior de la gran estructura e-1 s’hi recuperaren 2 fragments 
dins del nivell 3, al sector sud, el qual i a diferència del nord, respon de forma clara a 
les característiques d’un fons de cabana. ambdós elements escultòrics estan fets sobre 
blocs compactes de sorrenca i presenten marques de rubefacció. la primera de les pe-
ces (smB/08 e-1/3/957) es trobava in situ i relacionada directament amb un fogar en 
placa. Aquest element esculpit té unes mesures de 39 cm de longitud màxima per 26 
cm d’amplada màxima i 18 cm de gruix màxim. La seva reconstrucció mesuraria 115 
x 53 x 18 cm. La segona peça, (SMB/08 E-1/3/956) dins el mateix nivell arqueològic, 
sense una relació directa amb el fogar, però sí propera, té unes mesures més grans: 54 
cm de longitud màxima per 36 cm d’amplada màxima i 28 cm de gruix màxim. La seva 
reconstrucció mesuraria 133 x 52 x 28 cm (Fig. 4, núm. 4, 5). 

Dins la capa més superficial del fons de cabana E-48 s’hi recuperà un fragment 
d’estela de dimensions mitjanes (smB/08 e-48/1/45. el fragment presenta una morfo-
logia simètrica de tendència trapezoïdal on s’insinuen els arrencaments de les banyes 
i entre aquests hi ha un petit solc. fou esculpida en un bloc de sorrenca de 58 cm de 
longitud màxima, 25 cm d’amplada màxima i 14 cm de gruix. La seva reconstrucció 
mesuraria 66 cm de llarg, 25 cm d’ample i 14 cm de gruix (Fig. 4, núm. 2). 
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Figura 4. Elements esculpits de la Serra del Mas Bonet

el fragment central d’estela smB-08 e-185/2/5 es va localitzar a la sitja e-185. és 
de tendència trapezoïdal, i amb una estructura quasi simètrica. fa 50 cm de longitud 
màxima, 20 d’amplada màxima i 16 de gruix. La seva reconstrucció mesuraria 63 cm 
de llarg, 20 d’ample i 16 de gruix. En aquest cas l’arrencament de les banyes és gairebé 
imperceptible, però tot el seu perímetre està repicat com les altres (fig. 4, núm. 3).
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l’estructura e-17 va proporcionar un menhir (smB/08 e-17/8/943) i una estela de 
gran mida (smB/08 e-17/5/958). el menhir és de morfologia fal·liforme i boterut, està 
fet de conglomerat, molt bast i de només 120 cm d’alt per 40 cm d’ample i 38 cm de 
gruix. Presenta signes de retocs antròpics, repicats a les vores i, en especial, dos regue-
rons curvilinis que separen el cos de l’extrem o cap (Fig. 4, núm. 7).

l’estela (smB/08 e-17/5/958), és un element esculpit en un bloc compacte de gres 
de gra fi i color blanquinós. Va aparèixer en dos fragments a l’interior de la fossa, a la 
capa 5, mentre que el fragment retallat de la roca original (50 cm d’ample per 37 cm 
d’alt i 17 cm de gruix), per tal de formar l’estela, va aparèixer a la capa 6. El primer 
fragment mesura 58 cm d’amplada màxima per 58 cm d’altura màxima i 22 cm de gruix 
màxim. El segon fragment mesura 69 cm d’amplada màxima per 37 cm d’altura màxima 
i 22 cm de gruix màxim. La peça original completa faria, doncs, 127 cm d’ample x 58 
cm d’alt x 22 cm de gruix. La peça, un cop unida, presenta una morfologia trapezoïdal, 
amb la seva base, que està aplanada mitjançant diverses extraccions, per la qual cosa 
l’hem de considerar completa. la part més treballada se situa a la zona superior, sobre 
la seva amplada. El treball escultòric consisteix en un repicat o buixardat general dels 
cantells de la peça i de les seves dues cares. A cada extrem d’aquesta zona superior i més 
ampla es varen formar dos protuberàncies amb forma de banyes, de secció cilíndrica i 
amb la testa aplanada. la de la dreta s’inclina una mica cap enfora i fa 20 cm d’alt per 17 
de diàmetre. La de l’esquerra puja recta i té les mateixes mides que l’anterior. Les dues 
banyes estan separades del cos de l’estela per uns retalls profunds. entre les banyes, hi 
ha un solc o regueró, fet per repicat segurament amb un rierenc dur, no gaire profund 
(0,5 cm), que fa 4 cm d’ample i té una longitud de 33 cm (fig. 4, núm. 6).

l’estela de l’e-52 (smB/08 e-52/1/22) és també un element esculpit en un bloc 
compacte de gres de gra fi i color blanquinós. Les seves mesures són: 51 cm d’amplada 
màxima per 30 cm d’alçària màxima i 13 cm de gruix màxim. La peça presenta una 
morfologia trapezoïdal i està repicada o buixardada pràcticament en la seva totalitat, tant 
als cantells com a les dues cares. encara que estigui trencada per la seva base, conserva 
el cantell inferior aplanat en algun punt, per la qual cosa podem deduir-ne les mides 
originals, quan estava sencera. Als extrems de la part superior, la més ampla, s’hi varen 
formar dues extensions en forma de banya, de secció ovalada i amb la testa aplanada. 
Les dues pugen rectes i fan 13,5 cm d’ample per 9 cm d’alt i 8 cm de gruix, la de l’es-
querra, i 12 cm d’ample per 9 cm d’alt i 8 cm de gruix, la de la dreta. Entre l’una i l’altra 
banya, sobre la cresta de la peça, apareix també, com a l’altra, un regueró longitudinal, 
fet per repicat, no gaire profund (0,5 cm), que fa 1,5 cm d’ample i arriba als 22 cm de 
llarg (fig. 4, núm. 1). 

El bronze inicial (2200-1500 cal. aC)

el darrer moment del jaciment correspondria al bronze inicial. les 7 estructures 
corresponen a dues fosses tipus cubeta (e-100 i 101), una fossa indeterminada (e-116), 
una cubeta de combustió o fogar (e-118) i 18 forats de pal. 

les tres datacions que posseïm, procedents d’un fragment ossi del fogar e-118 i de 
dos carbons dels forats de pal (e-112 i e-80) ens emmarquen aquesta ocupació a mitjan 
ii mil·lenni cal. ac. malgrat la relativa abundància d’estructures ben datades en aquest 
darrer moment, aquestes han proporcionat pocs materials ceràmics, per la qual cosa es 
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fa difícil caracteritzar-lo bé. Cal destacar, en tot cas, les gerres de perfil en S i fons pla, 
proveïdes de nanses de cinta, cordons impresos amb ditades i, a vegades, parets amb un-
glades. finalment i com a elements de tradició epicampaniforme, destaquem una tassa 
carenada i una vora de plat i un fragment informe, decorats amb motius escaleïformes 
incisos (fig. 3, núm. 13-18).

la indústria òssia està representada per un sol artefacte procedent de l’estructura 
e-100. es tracta d’un objecte elaborat sobre metàpode d’ovicaprí, el qual presenta un in-
tens treball secundari en el seu extrem distal corresponent a una abrasió que li configura 
una morfologia apuntada. Tipològicament l’hem adscrit al grup dels punxons.

L’associació espacial de forats de pal ens ha permès identificar dues cabanes 
d’aquesta cronologia. la cabana 1, formada pels forats de pal e71, e72, e73, e74, e75, 
e68, e69, e136, e80, e81 i e82, es localitza al nord de la traça i presenta una planta de 
tendència rectangular. la cabana 4, situada al centre oest de la traça, està formada pels 
forats de pal e109, e110, e111, e112, e113 i e115. en conjunt la cabana 4 presenta una 
planta clarament rectangular.

Camí dels Banys de la Mercè

Introducció

el jaciment es va localitzar durant el control arqueològic de les obres de construc-
ció de la línia d’alta velocitat, dins del subtram figueres - la Jonquera. l’indret se situa 
al sud del camí dels Banys de la mercè (capmany, alt empordà). actualment a l’est 
transcorre l’autopista a7 i més a l’est, la carretera nii. el jaciment es localitza en uns 
plans suaus amb pendent sud-est, limitats a l’oest per la riera de les figueretes i els des-
nivells del turó del notari; al nord, pels turons de les figueretes, i a l’est, per la serra de 
comunera i el riu llobregat (fig. 1). 

La intervenció preventiva va permetre excavar el sector de l’assentament afectat per 
les obres, mentre que una bona part d’aquest restà a l’est de la traça del tren d’alta ve-
locitat. el resultat fou la documentació de 86 estructures, dividides en dos grans grups; 
67 estructures que interpretem com a forats de pal i 19 de funció diversa. totes estan 
excavades en el subsòl granític (sauló). Gairebé totes les estructures documentades són 
negatives, menys el forat de pal núm. 1, que conservava 2 pedres de falca recolzades 
sobre la part interior del negatiu, i l’estructura e26. aquesta darrera es va presentar molt 
arrasada i no se’n va localitzar retall en el subsòl. 

El neolític antic de tipus cardial final - epicardial antic (5100-4900 cal. aC) 

Els materials arqueològics adscrits a aquest moment apareixen barrejats en el sec-
tor anomenat quadrícula. Dins d’un mateix estrat trobem objectes ceràmics adscrits al 
neolític ple, al neolític de tipus veraza/calcolític i també els que es poden adscriure al 
neolític antic.

disposem de pocs fragments segurs d’aquest primer moment d’ocupació al jaci-
ment del camí dels Banys de la mercè. de totes maneres, els fragments ceràmics se-
leccionats bols i vasos mitjans decorats amb franges impreses per curculla o pinta, són 
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prou evidents com per assegurar que existeix un moment cardial final o epicardial antic 
en aquest assentament (fig. 5, núm.1-6). no disposem de cap datació per carboni 14 
d’aquesta primera etapa, però opinem que sembla una ocupació una mica anterior —en-
tre finals del vi i inicis del v mil·lenni cal. aC— a la que coneixem de la Serra del Mas 
Bonet, que se situa, pels materials i per datació absoluta, en un epicardial recent, és a dir, 
dins dels primers segles del v mil·lenni cal. ac.

Figura 5. Material ceràmic del Camí dels Banys de la Mercè
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El neolític mitjà ple de tipus Chassey (empordanès) (4100-3400 cal. aC)

d’aquesta segona ocupació provenen tres fosses tipus sitja que se situen en el sector 
oriental del jaciment: e8, e14 i e15.

L’estructura E8. fossa cubeta que amida 110/72 cm i 12 cm de potència conser-
vada. Planta irregular allargassada, secció lenticular i fons irregular. Rebliment format 
per dues capes. 

L’estructura E14. fossa tipus sitja que amida 120 cm i 64 cm de potència conser-
vada. Planta circular, secció troncocònica de parets i fons pla. Rebliment format per 
dues capes. 1. superior, de sediment argilós i sauló de color negre amb molta presència 
de material ceràmic i lític, amb pedres de mida petita fins al final. 2. Inferior, sediment 
argilós i sauló de color marró fosc, grisós, amb presència de material ceràmic sobretot 
sota les grans pedres de la capa 1 (fig. 6). 

L’estructura E15. fossa tipus sitja que amida 175 cm i 22 cm de potència conserva-
da. Planta de tendència ovalada, secció indeterminada i fons irregular. Rebliment format 
per tres capes.

el material ceràmic recuperat està format per un grup d’atuells de dimensions pe-
tites i mitjanes entre els quals hi ha formes molt comunes com vasos subesfèrics, amb 
o sense coll, o vasos semiesfèrics. Però destaca una forma molt característica chassey, 
com és el petit vas amb parets laterals rectes i carena en el terç inferior. sol anar acom-
panyat d’una barreta horitzontal aplicada just damunt la carena, que pot estar perforada 
horitzontalment, en forma de nansa tuneliforme, o no. entre les formes comunes, la més 
abundant és una olla subesfèrica amb coll insinuat, que li dóna un perfil característic en 
s, que pot disposar de nanses de cinta o anulars que sobresurten de la vora. tot i que 
aquesta forma la coneixem amb dimensions notables, adaptada a l’emmagatzematge, 
entre les trobades als Banys de la Mercè només hi apareix en dimensions mitjanes. A 
la vora, la major part dels vasos finalitzen amb un llavi aprimat, tot i que també n’hi ha 
d’arrodonits. L’acabat és sempre bo, i deixa unes superfícies polides i brillants, sobretot 
en els vasos de dimensions més petites, com els carenats (fig. 5, núm. 7-9). 

El neolític final – calcolític antic de tipus Veraza (3400-2700 cal. aC)

Hem adscrit al neolític final – calcolític antic de tipus Veraza les estructures E6, 
E11, E13, E27 i E28. Se situen repartides en tota l’extensió del jaciment i són dues fos-
ses tipus sitja, dues fosses cubeta i una fossa indeterminada en forma de rasa. 

L’estructura E6. fossa tipus sitja que amida 170 cm i 30 cm de potència conserva-
da. Planta irregular, secció irregular i fons pla. Rebliment format per tres capes. 

L’estructura E11. fossa tipus cubeta que amida 160/130 cm i 30 cm de potència con-
servada. Planta ovalada, secció lenticular i fons irregular. Rebliment format per una capa.

L’estructura E13. fossa tipus cubeta que amida 94/67 cm i 16 cm de potència 
conservada. Planta ovalada, secció indeterminada i fons còncau. Rebliment format per 
dues capes.

L’estructura E27. fossa tipus rasa que amida 82/23 cm i 13 cm de potència conservada. 
Planta allargassada, secció indeterminada i fons irregular. Rebliment format per una capa.
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L’estructura E28. fossa tipus sitja que amida 172 i 39 cm de potència conservada. 
Planta circular, secció indeterminada i fons pla. Rebliment format per dues capes. 

Figura 6. Planimetria de l’estructura 14 del Camí dels Banys de la Mercè
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Figura 7. Planimetria de l’estructura 1 del Camí dels Banys de la Mercè

el conjunt ceràmic està constituït per vasos de petites dimensions. l’única forma 
identificable d’aquest grup és un vas que presenta una carena en el seu terç superior. Con-
trasten els vasos de grans dimensions, amb formes molt profundes, generalment cilíndri-
ques, amb cordons, mamellons o llengüetes aplicades a la seva superfície, que s’ha deixat 
simplement allisada. la forma més comuna és un vas de forma ovoïdal o cilíndrica amb 
base convexa i vora lleugerament tancada. Els elements aplicats són molt nombrosos i es-
tan formats per cordons, sempre horitzontals, que sobresurten fins a 5 mm de la superfície 
i poden assolir els 30 mm d’amplada; mamellons, de forma ovoïdal, que poden trobar-se 
aïllats o superposats, en parelles, i que sobresurten uns 6 mm de la superfície, i, finalment, 
llengüetes, situades en el terç superior del vas com a element de prensió, amb una longitud 
que pot assolir els 80 mm i sobresortir 30 mm de la superfície (fig. 5, núm. 10-17). 

El bronze inicial (2200-1500 cal. aC)

les estructures ocupen tota la superfície del jaciment i són dues estructures que 
formen un fons de cabana (e1 i e25), una sitja (e9), dues fosses cubeta (e10 i e14a) i 
una estructura de grans dimensions de funció indeterminada (e3).
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L’estructura E1. fons de cabana que amida 280/160 cm i 50 cm de potència con-
servada. Planta ovalada allargassada, secció irregular i fons còncau. Rebliment format 
per 5 capes. Cal destacar la presència de dues estructures ben definides al seu interior: 
una fossa i un fogar. la fossa presenta en el seu interior bona part d’un gran vas ceràmic 
de vora plana, cordons i llengüetes digitades que cal interpretar-lo com un vas d’em-
magatzematge. d’altra banda, el fogar presenta una estructura clarament rubefactada i 
contingut carbonós. 

L’estructura E25. fossa tipus cubeta que amida 354 cm i 27 cm de potència conser-
vada. Planta ovalada allargassada, secció irregular i fons còncau. Rebliment format per 
2 capes. Estructura complexa que forma part del fons de cabana E1, adscrit clarament 
al bronze inicial. El fet que la capa 1 de l’E1 cobreixi en part la capa 1 de l’E25 permet 
fer aquesta interpretació. 

L’estructura E3. gran estructura allargassada de planta irregular i contorn sinuós. 
amida 1.430 cm i 20 cm de potència conservada. la secció i el fons són irregulars. 
Rebliment format per dues capes. 

L’estructura E9. fossa tipus sitja de planta circular. amida 165 de diàmetre i 50 de 
potència conservada. la secció globular i el fons són irregulars. Rebliment format per 
dues capes. 

L’estructura E10. fossa tipus cubeta de planta circular. amida 210/145 cm de dià-
metre i 25 cm de potència conservada. la secció ovalada i el fons són irregulars. Rebli-
ment format per 3 capes. 

L’estructura E14a. fossa cubeta que amida 147/100cm i 64 cm de potència conser-
vada. Planta irregular, secció lenticular i fons pla. s’han recuperat 35 fragments infor-
mes, la seva adscripció l’hem fet per proximitat física a l’E14. 

Pel que fa al material ceràmic, els vasos de petites dimensions apareixen mal repre-
sentats, amb pocs efectius i en estat molt fragmentari. Podem, però, constatar una forma 
simple, globular, amb base convexa, i, una variant d’aquesta, amb coll insinuat, i un 
perfil de tendència en S. Són vasos no decorats, amb parets aprimades, però amb un aca-
bament simplement allisat. molt més ben representats es troben els vasos de dimensions 
mitjanes i grans. hi és comuna una forma troncocònica, força profunda, amb base plana 
i un coll amb vora exvasada al terç superior. Aquesta forma facilita una prensió natural i 
aquesta deu ser la causa que no apareguin altres elements aplicats entre les formes mitja-
nes, però sí entre les grans, quan els volums continguts ja ho feien imprescindible. amb 
uns acabats simplement allisats, les formes mitjanes no solen dur cap element decoratiu, 
o es limiten a impressions digitals a la vora. en canvi, a les formes grans, es mantenen 
les aplicacions pròpies del període anterior (cordons, mamellons i llengüetes), ja sigui 
com a reforç de la paret o per facilitar-ne la manipulació, però generalment decorades 
amb impressions digitals (fig. 5, núm. 18). 

Les estructures de cronologia indeterminada

dins d’aquest grup hem contemplat les estructures l’adscripció de les quals, tot i 
que es pot emmarcar en cronologies prehistòriques, no és precisa atès que no tenim ele-
ments materials determinants. són les estructures de combustió e4, e26 i e29, la fossa 
indeterminada e5, la cubeta e12 i els forats de pal. 

03.indd   57 14/9/12   12:36:48



58 R. Rosillo, A. Palomo, J. Tarrús, A. Bosch, R. García, J. Antolin, G. Campeny  

Pel que fa als 67 forats de pal identificats hem defensat sempre que podien pertànyer 
a qualsevol de les seves ocupacions prehistòriques, des del neolític antic al bronze inici-
al, entre finals del vi i el ii mil·lenni cal. ac. les alineacions i angles ens assenyalaven 
possibles cabanes rectangulars identificades a la zona central de l’assentament. Malgrat 
això, poc podíem sospitar que la datació del forat de pal E-24, a l’oest de la zona exca-
vada, ens proporcionaria una data històrica. en efecte, l’anàlisi amb carboni 14 (ams) 
d’uns carbons procedents del forat de pal e-24 ha proporcionat una datació de 650-770 
cal. ac. aquesta datació ens marca, doncs, una possible fase visigoda al jaciment, que 
desconeixíem, perquè no s’hi han recuperat materials arqueològics de cap tipus. Mal-
grat això, aquest resultat radiocarbònic no quadra amb l’estratigrafia del jaciment tant 
la vertical com l’horitzontal i dels materials arqueològics, tots d’època prehistòrica, 
que cobrien aquestes estructures. Malgrat això i a l’espera de noves dades, l’adscripció 
prehistòrica dels forats de pal resulta ara molt més incerta.

Conclusions

La identificació d’aquests nous assentaments a l’Alt Empordà aporta una documen-
tació abundant sobre les comunitats de la prehistòria recent al nord-est de catalunya. 
El fet que es tracti d’unes ocupacions amb unes diacronies extenses i amb estructures 
de diferent tipologia i funcionalitat permet oferir interpretacions molt valuoses sobre 
l’hàbitat i la seva organització. 

- en primer lloc, ens ajuda a completar la presència de grups del neolític antic 
(cardial i epicardial) o del neolític mitjà inicial (grup de montboló). cal dir que, en-
cara que molt propers en el temps, sembla que la fase del neolític antic de la serra del 
Mas Bonet, que ens situa en un epicardial final, seria una mica més recent que la del 
Camí dels Banys de la Mercè. En qualsevol cas, la fase inicial de Vilafant confirma 
la seva importància a les comarques gironines, on constitueix un horitzó de canvi 
(primeres coves sepulcrals múltiples, inici de les ceràmiques d’estil montboló) entre 
el neolític antic de tradició cardial i les comunitats posteriors de la segona meitat 
del v mil·lenni cal. aC, que ja dibuixen unes societats molt més complexes (tombes 
megalítiques, vasos montboló i chassey antic), característiques ja d’un neolític mitjà 
inicial. 

ens trobaríem, doncs, en un moment paral·lel a la fase epicardial de l’assentament 
del Puig Mascaró (Torroella de Montgrí, Baix Empordà) (Pons, Tarrús, 1980), de les 
coves sepulcrals de mariver de martís (esponellà, Pla de l’estany) (tarrús, 1979), de la 
zona iii del Pasteral (selva) (Bosch, 1986) o de l’avellaner (cogolls, les Planes d’hos-
toles, Garrotxa) (Bosch, Tarrús et al., 1990); o bé de la fase ii del poblat de Plansallosa 
(Tortellà, Garrotxa) (Bosch et al., 1998). tots aquests jaciments serien una mica poste-
riors a la Draga (Banyoles, Pla de l’Estany), que pertany a un cardial final de la segona 
meitat del vi mil·lenni cal. ac, amb una cultura material força diferenciada (Bosch, 
chinchilla, tarrús et al., 2000 i 2006).

- la segona fase, perfectament caracteritzada tant al camí dels Banys de la mercè 
com a la serra del mas Bonet pertany a un neolític mitjà ple, tipus chassey o emporda-
nès. l’interès, segons la nostra opinió, d’aquesta segona fase d’ambdós jaciments és la 
plena confirmació de la presència d’un grup cultural derivat del Chassey que és l’empor-
danès. Espacialment se situa entre el Rosselló i l’Empordà, fins a la ratlla del Ter i ja dis-
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posa de diversos assentaments a l’aire lliure —com el de ca n’isach a Palau-saverdera 
(Tarrús/Carreras, 2006)—, les tombes en fossa —per exemple les de la Bassa de Fonteta 
a la Bisbal (tarrús et al., 1982)—, les cistes amb túmul —com les del camp del ginebre 
a caramany (vignaud, 1998)—, i sepulcres de corredor antics, que el diferencien de les 
fàcies veïnes catalanes del vallesà o del solsonià.

fins fa poc els paral·lels de materials ceràmics chassey a l’alt empordà es reduïen 
als trobats al poblat neolític de ca n’isach (Palau-saverdera, alt empordà) durant les 
excavacions dutes a terme entre 1987-1994 i entre 2001-2003 (Tarrús et al., 1992a, 
tarrús et al., 1996; tarrús, carreras, 2006). també alguns sepulcres de corredor de l’al-
bera (tarrús, 2002) havien aportat materials assimilables a aquesta classe de ceràmica 
(Barranc d’espolla, tires llargues de sant climent sescebes) i encara la tomba en fossa 
o escletxa de Fonteta (la Bisbal) constituïa el millor exemple de la presència d’aquests 
elements Chassey al Baix Empordà (Tarrús, Pons, Chinchilla, 1982). Amb aquests ele-
ments s’havia configurat a inicis dels anys noranta del segle xx un nou grup del neolític 
mitjà català, l’empordanès, que seria una fàcies chassey a cavall entre l’empordà i el 
Rosselló, entre el ter i el tec, directament derivada dels grups montboló locals (tarrús 
et al., 1992a, tarrús et al., 1992b). s’entenia que aquest nou grup es diferenciava dels 
altres dos ja coneguts del neolític mitjà ple de catalunya (solsonià i vallesà), no sola-
ment pel seu tipus preferit de tomba, les cistes amb túmul i els sepulcres de corredor 
megalítics, sinó també perquè la seva cultura material, especialment la ceràmica, era 
essencialment chassey. 

Recordem que dins del grup vallesà o dels sepulcres de fossa també coneixíem al-
gun vas chassey entre els seus conjunts ceràmics, com a la necròpolis de la Bòbila ma-
durell (st. quirze del vallès, vallès oriental) o les tombes de les mines de can tintorer 
(Gavà, Baix Llobregat) (Martín, Tarrús, 1991), però es tracta de casos aïllats, com si es 
tractés d’elements de prestigi que s’intercanviaven entre grups veïns i afins. Una altra 
interpretació per a aquests conjunts chassey del cor de catalunya, com el de l’assenta-
ment a l’aire lliure de can Roqueta a sabadell (oliva et al., 2008), seria considerar-los 
un horitzó de finals del v mil·lenni cal. ac (can Roqueta) que, com una continuació dels 
grups del neolític mitjà inicial de montboló o molinot, precediria l’eclosió de la cultura 
local dels sepulcres de fossa o vallesà, ja en un neolític mitjà ple.

la tercera fase d’ambdós jaciments s’engloba perfectament dins d’un neolític 
final, tipus Veraza, el grup que s’estén entre el Llenguadoc i Catalunya entre finals del 
iv i principis del iii mil·lenni cal. ac. l’abundant registre, tant pel que fa a la quan-
titat com a la qualitat de les restes, ens aporta una nova prova de la forta presència 
d’hàbitats a l’aire lliure del neolític final, tipus Veraza, a l’Alt Empordà, ben a prop 
de les comunitats megalítiques de l’albera, la serra de Rodes i el cap de creus. la 
presència extraordinària d’elements esculpits en la fase del neolític final de la Serra 
del Mas Bonet aporta una documentació extra que introdueix dades inèdites en aquest 
context cronocultural. No ens estendrem en aquest aspecte que ja hem tractat en tre-
balls anteriors (Rosillo et al., 2009); si bé cal apuntar que, segons el nostre parer, 
l’existència d’aquestes esteles amb banyes dins d’un context arqueològic segur és de 
gran importància. En efecte, ara podem dir, tal i com succeeix amb altres cultures més 
o menys contemporànies (egipte, mesopotàmia, megalitisme d’europa occidental) 
que les creences religioses del neolític-calcolític a catalunya no es limitaven a la de-
essa mare, amb les seves múltiples figuracions (entre les quals la deessa de ceràmica 
de Can Tintorer, Gavà), sinó que coexistia amb altres cultes amb símbols zoomorfs, 
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en especial en forma de toro. Així mateix i per a aquestes comunitats, la presència 
d’aquests elements escultòrics dins d’un context a l’aire lliure afegeix, com a mínim, 
una prova material que les manifestacions simbolicoreligioses no es limitaven única-
ment al món funerari. 

Els assentaments a l’aire lliure del neolític final - calcolític recent a l’Alt Empordà 
són bastant nombrosos, cosa que demostra una demografia puixant en aquest període. 
Recordem els casos dels poblats de Riera masarac a Pont de molins (tarrús, chinchilla, 
1985), també amb forats de pal, fogars i forats de sosteniment de gerres; de ca n’isach 
a Palau-saverdera, amb cabanes ovalades amb murs de pedra seca, fogars i forats de 
sosteniment de gerres (tarrús et al., 1996; tarrús, carreras, 2006); a més de les troballes 
aïllades de les garrigues a mollet de Peralada (tarrús, chinchilla, 1985) i del mas Bale-
ta a la Jonquera (tarrús, carreras, 2008), que ens marquen altres probables assentaments 
a l’aire lliure. en ambients sepulcrals tenim senyals clars d’aquest grup de veraza o 
d’altres grups del neolític final a les coves de la Caula–II i de la Cavorca III a Boadella 
i les escaules (tarrús, chinchilla, 1985; toledo, 1990) i també en alguns sepulcres de 
corredor de l’albera, com el de gutina a sant climent sescebes (bol subesfèric amb 
corona de pústules) o del llit de la generala a Roses (bol subesfèric amb doble solc incís 
sobre la vora i la carena externa). 

No volem deixar d’esmentar el recinte ritual megalític subrectangular i amb pas-
sadís d’accés del mas Baleta-iii (la Jonquera), format per 100 petits menhirs amb un 
de central més gran, on s’han recollit fragments de vasos ceràmics del fons tradicional 
del neolític final al costat de bols campaniformes pirinencs, ja en una etapa més pròpia 
del calcolític recent de la segona meitat del iii mil·lenni cal. ac. Pel que fa a la resta de 
Catalunya els exemples de cavitats sepulcrals —Cau d’en Calvet a Torroella de Montgrí 
(toledo et al., 1992)— i d’assentaments amb presència del grup de veraza —la Prunera 
a olot (alcalde et al., 2001-2002), ca l’estrada a canovelles (fortó, martínez, muñoz, 
2006), Mas d’en Boixos a Pacs del Penedès (Farré et al., 2002), camp del Rector a Jor-
ba, (Font, 2005)— o d’altres grups de la fase antiga del neolític final com el de Treilles 
i ferrières, són cada vegada més nombrosos (tarrús, 1985; martín, 1992; Piera et al., 
2009), tant a les zones prelitorals com a les terres de ponent, i no hi insistirem. en tot 
cas, la fase antiga del jaciment a l’aire lliure de minferri a Juneda (garrigues) amb ele-
ments del grup de treilles (grup d’investigació Prehistòrica, 2001); el de can Roqueta 
a sabadell (oliva et al., 2008), amb un fogar rectangular amb rierencs del neolític final, 
i el de l’Espina C a Tàrrega (Urgell), amb cabanes, sitges, cubetes i fosses de filiació 
veraziana, en poden ser els millors exemples (Piera et al., 2009), entre molts altres arreu 
de catalunya.

Finalment, la quarta i darrera fase presenta materials ceràmics que encaixen en un 
inici de l’edat del bronze o bronze inicial, entre finals del iii i principis del ii mil·lenni 
cal. ac. aquesta fase del bronze inicial de l’assentament del camí dels Banys de la mer-
cè i de la Serra del Mas Bonet ens pot servir per confirmar que els hàbitats del neolític 
final - calcolític perduren a l’Alt Empordà durant l’edat del bronze, dins de la mateixa 
fàcies mixta del sud-est de França, amb elements de la cultura del Roine i de la cultura 
italiana de la Polada, que, de fet, s’estén per tot catalunya (Petit, 1990).
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La recerca arqueològica al conjunt ibèric 
d’Ullastret en els darrers anys (1995-2010)
Ferran Codina, aurora Martin, Gabriel de Prado
(Museu d’arqueoloGia de Catalunya-ullastret)

Introducció

l’any 1995 es varen reprendre les excavacions a l’oppidum del Puig de sant andreu, 
després d’una etapa de més de quinze anys durant la qual els treballs en el conjunt 
arqueològic d’ullastret s’havien centrat de forma prioritària en el poblat de l’illa d’en 
reixac (Martin et al., 1999), i també en l’excavació de la necròpolis del Puig de serra, 
situada en el municipi veí de serra de daró, descoberta el 1982 (Martin, 1983; Martin, 
Genís, 1993). el projecte endegat el 1995 contemplava la continuació de la recerca ar-
queològica en el jaciment i alhora la realització de treballs que permetessin l’ampliació 
de l’itinerari de visita, la seva reestructuració i la seva museïtzació. entre els objectius 
d’aquest projecte també es preveia el reestudi d’edificis i estructures excavats en els 
primers anys dels treballs en el lloc i deficientment documentats. Els treballs, que en la 
primera campanya varen rebre un suport econòmic important de la direcció General del 
Patrimoni Cultural i del servei d’arqueologia, que va permetre la neteja d’una extensa 
zona boscosa a la part central del jaciment per poder-la excavar, s’han portat a terme 
amb la mateixa metodologia aplicada en l’estudi del jaciment de l’illa d’en reixac entre 
els anys 1987 i 1995 (lópez, 1991), amb excavació en extensió i amb un equip de treball 
pluridisciplinari. els resultats de les primeres campanyes d’excavació d’aquesta nova 
etapa en el Puig de sant andreu es van donar a conèixer a la tribuna d’arqueologia de 
1997-1998 (Martin, Caravaca, 2000).

Per altra banda, els resultats dels treballs fets en el jaciment de l’illa d’en reixac en-
tre 1987 i 1995, havien posat de manifest la necessitat d’abordar la relació entre aquest 
jaciment i l’oppidum del Puig de sant andreu, distants tan sols uns 500 m. Per això 
l’any 1997 també es va iniciar un projecte d’estudi del territori, amb prospecció siste-
màtica del terreny, camp a camp, integrat dintre el pla global d’actuacions en el conjunt 
arqueològic. Previst en una primera etapa com un recurs per conèixer les relacions entre 
els dos hàbitats i el funcionament del territori que els envolta, el seu desenvolupament 
ha donat resultats que han depassat en bona mesura el propòsit inicial. Per fer-ho, s’ha 
col·laborat amb la universitat de Pau entre els anys 1997 i 2008, i des del 2009, amb la 
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universitat Montpeller-iii, amb equips dirigits en els dos casos per la professora rosa 
Plana. aquests treballs s’han completat amb la prospecció aèria, amb vols de baixa al-
titud, els anys 2003, 2004 i 2007, fets per l’especialista François didierjean del Centre 
ausonius de la universitat bordeaux-iii. a més, a partir dels resultats aportats per la 
prospecció, des del 2002 s’ha excavat algun dels jaciments documentats, per conèixer el 
funcionament d’assentaments de tipologia diversa en aquest territori.

també en el camp dels estudis de territori, entre els anys 2006 i 2008 es va portar a 
terme un projecte de prospecció geofísica (geomagnètica i de georadar) en l’entorn dels 
jaciments, i de perforacions mecàniques d’extracció de sediments entre l’antic estany i 
l’actual línia de costa, amb el deutsches archäologisches institut de Madrid. aquests tre-
balls, que tenien l’objectiu de conèixer l’evolució del paisatge des de l’entorn proper als 
dos jaciments d’habitació fins a la costa, s’emmarquen en una col·laboració amb el Grup 
d’investigació dai - espais polítics, dirigit per la professora dirce Marzoli, i han estat 
subvencionats amb fons especials del dai. Per fer-los es va disposar de la col·laboració 
dels equips de Cornelius Meyer de l’empresa eastern atlas, d’alemanya, l’any 2006 i 
del professor brückner, de la universitat de Marburg, els anys 2007 i 2008. 

els anys 2009 i 2010 s’han efectuat alguns treballs puntuals de prospecció geomag-
nètica i de georadar en els jaciments de l’illa d’en reixac i del Puig de sant andreu, fets 
per l’empresa sot.

Finalment, per a l’excavació a l’oppidum també es va comptar amb la intervenció 
d’un equip de la universitat de barcelona, entre els anys 1997 i 2002, dirigit pel pro-
fessor Francesc Gràcia, que va finalitzar l’excavació iniciada pel professor Maluquer de 
Motes a la zona del Camp triangular de l’oppidum del Puig de sant andreu en els anys 
seixanta i setanta del segle passat (Gracia, Garcia, Munilla, 2000, p. 60-67).

Els treballs d’estudi del territori

La prospecció sistemàtica de terreny

Els resultats obtinguts al llarg d’onze campanyes de prospecció superficial terrestre, 
fetes entre el 1997 i el 2007, han permès analitzar el territori fins a una distància de 3 a 
5 km a l’entorn dels jaciments del Puig de sant andreu i de l’illa d’en reixac, i apro-
fundir en l’estudi de les formes de l’hàbitat periurbà, suburbà i rural i dels ritmes que 
marquen l’ocupació territorial (Fig. 1). aquest treball ha posat en evidència el fenomen 
de colonització progressiva del territori, i l’aparició d’un hàbitat dispers vinculat en gran 
mesura a l’explotació agrícola. el caràcter diacrònic de la prospecció portada a terme 
ha permès seguir l’evolució de l’ocupació rural al llarg de les èpoques ibèrica i romana 
(Martin, Plana, 2003; Plana, Crampe, 2004; Plana, Martin, 2001; Plana, Martin, 2002; 
Plana, Martin, 2005; Plana, Martin, Caravaca, 2000).

l’estudi de l’ocupació fora muralla a l’oppidum mostra que, des de molt aviat, hi va 
haver estructures emplaçades en aquesta zona, que estaven relacionades amb l’explota-
ció dels recursos de l’entorn. aquesta incidència en l’espai exterior afecta especialment 
els terrenys de la banda nord de la primera aglomeració fortificada del Puig de Sant An-
dreu, ja sigui dalt del turó o en el vessant baix immediat, en el sector que separa aquest 
nucli d’ocupació del de l’illa d’en reixac, que formen, junts i des de l’inici, la comunitat 
d’ullastret (Martin, Plana, Caravaca, 2000; Plana, Martin, en premsa). 
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Figura 1. Plànol de situació del Puig de Sant Andreu i de l’ocupació d’època ibèrica 
del seu territori immediat (extret de Plana, R.; Martin, A., en premsa)

els vestigis descoberts amb les campanyes de prospecció, documenten una implan-
tació molt densa extramurs del Puig de sant andreu, en un radi de 300 a 500 m al voltant 
de l’aglomeració fortificada. En aquest primer cercle d’intervenció destaquen les restes 
situades tant al nord com al sud de l’oppidum, que devien formar veritables barris ex-
teriors que, d’acord amb les informacions disponibles, poden haver estat instal·lacions 
artesanes, estructures de transformació i d’emmagatzematge de la producció agrícola o 
àrees d’habitació. Si la suma de la superfície fortificada de les dues aglomeracions dóna 
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una extensió d’unes 15 ha, les restes exteriors ocupen almenys entre 3 i 4 ha de superfície, 
dimensions que mostren la importància d’aquesta ciutat ibèrica. a aquest primer cercle 
d’elevada densitat d’ocupació exterior, se n’afegeix un segon que defineix una mena de 
corona d’influència que s’estendria fins a una distancia d’1,5 km. Aquest segon cercle és 
intuït a partir de la ubicació, al nord, de la necròpolis de Puig de serra i, a l’est i al sud, 
de dos jaciments d’altura, els de la Creu de l’estany i la Garriga Grossa, que semblen 
estar relacionats amb la vigilància del territori i que estan connectats visualment amb 
l’oppidum. altres vestigis, com les pedreres i certs jaciments emplaçats a la banda oest, 
podien haver contribuït també a delimitar aquesta corona periurbana (Plana, Martin, en 
premsa). 

L’estructura d’ocupació restituïda a Ullastret modifica l’esquema d’organització 
dels oppida ibèrics, ja que es configura una imatge molt més complexa de l’hàbitat 
aglomerat, i mostra la necessitat d’analitzar els assentaments des d’una perspectiva àm-
plia, que depassi la fortificació.

La prospecció aèria a baixa altitud

El gran nombre de jaciments descoberts en la prospecció superficial terrestre i la 
necessitat de conèixer millor les implantacions documentades en superfície, van tenir 
com a resultat que es fessin tres campanyes de prospeccions aèries a baixa altitud, que 
van complementar els treballs fets sobre el terreny. els resultats obtinguts van aportar 
informacions valuoses en relació al poblament rural, ja que ha estat possible detectar 
anomalies, taques o formes fossilitzades, en certs jaciments ja descoberts per la pre-
sència de material en superfície. els treballs fets han permès descobrir també restes de 
parcel·laris o d’elements de l’estructura agrària fossilitzats. si bé és impossible datar-
los, la seva proximitat a jaciments antics suggereix, en certs casos, un funcionament 
coetani. la detecció de restes fòssils permet avançar progressivament en el coneixement 
de l’estructura rural antiga.

la prospecció aèria feta sobre els dos hàbitats també ha aportat dades valuoses per 
al coneixement de l’estructura urbana, especialment en el cas del poblat de l’illa d’en 
Reixac, molt parcialment excavat encara, en el qual les fotografies aèries permeten cop-
sar a grans trets com la trama urbana s’estén a tota la superfície del jaciment.

El projecte de prospecció 
amb el Deutsches Archäologisches Institut de Madrid 

en el marc del projecte de col·laboració iniciat l’any 2006 entre el Museu d’ar-
queologia de Catalunya-ullastret i el deutsches archäologisches institut de Madrid, 
al novembre d’aquell any es van fer prospeccions geomagnètiques i de georadar entre 
l’oppidum del Puig de sant andreu i el jaciment de l’illa d’en reixac. els treballs van 
permetre determinar el traçat de la fortificació que tancava el sector oriental de l’oppi-
dum i alhora conèixer l’existència d’un possible barri extramurs adossat a aquest tram 
de muralla. d’aquesta manera, després d’haver descartat el que s’havia suposat que era 
el traçat de la muralla, amb tres sondejos fets l’any 2005, amb aquestes prospeccions 
es va poder determinar el traçat real i situar-lo a la planimetria general del jaciment, i 
completar gairebé tot el perímetre del recinte fortificat (Meyer, 2007). 
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els anys 2007 i 2008 es van fer dues campanyes de perforacions amb l’objectiu 
d’estudiar l’evolució de la desembocadura de l’antic curs del riu daró al desaparegut 
estany d’ullastret i, alhora, intentar establir els límits de l’estany en època ibèrica, així 
com les seves possibles variacions de nivell. Paral·lelament també es van fer perfo-
racions per tal de reconstruir la línia de costa propera al conjunt de jaciments ibèrics 
d’ullastret (brill et al., 2010a; brill et al., 2010b). 

a grans trets, l’estudi mostra com vers el 7000 cal bP (ca. 5000 aC), en el període de 
màxima transgressió holocena, la ingressió marina va arribar a la depressió d’ullastret, 
situada 10 km a l’oest de la línia de costa actual, on va sorgir una llacuna d’aigua salo-
bre que, a causa de la ràpida progradació de la plana entre el 7000 i el 6000 cal. bP, va 
quedar desconnectada del mar i es va dessalinitzar, de manera que en va quedar només 
un llac. Mentre que els deltes del ter i del daró van continuar expandint-se en el nord 
de la badia que hi ha entre els massissos del Montgrí i de begur, en el sud es va originar 
una llacuna que va quedar separada del mar per una llengua de terra. aquesta costa es 
va originar entre el 6000 i el 4000 cal bP (ca. 4000-2000 aC) i es va mantenir en la seva 
posició a 4-5 km a l’oest de la línia actual de la costa en una situació relativament estable 
fins al 1400 cal. BP aproximadament (ca. 550 aC). Tan sols en els darrers 1.300 anys, es 
va iniciar de nou, al sud del front del delta, una progradació reforçada, de forma que la 
costa va avançar fins a la seva posició actual (Brill et al., 2010b, fig. 7).

quant al llac d’ullastret, amb un nivell d’aigua que augmentava gradualment, 
es va anar estenent més enllà de la depressió, i a l’inici de l’època ibèrica assolí un 
màxim transitori de la seva extensió. entorn al 2700 cal. bP (ca. 700 aC), l’illa d’en 
reixac estava completament envoltada d’aigua. entre el Puig de sant andreu i el Puig 
de serra hi havia una connexió hídrica amb la depressió situada a l’oest. encara en 
època ibèrica o poc després es va produir un descens del nivell del llac, amb oscil-
lacions episòdiques que, això no obstant, es van mantenir sempre per sota dels nivells 
de l’època ibèrica inicial. les troballes geoarqueològiques mostren que la interconne-
xió dels dos hàbitats majors entre si i amb altres assentaments propers varen ser pos-
sibles gràcies al reompliment artificial de zones cobertes per l’aigua en els límits dels 
assentaments, especialment les depressions ubicades entre el Puig de sant andreu i el 
Puig de serra, així com entre l’illa d’en reixac i la petita serra situada a l’oest (brill 
et al., 2010b, fig. 8).

La prospecció geomagnètica i de georadar a l’Illa d’en Reixac 
amb l’empresa sot 

els anys 2009 i 2010 també es varen fer prospeccions geofísiques amb l’empresa 
sot a l’illa d’en reixac. les anomalies documentades en el curs d’aquests treballs han 
estat interpretades com un mur de gran amplada en el límit oest del jaciment, que podria 
indicar l’existència en aquesta zona del mur occidental de la fortificació i una possible 
porta en aquesta estructura. l’emplaçament d’aquesta porta devia coincidir amb un hi-
potètic camí, construït amb l’aportació antròpica de sediments a l’interior del llac, que 
comunicava l’illa d’en reixac amb la petita serra situada a l’oest (brill et al., 2010, p. 
295, fig. 8). 
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L’excavació arqueològica en els jaciments del territori

la pedrera del Puig de serra

els sondejos fets l’any 2002 en una parcel·la situada al vessant sud del Puig de serra 
(Fig. 1), van donar uns resultats importants per al coneixement de l’explotació d’aquesta 
pedrera en època ibèrica, que és de tipus a cel obert en fossa (bessac et al., 1999). els 
treballs van determinar que el front antic de pedrera, en el costat de llevant del turó, tenia 
una longitud d’almenys 100 m. les anàlisis de les matèries primeres emprades per a la 
construcció de l’oppidum del Puig de sant andreu i del poblat de l’illa mostren que, en 
el període ibèric ple, devia ser la principal font de material constructiu dels dos hàbitats 
(Garcia, 1999). en un dels sondejos fets es van descobrir punts d’extracció de blocs, i 
en aquest mateix sondeig es va trobar la superfície rocosa horitzontal de la pedrera, que 
devia servir com a sòl de circulació. 

el jaciment suburbà del Camp d’en Gou/Gorg d’en batlle

situat a 100 m de distància de la torre nord de l’oppidum (Fig. 1), el 1971 M. oliva, 
aleshores director del Museu Monogràfic i de les excavacions d’Ullastret, ja hi havia 
descobert habitacions. l’equip actual, després de fer-hi una prospecció, hi va intervenir 
entre els anys 2003 i 2008. els treballs van afectar una superfície d’uns 4.700 m², que es 
va dividir en cinc zones diferenciades d’acord amb el tipus d’estructures documentades 
(Fig. 2). les zones 1, 2 i 3, situades a la part central del jaciment, corresponien a un espai 
ocupat per estructures construïdes. la zona 4, a ponent de l’excavació, comprenia un 
grup de fosses, rases i sitges. la zona 5, al nord del jaciment, presentava també estructu-
res negatives, sitges i fosses (Martin et al., 2008; Codina, Martin, Plana, 2010).

Cronològicament es van documentar dues fases d’ocupació, tot i que els primers 
indicis d’utilització de l’espai corresponien a una sitja obliterada en el segon quart del 
segle iv aC, que possiblement formava part de la continuació del camp de sitges que hi 
havia a la zona nord del Puig de sant andreu. la primera fase constructiva de l’assen-
tament es devia produir a finals del segle iv aC, amb la construcció de les habitacions 
de les zones 1 i 3 i el carrer zona 2 i possiblement es van obrir les grans rases i el fossat 
nord-sud de la banda occidental del lloc. la segona fase constructiva és d’inicis del 
darrer quart del segle iii aC, amb l’ampliació de l’espai construït i l’obertura de noves 
estructures negatives. l’extremat arrasament del camp no ha permès datar algunes de les 
estructures negatives, especialment les de la zona 5, ni tampoc la fase d’abandonament 
del lloc, tot i que l’absència de materials ceràmics de finals del segle iii aC fa suposar 
que es va abandonar abans que el Puig de sant andreu i l’illa d’en reixac.

el jaciment, funcionalment no és fàcil d’interpretar. en alguns dels sectors excavats 
s’han descobert ofrenes fundacionals d’animals, però no s’ha trobat cap llar, per la qual 
cosa no devien ser espais domèstics, i en canvi la seva relació amb porxos i patis tan-
cats amb estructures lleugeres sembla abonar que s’interpretin com a espais de treball. la 
descoberta en un dels farciments d’una rasa amb abundantíssimes restes provinents d’un 
espai metal·lúrgic i la presència en la majoria dels sectors, i en tots els nivells excavats, 
d’escòries de ferro, porten a pensar que en la proximitat, i anteriorment a la construcció 
de les estructures descobertes fins ara, podia haver funcionat un taller metal·lúrgic d’una
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Figura 2. Planta general de Gou-Batlle amb la localització de les diferents zones
(extret de Codina, F.; Martin, a.; Plana, r.; 2010)
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certa entitat (Martin et al., 2008; Codina, Martin, Plana, 2010). les fosses poc fondes 
també semblen relacionades amb processos de treball que per ara són difícils d’interpre-
tar. Finalment, les nombroses sitges asseguren la relació d’aquest espai amb l’explotació 
agrícola al llarg de tota la vida del jaciment. 

Les intervencions a l’oppidum del puig de sant andreu

els primers treballs fets al Puig de sant andreu entre els anys 1995 i 1997 varen 
consistir, bàsicament, en la neteja i l’excavació dels nivells superficials d’una gran àrea 
emplaçada a la part central i occidental de l’oppidum, amb una superfície superior als 
5.000 m², en la qual només s’hi havia actuat puntualment entre els anys seixanta i vui-
tanta. això havia de permetre l’ampliació de la superfície visitable vers el vessant nord-
oest del turó i poder allargar així l’itinerari arqueològic, amb la voluntat de millorar 
notablement la comprensió sincrònica i evolutiva del jaciment. 

la continuació d’aquestes intervencions iniciades l’any 1995 ha estat, doncs, un 
dels objectius principals de la recerca a l’espai intramurs del Puig de sant andreu (Fig. 
3). no obstant això, també s’han desenvolupat altres línies de recerca, com ja s’ha es-
mentat anteriorment, vinculades fonamentalment a la reinterpretació d’àrees, espais i 
construccions que ja havien estat excavades. en aquest sentit s’ha d’esmentar el pro-
jecte d’excavació fet per la universitat de barcelona a l’àrea excavada pel professor 
Maluquer de manera intermitent entre els anys seixanta i inicis dels vuitanta, així com 
els projectes endegats pel MaC-ullastret d’anàlisi i reinterpretació de l’àrea sacra del 
jaciment i del conjunt d’estructures i sistema defensiu de l’oppidum. 

Reestudi de zones excavades anteriorment 

la zona 9 (universitat de barcelona)

en el marc d’una col·laboració entre el departament de Prehistòria, Història antiga 
i arqueologia de la universitat de barcelona i el Museu d’arqueologia de Catalunya-
ullastret, desenvolupada entre els anys 1997 i 2002, l’equip dirigit pel professor Fran-
cesc Gracia va portar a terme un projecte d’excavació en extensió a la zona 9 (ante-
riorment coneguda com a Corte q o zona universitat de barcelona). aquesta zona, 
adossada a la part interior de la muralla oest de l’oppidum (Fig. 4), havia estat excavada 
de manera intermitent entre els anys 1965 i 1984 pel professor Maluquer. en aquestes 
intervencions es va emprar la metodologia d’excavació Wheeler, de manera que van 
quedar testimonis i quadres sense excavar, i es va obtenir així una visió parcial de l’àrea 
objecte de la intervenció. l’objectiu principal d’aquesta nova intervenció va ser, doncs, 
excavar aquests testimonis i poder oferir una interpretació global d’aquesta zona i de 
la seva evolució constructiva durant els segles iv i v aC. Com a conclusió principal 
d’aquests treballs, els seus investigadors van poder determinar que la zona 9, a dife-
rència del que el professor Maluquer havia interpretat (Maluquer, Picazo, 1992), no 
conformava una única unitat en cap de les fases constructives documentades, sinó que 
s’ha d’interpretar com un conjunt d’habitatges unicel·lulars de planta rectangular amb 
diverses fases evolutives (Gracia, Garcia, Munilla, 2000, p. 65). 
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Figura 3. Planta general del Puig de Sant Andreu amb la localització de les diferents 
zones citades en el text
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Figura 4. Vista aèria de la zona central del Puig de Sant Andreu (autor: F. Didierjean)

intervencions a l’àrea sacra

el reestudi dels temples fet el 2004 s’ha basat en la revisió dels diaris d’excavació 
i dels materials arqueològics obtinguts en l’excavació d’aquesta zona del jaciment, i 
també s’han efectuat sondejos per obtenir dades complementàries i actualitzar les plani-
metries (Casas et al., 2005).

a la plataforma superior del turó es troben dos temples descoberts per M. oliva en-
tre el 1955 i el 1959. el temple a va ser excavat el 1955 i publicat immediatament com 
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a santuari hel·lenístic (oliva, 1955), mentre que el temple C, situat al costat del temple 
A, no va ser identificat com a tal en aquell moment. El tercer, el temple B, situat fora 
d’aquesta plataforma, en l’anomenat Predi Nord Subirana, tampoc va ser identificat com 
a edifici sacre fins anys més tard (Maluquer, 1971; Gracia, Munilla, Garcia, 1994).

Tots tres són edificis de planta rectangular amb dos espais, un d’interior més gran i 
una avantsala porticada, del tipus que habitualment s’anomena in antis. el temple b, que 
és el més antic dels tres i que s’ha datat a mitjan segle iv aC, va ser construït, però, amb 
criteris estrictament indígenes, mentre que els temples a i C segueixen un model molt 
més elaborat, en el qual són evidents influències foranes. El temple A va ser el primer a 
ser bastit a la plataforma superior, però va funcionar alhora amb el temple C, ja que en 
cas contrari no hauria estat necessària la complexa preparació del sòl, prèvia a la seva 
construcció, que es va poder documentar en la intervenció del 2004. aquests treballs 
permeten assegurar que els paviments que corresponen a aquests dos temples són, per 
al temple a, el de calç amb graves, decorat amb fragments de marbre blanc, visible 
encara, i per al temple C un paviment d’opus signinum, material que recobreix també 
els murs de l’edifici. En aquesta zona del jaciment també s’han localitzat fragments de 
mosaics d’opus tessellatum i opus fliginum que podrien correspondre a edificis que no 
s’han considerat. 

al costat dels temples es va construir una cisterna hel·lenística que devia funcionar 
juntament amb aquests. És la més gran de les tres conegudes a l’oppidum i, per la seva 
situació, probablement es va fer en el mateix moment que el temple a. Cronològicament 
els temples a i C i la cisterna són del segle iii aC, però alguns materials descoberts en el 
farcit que l’amortitzava, permeten afirmar que almenys un dels dos temples devia estar 
en ús fins a inicis del segle i dC.

Intervencions a la fortificació

intervenció a la zona 50 (Camp de davant) 

aquesta zona es troba extramurs de l’oppidum del Puig de sant andreu i havia 
estat excavada per M. oliva el 1968. dista uns 12 m de la muralla occidental en la seva 
banda nord-oest. la intervenció del 2002 va consistir en la neteja de les tres habitacions 
excavades per M. oliva i l’excavació de quatre de noves. a més, per sota d’aquestes 
habitacions, els treballs van posar al descobert un mur de gran amplada, en forma de l, 
que es podria interpretar com una construcció avançada a la muralla en el seu tram més 
septentrional. 

les traces d’ocupació més antigues en aquest lloc són d’inicis del segle iv aC o pot-
ser de finals del segle v aC. aquesta dada és interessant i s’ha de relacionar amb l’exis-
tència d’un barri artesà a l’extrem nord del Puig de sant andreu. la quantitat d’escòries 
de metall i de fragments de forn sembla relacionar-la amb activitats metal·lúrgiques 
que ja s’havien documentat a la zona propera de l’interior del jaciment. la construcció 
del gran mur és coetània a la construcció de les estructures defensives a mitjan segle iv 
aC, mentre que l’existència de diverses habitacions implantades sobre aquestes mostra 
una ocupació d’aquesta part del turó fins a l’abandonament de l’oppidum (Casas et al., 
2004).
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la torre i

la torre i és una estructura de planta rectangular, massissa a la seva base, però bi-
partida a partir d’una determinada alçada, que es troba emplaçada en el traçat occidental 
de la muralla que va des de la porta 1 fins a la porta 4 (Fig. 4). Amida aproximadament 
10 m de costat, i les seves mides exteriors són de 7,65 m en el flanc nord, 5,70 m en el 
flanc sud i 10,22 m a la seva cara externa. Malgrat que justament en aquesta zona es van 
iniciar les primeres excavacions científiques al jaciment l’any 1947, no s’havia fet cap 
intervenció a l’interior de la torre i l’excavació dels espais exteriors adjacents a aquesta 
no havia aprofundit gaire més enllà dels nivells d’enderroc de la muralla. Per aquest 
motiu, no es disposava d’una datació directa de l’estructura i, sobretot, quedava el dubte 
de la possible existència d’una torre de planta circular anterior, seguint la disposició 
regular de les torres troncocòniques que flanquegen aquest traçat de la fortificació entre 
les portes 1 i 4.

les intervencions que es van fer els anys 2009 i 2011 a la torre i han consistit en 
l’obertura d’un sondeig a l’interior de l’estructura, amb una superfície d’uns 20 m², i en 
tres petits sondejos, amb una superfície d’uns 3 m² cadascun, adossats als flancs perime-
trals exteriors de la torre. 

aquestes intervencions es troben encara en fase d’estudi i només han estat objec-
te d’un primer avançament en el marc d’una comunicació més amplia (Codina et al., 
2010), malgrat tot ja es poden presentar unes primeres conclusions generals. d’entrada, 
s’ha pogut determinar que els treballs de construcció de la torre i van comportar l’ar-
rasament de qualsevol estructura precedent i la creació d’una potent banqueta de fona-
mentació, sobre la qual es disposa el mur perimetral que defineix l’estructura exterior 
de la torre. aquest mur perimetral actua alhora com una mena d’encofrat, a l’interior 
del qual es disposa un rebliment massís format per pedres de mides majoritàriament 
mitjanes i grans molt ben travades. en aquest rebliment es van recuperar diversos blocs 
de pedra que presenten una curvatura similar als blocs que conformen el parament ex-
tern de les torres circulars. Per aquest motiu considerem que, encara que a l’excavació 
no es va identificar cap evidència in situ que hi hagués una torre precedent d’aquestes 
característiques, la reutilització d’aquests blocs corbats en el rebliment és un indici prou 
significatiu de la seva existència prèvia. 

Pel que fa a l’elevació superior de la torre, a partir d’una alçada aproximada de 2 
m, el mur perimetral disposa d’un parament intern assentat directament sobre el mas-
sís interior, que conforma un mur d’una amplada aproximada d’1,40 m que projecta 
l’aixecament de la construcció. Per sobre d’aquesta cota, l’interior de l’estructura és 
buit, compartimentat en dos espais individualitzats mitjançant un mur que travessa 
la part central de la torre en sentit est-oest. s’entra a l’interior d’aquests espais a 
través de sengles portes que permeten un accés individualitzat des de l’interior de 
l’oppidum.

des d’un punt de vista cronològic, el material recuperat en el sondeig interior de 
la torre (en fase d’estudi), permet establir una datació per a la seva construcció dins del 
segle iv aC. així mateix, els materials procedents dels sondejos fets a l’exterior han 
permès documentar una seqüència d’ocupació/freqüentació de l’espai periurbà que es 
pot remuntar a les darreries del segle vi aC. 
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Intervencions a l’àrea central de l’oppidum

les zones 18 i 19

es troben situades a la primera terrassa del barri construït a l’exterior de la muralla 
vella de llevant del jaciment, i adossades a aquesta, la zona 19 entre les portes 2 i 5, i 
la 18 al sud de la porta 5. es van excavar els anys 1996-97 i el 2000. a la zona 18 es 
va excavar un únic sector, una estança de planta rectangular, fins a arribar al nivell de 
circulació més modern conservat, que es va datar a la segona meitat del segle iii aC. 
sobre el paviment de terra batuda hi havia dues llars, construïdes amb sola de ceràmica, 
i al damunt, una capa de terra cremada. Cal destacar que s’hi varen trobar dues restes 
humanes corresponents a parts no cranials d’esquelet humà, una vèrtebra i un fragment 
de costella (Martin, Caravaca, 1998; Casas et al., 2002).

A la zona 19 es van identificar tres sectors, dels quals només es va excavar el sector 
2 fins a la roca mare, amb l’objectiu de datar una pedra amb inscripció ibèrica apareguda 
formant part dels materials de construcció del mur de tancament del sector per la seva 
banda nord. Les unitats estratigràfiques excavades que donaven materials arqueològics, 
es dataven entre el final del segle v i la primera meitat del segle iv aC, però no es va 
poder datar la construcció del mur (Casas et al., 2002). la inscripció va ser estudiada 
pel professor untermann, que va proposar, a tall d’hipòtesi, la possibilitat que fos una 
inscripció sepulcral (untermann, 2002).

al mateix temps que es portava a terme aquesta intervenció, es va reestudiar el 
material procedent de la sitja 128, situada parcialment sota un angle de la muralla de 
l’istme i excavada per M. oliva, amb l’objectiu d’establir una data post quem per a la 
construcció d’aquesta. els materials que l’obliteraven van donar una data de principis 
del segle iv aC (Casas et al., 2002).

el sondeig de la zona 22

La zona 22 és un espai identificat com a carrer, amb traçat est-oest, que connecta 
amb el carrer 2. a la banda est, abans de la intervenció s’hi observava un desnivell d’uns 
3 m, per sobre de la terrassa superior de l’ampliació de l’oppidum en la qual es troben 
emplaçades les zones 18 i 19. en aquest punt es va obrir un sondeig, de 4 m de llargada 
per una amplada de 2 m, que correspon a la del carrer, i que va permetre constatar una 
llarga cronologia que engloba diverses fases de modificació d’ús d’aquest espai, que van 
lligades amb el creixement i les fases de l’oppidum.

la fase d’urbanització més vella documentada correspon a dos murs que conformen 
el que ha estat interpretat com un accés al recinte murallat pel costat de llevant (Martin, 
Caravaca, Montalbán, 1996, p. 80). els estrats relacionats amb la seva construcció, que 
cobrien i anivellaven la roca mare, es daten de finals del segle vi aC o d’inicis del segle v 
aC. Per sobre es van trobar diversos nivells de circulació del carrer que es daten al llarg 
del segle v aC. la segona fase urbanística, en la qual es destrueix el mur de tancament 
nord, la defineix un canvi d’ús d’aquest espai, que possiblement va deixar de funcionar 
com a carrer. s’hi han documentat nivells de terres cremades, d’estructures de com-
bustió, en els quals es van obrir dues fosses que els rebentaven i que també tallaven els 
nivells de la fase anterior. Per sobre de les fosses es van descobrir un seguit d’estrats de 
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potència considerable i nivells de terra cremada, que poden correspondre una altra vega-
da a nivells de circulació que, cronològicament, s’esglaonen al llarg del segle iv aC.

la tercera i darrera fase constructiva està marcada per la construcció d’un mur que 
delimita pel nord l’espai i que s’emplaça seguint el mateix eix que marcava el mur nord 
de la primera fase constructiva. la funció d’aquest espai en aquesta darrera fase sembla 
que devia ser de nou la de carrer, i segurament era coetani a les darreres reformes urba-
nístiques en aquesta part del jaciment.

la gran quantitat de fusta carbonitzada que van donar els nivells amb carbons es-
mentats, ha estat un element de primer ordre per al coneixement de les estratègies de 
l’explotació del bosc en els entorns d’ullastret en els segles v-iii aC (Piqué, 2002).

L’edifici de caràcter aristocràtic de la zona 14

la zona 14 és un gran conjunt edilici de planta trapezoïdal, amb els costats llargs 
orientats de nord a sud i més o menys en paral·lel al tram de la muralla occidental de 
l’oppidum (Fig. 4 i 5). a la banda de ponent el límit de la zona 14 el marca la muralla 
occidental del jaciment, i més concretament el tram situat entre les torres 3 i 4, mentre 
que a llevant la zona 14 es troba delimitada pel carrer 2 o zona 13 que, com es veurà més 
endavant, constitueix una de les principals vies de circulació de l’oppidum. al nord, el 
límit de la zona 14 és un altre espai de circulació, el carrer zona 15, i al sud limita amb 
la zona 26, un espai pendent d’excavar que es coneix molt parcialment a través d’una 
prospecció geofísica que també ha permès constatar la continuació del carrer 2 / zona 
13, que comunicava les portes 1 i 4 del jaciment. 

la zona 14 es caracteritza pel fet que és una construcció multicompartimentada, 
amb una organització i distribució interna complexa, formada per diferents unitats fun-
cionals que presenten un alt grau d’especialització i que es troben estructurades entorn 
de patis i espais de circulació oberts.

A la banda nord de l’edificació (Fig. 6.1) els sectors 6, 7 i 8 conformen una unitat 
que, almenys en la darrera fase d’habilitació de l’espai, devia estar tancada amb una por-
ta a doble batent. aquest portal es devia obrir cap al sector 13, que constitueix un espai 
de circulació i d’accés a aquesta àrea des del carrer 2 o zona 13. la trobada de dos forns 
domèstics destinats a la cocció d’aliments al costat est de l’entrada al sector 8, juntament 
amb altres evidències arqueològiques, ha permès determinar que aquests àmbits devien 
estar destinats a l’emmagatzematge i la transformació de productes alimentaris (Martin 
et al., 2004, p. 272). el sector 9, adjacent a aquest conjunt i també accessible a través 
del sector 13, és un petit àmbit de caràcter domèstic amb un banc de pedra adossat a 
la paret oest. En darrer lloc, en aquest cos de l’edificació situat a la part septentrional, 
s’ha de destacar l’existència del sector 10, una habitació de planta trapezoïdal, gairebé 
quadrada, emplaçada a l’angle nord-est de la zona 14 que presenta una superfície útil 
d’aproximadament 23 m² (Fig. 6.2). disposa d’un únic accés a través d’una petita avant-
sala porticada (sector 30) que connecta amb el carrer 2 o zona 13, i és l’única estança de 
tot el conjunt a la qual s’accedeix directament des d’aquest carrer principal. en la pri-
mera fase d’utilització d’aquest espai les evidències arqueològiques permeten relacionar 
clarament la seva utilització amb algun tipus d’activitat metal·lúrgica. Posteriorment, 
entre el 340 i el 320 aC, es produeix una remodelació important en el nivell de circulació 
de l’habitació i un canvi en la seva funció. la trobada de nombroses restes amfòriques,  
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Figura 5. Planta general de la zona 14 del Puig de Sant Andreu corresponent a la fase 
més moderna (segona meitat del segle iii aC)

 
 
juntament amb el fet que es tracta d’un àmbit aïllat dins del context de la zona 14, que 
és l’únic que disposa d’un accés directe al carrer, són característiques comunes a les 
que presenten, per exemple, espais interpretats com a botigues o magatzems al jaciment 
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de lattes (Py, 1996, p. 141-258). en relació a aquesta interpretació es pot vincular la 
troballa, feta l’any 2006 en aquest sector, d’un tresoret monetari (Fig. 6.2) format per 54 
dracmes emporitanes (Codina, Martin, Prado, 2008). les característiques de les drac-
mes que conformen aquest tresoret, juntament amb la seva localització, semblen indicar 
que es tracta d’un dipòsit d’estalvi fruit d’un procés de selecció de les monedes que es 
va fer amb anterioritat a l’inici del període d’inestabilitat sorgit amb la segona Guerra 
Púnica, vers el 230-220 aC (Campo, 2008, p. 66). 

a la part central s’estructura un bloc constructiu constituït pels sectors 3/20, 4 i 5, 
als quals s’accedeix a través de dues avantsales porticades (sectors 18 i 19), que alhora 
s’obren a un passadís o corredor enllosat (sector 12). aquest corredor permet la comuni-
cació directa amb el carrer 2 o zona 13, a l’est, i amb el gran pati emplaçat a l’angle sud-
oest del conjunt (sector 11). la interpretació funcional d’aquesta agrupació d’estances 
es relaciona amb l’àmbit domèstic/residencial a partir de la trobada, en tots els sectors, 
de llars situades més o menys a la part central de les habitacions. 

al quadrant nord-oest de la zona 14 es localitza el sector 1, un espai amb una 
superfície superior als 60 m², al qual s’accedia des del pati sector 11 a través d’una 
avantsala porticada (sector 2). aquesta gran sala estava pavimentada amb un sòl de 
morter de calç, amb una preparació de grava, i a la part central es va identificar una 
llar de planta quadrada que ocupava una superfície aproximada de 2 m². als murs 
es conservaven restes de revestiment de morter hidràulic, que estava pintat amb una 
banda ampla de color negre blavós a la part baixa i a la resta l’alçat era de color blanc 
amb línies de color vermell. Per les característiques arquitectòniques i contextuals, s’ha 
interpretat que en aquest espai es devien desenvolupar les activitats de representació 
gentilícia, de trobada entre iguals o amb les clienteles, a banda del fet que podia haver 
estat també paral·lelament un lloc de culte privat d’àmbit domèstic o familiar (Codina, 
2006, p. 77).

davant l’entrada del sector 1, a l’interior del pati sector 11 i en altres espais propers 
han aparegut nombroses restes cranials humanes, algunes de les quals presenten senyals 
evidents de violència (Codina et al., 2011, p. 158-160).

en el quadrant sud-est, a la part de llevant del pati sector 11, els sectors 15 i 16 
conformen una unitat que molt probablement havia disposat d’una planta superior. des 
d’un punt de vista funcional aquestes estances presentaven nombrosos elements per ser 
interpretats com un taller metal·lúrgic. efectivament, en aquests sectors es van trobar 
dos forns polimetal·lúrgics i un bloc de pedra molt desgastat per la seva part superior, 
que possiblement va ser utilitzat com a enclusa. un altre element relacionat amb el fun-
cionament del taller metal·lúrgic és un gran bloc cúbic de gres buidat interiorment que, 
d’acord amb paral·lels identificats en altres jaciments, devia servir per contenir l’aigua 
necessària per refredar les eines del ferrer i els objectes metàl·lics que calia endurir per 
tremp (rovira, 2002, p. 528). 

al sud d’aquest taller metal·lúrgic es documenten els sectors 17 i 25, dues habita-
cions de planta rectangular que devien obrir directament al pati 11 i que no tenen una 
funció gaire definida, encara que s’ha suggerit la possibilitat que el sector 25 hagués 
pogut ser un espai de culte domèstic (Martin et al., 2004, p. 276). en aquesta mateixa 
àrea meridional de la zona 14 es va identificar el sector 28, una estança rectangular cons-
truïda aïllada al mig del pati, que només va estar en ús a la fase fundacional de l’edifici i 
que podria haver funcionat amb altres àmbits que foren arrasats amb la construcció dels 
sectors 17 i 25 en un moment posterior. 
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Figura 6. 1. Vista general de l’ala nord de la zona 14 del Puig de Sant Andreu. 2. Vista 
general dels sectors 10/30 i detall de la trobada del tresoret monetari
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d’altra banda, l’excavació dels nivells relacionats amb la construcció de tot el conjunt 
d’àmbits que conformen la zona 14 ha permès documentar un nombre important d’ofrenes 
faunístiques fundacionals, dipositades curosament sota el paviment de la major part de les 
estances. Des de l’inici de l’excavació i fins a aquest moment se n’han documentat un total 
de 72. És destacable que aquests dipòsits presenten característiques comunes que permeten 
distingir-les clarament de les restes faunístiques de consumició. en primer lloc, es troben 
sempre a l’interior de les estances i especialment a la zona més propera a les portes, diposi-
tades simplement a les capes de preparació dels paviments (Fig. 7.1), encara que en alguns 
casos també apareixen en una petita fossa ben delimitada (Fig. 7.2). en segon lloc, s’ha evi-
denciat que els ossos apareixen sempre sencers (la fragmentació és exclusivament postdepo-
sicional) i en alguns casos es troben en connexió anatòmica (cap, potes…). així mateix, la 
seva distribució anatòmica segueix models clars que ja apareixen en altres jaciments (Miró, 
Molist, 1990; Valenzuela, 2008). normalment les restes que apareixen en cada dipòsit cor-
responen a un sol individu, però no és rar trobar-ne diversos en una mateixa ofrena. 

actualment aquestes ofrenes es troben en estudi per part de la dra. sílvia Valenzue-
la però els resultats preliminars (Codina et al., 2009) ja evidencien que els animals, ma-
joritàriament, varen ser sacrificats en el primer any de vida. La major part dels dipòsits 
corresponen al tipus A de la classificació Miró i Molist (1990), on totes les parts anatò-
miques són presents i parcialment en connexió. s’ha d’esmentar una absència general 
de vèrtebres, la qual cosa, juntament amb l’absència de l’esquelet axial, suggereix una 
consumició parcial o almenys una manipulació de l’animal abans de la seva deposició 
(extracció de vísceres, esquarterament parcial...). 

Pel que fa a la interpretació global de la zona 14, sembla molt plausible que aquest 
conjunt de construccions correspongués a un grup familiar pertanyent a l’elit de la so-
cietat local que ostentava el poder. en certa manera, constituiria una reinterpretació en 
el món indígena de models colonials coneguts, molt probablement, a través de l’assen-
tament grec d’empúries (Martin et al., 2004). la importància d’aquest grup familiar 
vindria testimoniada, entre altres evidències i a banda de les dimensions del conjunt, 
per dues accions associades a la construcció de l’edifici que van comportar l’apropiació 
d’elements públics/comunitaris. efectivament, per la banda sud es va incorporar al con- 

Figura 7. 1. Detall d’una ofrena documentada en el nivell de preparació d’un pavi-
ment. 2. Detall d’una ofrena dipositada dins d’una fossa
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junt l’espai ocupat anteriorment pel carrer que permetia accedir directament a la torre 3 
(Martin et al., 2004, p. 266). així mateix, es va obrir una nova porta a la muralla occi-
dental (porta 8), no planificada en la refacció de la muralla del segle iv aC, que permetia 
un accés directe al conjunt des de l’exterior (Prado, 2008, p. 350-351).

en relació a la zona 14, cal esmentar també que en els sectors 10 i 28 es van efectuar 
sengles sondejos, fins a la roca natural, amb la finalitat de determinar la seqüència estra-
tigràfica prèvia a la construcció de la zona 14 i intentar establir així la primera ocupació 
d’aquesta àrea de l’oppidum. així, en el sondeig fet al sector 10, per sota del paviment 
de la fase fundacional de la zona 14, es van identificar tres nivells d’habilitació. Al sector 
28, malgrat les dimensions reduïdes de l’espai excavat, la major potència estratigràfica 
conservada va permetre identificar amb claredat fins a 17 nivells d’habilitació de l’espai 
per sota de la primera fase de la zona 14. en ambdós casos aquests nivells s’esglaonen, 
cronològicament, des de la primera meitat del segle iv aC fins a la segona meitat del segle 
vi aC. d’aquesta manera s’han pogut constatar, per duplicat, evidències clares que aques-
ta zona ja havia estat ocupada durant la primera fase d’iberització reconeguda al conjunt 
d’Ullastret i en general al nord-est català. D’altra banda, no s’ha identificat cap indici 
d’una ocupació prèvia en forma de cabanes preibèriques, d’inicis de l’edat del ferro, 
com les que es van poder documentar als sondejos a-1 i C’01 de l’illa d’en reixac, o les 
ocupacions que es documentaren, tot i que de forma menys evident, vora l’angle sud-oest 
del mateix Puig de sant andreu (Codina, Martin, Prado, 2008, p. 114).

el carrer 2 / zona 13 i les zones 15, 16 i 25

a banda de l’excavació del conjunt que conforma la zona 14, des dels inicis del 
projecte es va fer evident la necessitat d’estendre l’àrea objecte d’estudi per tal d’obte-
nir una millor interpretació i contextualització d’aquest espai en relació amb la trama 
urbana de l’oppidum (Fig. 8).

el carrer 2 o zona 13 és un gran eix viari, orientat en sentit nord-sud, que transcorre 
més o menys en paral·lel al traçat de la muralla oest i que constitueix el principal eix 
vertebrador de la terrassa occidental inferior de l’oppidum, comunicant la porta 4 amb la 
zona sud-oest i els entorns de la porta 1. en relació a aquest carrer, es va intervenir durant 
diverses campanyes, especialment en el tram que coincideix amb la façana de llevant de la 
zona 14. aquestes intervencions van permetre documentar, al llarg de tot l’espai excavat, 
un nivell de circulació format en els laterals per una capa de terra argilosa, molt compacta, 
i a la part central per un empedrat construït amb còdols i pedres petites molt ben travades. 
aquest dispositiu central devia servir per canalitzar i conduir les aigües pluvials, proce-
dents dels edificis i dels carrers secundaris que conflueixen en aquesta via principal, a 
l’exterior de l’assentament per sota de la porta 4 a través d’una canalització que travessa 
perpendicularment el llindar d’aquesta porta (Prado, 2008, p. 195). d’altra banda, per 
sobre d’aquest sòl i a tocar de la façana occidental de la zona 25, es va identificar un forn 
polimetal·lúrgic i evidències de treballs relacionats amb el metall. així mateix, és desta-
cable també que per sobre d’aquest paviment, en els darrers nivells d’ocupació i en els 
corresponents a l’abandonament d’aquest espai, varen aparèixer nombroses restes cranials 
humanes corresponents a diversos individus. aquestes restes apareixen associades a espa-
ses de tipus la tène amortitzades (perforades o doblegades) i sembla evident que, conjun-
tament, haurien estat exposades a la façana dels edificis. A través d’aquestes troballes es 
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constata, una vegada més, el ritual d’exposició pública de caps tallats i armes inutilitzades 
que, com ja s’ha vist anteriorment a la zona 14, s’ha documentat en altres zones del mateix 
jaciment (agustí, Martin, 2006; Codina et al., 2011).

la zona 15 correspon a un carrer, orientat en sentit est-oest, que sorgeix i transcor-
re en perpendicular a l’oest del carrer 2 o zona 13 i que permet accedir a la torre 4. el 
seu traçat separa els conjunts arquitectònics de la zona 14 al sud i la zona 16 al nord, 
sense que s’hagi documentat cap tipus d’accés des d’aquest carrer als espais adjacents 
anteriorment esmentats. aquest fet sembla indicar que l’existència i la funció d’aquest 
carrer és, almenys en aquesta darrera fase constructiva de l’oppidum, la de permetre 
un accés ràpid a la torre des del carrer principal. d’aquesta manera es facilitava una 
circulació àgil i racional del contingent defensiu que, en funció de les necessitats, podia 
concentrar ràpidament efectius a la torre. en aquest sentit, encara que no sempre s’ha 
pogut documentar arqueològicament, podem suposar accessos similars a la major part 
de les torres circulars emplaçades en el traçat occidental de la fortificació (Prado, 2010, 
p. 573). Aquesta disposició dels carrers, doncs, evidencia una planificació intencionada 
de la trama urbana amb relació a la configuració defensiva de l’oppidum.

Figura 8. Planta esquemàtica de la zona 14 i de les zones adjacents (zones 13, 15, 16 i 25)
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la zona 16 correspon a un conjunt constructiu emplaçat al nord del carrer de 
la zona 15, que es trobava molt afectat pels condicionaments del terreny fets en 
època moderna amb la finalitat de crear una terrassa artificial per facilitar el conreu 
d’aquesta àrea del turó. Per aquest motiu els nivells corresponents als segles iii i ii 
aC dels sectors situats a la banda septentrional d’aquesta zona havien estat arrasats 
i, immediatament per sota del nivell superficial, l’estratigrafia documentada corres-
pon a una fase anterior a finals del segle iv aC. dels àmbits excavats en extensió al 
costat meridional, en el sector 1 es van identificar dos nivells d’habilitació de l’espai 
relacionats amb una estructura circular de pedres, situada a la banda est, que alhora 
aparentment devia funcionar amb un forat de pal delimitat per pedres situat a poc 
més d’un metre al nord. inicialment, aquests elements varen ser interpretats com una 
possible estructura de premsatge (Martin et al., 2000, p. 71), però els estudis poste-
riors dels sediments recollits no permeten confirmar aquesta hipòtesi. D’altra banda, 
a l’est del sector 1 es va identificar una unitat funcional formada pels sectors 3 i 4, 
comunicats interiorment entre si i aparentment amb un únic accés des de l’exterior 
obert al carrer 2 o zona 13. d’aquests espais, s’ha de destacar la troballa feta a l’angle 
sud-oest del sector 3 d’un conjunt de recipients amfòrics format per dues àmfores 
ibèriques, una de púnica centremediterrània i una àmfora ròdia de la forma iv de 
Grace (Fig. 9). la datació d’aquest conjunt s’estableix, a partir de l’àmfora ròdia, 
entre el 180 i el 150 aC i permet confirmar la utilització puntual d’alguns àmbits del 
jaciment almenys fins a les darreries del primer quart del segle ii aC (Codina, Martin, 
Prado, 2010, p. 275-276). 

la zona 25 és un conjunt de planta trapezoïdal, amb una orientació nord-sud, que 
es troba a ponent de la zona 14 i només separada d’aquesta pel carrer 2 o zona 13. en 
aquesta zona, bàsicament, es van excavar els nivells superficials de tot el conjunt per tal 
de delimitar-ne l’estructura. això va permetre posar al descobert un gran enderroc de 
pedres mitjanes i petites que cobreix completament la meitat sud d’aquesta zona (Co-
dina et al., 2006, p. 182). a banda d’aquesta intervenció inicial, només s’ha continuat 
intervenint en els sectors 12, 14 i 15, que conformen una unitat funcional emplaçada a 
l’extrem nord d’aquesta zona. aquest espai presenta una superfície conjunta lleugera-
ment superior als 70 m² i disposa d’un únic accés des de l’exterior a través d’una gran 
porta a la façana nord del sector 12. 

d’altra banda, i també en relació amb la zona 25, s’ha de destacar la trobada de 
diversos carreus de pedra decorats amb sanefes d’oves en relleu. Concretament, es 
tracta dels blocs que es troben formant part de la filada superior de l’extrem sud del 
mur que delimita els sectors 10 i 11 de la zona 25 per la banda oest i que confor-
men la façana d’aquests àmbits en relació amb el carrer 2 o zona 13. aquests blocs, 
fets de gres arcòsic procedent de la pedrera dels Clots de sant Julià de Canapost 
(Forallac, Baix Empordà), foren reaprofitats en aquest edifici com a material de 
construcció. la funció primària d’aquests, però, sembla que devia ser la de formar 
part de l’estructura i de la decoració d’un edifici de caràcter monumental que podria 
datar de finals del segle v aC o principis del segle iv aC (Codina, Martin, Prado, 
2008, p. 114). 
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Figura 9. 1. Vista general del conjunt d’àmfores localitzades al sector 3 de la zona 16 
del Puig de Sant Andreu. 2. Detall de l’àmfora ròdia

Cronologia de les fases fundacional i d’abandonament del conjunt 
de la zona 14 del Puig de Sant Andreu

Les excavacions que s’han fet fins ara a la zona 14, si bé encara no han finalitzat, 
han aportat un conjunt ceràmic prou important i homogeni que permet datar les fases 
fundacional i d’abandó d’aquest conjunt constructiu. Per aquest motiu creiem conveni-
ent presentar-ho com un estudi a part.

Fase fundacional

Pel que fa a la datació de la construcció en aquest estudi preliminar es disposa del 
material aparegut en els estrats fundacionals dels sectors 1, 5, 7, 9, 10, 17 i 27 (Fig. 5), 
que són els que actualment han estat completament excavats. en total s’han inventariat 
9.730 fragments ceràmics, entre els quals s’han identificat 652 individus. El materi-
al objecte d’estudi s’ha dividit en 3 grans categories: àmfores (ÀMF.: 108 individus, 
16,56%), vaixella indígena (V.ind.: 427 individus, 65,50%), i vaixella d’importació 
(V.imp.: 115 individus, 17,94%).

dins el grup de les àmfores, les ibèriques són les més abundants amb 71 individus 
(10,89% total i un 65,74% ÀMF.) (Fig. 10.1-11). dins aquest grup amfòric hi ha un 
repertori formal de vores molt variat que majoritàriament pertanyen als models ai-1, 
ai-2 i algun individu del model ai-3 de Manzano (Manzano, 1999, p. 367-368). el 
primer model es caracteritza per un llavi col·locat sobre l’espatlla, amb alçades que 
van d’1 a 2 cm. el segon model presenta formes idèntiques, però el llavi no sobresurt 
més de 0,50 cm per sobre de l’espatlla. el tercer model es caracteritza perquè el llavi 
segueix la inclinació de l’espatlla. en els exemplars de la zona 14 els diàmetres de la 
boca majoritàriament mesuren entre 100 i 140 mm, tot i que també se’n troba algun cas 
excepcional de 90 mm o de 150 mm de diàmetre. Pel que fa a les àmfores d’importació, 
el grup més important són les àmfores púniques ebusitanes amb 29 individus (4,48%   
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Figura 10. Àmfores de la fase fundacional: 1-11, àmfores ibèriques; 12, àmfora púnica 
del Cercle de l’Estret; 13-17, àmfora púnica ebusitana; 18, àmfora púnica centremedi-

terrània; 19, àmfora massaliota
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que hi ha algun exemplar dubtós que s’acosta a la forma t-8.1.2.1, però que es fa difícil de 
precisar. l’àmfora massaliota hi és present amb 3 individus (0,46% total, 2,78 % ÀMF.) 
(Fig. 10.19) que són un pivot i dues vores bd 7 que tenen una àmplia cronologia que va 
d’inicis del segle iv fins a finals del segle iii aC. en jaciments com lattes aquesta forma 
és habitual a partir de mitjan segle iv aC (Py, adroher, sanchez, 2001, p. 170). el material 
amfòric procedent de l’àrea púnica del Cercle de l’estret està representat amb 2 individus 
(0,31% total, 1,85% ÀMF.). ambdues vores pertanyen al model t-11.2.1.4. (Fig. 10.12) 
propi de finals del segle v i d’inicis del segle iv aC (ramon, 1995, p. 236). l’àmfora pú-
nica centremediterrània tan sols hi és present amb 1 individu (0,15% total, 0,93% ÀMF.). 
Pertany a una vora que morfològicament s’acosta al model t-2.2.1.2. (Fig. 10.18). aquest 
té una cronologia centrada en els primers terços o primera meitat del segle iv aC (ramon, 
1995, p. 179). la presència d’àmfora grega és mínima (0,15% total, 0,93% ÀMF.) i no se 
n’ha pogut determinar cap forma ni procedència. l’àmfora grecoitàlica també només hi és 
present amb 1 individu (0,15% total, 0,93% ÀMF.), amb un pivot massís, allargat i rematat 
amb un botó. aquests tipus de bases pertanyen a les àmfores grecoitàliques més corrents 
com ara els models lWc i d. aquest exemplar s’ha de considerar una intrusió. 

del grup de la vaixella indígena (427 ind. 78,49% Vaixella) la producció més re-
presentada és la ceràmica comuna ibèrica amb 210 individus (32,21% total, 38,60% 
Vaixella, 49,18% V.ind.) (Fig. 11.1-9). la gran majoria d’aquests individus correspo-
nen a gerres d’emmagatzematge. la forma més ben documentada són les gerres de cos 
bicònic, amb coll cilíndric o lleugerament obert, i amb vores que poden ser verticals, 
horitzontals o exvasades. també hi ha grans gerres de cos globular o ovoide amb un coll 
incipient o sense, acabades amb vores exvasades. Pel que fa a la vaixella de taula la for-
ma més documentada són els bols de vora reentrant o verticals. també hi ha les gerres de 
petites dimensions com ara bicònics i olpes, un plat tapadora (Fig. 11.8), una imitació de 
lècana (lekanis) (Fig. 11.7) i un tap (Fig. 11.9). també hi ha dos fons de morters ibèrics 
els quals semblen imitar els morters d’origen púnic. la ceràmica de la costa catalana hi 
és present amb 53 exemplars (8,13% total, 9,74% Vaixella, 12,41% V.ind.) (Fig. 11.10-
16). entre aquests hi ha representades les formes 1, 15, 25, 28, 29, 30 i 31 de rodríguez 
(rodríguez et al., 2003). la forma més recurrent és la gerreta bicònica seguida de l’escif 
(skyphos) i de la pàtera i el bol. en aquesta producció tant es troben exemplars amb cuita 
oxidant com reduïda, tot i que aquesta última és la més abundant. un cas excepcional 
presenta decoració pintada amb bandes paral·leles de color marró i blanc (Fig. 11.11). 
la ceràmica ibèrica pintada, amb 13 individus (1,99% total, 2,39% Vaixella, 3,04% 
V.ind.) (Fig. 11.17-19) està representada per grans gerres similars a les de la comuna 
ibèrica, decorades amb pintura marró i/o blanca. la decoració que s’ha documentat bà-
sicament consisteix en bandes paral·leles que solen estar situades a la panxa de la peça 
i a la zona de les vores. de manera gairebé testimonial es documenta un sol individu de 
ceràmica de pasta clara atribuïble als tallers d’ullastret (0,15% total, 0,18% Vaixella, 
0,23% V.ind.). Correspon a un fons de plat/bol còncau, amb peu anular sense pintura a 
l’interior. aquest cas s’ha de considerar com un element residual. en aquesta fase de la 
zona 14 la ceràmica de cuina feta amb torn està representada per 23 individus (3,53% 
total; 4,23% Vaixella, 5,39% V.ind.). aquesta producció es caracteritza per unes pastes 
de color marró fosc, amb desgreixants formats per quars, mica i feldespat. les formes 
més repetides són les caccabe amb la vora amb encaix per a la tapadora (Fig. 11.27, 28), 
una olla amb vora vertical de secció triangular (Fig. 11.29), dos plats d’ala (Fig. 11.30, 
31), tapadores (Fig. 11.24, 25) i un vaset de parets rectes, vora girada i llavi arrodonit  
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Figura 11. Vaixella indígena de la fase fundacional: 1-9, ceràmica comuna ibèrica; 
10-16, ceràmica de la costa catalana; 17-19, ceràmica ibèrica pintada; 20-23, cerà-

mica feta a mà; 24-31, ceràmica de cuina feta a torn
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(Fig. 11.26). la ceràmica feta a mà hi és present amb 127 individus (19,48 % total, 
23,35% Vaixella, 29,74% V.ind.) (Fig. 11.20-23). entre les formes recuperades desta-
quen sobretot les urnes de perfil en S i fons pla, i altres amb vores verticals i llavis arro-
donits. també hi ha alguna olla amb vora amb encaix, bols hemisfèrics, i una tapadora. 
les pastes són grolleres, majoritàriament de color marró fosc o negre i amb desgreixant 
molt visible format bàsicament per quars, mica i feldespat.

la vaixella d’importació (117 ind., 21,30% Vaixella) majoritàriament està represen-
tada pels productes d’origen àtic. la ceràmica àtica de vernís negre hi és la més abundant, 
amb 95 individus (14,57% total, 17,46 % Vaixella, 81,20% V.imp.) (Fig. 12.1-12). les 
formes més representades són l’escif (skyphos), el bol de vora girada, el bol de vora reen-
trant, l’stemless, la kylix skyphos i el bolsal. de manera excepcional també s’hi troben un 
lècit (lekythos) (Fig. 12.10) de petites dimensions, una llàntia (Fig. 12.12), i una base de 
lècana (lekanis). els bols, els plats i les copes porten decoració a rodeta que encercla un 
grup de palmetes entrellaçades. La presència de ceràmica àtica de figures roges és menor 
respecte a la ceràmica àtica de vernís negre. se n’han recuperat 11 individus (1,69% total, 
2,02% Vaixella, 9,40% V.imp.) (Fig. 12.13-15). tal i com passa amb els vernissos negres 
la forma més recurrent és l’escif (skyphos), seguit del crater (kratera) de campana i un 
exemplar de kylix skyphos. Entre els fragments informes també s’ha pogut identificar un 
fragment de cílix (kylix) i un de tapadora de lècana (lekanis). tots aquests vasos decorats 
pertanyen a tallers propis del segon quart del segle iv aC com ara el Pintor del tirs negre, 
el grup del noi Gras i el grup Viena 116. Pel que fa a la ceràmica de pasta clara, present 
amb 5 individus (0,77% total, 0,92% Vaixella, 4,27% V.imp.) a vegades es fa difícil de 
poder determinar si l’origen és massaliota o de roses. les formes representades són les 
gerretes amb nanses aixecades (Fig. 12.22), una vora d’un possible estamne (stamnos) del 
taller de roses que, tot i que no conserva restes de decoració, pertany a la forma Cl-ros 
43 (Fig. 12.23), i una gerra amb vora de secció triangular similar a les formes Cl-ros 50 
o Cl-Mas 525. altres produccions d’importació són molt escadusseres i poc representa-
tives i en alguns casos, com ara la grisa monocroma, s’han de considerar com una intrusió. 
Cal destacar la presència de ceràmica comuna púnica centremediterrània (0,15% total, 
0.18% Vaixella, 0,85% V.imp.) amb un individu que pertany a la base d’una olpa 521c 
(Fig. 12.24), i un fragment informe de pasta verdosa, porosa, i decorat amb bandes paral-
leles de color gris. Finalment també s’ha d’esmentar la presència de ceràmica comuna 
ebusitana amb 2 morters (0,31% total, 0.37% Vaixella, 1,71% V.imp.).

en resum, es pot veure com els productes més nombrosos són els d’origen ibèric 
(76,38%) seguits de la vaixella àtica (16,26%) que tenen un predomini absolut respecte 
de la resta de la vaixella d’importació i, finalment, els productes ebusitans (4,76%) que 
amb el model d’àmfora t.8.1.1.1 sobresurten de les altres importacions amfòriques. la 
resta de productes sumats arriben al 2,60%. aquest conjunt ceràmic ens situa la funda-
ció de la zona 14 dins el segle iv aC. la presència de determinades produccions, com ara 
la pasta clara dels tallers de roses, que segons a.M. Puig es comença a produir a partir 
de la segona meitat del segle iv aC (Puig, Martin, 2006, p. 466), les ceràmiques indíge-
nes de cuina fetes a torn, l’aparició de les quals a l’illa d’en reixac se situa a la segona 
meitat del segle iv aC (Martin, lafuente, 1999, p. 322) i l’olpa púnica 521C de lancel, 
permeten precisar la datació post quem en el 350 aC. l’absència total i absoluta del taller 
de les petites estampilles és un factor determinant per proposar el terminus ante quem de 
la fundació de la zona 14 al 325 aC. aquesta datació coincideix amb la segona meitat de 
la fase V de l’illa d’en reixac (Martin, lafuente, 1999, p. 322-323).
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Figura 12. Vaixella d’importació de la fase fundacional: 1-12, ceràmica àtica de ver-
nís negre; 13-21, ceràmica àtica de figures roges; 22-23, ceràmica de pasta clara; 24, 

ceràmica comuna púnica centremediterrània.
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Fase d’abandonament

la datació de l’abandonament del conjunt de la zona 14 ens la dóna el material 
disposat sobre els nivells d’ocupació més moderns coberts pels nivells d’enderroc. en 
aquest cas s’han estudiat els materials ceràmics i numismàtics dels sectors 1, 3, 5, 9, 10, 
11, 12, 15, 16, 17, 23, 25 i 30 (Fig. 5). la naturalesa d’aquests estrats fa que comptem 
amb molts menys fragments i exemplars respecte a la fase fundacional. en total s’han 
inventariat 4.745 fragments ceràmics entre els quals s’han identificat 233 individus; 27 
pertanyen a àmfores (11,59%), 187 a vaixella indígena (80,26%) i 18 a vaixella d’im-
portació (7,73%).

dins la categoria de les àmfores, les ibèriques són el grup més nombrós amb 10 
individus (4,29% total, 35,71% ÀMF.) (Fig. 13.1-4). en aquesta fase la majoria de 
les àmfores pertanyen als grups ai-2 i ai-3, amb vores formalment molt similars i que 
gairebé no sobresurten respecte de la paret del recipient. també tenen diàmetres molt 
uniformes que oscil·len entre els 110 i 120 mm. a diferència de la fase fundacional, en 
aquesta fase d’abandó l’àmfora d’importació més abundant és l’envàs d’origen centre-
mediterrani amb 8 individus (3,43% total, 28,57% ÀMF.). en aquest grup hi trobem 
els models T.4.2.1.5. (Fig. 13.5,6) que es produeixen fins a mitjan segle iii aC (ramon, 
1995, p. 189), el model t.5.2.3.2. (Fig. 13.7) que es produeix en l’últim terç del segle 
iii aC (Ramon, 1995, p. 199) i finalment el model T.7.2.1.1. (Fig. 13.12) que és coetani 
a l’anterior, però la producció del qual s’allarga fins a la primera dècada del segle ii aC 
(ramon, 1995, p. 205-206). entre els fragments d’àmfores centremediterrànies també 
hi ha una nansa a la base de la qual hi ha un segell emmarcat per una cartela circular on 
hi ha representats els símbols –rr de l’alfabet fenopúnic (Fig. 13.11). d’àmfora púnica 
ebusitana només se n’han recuperat 4 individus (1,72 total, 14,29% ÀMF.) entre els 
quals no s’ha pogut identificar cap forma d’àmfora concreta. L’àmfora grecoitàlica tam-
poc destaca per un gran nombre d’individus. dels 3 individus recuperats (1,29% total, 
10,71% ÀMF.) hi ha 2 pivots buits propis dels models lWa i b (Fig. 13.14,15). l’àmfora 
púnica del Cercle de l’estret tan sols hi és present amb un sol individu (0,43% total, 
3,57% ÀMF.) que correspon al tipus t. 8.2.1.1. (Fig. 13.13) amb una àmplia cronologia 
situada des de la primera meitat del segle iv fins a finals del segle iii aC (ramon, 1995, 
p. 225-226). recipients amfòrics d’origen grec o massaliota només es documenten a 
partir de fragments informes els quals no són representatius a l’hora d’establir la datació 
de la fase d’abandó.

Pel que fa a la vaixella indígena les produccions més ben documentades i nom-
broses són les comunes ibèriques amb 106 individus (45,49% total, 51,71% Vaixella, 
56,68% V.ind.) (Fig. 14.1-12). entre aquestes podem distingir dos grups: els recipi-
ents d’emmagatzematge i la vaixella de taula. entre els recipients d’emmagatzematge 
destaquen les grans gerres ovoides amb la vora exvasada i llavis amb seccions que 
poden ser arrodonides, triangulars o rectangulars i amb nanses de cinta acanalades, 
col·locades a la meitat superior de la peça. en una d’aquestes, a la part inferior del 
recipient, es conserva un broc vessador (Fig. 14.1). altres grans gerres són bicòniques, 
amb vora exvasada i llavi de secció triangular. Finalment també s’ha recuperat la part 
superior d’un recipient obert amb les parets rectes, lleugerament obertes, i amb una 
vora exvasada ametllada (Fig. 14.3). Pel que fa a la vaixella de taula dominen les pà-
teres o bols de vora reentrant, les pàteres de vores verticals i llavis engruixits i bols de 
fons umbilicat. també hi ha imitacions d’olpes púniques (Fig. 14.12), d’escifs (skyp 
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Figura 13. Àmfores de la fase d’abandonament: 1-4, àmfores ibèriques; 5-12, àmfora púni-
ca centremediterrània; 13, àmfora del Cercle de l’Estret; 14-15, àmfores grecoitàliques
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hos) àtics, un crater (kratera) (Fig. 14.11), un gobelet (Fig. 14.9) i sobretot gerretes 
bicòniques. el repertori de vaixella de ceràmica de la costa catalana, amb 42 individus 
identificats (18,03% Total, 20,49% Vaixella, 22,46% V.Ind.) (Fig. 14.13-17), s’assimila 
molt al de la vaixella de taula de ceràmica comuna ibèrica. en aquest cas trobem repre-
sentades les formes 1, 9, 12b, 15, 28, 29, 30 i 38 de rodríguez (rodríguez et al., 2003) 
amb un predomini clar de les gerretes bicòniques, tot i que també cal destacar formes 
que no són gaire habituals com ara el plat de peix (Fig. 14.16). la ceràmica ibèrica 
pintada només està representada per 2 individus (0,86% total, 0,98% Vaixella, 1,07% 
V.Ind.). El més ben conservat i significatiu pertany a un càlat (kalathos) (Fig. 14.18) que 
formalment s’acosta al model a2 d’empúries i que es data dins la primera meitat del 
segle ii aC (Conde, 1991, p. 145-147). té les parets rectes, lleugerament obertes, la vora 
horitzontal i el llavi motllurat. la decoració, feta amb pintura marró, es troba disposada 
a la vora i a les parets exteriors. a la part superior de la vora hi ha dues bandes de dents 
de serra contraposades, separades per una banda recta. a les parets exteriors hi ha dues 
bandes horitzontals situades sota del llavi de les quals pengen cercles concèntrics se-
cants. la ceràmica de cuina feta a torn indígena en aquesta fase ja està plenament conso-
lidada. amb 28 individus (12,02% total, 13,66% Vaixella, 14,97% V.ind.) (Fig. 15.1-6), 
sobrepassa de manera clara la ceràmica feta a mà. el repertori formal bàsicament no ha 
canviat respecte a la fase de fundació. es basa sobretot en les caccabe amb el llavi arro-
donit amb encaix a la part interior, nanses de cinta acanalades i sobrealçades col·locades 
a la meitat superior de la peça i el fons intern còncau (Fig. 15.1,4). també hi ha urnes 
amb les vores verticals o inclinades amb els llavis arrodonits (Fig. 15.5,6) i tapadores 
(Fig. 15.3). Finalment, de ceràmica feta a mà tan sols n’hi ha 8 individus (3,43% total, 
3,90% Vaixella, 4,28% V.ind.) (Fig. 15.7-9). entre els exemplars recuperats hi trobem 
dues urnes, un bol de parets verticals lleugerament còncaves amb el llavi de secció rec-
tangular i un plat/copa poc profund amb les parets molt obertes.

a la vaixella d’importació, en aquesta fase, predominen els tallers de roses amb 
7 individus (3% total, 3,42% Vaixella, 38,89% V.imp.). sis d’aquests corresponen a 
vernissos negres entre els quals les formes documentades són roses 10, 11, 12 i 80 (Fig. 
15.10-14). un altre exemplar correspon a una copa de pasta clara recoberta amb engalba 
de color marró. es tracta d’una copa poc profunda, amb la vora vertical i el llavi arro-
donit (Fig. 15.15). tot i que les característiques físiques fan indubtable la seva atribució 
als tallers de roses, formalment no s’adiu amb cap de les copes de pasta clara Cl-ros 
11 o 12 documentades al jaciment altempordanès (Puig, Martin, 2006, p. 473-475). els 
vernissos campanians són els segons més abundants dins la vaixella d’importació amb 5 
individus (2,15% total, 2,44% Vaixella, 27,78% V.imp.) (Fig. 15.17-20). tots correspo-
nen a la campaniana a i les formes documentades són dues copes lamb-33b, una copa 
lamb-33a, un bol lamb-27, i una copa lamb-25. la ceràmica comuna púnica ebusitana 
és molt testimonial, amb un sol individus (0,43% total, 0,49% Vaixella, 5,55% V.imp.) 
que pertany a un bol de la forma lancel 274 (Fig. 15.16). altres productes d’importa-
ció com ara els vernissos negres àtics, amb 3 individus (1,29% total, 1,46% Vaixella, 
16,67% V.imp.) també són testimonials i poc representatius i s’han de considerar ele-
ments residuals de fases anteriors.

el material numismàtic recuperat sobre els nivells d’ocupació més moderns de la 
zona 14 està format per tres monedes hispanocartagineses localitzades als sectors 1 i 11. 
una correspon a una emissió dels anys 237-206 aC (Fig. 15.21) i les altres foren encu-
nyades entre els anys 218-206 aC (Fig. 15.22-23) (Campo, 2006, p. 264-265). 
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Figura 14. Vaixella indígena de la fase d’abandonament: 1-12, ceràmica comuna 
ibèrica; 13-17, ceràmica de la costa catalana; 18, ceràmica ibèrica pintada.
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Figura 15. Vaixella indígena, d’importació i numismàtica de la fase d’abandonament: 
1-6, ceràmica de cuina feta a torn; 7-9, ceràmica feta a mà; 10-14, ceràmica de vernís 

negre dels tallers de Roses; 15, ceràmica de pasta clara del taller de Roses; 16, ceràmica 
comuna púnica; 17-20, ceràmica campaniana A; 21-23, monedes hispanocartagineses.
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Tots aquests materials descrits fins ara, tant els models amfòrics com la vaixella de 
taula, majoritàriament són propis del darrer quart del segle iii aC. Gràcies a les monedes 
hispanocartagineses es pot precisar el post quem en el 218 aC. el càlat (kalathos) pintat 
o la copa de campaniana a lamb 25, que es comencen a produir durant els primers anys 
del segle ii aC, juntament amb l’absència d’altres models campanians propis del segle ii 
o de models amfòrics ebusitans com ara el t.8.1.3.2. permeten establir el terminus ante 
quem dins els primers decennis del segle ii aC (190-180 aC). aquesta datació ja havia 
estat proposada anteriorment en estudis referents als materials ceràmics dels moments 
finals d’ocupació dels dos hàbitats d’Ullastret (Esteba et al., 1998, p. 155; Codina, 2006, 
p. 62).
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Protocol de recollida i mostreig de restes 
bioarqueològiques1

AssociAció cAtAlAnA de BioArqueologiA (AcBA)2

1. Introducció

l’estudi de les restes bioarqueològiques ens remet a problemàtiques diverses, que van 
des de l’anàlisi del medi natural antic fins a l’explotació dels recursos animals i vegetals 
presents en aquest medi per part de les comunitats del passat. els mètodes de recollida 
i mostreig de les disciplines bioarqueològiques formen part del treball arqueològic de 
camp. És per això que és convenient que s’estableixi un protocol de mostreig bàsic 
adreçat a les persones responsables d’una excavació, adaptat a la pràctica del terreny i 
que respongui a l’exigència científica de l’arqueologia.

Els nombrosos treballs fets sobre la recollida de mostres ofereixen un ventall am-
pli de possibilitats que permeten abordar les problemàtiques particulars dels contextos 
arqueològics. L’adequació de les estratègies de mostreig i una major eficiència de les 
tècniques en el tractament de les mostres han repercutit favorablement en la interpreta-
ció arqueològica. En diverses disciplines bioarqueològiques, el mostreig és una pràctica 
necessària en diferents etapes de la investigació. El tipus de mostreig s’ha d’adaptar a 
l’estratègia general de l’excavació, als objectius de la recerca, al tipus de jaciment i a la 
diversitat temporal i espacial dels estrats (vegeu taules i-iii).

les restes bioarqueològiques, segons les seves dimensions —que condicionen el 
mètode de recuperació— es poden classificar en tres grups: macrorestes, microrestes i 
restes microscòpiques. A més, cal tenir en compte l’existència de registres específics de 
naturalesa molt diferent (empremtes vegetals i animals, microestries dentàries, isòtops, 
elements traça, etc.), que completen la informació bioarqueològica que proporcionen 
les restes.

1. Presentació feta per Ramon Buxó i Sílvia Valenzuela.
2. la proposta inicial del “Protocol de recollida i mostreig de restes bioarqueològiques” va ser redactada 

per Ethel Allué, Ramon Buxó, Juan Manuel López-García, Julià Maroto, Jordi Nadal, Mònica Oliva, Sílvia 
Valenzuela i Riker Yll. El text final incorpora esmenes presentades per Rosa M. Albert, Ferran Antolín, Carme 
Cubero, Lluís Garcia i Marta Portillo, i va ser aprovat per l’Assemblea General de l’Associació Catalana de 
Bioarqueologia el dia 15 de maig de 2010.
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en aquest document es fa referència als protocols de recollida i mostreig de les 
restes bioarqueològiques, però limitant-se, pel que fa a les restes microscòpiques, a les 
més freqüents, que són els pol·lens i els fitòlits. Les altres restes microscòpiques (àcars, 
ostràcodes, diatomees, residus orgànics, etc.) i els registres específics requereixen proto-
cols propis que no s’abordaran aquí. Així mateix, tampoc es contempla casos específics 
com carboneres i jaciments subaquàtics, on caldrà adaptar els protocols a les caracterís-
tiques del jaciment.

2. Recollida de les restes i mostres

Les restes bioarqueològiques s’acumulen en els jaciments arqueològics com a resul-
tat de diversos processos. Quan són suficientment visibles durant l’excavació, aquestes 
restes s’han de recollir exhaustivament, però això no és possible per a algun tipus de 
restes, per a les quals es recorre al mostreig. en alguns casos, aquestes restes petites 
formen part de les deixalles alimentàries relacionades amb l’activitat domèstica i, per 
tant, la recollida de mostres estarà dirigida principalment a les àrees relacionades amb 
les activitats de processament dels aliments o combustió. Així mateix poden haver estat 
objecte d’activitats relacionades amb el manteniment i la neteja dels espais; per aques-
ta raó s’hauran de mostrejar també les àrees susceptibles d’acumular deixalles: forats 
de pal, espais propers a fogars i forns, racons de les estructures, farciments de fosses, 
abocadors. En altres casos els bioarqueòlegs establiran estratègies específiques que pre-
vinguin la pèrdua d’informació, com en estructures funeràries, acumulacions naturals i 
altres contextos. 

La recollida de les restes bioarqueològiques en l’excavació ha de ser sistemàtica per 
a totes les disciplines, i quan calgui recollir una mostra, en general és imprescindible 
que aquesta provingui d’un nivell que no estigui alterat i que correspongui a una única 
unitat arqueològica o estratigràfica.

La transmissió al bioarqueòleg de la informació del treball de camp és sempre molt 
important, especialment en els casos en què el bioarqueòleg no hagi format part de 
l’equip d’excavació.

2.1. Recollida de macrorestes

Les macrorestes són les restes que es recullen directament de l’excavació i les que 
es recuperen a la malla superior de la columna de garbells (no superior als 5 mm).

2.1.1. Macrofauna

Cal que tot el material es recuperi amb la mateixa cura amb què es recuperen les 
restes de la cultura material (els artefactes).

totes les restes de vertebrats i de malacofauna es recolliran manualment en el trans-
curs de l’excavació, en tots els nivells i els estrats excavats. Les restes recuperades en 
els garbells de malla gran (5 mm) s’ajuntaran a les mostres manuals, però amb indicació 
de la procedència i el tractament tècnic fet.
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Caldrà ser molt curosos a l’hora d’identificar durant l’excavació les restes d’in-
dividus sencers o de parts anatòmiques que conservin la connexió. En aquests casos 
l’aixecament i el registre de les restes l’ha de fer directament un arqueozoòleg, 
que haurà de fer-ne una bona documentació gràfica (fotografia i dibuix), i caldrà 
que siguin recuperades, enregistrades i conservades de manera individualitzada, ja 
que la barreja de diversos individus en dificulta o impossibilita la reconstitució al 
laboratori.

La mateixa recuperació del material, al camp, vindrà determinada per l’estat de 
conservació de les restes. Si aquestes es troben en estat fràgil, cal consolidar-les in situ 
amb un consolidant reversible (com el Paraloid B-72, o en el seu defecte acetat de po-
livinil o, fins i tot, cola tipus Imedio diluïda en acetona). En el cas que apareguin restes 
òssies molt mal conservades, cal documentar-les gràficament i intentar fer-ne una anàlisi 
(identificació anatòmica i taxonòmica...) in situ per si en l’exhumació pogués perdre’s 
informació (novament cal la presència d’un arqueozoòleg).

les peces molt grans que estiguin deteriorades o que siguin fràgils, o les peces molt 
malmeses, cal recuperar-les fent encofrats amb el mateix sediment que les envolta i amb 
protecció d’espuma expansible de poliuretà. 

2.1.2. restes vegetals

Les macrorestes vegetals més freqüents en els jaciments arqueològics són les fustes, 
els carbons de fusta, les llavors i els fruits. Això no obstant, altres parts de les plantes, 
com ara tiges, arrels, fulles, bulbs o rizomes, poden també conservar-se al sediment i, en 
aquest cas, s’han de documentar.

Les fustes o els carbons de fusta relacionats amb la construcció (bigues, teulades...), 
amb un objecte o amb una activitat especialitzada identificable en el terreny a partir de 
criteris arqueològics (incendi de la teulada, etc.), es recolliran manualment i de manera 
sistemàtica. Si és una acumulació de carbons procedent d’una estructura concentrada 
(forn, llar...) i no correspon a un objecte, cal recollir tot el residu sense individualitzar els 
fragments. En un nivell d’incendi que contingui carbons de fusta o fustes en connexió, 
es recomana fer un pla de distribució que indiqui la localització i l’enumeració dels ele-
ments. També es recolliran de forma manual els carbons que s’utilitzin per a datacions 
radiocarbòniques.

Els carbons visibles inferiors als 3 cm, no es recolliran manualment, es deixaran al 
sediment i es recolliran al garbell gran o per flotació (vegeu apartat 2.2.3). Tanmateix, 
en determinats jaciments, especialment paleolítics, es poden recollir de forma manual si 
no són gaire abundants i la recollida és sistemàtica.

2.2. Recollida de microrestes

Les microrestes són les restes que es recuperen mitjançant la rentada-garbellament 
o la flotació de la totalitat o d’una mostra del sediment.
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2.2.1. Microfauna

La microfauna comprèn dos tipus de restes: de microvertebrats (peixos, amfibis, 
rèptils, aus i mamífers) i de microinvertebrats (bàsicament gasteròpodes i bivalves). 
Aquestes restes són normalment abundants en cavitats i abrics, i de presència variable 
en jaciments a l’aire lliure. El fet d’estudiar-les és d’importància vital per a la interpreta-
ció del jaciment, ja que proporciona dades de tipus paleoambiental i climàtic i també, en 
el cas de jaciments antics, biocronològic (cronologia relativa que es pot establir a partir 
de l’aparició o extinció de determinades espècies).

en coves i abrics cal recollir i processar tot el sediment. es desestimaran, però, els es-
trats, o les unitats, que han sofert contaminacions, són resedimentats o són d’origen tractiu.

En la resta de jaciments, caldrà fer un test. El mateix test per a la microfauna servirà 
per a les microrestes vegetals, que en tot cas s’ha de situar en el mínim de 20 litres de 
sediment (2 galledes) per unitat a mostrejar. Si el resultat és estèril, es desestima la uni-
tat. Si, en canvi, hi ha presència de microfauna o microrestes vegetals, caldrà mostrejar 
la unitat de procedència d’acord amb el que s’indica a la taula i.

2.2.2. restes vegetals

les microrestes vegetals comprenen restes antracològiques i restes carpològiques. 
Igual que en la microfauna, els criteris de selecció de la mostra són la fiabilitat del nivell 
i la seva riquesa. El nivell o estrat ric en deixalles de tipus domèstic interessa a la vegada 
l’antracologia i la carpologia, cosa que fa possible la recollida de mostres simultània per 
a les dues especialitats.

Els sediments amb més potencial de restes són els racons de les estructures, els 
voltants dels fogars, els forats de pal i sobretot els sediments continguts en algunes es-
tructures, com els vasos situats en el seu lloc, les fosses o graners, els pous, etc. de totes 
maneres s’haurà de tenir també en compte altres tipus de sediments, com els nivells 
d’ocupació sense adscripció a una estructura particular.

la grandària de la mostra dependrà del tipus de nivell o estrat, de la seva riquesa, 
de les seves característiques i de les seves possibilitats materials, però el volum mínim 
de sediment aconsellat per recollir es pot definir en uns 20 litres, tot i que la riquesa el 
pot fer augmentar fins als 300 litres, sobretot si les unitats estratigràfiques poden aportar 
informacions complementàries per a les diferents especialitats. A la taula I s’especifica, 
segons el tipus de jaciment, el volum de sediment que cal recollir en cada cas.

Les mostres de sediment es recolliran a l’excavació en terrossos, sense pedres ni 
material ceràmic o lític, tot i que se’n troba en el garbellament es tornarà a l’inventari 
general de material arqueològic. S’haurà d’evitar la recollida de mostres de les zones de 
contacte entre diferents estrats, nivells o unitats estratigràfiques.

2.2.3. tractament del sediment

en cada etapa, s’enregistrarà les informacions relacionades amb cada mostreig. el 
garbellament i la tria dels materials els poden fer, segons les possibilitats, els partici-
pants a l’excavació arqueològica sota la coordinació del seu responsable. 
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Hi ha dos procediments per efectuar el tractament dels sediments: el garbellament 
manual amb aigua per la columna de garbells, i la flotació (amb màquina o manual). 
Segons els casos només s’utilitzarà la primera (quan, per exemple, no hi hagi elements 
carbonitzats) o totes dues (vegeu taules I-III).

el transport de les mostres de sediment cap als llocs de garbellament, quan no es 
processi la totalitat del sediment, es farà amb galledes normalitzades, omplertes fins a 
la vora (una galleda ≈ 10 litres) o amb sacs preparats per a aquesta finalitat. Per raons 
de pes i transport s’aconsella que el sac no reculli més de 20 litres de sediment (dues 
galledes normalitzades).

En alguns jaciments paleolítics, el tractament del sediment es fa només amb colum-
na de garbells, perquè no presenten restes de carbó a causa de la seva antiguitat o perquè 
la fragilitat d’aquestes restes i la dinàmica de l’excavació aconsellen la recollida manu-
al. En altres s’utilitzarà la màquina de flotació, per tenir directament separats els carbons 
de les restes faunístiques i per recuperar llavors d’espècies silvestres; en concret és molt 
recomanable fer-ho als jaciments del paleolític superior, epipaleolític i mesolític. Per als 
jaciments de cronologia posterior s’utilitza la flotació, tot i que si per raons logístiques 
no es pot portar a terme, es podrà substituir per una columna de garbells, especialment 
si la mostra és petita (20 litres) (vegeu taula II). 

El garbellament manual amb aigua pot utilitzar dos o tres garbells. La malla del 
garbell superior sol ser de 5 mm, si bé pot ser més gran o més petita segons el jaciment 
i d’acord amb el criteri dels responsables de l’excavació. Aquesta malla, a més d’indi-
car la separació logística de macrorestes i microrestes, sol indicar el límit inferior de 
recuperació de la cultura material. La malla del garbell inferior ha de ser de 0,5 mm i 
eventualment de 0,25 mm. La utilització d’un garbell intermedi, de malla de 2 o 1 mm, 
serà a criteri dels responsables de l’excavació i té l’interès de facilitar l’agrupació de les 
restes de plantes conreades. 

El garbellament s’ha de fer minimitzant la remoció del sediment amb les mans, 
especialment en el garbell fi, per tal d’evitar la fragmentació recent de les restes.

un cop rentat el sediment, els garbells es posen a assecar. si presenten restes carbo-
nitzades, es posaran a l’ombra. 

El residu del garbell superior es podrà triar en sec o en humit segons convingui, si bé, 
en el cas que es detecti la presència de carbons, es recomana no esperar el seu assecatge 
total. La selecció d’aquest residu es fa a ull, amb l’ajuda d’unes pinces (especialment 
si s’ha d’utilitzar per a datació) o bé amb els dits. Habitualment s’hi trobaran carbons, 
restes de macrofauna i elements de cultura material, que es recullen íntegrament.

El residu del garbell fi és recomanable triar-lo amb lupa binocular. Opcionalment, 
per facilitar la tasca, es podrà triar amb lupa normal o a ull nu. s’hi poden trobar mi-
crocarbons i microrestes faunístiques. No cal recollir els fragments de fauna indeter-
minables ni tampoc els microcarbons, llevat d’instruccions per part dels bioarqueòlegs 
en aquest sentit. Els responsables dels estudis són els que hauran de fixar els criteris de 
selecció de les microrestes.

Quan en el mostreig d’un jaciment postpaleolític s’utilitzi la columna de garbells, 
es recomana, per tal de preservar millor les restes carpològiques, que l’assecatge es faci 
a resguard del sol i del vent. igualment, es podrà afegir un garbell entremig (un segon 
garbell de microrestes) de 2 o 1 mm, per separar millor la recollida de llavors. el residu 
del garbell d’entremig es triarà amb lupa d’augment i el del garbell inferior, amb lupa 
binocular.
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La flotació (amb màquina o manual) és molt útil per a la separació de restes vegetals 
i el tractament de quantitats importants de sediments.

La rentada amb aigua per la màquina de flotació concerneix principalment les restes 
que suren a l’aigua: carbons de fusta, fruits, pinyols i llavors carbonitzats, entre altres 
restes vegetals i, eventualment, cargols; però en el residu del tonell es recuperen les res-
tes pesants que no suren, com artefactes, macrovertebrats, microvertebrats, etc.

El residu de la columna de garbells ubicada a l’exterior de la màquina de flotació recull 
la matèria orgànica que sura en l’aigua. s’acostuma a fer servir tres garbells amb malla de 
5 mm (o 4 mm), 2 mm (o 1 mm) i 0,5 mm. en la primera de les malles es presenten restes 
que floten de carbons de fusta, llavors, pinyols o fruits; eventualment hi ha també cargols. 
La segona lliura la majoria de les restes de llavors de talla mitjana (cereals, lleguminoses, 
etc.). Finalment, a la tercera de les malles recuperarem les petites restes vegetals carbonit-
zades que han flotat. Una vegada tractats, els residus dels sediments s’assequen per unitats 
separades. es recomana que l’assecatge es faci a resguard del sol i del vent. 

El residu del tonell procedeix dels garbells que es troben al seu interior. Hi ha sem-
pre el de 5 o 4 mm, però si es vol que el processament serveixi també per al mostreig de 
microfauna, s’ha d’afegir el de malla de 0,5 mm. el primer es triarà en sec o en humit, 
segons els casos, per recuperar les macrorestes i els elements de la cultura material. el 
residu inferior es deixarà assecar i servirà per a la tria de la microfauna.

La flotació manual és una tècnica senzilla que permet separar el material carbonitzat 
(carbons, llavors i fruits) i eventualment els cargols. Es dipositen aproximadament uns 3 
litres de sediment en una galleda de 10 litres, s’hi afegeix aigua i es remou lleugerament 
amb les mans. El material carbonitzat sura llavors a la superfície. Aquesta part sobrene-
dant es vessa en un garbell de 0,5 mm o en una columna de 5/4 mm, 2/1 mm i 0,5 mm. 
Es repeteix aquesta acció fins que el sediment està net de material carbonitzat. 

2.3. Recollida de restes microscòpiques

2.3.1. Pol·len

la recollida de mostres de sediment per a l’anàlisi palinològica respon tant a l’in-
terès per conèixer l’entorn vegetal i ambiental que envoltava el jaciment com per poder 
determinar l’abast i el tipus d’algunes de les activitats que els grups humans desen-
volupaven a les seves àrees d’influència: ramaderia, agricultura, desforestació... Les 
mostres de pol·len es recolliran en els nivells que poden representar paranys naturals en 
el transcurs de l’ocupació antiga (en general nivells de formació ràpida, dipòsits, etc.) 
i s’evitaran els sediments reciclats (com els farciments de fosses o les destruccions), 
que donarien una imatge difícil de datar. Sempre són favorables els nivells argilosos, 
foscos o rics en matèria orgànica, sense processos d’oxidació. S’ha de tenir clar quina és 
la informació que volem obtenir (del medi, de les activitats, de les transformacions de 
l’hàbitat i l’entorn...) per mirar de fer la recollida en el lloc i en la forma correctes.

A més dels grans de pol·len, a les anàlisis es troben també altres organismes (palino-
fàcies) de diversa procedència (algues, fongs, falgueres, microrestes animals, carbons...) 
que poden aportar informació valuosa i que requereixen una consideració diferenciada. 
També poden aparèixer microcarbons, que poden ser d’especial interès per a la localit-
zació o quantificació d’incendis, d’estructures de combustió o de processos industrials.
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Encara que el procés de mostreig en si no implica dificultats excessives, atesa la di-
versitat de criteris de selecció del lloc de mostreig en funció dels objectius establerts i la 
variabilitat de paràmetres que condicionen la presa de mostres (naturalesa del sediment, 
contaminacions passades o actuals, ubicació estratigràfica, processos postdeposicionals 
i altres), és recomanable que la recollida de les mostres de pol·len les faci el mateix pali-
nòleg. Si això no és possible, s’ha de seguir estrictament el protocol marcat pel palinòleg 
i, en tot cas, proporcionar-li un croquis detallat de les zones mostrejades, dels perfils 
on s’han recollit les mostres, de la seva situació cronostratigràfica, de la naturalesa del 
sediment, etc., així com tota la informació del context que pugui tenir interès.

La recollida de mostres es farà sempre en receptacles individualitzats, un per mos-
tra, preferiblement de plàstic i que es puguin tancar hermèticament i marcar amb tinta 
indeleble o amb etiquetes adhesives. quan es consideri necessari agafar mostres d’un 
perfil o secció es farà sempre de baix a dalt, per evitar contaminacions en el moment 
d’agafar la mostra següent i es netejarà prèviament la superfície del perfil que ha estat 
exposada a contaminacions recents. També es netejarà perfectament entre cada una de 
les extraccions l’estri que ens serveix per mostrejar. És molt important referenciar per-
fectament el lloc de recollida de cada mostra, numerar les mostres correlativament i 
situar-les perfectament en la secció estratigràfica amb ajuda d’una cinta mètrica o d’un 
nivell. La fotografia de les seccions i dels llocs de mostreig ajudarà molt a l’hora de 
contextualitzar les mostres i recordar la seva situació. Quan les mostres s’agafin sobre 
la superfície del terra a mesura que es va excavant, s’han de seguir les mateixes indica-
cions metodològiques, fer constar l’objectiu de prendre la mostra en aquell lloc concret 
i descriure perfectament l’entorn estratigràfic i sedimentològic; aquestes referències po-
den explicar moltes vegades els resultats obtinguts.

La quantitat de mostra que cal recollir pot variar tant en funció de la disponibilitat 
de sediment com en funció de la seva naturalesa. Està comprovat que no per recollir 
més quantitat de mostra els resultats seran més favorables. Normalment una quantitat de 
sediment d’entre 50 i 100 grams és més que suficient per fer les analítiques. Les mostres 
s’han de portar al laboratori per al seu tractament sense deixar passar gaire temps, ja 
que diferents processos poden accelerar el deteriorament dels grans de pol·len i altres 
partícules.

2.3.2. Fitòlits

La recollida de mostres per a les anàlisis de fitòlits intenta respondre a qüestions 
de dos tipus: per una banda, conèixer l’entorn i la vegetació en un moment i un lloc 
determinats, i per l’altra, millorar la nostra comprensió sobre l’ús dels recursos vegetals. 
L’estratègia de mostreig s’ha d’establir en total coordinació amb l’equip d’excavació i 
tenint en compte els objectius generals de la intervenció. És important saber quina és la 
informació que es vol conèixer: l’entorn, la utilització de l’espai, el tipus de combusti-
ble, les pràctiques d’estabulació, les activitats domèstiques, etc. És recomanable que la 
recollida i la selecció de mostres la facin directament els mateixos especialistes. Si això 
no fos possible, s’hauran de tenir en compte les recomanacions següents:

el tipus de mostra per fer les anàlisis pot ser tant de sediment com de qualsevol altra 
resta o material que sigui susceptible de tenir presència vegetal, per exemple utillatge de 
mòlta i de trituració, recipients ceràmics i d’altres matèries, càlcul dental, excrements, 
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etc. Un aspecte important és evitar possibles problemes de contaminació, per la qual 
cosa, el material que s’utilitzi per recollir sediments ha d’estar net. També és necessari 
netejar la part més superficial abans de procedir al mostreig. Els sediments es recuperen 
amb l’ajuda d’espàtules, evitant al màxim el contacte amb les mans, i es dipositen en 
contenidors hermètics estèrils que mostrin la informació bàsica (bosses de plàstic, tubs, 
etc., sempre marcats a la part externa). S’ha d’evitar especialment l’ús d’etiquetes de 
paper o cartró en l’interior dels receptacles o en contacte directe amb la mostra, així com 
l’ús de fibres protectores i similars en l’embalatge de materials. La quantitat de mostra 
requerida és d’uns pocs grams (al voltant de 5 g), tot i que depenent del tipus de mostreig 
les quantitats poder ser molt menors.

Per a les mostres procedents de materials arqueològics diversos, com ara molins 
i ceràmiques, és convenient dipositar els objectes (sense rentar) en receptacles tancats 
individualitzats o embalatges adequadament marcats, per tal de ser enviats directament 
als especialistes, sempre que sigui possible, per a la seva extracció en el mateix labora-
tori. Es mostregen les parts de les peces susceptibles de contenir restes (les superfícies 
actives de molins i morters, les parets internes i fons de recipients, etc.), seleccionant 
aquelles parts que puguin contenir restes, com porositats o rugositats (les més satisfac-
tòries són les superfícies vacuolars en suports lítics). Després d’una lleugera raspallada 
que permeti retirar els sediments més superficials, les mostres es recuperen amb aigua 
destil·lada i amb l’ajuda de microespàtules i pipetes. En el cas de restes de càlcul dental 
s’utilitzen raspalls tous i eines de dentista.

Les mostres han d’anar acompanyades d’informacions bàsiques com la data d’ex-
tracció i el context de procedència (localització exacta, nivell, estrat, coordenades, etc.). 
També seran importants altres tipus d’informacions que puguin ajudar a una interpreta-
ció més correcta (relació amb altres tipus de mostres, tipus de sediment, etc.).

Un aspecte important és la recollida de sediments de control. Les mostres de control 
permeten comparar la mostra objecte d’estudi amb el seu entorn més proper i comprovar 
així els possibles nivells de contaminació que podrien alterar la fiabilitat en la inter-
pretació dels resultats. Per exemple, en el cas d’objectes lítics i ceràmics, és important 
mostrejar les parts abans descrites (superfícies de treball i interior dels contenidors), al 
mateix temps que recollir una mostra de sediment del cantó de les peces. Un altre exem-
ple és el mostreig d’estructures de combustió, com ara les llars de foc. En aquest cas, és 
important recollir mostres de tots els nivells que es puguin identificar visualment (sedi-
ments de coloracions negres, blanques o marrons), ja que aquestes poden correspondre a 
diferents tipus de combustible, ja sigui de diferents plantes o de les seves diverses parts. 
En definitiva, el mostreig ha d’incloure els sediments associats a les estructures i que 
permetin comparar els resultats. 

3. Tractament i emmagatzematge de les restes i mostres

3.1. Tractament de les restes

3.1.1. Macrofauna

el material de macrovertebrats brut de sediment es rentarà amb cura, com si fos una 
ceràmica pintada. La neteja s’haurà de fer amb aigua, sense detergents ni cap altre tipus 
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de producte. Si les superfícies s’observen resistents, les restes poden ser netejades amb 
raspall tou (tipus raspall de dents no dur); si s’observen febles, es netejaran només amb 
els dits; quan el procés sigui perjudicial per a la seva conservació, no es netejaran. Cal 
evitar la immersió dels ossos en l’aigua, que els saturaria d’humitat.

En cas de presència de concreció, aquesta s’intentarà eliminar de manera mecànica 
(amb bisturí, eina de dentista…) i posteriorment, sempre que sigui necessari, amb una 
dissolució d’àcid acètic. Cal que s’especifiquin els tractaments fets, ja que si bé l’elimi-
nació d’aquesta concreció permetrà la visualització dels trets diagnòstics i facilitarà, per 
tant, la identificació de la resta, pot invalidar altres estudis específics: marques tafonò-
miques, traceologia…

Es procurarà que el marcatge sigui discret i que no afecti les zones de morfologia 
específica. Si es pot, és preferible a la cara interna de l’os. Caldrà utilitzar tintes rever-
sibles (que es puguin dissoldre amb acetona o altres dissolvents). quan la grandària, la 
morfologia, la naturalesa o l’estat de la resta no permetin el marcatge, aquest s’haurà de 
substituir per l’etiquetatge precís.

en el cas de la malacologia marina, cal que les restes no es rentin, perquè poden 
malmetre els eventuals residus per a les anàlisis de fitòlits i lípids, i el significat de les 
anàlisis traceològiques funcionals i tecnològiques (per exemple en ocasió de l’estudi 
d’estris malacològics per treballar vegetals, ornaments...). cal tenir molta cura durant el 
procés de rentatge, encara que sigui amb els dits, perquè algunes peces de dimensions 
molt petites (com ara denes) no acabin fracturades o fins i tot destruïdes o “desaparegu-
des”. d’altra banda, es recomana no marcar la peça malacològica, per evitar que afecti 
els plànols facetats o les àrees modificades; és convenient guardar-la en bosses i identi-
ficar-la per mitjà d’etiquetes.

Les petxines continentals d’origen no antròpic es poden rentar amb cura, amb ras-
pall tou o amb els dits, però no es marcaran. si es detecten alteracions antròpiques es 
procedirà a aplicar els mateixos criteris que amb els artefactes marins.

3.1.2. Microfauna, fustes, carbons i llavors

la microfauna, les fustes, els carbons i les llavors no es rentaran ni es marcaran. els 
objectes de fusta i de fusta carbonitzada no es consolidaran fins que no se n’hagi extret 
una mostra per a la identificació taxonòmica. En cas que sigui necessària la restauració 
in situ, s’extraurà una mostra d’uns 5 mm x 5 mm en una zona poc visible de l’objecte.

3.2. Emmagatzematge de les restes i mostres

Un cop recuperat del jaciment, s’ha d’esperar que el material estigui del tot sec 
abans d’encapsar-lo o embossar-lo. les restes s’han de guardar de manera que no es 
fragmentin ni hi apareguin marques modernes.

L’emmagatzematge de les restes i mostres es farà de manera individualitzada, se-
gons el mètode de recuperació i per categories de materials, per a cada mostra i residu 
de garbell. 

La macrofauna es guardarà en bosses i caixes rígides convenientment etiquetades, 
com es fa amb la ceràmica. 
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la microfauna, les fustes, els carbons i les llavors, en canvi, un cop triats es guarda-
ran millor en tubs de plàstic, en recipients hermètics o en altres recipients rígids, com es 
fa amb els artefactes més delicats (metalls, vidre, etc.).

Quan les fustes o llavors han estat recollides en llocs d’aigües estagnants, es guar-
daran directament en recipients hermètics i opacs. es recomana conservar-les en una 
barreja d’aigua i timol.

Els residus dels garbells, tant del rentatge per columna com de la flotació, si no 
estan triats es guardaran en sacs o bosses de plàstic, sense barrejar les restes procedents 
de garbells de malles diferents, i s’etiquetaran indicant tota la informació corresponent 
(nom del jaciment, campanya, sector, unitat, nivell o estrat...).

Les mostres no triades corresponents a l’estudi del pol·len o dels fitòlits es guar-
daran en bosses de plàstic de tancament hermètic, degudament etiquetades a la part 
exterior amb retolador permanent o indeleble i en un lloc sec i fresc. 

4. Bibliografia

Allué, E. (2006). “Análisis antracológicos. Una disciplina arqueobotánica para el co-
nocimiento del paisaje vegetal y la explotación de los recursos forestales”. A: En-
rich, J. [et al.] (ed.). Actes del I Congrés d’analítiques aplicades a l’arqueologia. 
Igualada: Arqueocat, p. 195-218.

Alonso, N. (1999). “De la llavor a la farina: els processos agrícoles protohistòrics a la 
Catalunya Occidental”. MAM 4, Lattes.

Burjachs, F. (1990). Palinologia dels dòlmens de l’Alt Empordà i dels dipòsits quater-
naris de la cova de l’Arbreda (Serinyà, Pla de l’Estany) i del Pla de l’Estany (Olot, 
Garrotxa). Evolució del paisatge vegetal i del clima des de fa més de 140.000 anys 
al N.E. de la Península Ibèrica. Publicacions de la universitat Autònoma de Barce-
lona. Microfichas (1991). Tesi doctoral.

Burjachs, F.; López-Sáez, J. A.; Iriarte, M. J. (2003). “Metodología arqueopalino-
lógica”. A: Buxó, R.; Piqué, R. (coord.). La recogida de muestras en arqueobotá-
nica: objetivos y propuestas metodológicas. Barcelona: Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, p. 11-18.

Buxó, R. (1997). Arqueología de las plantas. La explotación económica de las semillas 
las frutas en el marco mediterráneo de la Península Ibérica. Barcelona: Crítica.

Buxó, R.; Piqué, R. (dir.) (2003). La recogida de muestras en arqueobotánica: objeti-
vos y propuestas metodológicas, La gestión de los recursos vegetales y la transfor-
mación del paleopaisaje en el Mediterráneo occidental. Barcelona: Museu d’Ar-
queologia de Catalunya.

Buxó, R.; Piqué, R. (2008). Arqueobotánica. Barcelona: Ariel.
Chaix, L.; Méniel, P. (2005). Manual de Arqueozoología. Barcelona: Ariel.
Claasen, C. (1998). Shells. Cambridge: Cambridge University Press. (Cambridge Ma-

nuals in Archaeology)
Daams, R.; Freudenthal, M. (1988). “Synopsis of the Dutch-Spanish collaboration 

program in the Neogene of Calatayud - Teruel Basin. 1976-1986”. A: M. Freu-
denthal. Bioestratigraphy and paleoecology of the Neogene micromammalian 
faunas from the Calatayud-Teruel Basin (Spain). scripta geologica, special issue, 
1: 3-18.

05.indd   110 14/9/12   12:37:32



Protocol de recollida i mostreig de restes bioarqueològiques 111

Diot, M. F. (1991). “Le Palynofaciès en Archéologie: Intérêt de son étude”. Revue 
d’Archéométrie, núm. 15, p. 54-62.

Faegri, K.; Iversen, J. (2000). Textbook of Pollen Analysis. chichester (caldwell). 
Blackburn, John Wiley & Sons.

Goeury, C.; Beaulieu, J.-L. de (1979). «À propos de la concentration du pollen à l’ai-
de de la liqueur de Thoulet dans les sédiments minéraux». Pollen et Spores, núm. 
XXI (1-2), p. 239-251.

Freudenthal, M.; Meijer, T.; Meulen, A. J. van der (1976). “Preliminary report on 
a field campaign in the continental Pleistocene of Teglen (the Netherlans)”. Scripta 
Geologica núm. 34, p. 1-27.

Hawksworth, D. I. [et al.] (1995). Ainsworth & Bisby’s dictionary of the fungi. Kew, 
Wallingford & CAB International & International Mycological Institute.

Juan Treserras, J.; Matamala, J. M. (2006). “indicaciones para la toma de muestras 
para el estudio de microrrestos vegetales (almidones, fitolitos y fibreas)”. A: En-
rich, J. [et al.] (ed.). Actes del I Congrés d’analítiques aplicades a l’arqueologia. 
Igualada: Arqueocat, p. 241-245.

López Sáez, J. A.; Burjachs, F.; López García, P.; López Merino, L. (2006). “Al-
gunas precisiones sobre el muestreo e interpretación de los datos en arqueopalino-
logía”. Polen núm. 15, p. 17-29.

López Saez, J. A.; López García, P.; Burjachs, F. (2003). “Arqueopalinología: Sín-
tesis Crítica”. Polen, núm. 12, p. 5- 35.

Moreno Nuño, R. (1995). “Arqueomalacofaunas de la Peninsula Ibérica: un ensayo de 
síntesis”. Complutum, núm. 6, p. 353-382.

Nilsson, S. (ed.) (1983). Atlas of Airborne Fungal Spores in Europe. Berlín: Springer.
Nilsson, S.; Praglowski, J. (ed.) (1992). Erdtman’s Handbook of Palynology. copen-

hagen: Munksgaard.
Piperno, D.R. (2006). Phytoliths: A comprehensive guide for archaeologists and pale-

oecologists. Lanham: AltaMira Press.
Reille, M. (1999). Pollen et Spores d’Europe et d’Afrique du nord. Marseille: Labora-

toire de Botanique Historique et Palynologie.
Van Geel, B. (1986). “Application of fungal and algal remains and other microfossils 

in palynological analyses”. A: Berglund, B. e. (ed.). Handbook of Holocene Pala-
eoecology and Palaeohydrology. chichester, John Wiley & Sons Ltd, p. 497-505.

05.indd   111 14/9/12   12:37:33



112 Associació Catalana de Bioarqueologia (ACBA)

5. Taules

Tipus de 
jaciment

Període Origen del material 
(estructura d’origen)

Quantitat de se-
diment a recollir 
si el test de 20 l és 

positiu

Processament 
del sediment

Jaciments a 
l’aire lliure 
(incloses les 
necròpolis i 
els jaciments 
urbans)

Neolític i 
posteriors

estructures concentra-
des (forns/fogars)

recollida de 
la totalitat del 
sediment

Flotació (5, 
2, 0,5 mm)

estructures concentra-
des (fosses/sitges)

recollida de 
la totalitat del 
sediment

Material de construc-
ció

recollida de 
l’objecte sencer

–

Objectes de fusta
Nivell d’ocupació de 100 a 300 

litres, segons 
la riquesa del 
nivell

Flotació (5, 
2, 0,5 mm)Altres nivells o unitats 

singulars

Paleolític 
superior, 
epipaleolític 
i mesolític

Nivell d’ocupació, 
estrat i altres unitats

de 100 a 300 
litres, segons 
la riquesa del 
nivell

Flotació (5, 
2, 0,5 mm)

Fogars recollida de 
la totalitat del 
sediment

Paleolític 
inferior i 
mitjà

Nivell d’ocupació, 
estrat i altres unitats

Mínim 300 l (30 
galledes) columna de 

garbells (5, 
0,5 mm)

Fogars recollida de 
la totalitat del 
sediment

Taula I. Criteris de recuperació de les macrorestes i microrestes bioarqueològiques en 
els jaciments a l’aire lliure
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Tipus de 
jaciment

Període Origen del material (es-
tructura d’origen)

Quantitat de se-
diment a recollir 
si el test de 20 l 

és positiu

Processa-
ment del 
sediment

coves i 
abrics

Paleolític supe-
rior i posteriors

estructures concentrades 
(forns/fogars/fosses/
sitges)

recollida de 
la totalitat del 
sediment

Flotació (5, 
2, 0,5 mm)

Nivell d’ocupació, estrat 
i altres unitats

recollida de 
la totalitat del 
sediment

Material de construcció recollida de 
l’objecte sencer

–
Objectes de fusta

Paleolític infe-
rior i mitjà

Fogars i altres estructures recollida de 
la totalitat del 
sediment

columna 
de garbells 
(5, 0,5 
mm)

Nivell d’ocupació, estrat 
i altres unitats

Objectes de fusta i de 
fusta carbonitzada

recollida de 
l’objecte sencer

–

Taula II.– Criteris de recuperació de les macrorestes i microrestes bioarqueològiques 
en els jaciments en cova i abric

Tipus de 
jaciment

Període Origen del material (es-
tructura d’origen)

Quantitat de se-
diment a recollir 
si el test de 20 l 

és positiu

Processa-
ment del 
sediment

Jaciments 
subaquà-
tics

Tots els perí-
odes

nivell, capa o unitat 100 litres Flotació i 
columna de 
garbells (5, 
2, 0,5 mm)

Material de construcció recollida d’una 
mostra

–

Objectes (fusta, fusta 
carbonitzada…)

recollida de 
l’objecte sencer

–

Taula III.– Criteris de recuperació de les macrorestes i microrestes bioarqueològiques 
en els jaciments subaquàtics
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Intervenció paleontològica a l’Ecoparc 
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conca del Vallès - Penedès)
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MENGUAL,2 ISAAC CASANOVAS-VILAR,1 MARC FURIÓ1, MIGUEL 
GARCÉS3,4, JORDI GALINDO1, ÀNGEL H. LUJÁN1

1. Introducció

En aquest article es donen a conèixer els resultats preliminars de la intervenció paleonto-
lògica que es va fer durant els treballs de construcció de l’Ecoparc de Can Mata (ECM; 
vegeu també Carmona et al., 2011, i Alba et al., 2011). Conegut també com a Ecoparc 
4, es tracta d’una planta de reciclatge situada molt a prop de l’Abocador de Can Mata 
(ACM), on també s’hi han fet (i s’hi continuen fent) activitats de control paleontològic. 
Donada la riquesa paleontològica de les seqüències miocèniques d’aquesta zona (Bata-
ller, 1938; Crusafont, Truyols, 1954), posades de manifest per les successives interven-
cions paleontològiques fetes a l’ACM (Alba et al., 2006a; Alba et al., 2006b; Alba et al., 
2007; Alba et al., 2009; Alba et al., 2011), durant la construcció de l’ECM es dugué a 
terme una intervenció de control preventiu, així com una excavació de macrovertebrats 
i un mostratge de microvertebrats d’urgència quan fou necessari. Aquesta intervenció 
paleontològica la va fer personal de l’empresa Palaeotheria, SCP, durant les campanyes 
2007 i 2008, i personal de Fossilia Serveis Paleontològics i Geològics, SL, durant les 
campanyes 2009 i 2010. L’objectiu va consistir a recuperar el patrimoni paleontològic 
que es pogués veure afectat durant la remoció de sediments miocens per part de la ma-
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quinària pesant, així com situar aquests fòssils en un context geològic i cronològic tan 
acurat com fos possible. 

Els treballs paleontològics es van fer durant tot l’any 2007, de gener a desembre, i 
durant aquesta primera campanya l’activitat de la maquinària se centrà en la construcció 
d’una variant de la carretera B-231 d’Esparreguera a Piera. La campanya del 2008 no 
s’inicià fins a finals de maig del 2008, i se centrà sobretot en la construcció de la planta 
de reciclatge pròpiament dita i les estructures associades, que en general implicaren una 
menor remoció de sediments miocens. La intervenció es perllongà de manera gairebé 
ininterrompuda fins a mitjan 2010, moment en què les màquines deixaren d’afectar se-
diments miocens, tot i que fins a mitjan maig de 2010 es van fer controls puntuals fins a 
la finalització total de l’activitat de la maquinària. 

2. Situació geogràfica, context geològic i edat

La zona d’afectació de les obres de l’ECM (Figura 3A) se situa en el terme municipal 
dels Hostalets de Pierola (Anoia, Catalunya), molt a prop de l’ACM (Figures 1 i 2) i de la 
masia de Can Mata de la Garriga (quadres UTM CF9998, CF9999, DF0098 i DF0099). Es 
pot accedir a les instal·lacions de l’ECM des de la carretera B-231, que va d’Esparreguera 
a Piera, agafant un trencall que hi ha uns metres després de l’accés a l’ACM.

Geològicament, aquesta zona se situa en el sector del Penedès de la conca del Vallès 
- Penedès (NE de la península Ibèrica), una semifossa tectònica asimètrica d’orientació 
NNE-SSW, situada entre les serralades costaneres catalanes (Litoral i Prelitoral) (Bar-
trina et al., 1992; Cabrera, Calvet, 1990; Roca, Guimerà, 1992; Roca et al., 1999a; Roca 
et al., 1999b). Les seqüències sedimentàries que constitueixen el rebliment de la conca 
corresponen principalment a dipòsits proximals a distal-marginals de ventalls al·luvials 
del Miocè inferior al superior (Cabrera, Calvet, 1990). A grans trets, aquests sediments 
s’estructuren en dos complexos d’ambients continentals, entre els quals s’intercala un 
conjunt de sediments de medis marins i transicionals. El complex continental inferior 
correspon al Miocè inferior, i el superior al Miocè mitjà-superior, mentre que el com-
plex marí i de transició correspon al Miocè mitjà (Bartrina et al., 1992). La zona dels 
Hostalets de Pierola es caracteritza per potents seqüències sedimentàries corresponents 
al complex continental superior, és a dir, Miocè mitjà i superior. Aquests sediments 
consisteixen principalment en lutites vermelloses a marronoses, gresos, bretxes i con-
glomerats, dipositats en zones distals a marginals de ventalls al·luvials (Moyà-Solà et 
al., 2009). Els materials afectats durant les excavacions a l’ECM són comparables als de 
la sèrie estratigràfica de l’ACM (Alba et al., 2006b, Alba et al., 2009), i corresponen a la 
zona de coalescència de dos sistemes de ventalls al·luvials (Moyà-Solà et al., 2009): el 
sistema dels Hostalets de Pierola, de radi curt; i el sistema d’Olesa, de major extensió.

Pel que fa a l’edat, la seqüència estratigràfica composta de l’ACM i la riera de Cla-
ret (Moyà-Solà et al., 2009; Alba et al., 2009) enregistra la transició Aragonià/Vallesià 
(és a dir, Miocè mitjà/superior), tot i que la sèrie de l’ACM és exclusivament arago-
niana, i abasta des de 12,5 fins 11,4 Ma. Els sediments miocens afectats a l’ECM es 
troben estratigràficament per damunt de la sèrie estratigràfica local de l’ACM, i també 
per sobre de les localitats clàssiques de Can Mata I (=Bretxa de Can Mata) i Can Mata 
III, i se superposen en sèrie amb els nivells vallesians de la riera de Claret (Carmona 
et al., 2011; Alba et al., 2011). Can Mata I correspon a l’Aragonià terminal (ca. 11,2  
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Figura 1. Fotografia aèria de la zona dels Hostalets de Pierola, on s’hi indica el nucli 
urbà, l’Abocador de Can Mata (ACM) i l’Ecoparc de Can Mata (ECM). Fotografia de 

base © Institut Cartogràfic de Catalunya

 
Ma), mentre que Can Mata III és una mica posterior i s’assigna al Vallesià inicial per la 
presència d’èquids hipparionins (Moyà-Solà et al., 2009). Així doncs, segons la situació 
estratigràfica de l’ECM, més alta respecte de Can Mata III i la sèrie local de l’ACM, 
cal assignar a la sèrie local de l’ECM una edat corresponent al Vallesià inferior (MN9), 
malgrat que no s’hi hagin trobat restes d’hipparionins. Això ho confirmen les dades 
magnetostratigràfiques, que es donen a conèixer per primer cop en aquest treball.

3. Material i mètodes

L’activitat de control preventiu consisteix en un seguiment ocular de l’activitat de re-
moció de sediments miocens per part de maquinària pesant, per tal de detectar qualsevol 
resta de vertebrats fòssils que es pogués veure afectada. Es va fer aquesta activitat sempre 
que es van excavar sediments miocens, però no quan afectaven sediments quaternaris o 
terra vegetal, ni tampoc quan es va excavar material remogut, que ja s’havia controlat ante-
riorment. La quantitat d’actuacions de seguiment que es van haver de dur a terme fou molt 
superior durant la primera campanya (2007), i va anar decreixent progressivament, fins a 
fer-se força més puntual durant les darreres campanyes (2009 i 2010). Les màquines que 
es van haver de seguir més freqüentment foren giratòries excavadores de mides diverses 
(Figura 3B-C), giratòries amb martells, buldòzers (Figura 3D), retroexcavadores mixtes i 
tragelles. Les giratòries i les tragelles s’encarregaven de dur a terme remocions de terreny 
de volums de terra importants, mentre que els buldòzers llauraven el sediment per preparar 
l’excavació amb giratòria, i les retroexcavadores mixtes normalment feien remocions de 

06.indd   117 14/9/12   12:37:51



118 D.M. Alba, R. Carmona, et al.

Figura 2. Mapa de situació de l’Abocador de Can Mata (ACM) i l’Ecoparc de Can 
Mata (ECM)
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terreny de menor volum (excavació de rases i obertura de riostres). A banda d’aquesta 
maquinària, en l’obra també hi van intervenir altres màquines, com anivelladores i pan-
talladores, de les quals puntualment també va caldre fer un seguiment. En el cas de les 
giratòries i les retroexcavadores mixtes, el paleontòleg se situava al davant de l’abast 
màxim de la cullera per tal de controlar la remoció de sediments miocens de forma con-
tinuada. En el cas dels buldòzers, en canvi, el paleontòleg se situava per darrere de la 
màquina a una distància prudencial, tot avançant a mesura que la màquina avançava, i 
sortint de la seva trajectòria quan havia de fer marxa enrere. El seguiment de màquines 
es va fer seguint en tot moment les normes de seguretat pertinents, tant pel que fa a ele-
ments de protecció individual com a distàncies de seguretat. 

La necessitat de fer excavacions d’urgència (Figura 3E) s’avaluà en funció de la 
quantitat de restes localitzades i/o de la seva importància. L’excavació manual es va 
fer mitjançant les eines estàndards (picoles, martells, escarpres, punxons, etc.) i com 
a consolidant s’emprà Paraloid B-72 en diverses concentracions. En tots els casos, les 
excavacions es van fer dins de perímetres de seguretat adequadament delimitats, i even-
tualment fou necessària la intervenció d’una retroexcavadora mixta per eliminar nivells 
estèrils o comprovar que determinats nivells fossilífers s’havien esgotat. Sovint també 
s’empraren martells pneumàtics per tal d’accelerar el procés d’excavació dels nivells 
estèrils. Els fòssils recuperats s’embolcallaren amb paper d’alumini, cinta d’embalar i/o 
bosses de plàstic de tanca hermètica. Quan les troballes ho requeriren, a causa de la seva 
mida gran i/o la fragilitat, també es van fer mòmies d’espuma de poliuretà (Figura 3G). 
En la majoria de casos, es va fer a les instal·lacions de l’ACM una tasca de reducció de 
volum dels fòssils de macrovertebrats recuperats. Aquests fòssils es troben actualment 
dipositats als magatzems de l’Institut Català de Paleontologia (ICP) o en vies de ser-hi 
transportats des de l’ACM, a l’espera que s’iniciïn les tasques de preparació, que de 
moment només s’han dut a terme amb dos cranis de tortuga (Luján et al., 2010).

Pel que fa als microvertebrats, se seleccionaren uns quants nivells estratigràfics per 
ser mostrejats, a partir de la detecció de visu de restes de micromamífers. D’aquests ni-
vells se’n va recol·lectar una mostra de prova d’uns 90 kg per fer-ne l’anàlisi, així com 
una mostra intensiva (>1.500 kg) per analitzar-la en cas que la mostra de prova donés 
resultats positius. També es va recol·lectar un nivell amb restes abundants de macrover-
tebrats de mida petita, que es va tractar mitjançant la mateixa metodologia que les mos-
tres de microvertebrats. Les mostres intensives van ser recol·lectades en sacs de ràfia de 
polipropilè, emmagatzemades en palets i contenidors flexibles (big bags) a l’ACM, fins 
que van ser traslladades mitjançant un camió ploma a les instal·lacions cedides per l’ICP 
per fer el rentatge intensiu. Aquest no es va fer fins que no es va disposar dels resultats 
positius de l’anàlisi de la mostra de prova de cada nivell. El sediment recol·lectat es va 
assecar al sol i, després de desfer-lo en cubetes amb aigua, es va rentar amb aigua mit-
jançant un sedàs de tres mides de malla. Els concentrats resultants es van assecar al sol 
i, posteriorment, van ser triats amb l’ajuda d’estereomicroscopis a les instal·lacions de 
l’ACM (Figura 3F). Actualment, aquestes restes es troben dipositades a l’ICP.

Per tal de situar a l’espai les troballes paleontològiques que es van fer, la zona 
d’afectació de les obres es va subdividir en tres sectors: VCE-A, VCE-B i VCE-C. A 
més d’això, es van aixecar tota una sèrie de perfils estratigràfics, en els quals es van as-
senyalar els diversos nivells rics en micro i/o macrovertebrats. També es van fer tasques 
de cartografia litostratigràfica dels afloraments dels talussos, que van permetre localitzar 
tota una sèrie de nivells estratigràfics de color vermell ceràmic amb tonalitats granats, 
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de força continuïtat lateral, els quals es van emprar com a nivells de correlació. A partir 
d’aquests nivells, es va fer la correlació litostratigràfica dels diversos perfils, i es va 
confeccionar d’aquesta manera un panell de correlació per a tot l’ECM.

Figura 3. (A) Panoràmica de la zona d’afectació de les obres de l’Ecoparc de Can 
Mata (ECM) durant la campanya 2007; (B-C) seguiment de giratòria a l’ECM; (D) 
seguiment de buldòzer a l’ECM; (E) excavació de macrovertebrats a l’ECM; (F) tri-
atge de concentrats de microvertebrats de l’ECM a les instal·lacions de l’Abocador 

de Can Mata; (G) mòmia de poliuretà feta a l’ECM; (H) closca de tortuga gegant del 
gènere Cheirogaster a l’ECM
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4. Resultats i discussió

4.1. Restes recuperades i llista faunística

A banda de nombroses (>200) excavacions puntuals de restes de macrovertebrats 
(sobretot, closques de tortugues gegants), durant la intervenció paleontològica a l’ECM 
es detectaren alguns nivells d’acumulació de restes: VCE-Aa, VCE-Ba, VCE-Bb i VCE-
Bc. Destaca sobretot aquest darrer, que lliurà més de 500 restes siglades de macro-
vertebrats, moltes de les quals de mida petita. Per aquest motiu, d’aquest nivell se’n 
va recol·lectar una mostra d’uns 900 kg per tal de rentar-la intensivament seguint la 
mateixa metodologia emprada per als nivells de microvertebrats. Pel que fa a nivells de 
microvertebrats, se’n van detectar un total de sis: VCE-A1, VCE-B1, VCE-B2, VCE-
B3, VCE-B4 i VCE-C1. De quatre d’aquests nivells (VCE-A1, VCE-B1, VCE-B2 i 
VCE-C1) se’n va processar una mostra intensiva, que fou d’uns 1.500 kg (excepte en el 
cas de VCE-B1, del qual se’n van processar uns 2.200 kg). En total, durant les diverses 
campanyes de la intervenció paleontològica es van recuperar més de 5.200 restes fòssils 
siglades de macrovertebrats i més de 400 restes siglades de microvertebrats.

Destaca la trobada d’una quantitat molt notable de tortugues terrestres gegants del 
gènere Cheirogaster (Figura 3H), que inclou restes cranials de gran interès científic, les 
quals es troben actualment en estudi (Luján et al., 2010; Luján et al., 2011). A banda 
d’això, la sèrie de l’ECM ha lliurat restes de rèptils de mida petita (lacèrtids i ofidis), 
micromamífers rosegadors, insectívors i lagomorfs, i macromamífers proboscidis, ar-
tiodàctils, perissodàctils i carnívors. A la Taula 1 s’ha reproduït la llista faunística de 
vertebrats pel que fa al conjunt de localitats de l’ECM. Es tracta de resultats encara força 
preliminars, ja que la major part de restes de macrovertebrats encara no han pogut ser 
preparades per a l’estudi.

4.2. Estratigrafia i edat

Fins fa una dècada, el coneixement que es tenia de la successió faunística de verte-
brats terrestres durant l’Aragonià superior i la transició amb el Vallesià inferior a la con-
ca del Vallès-Penedès estava força limitat per la manca de dades cronostratigràfiques. 
Així, les més de vint “localitats” clàssiques de l’àrea dels Hostalets de Pierola (Crusa-
font, Truyols, 1954; Golpe-Posse, 1974) no corresponien (amb l’excepció de Can Mata I 
i III) a un nivell estratigràfic únic (Agustí et al., 1985), i s’havien d’agrupar en Hostalets 
inferior (nivells aragonians) i Hostalets superior (nivells vallesians) (Crusafont, Truyols, 
1954; Golpe-Posse, 1974; Agustí et al., 1985). Durant la darrera dècada, aquesta situa-
ció ha canviat dràsticament, gràcies al descobriment de més de 200 localitats de micro 
i/o macromamífers, distribuïdes al llarg d’una secció d’uns 250 m, corresponents a la 
sèrie estratigràfica local de l’ACM (Alba et al., 2009; Alba et al., 2011), d’edat arago-
niana. A l’igual que la sèrie de l’ACM, l’ECM correspon a un macrojaciment, o conjunt 
de localitats, les quals no tenen totes la mateixa edat. La potència de la sèrie estratigrà-
fica local de l’ECM és d’uns 170 m, al llarg dels quals es distribueixen les 10 localitats 
formalment definides esmentades en el subapartat anterior. A la Figura 4 es presenta el 
panell de correlació dels diversos perfils estratigràfics fets, mentre que a la Figura 5 es 
presenten les dades magnetostratigràfiques disponibles. 
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Figura 4. Correlació dels diversos perfils estratigràfics aixecats a l’ECM, que indi-
ca la situació estratigràfica de les diverses localitats de macro i/o microvertebrats. 

Aquest panell de correlació es basa en el presentat per Carmona et al. (2011), al qual 
s’hi ha afegit la columna on es va fer el paleomagnetisme (marcada amb un asterisc; 

vegeu-la amb més detall a la Figura 5)
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Figura 5. Resultats de l’anàlisi del paleomagnetisme a l’ECM. Els trams marcats en 
negre indiquen una polaritat geomagnètica normal, i el curt tram marcat en blanc, 

una polaritat inversa. La correlació d’aquesta columna estratigràfica dins del panell 
de correlació es pot veure a la Figura 4. Vegeu el text per a la interpretació d’aquests 

resultats
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La sèrie estratigràfica de l’ACM està ben constreta des d’un punt de vista cronos-
tratigràfic, a partir de la correlació lito-, bio- i magnetostratigràfica (Moyà-Solà et al., 
2009; Alba et al., 2009), i abasta des de 12,5 fins a 11,4 Ma. Les localitats clàssiques 
de Can Mata I i Can Mata III estarien situades entre totes dues sèries, i enregistrarien 
la transició Aragonià/Vallesià, a partir de la presència d’èquids hipparionins en la sego-
na d’aquestes localitats (Moyà-Solà et al., 2009). Segons la seva situació estratigràfica 
aproximada i les taxes de sedimentació mitjanes per a l’ACM, Can Mata I tindria una 
edat aproximada d’11,2 Ma i Can Mata III, d’11,1 Ma, la qual cosa encaixa amb la da-
tació del límit Aragonià/Vallesià en 11,1 Ma a la conca del Vallès-Penedès (Garcés et 
al., 1996; Agustí et al., 1997; Agustí et al., 2001). Tanmateix, cal tenir en compte que 
en altres conques l’entrada dels hipparionins no s’enregistra fins a una mica més tard, 
a l’entorn d’11,8-11,7 Ma (Garcés et al., 2003). Segons criteris litostratigràfics, tota la 
sèrie de l’ECM estaria situada estratigràficament per sobre de Can Mata III, i tindrien 
per tant una edat vallesiana.

Les dades de paleomagnetisme de l’ECM encaixen amb aquesta datació, ja que 
indiquen que tota la sèrie mostrejada correspon al llarg cron normal C5n, típic d’inicis 
del vallesià (Figura 5). Malauradament, només es disposa de dades magnetostratigràfi-
ques per a la part més superior de la sèrie (Figura 4), ja que la part més inferior estava 
ja tapada quan es va poder fer el mostratge de paleomagnetisme. Cal assenyalar que tots 
els punts mostrejats tenen una polaritat normal, excepte un únic punt que assenyala una 
polaritat inversa. Dins del cron C5n hi ha diversos subcrons inversos molt curts, que 
sovint no es troben quan es duen a terme els mostratges. La interpretació més parsimo-
niosa és que aquest punt de polaritat inversa correspon simplement a un d’aquests breus 
subcrons, tot i que caldria correlacionar litostratigràficament de manera més acurada 
la sèrie de l’ECM amb la de la riera de Claret, per tal de descartar completament que 
aquest punt de polaritat inversa no pugui correspondre a C5r (cosa que implicaria una 
edat aragoniana per a la part més baixa de la sèrie de l’ECM).

Atès que, segons la interpretació afavorida aquí, les mostres de paleomagnetisme 
corresponen a un mateix cron C5n, no és possible calcular la taxa de sedimentació per 
a la sèrie de l’ECM. Tanmateix, si emprem les taxes de sedimentació mitjanes per a la 
sèrie de l’ACM, que és d’uns 3,38 ka/m (dades inèdites dels autors), podem concloure 
que l’interval de temps que abastaria la sèrie de l’ECM seria d’una mica més de 0,5 
milions d’anys. En particular, la sèrie de l’ECM abastaria des d’11,0 fins a 10,5 Ma, i 
coincidiria, per tant, en gran mesura amb la sèrie de la riera de Claret, que abasta apro-
ximadament fins a 10,6 Ma (Moyà-Solà et al., 2009). De més antiga a més moderna, les 
edats estimades per a les localitats de macro- i/o micromamífers definides formalment 
a l’ECM serien les següents: VCE-Aa (10,9 Ma), VCE-A1 (10,9 Ma), VCE-Ba (10,7 
Ma), VCE-Bc (10,7 Ma), VCE-Bb (10,7 Ma), VCE-B2 (10,6 Ma), VCE-B1 (10,6 Ma), 
VCE-B3 (10,6 Ma), VCE-C1 (10,6 Ma) i VCE-B4 (10,6 Ma). Quan es prenen totes 
dues sèries estratigràfiques locals en el seu conjunt, doncs, la sèrie estratigràfica de Can 
Mata (ACM+ECM) tindria una potència superior a 500 m, i abastaria des de 12,5 fins 
a 10,5 Ma.

Des d’un punt de vista biostratigràfic, la cronologia de les localitats paleontològi-
ques del Neogen europeu normalment s’avalua a partir de les biozones MN (mamífers 
del Neogen), proposades inicialment per Mein (1975). En el passat, Hostalets superior 
s’havia atribuït a l’MN9 inicial, mentre que Hostalets inferior s’atribuïa a l’MN7+8, 
amb algunes localitats tradicionalment atribuïdes a l’MN7 (per exemple, Can Vila), i 
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d’altres a l’MN8 (per exemple, Can Mata I). De fet, excepte pel que fa a la presència de 
cavalls hipparionins a partir de principis del Vallesià cap endavant, les faunes d’Hosta-
lets inferior i superior són força similars les unes amb les altres (Agustí, Gibert, 1982; 
Agustí et al., 1985), una situació que es pot generalitzar per a tota la conca del Vallès-
Penedès (Agustí et al., 1997; Agustí et al., 2001; Casanovas-Vilar et al., 2006). La man-
ca d’informació detallada sobre la provinença estratigràfica de la major part de localitats 
clàssiques, juntament amb l’inadequat mostratge dels micromamífers, impedia d’assig-
nar una edat precisa a les troballes clàssiques dels Hostalets de Pierola. Les noves dades 
de la sèrie de l’ACM permeten proposar una biozonació local més acurada (Alba et al., 
2006b; Alba et al., 2009; Casanovas-Vilar, 2007; Casanovas-Vilar et al., 2008). Segons 
aquesta biozonació, la part baixa de la sèrie de l’ACM correspondria a la biozona de 
Megacricetodon ibericus + Democricetodon larteti, la qual es podria correlacionar amb 
La Grive M, que és la localitat de referència per a l’MN7 sensu Mein i Ginsburg (2002). 
Al seu torn, la part alta de la sèrie de l’ACM correspondria a la biozona de M. ibericus 
+ Democricetodon crusafonti, que es podria correlacionar amb La Grive L3, que és la 
localitat de referència per a l’MN8 sensu Mein i Ginsburg (2002). 

En el cas de la sèrie de l’ECM, destaca l’absència de tota una sèrie de tàxons que 
tradicionalment s’ha considerat que diferenciarien l’MN9 de l’MN8: el rosegador Cri-
cetulodon, l’èquid Hippotherium (o Hipparion s.l.), el fèlid Machairodus i el giràfid 
Decennatherium (Agustí et al., 2001). L’entrada d’Hippotherium seria el fenomen que 
s’hauria esdevingut primer, fins al punt que les faunes de l’Aragonià superior i el Valle-
sià més inicial pràcticament no es poden distingir si no es troben restes d’Hippotherium. 
En el cas de la sèrie de l’ECM, en principi no s’hi ha localitzat cap resta d’Hippotheri-
um, però l’absència de material de macromamífers preparat per al seu estudi fa que això 
no es pugui concloure amb certesa, i que les restes de giràfids que s’hi han recuperat no 
es puguin tampoc identificar pel que fa al gènere. A més, tot i que a la conca del Vallès-
Penedès l’entrada dels èquids hipparionins s’enregistra a 11,1, tant a Creu Conill 20 
(Garcés et al., 1996; Agustí et al., 1997; Casanovas-Vilar et al., 2006) com a Can Mata 
III, a la conca de Calataiud-Daroca no s’enregistra fins 0,3-0,4 milions d’anys més tard 
(Garcés et al., 2003), fet que mostra així la raresa inicial d’aquests èquids. Quant als 
micromamífers, l’absència de Cricetulodon confirmaria que ens trobem a la part més 
primerenca del Vallesià, ja que l’entrada d’aquest tàxon no es produeix fins fa 10,4 Ma 
(Garcés et al., 1996; Agustí et al., 1997). La persistència a l’ECM de Democricetodon 
larteti, juntament amb el seu suposat ancestre D. crusafonti, indica que aquesta segona 
espècie, característica de l’MN8 i l’MN9, no sempre substitueix l’anterior, present ja 
des de l’MN7. En tot cas, la presència d’Hispanomys aragonensis, una espècie prèvi-
ament coneguda només de les localitats vallesianes de Pedregueras 1A, 2A i 2C a la 
conca de Calataiud-Daroca (Freudenthal, 1966; Daams et al., 1999), confirmaria l’edat 
vallesiana de la sèrie de l’ECM.

5. Sumari i conclusions

La intervenció paleontològica duta a terme a l’Ecoparc de Can Mata (ECM) constata 
un altre cop que és possible compatibilitzar la recuperació del patrimoni paleontològic 
amb l’execució d’una obra de gran envergadura mitjançant maquinària pesant, alhora 
que emfatitza la necessitat de dur a terme un control preventiu de les màquines sempre 
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que hi hagi remoció de sediments miocens en zones d’elevada riquesa fossilífera, com 
és el cas dels Hostalets de Pierola. Malgrat que la sèrie estratigràfica local de l’ECM no 
està tan densament mostrejada com la de l’ACM (a causa d’una menor quantitat de se-
diments miocens excavats amb maquinària pesant), des d’un punt de vista biostratigràfic 
les noves dades aportades per la sèrie de l’ECM revesteixen gran importància. D’una 
banda, la sèrie de l’ECM permet disposar de localitats paleontològiques ben datades, 
corresponents al que anteriorment s’anomenava Hostalets superior, de la mateixa manera 
com la sèrie de l’ACM ha proporcionat localitats ben datades corresponents al conjunt de 
localitats d’Hostalets inferior. A més, quan totes dues sèries es consideren conjuntament 
a les localitats clàssiques de Can Mata I i III (que enregistren la transició Aragonià/Va-
llesià), hom pot disposar d’una sèrie força contínua (la sèrie estratigràfica de Can Mata), 
que enregistra un interval de temps comprès aproximadament entre 12,5 i 10,5 Ma, i que 
abasta les biozones MN7 a MN9. La sèrie de l’ECM permetrà investigar les faunes de 
vertebrats continentals del Vallesià inferior més inicial, poc o mal representades al sector 
del Vallès de la conca del Vallès - Penedès, alhora que permetrà disposar d’un registre 
força continu en aquesta conca que abasti des de l’MN7 fins a l’MN10. Tot plegat no fa 
sinó reflectir la idoneïtat d’aquesta conca per investigar els canvis faunístics i paleoam-
bientals que s’esdevingueren a l’Europa mediterrània occidental fa entre 12,5 i 9,5 Ma, 
en relació amb el deteriorament climàtic que s’inicià fa uns 14 Ma (Zachos et al., 2001), 
i que culminà uns canvis considerables cap a finals del Miocè superior.

6. Agraïments

Volem donar les gràcies a la CESPA Gestión de Residuos, SA, que a través de la 
UTE Ecoparc de Can Mata (primerament UTE Ecoparc 4) va finançar la feina de camp, 
i també va posar a disposició de la direcció paleontològica de la intervenció les instal-
lacions de l’Abocador de Can Mata per tal d’emmagatzemar-hi les restes i dur a terme 
el triatge de microvertebrats. També volem agrair la col·laboració del Servei d’Arque-
ologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Aquest treball ha estat possible 
gràcies al suport del Ministeri d’Economia i Competitividad (CGL2008-00325/BTE, 
CGL2010-21672/BTE, CGL2011-28681, RYC-2009-04533 a DMA i JCI-2010-08241 
a IC-V) i de la Generalitat de Catalunya (Grup de Paleoprimatologia i Paleontologia 
Humana, 2009 SGR 754). 
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Taula 1. Llista faunística provisional de l’Ecoparc de Can Mata (campa-
nyes 2007 a 2010).

Classe Reptilia
 Ordre Testudines
  Família Testudinidae
   Cheirogaster sp.
   Testudo sp.
 Ordre Squamata
  Família Lacertidae indet.
  Família Colubridae indet.
Classe Mammalia
 Ordre Insectivora
  Família Talpidae
   Talpa sp.
  Família Erinaceidae
   Galerix sp.
  Família Heterosoricidae
   Dinosorex sp.
 Ordre Chiroptera
   Gen. et sp. indet.
 Ordre Lagomorpha
  Família Ochotonidae
   Prolagus sp.
 Ordre Rodentia
  Família Cricetodontidae
   Hispanomys lavocati
   Hispanomys aragonensis
   Hispanomys aff. aragonensis
   Hispanomys sp. 4
   Democricetodon larteti
   Democricetodon crusafonti
   Democricetodon brevis brevis
   Democricetodon brevis nemoralis
   Megacricetodon ibericus
   Megacricetodon minor debruijni
  Família Paracricetodontidae
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   Eumyarion cf. leemanni
  Família Gliridae
   Muscardinus hispanicus
   Microdyromys monspeliensis
   Miodyromys hamadryas
  Família Sciuridae
   Spermophilinus bredai
   Heteroxerus sp.
 Ordre Proboscidea
  Família Deinotheriidae
   Deinotherium giganteum
 Ordre Perissodactyla
  Família Rhinocerotidae
   Gen. et sp. indet
 Ordre Artiodactyla
  Família Suidae
   Gen. et sp. indet
  Família Bovidae
   Miotragocerus sp.
  Família Moschidae
   Micromeryx sp.
  Família Cervidae
   Euprox sp.
  Família Giraffidae
   Gen. et sp. indet.
 Ordre Carnivora
  Família Mustelidae
   Gen. et sp. indet.
  Família Viverridae
   Gen. et sp. indet.
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Introducció

Què és una litoteca? Breument, podríem dir que una litoteca és una col·lecció de tipus 
de roques que, a la manera de les col·leccions de referència emprades en ciències na-
turals (de malacologia, vertebrats, herbaris, etc.), s’utilitza en la recerca científica per 
identificar, classificar i estudiar minerals i materials petris. De litoteques, però, n’hi 
ha de moltes menes diferents. Algunes són constituïdes amb finalitats docents, en un 
departament universitari, per exemple, i d’altres han estat creades especialment per a la 
recerca científica.

Els arqueòlegs, és clar, no són pas els primers a emprar-ne. Museus de ciències 
naturals, facultats de geologia i instituts geològics, entre altres institucions, en crearen 
i les mantenen per a l’acompliment de les seves funcions, esmerçant-hi sovint molts 
recursos i personal.

D’uns anys ençà, aquesta mena de col·leccions són cada cop més freqüents en la 
recerca arqueològica i se’n fa un ús creixent, amb resultats notables. Malgrat que han 
esdevingut un tipus de recurs ben conegut pel conjunt de la comunitat científica, man-
quen encara treballs monogràfics que en descriguin les característiques, els objectius, 
l’organització o funcionament bàsic, entre altres aspectes d’interès. 

El projecte per crear una litoteca de roques silícies de Catalunya en el qual treba-
llem es proposa per objectiu de constituir un tipus d’equipament de suport a la recerca 
arqueològica d’un model i abast nous del qual mancava la xarxa d’infraestructures cien-
tífiques del país, concebut des de bon començament i dotat dels mitjans necessaris per 
prestar serveis d’alt nivell al conjunt de la comunitat científica nacional i internacional.
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En aquest treball en presentem els primers resultats. S’hi descriuen fonamentalment 
aspectes relatius a la definició i el funcionament del projecte i de caire metodològic, 
deixant de banda la descripció de les roques silícies catalanes i la seva eventual localit-
zació, que no pertoca de fer ara.

Litoteques i arqueologia

D’entre els diversos models de litoteques vinculades a la recerca arqueològica, n’hi 
ha poques que hagin estat planificades amb la perspectiva d’aplegar de manera siste-
màtica aquells materials representatius d’una unitat territorial coherent. Probablement, 
l’exemple millor i més reeixit sigui la Litoteca del Museu Nacional Hongarès, a Buda-
pest, que aplega col·leccions de roques silícies d’un territori d’abast nacional i en publi-
ca regularment els catàlegs i descripcions (Biró, Dobosi, 1991; Biró et al., 2000).

No obstant això, la situació més habitual arreu d’Europa i a casa nostra mateix, és 
la representada per les litoteques universitàries que tenen l’origen en projectes d’inves-
tigació —tesis doctorals i treballs de recerca sobre matèries primeres lítiques— que es 
proposaven assolir altres objectius, no pas la creació d’una litoteca.1

Aquestes col·leccions, aplegades en el decurs de les prospeccions fetes a l’entorn de 
jaciments o regions concretes per retrobar els materials que foren explotats en el passat, 
no són altra cosa que el producte del conjunt de tasques fetes per crear el referencial amb 
el qual comparar els materials estudiats en cada cas. Tan sols quan s’han acabat aquests 
treballs i es comprèn l’extraordinària utilitat de les col·leccions, els investigadors que 
varen participar a crear-les es proposen ordenar-les, difondre’n l’existència i permetre-
hi l’accés a investigadors aliens al propi grup. La col·lecció és presentada llavors al 
conjunt de la comunitat científica com una litoteca amb tots els ets i uts, i aquells que la 
constituïren aconsegueixen nous rèdits científics i acadèmics.

Aquesta mena de litoteques són especialment útils per als investigadors que treba-
llen en els grups que les crearen i, en la mesura que se’n permet l’accés a altres, poden 
ser-ho també per a tots aquells que desenvolupen projectes de recerca en la mateixa re-
gió o en zones veïnes. Aquest pot ser el cas de zones amb una gran densitat de jaciments 
de cronologia semblant on treballen diferents equips de recerca tal com s’esdevé, per 
exemple, a la vall de la Vezera, a la regió francesa de la Dordonya, o en altres regions 
“clàssiques” de la prehistòria paleolítica europea (Turq, 2005). Una litoteca d’aquesta 
mena pot ser útil llavors a molts investigadors diferents.

Malgrat que les col·leccions d’una litoteca semblant poguessin ésser molt comple-
tes, tot s’ha de dir, la seva consulta segurament no estalviaria pas a ningú d’haver de 
desenvolupar un nou programa de prospeccions i recollida de materials per completar 
les informacions que hi pogués trobar i resoldre, d’aquesta manera, totes les qüestions 
d’interès del propi projecte de recerca. Totes les litoteques d’aquesta mena, grans o 
petites, s’assemblen. Alhora que se n’admet la utilitat cal reconèixer, tanmateix, que 
pateixen importants deficiències degudes justament a la seva causalitat, vinculada a pro-
grames de recerca que no tenien per objectiu primer de constituir-les. La més important 
de totes potser sigui la manca general de planificació.

1. Per tenir una visió de diferents litoteques, continguts, funcions, etc. podeu consultar el treball recen-
tment publicat per K.T. Biró (2011).
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La composició heterogènia que caracteritza en molts casos les col·leccions és el 
reflex fidel de l’interès científic particular dels investigadors i grups de recerca que va-
ren participar a crear-les, de les successives regions, períodes i tipus de roques en què 
varen treballar en cada ocasió, més que no pas el resultat d’un pla preconcebut des 
de bon principi. Les seves col·leccions, com a resultat, es caracteritzen sovint per una 
manca de coherència dels materials que s’hi apleguen. Aquest fet és degut normalment 
a deficiències a l’hora de demarcar-ne de bon començament els àmbits temàtic i terri-
torial d’especialització, i a la seva transgressió reiterada, que n’expliquen per al primer 
l’àmplia diversitat de litologies que en molts casos s’hi poden trobar, i per al segon, les 
diverses àrees i regions de la seva provinença, sovint allunyades i mancades de qualse-
vol connexió o continuïtat territorial.

La manca de protocols de treball i la participació per constituir-les d’investigadors 
amb maneres de fer i objectius no sempre coincidents és causa també de greus mancan-
ces en la seva documentació, que sovint és incompleta i de qualitat, com a mínim, desi-
gual. A més, atès que els objectius originals de la seva creació no anaven dirigits vers la 
prestació de cap mena de servei a altri, pateixen greus deficiències de dotació d’espais i 
mitjans per atendre usuaris aliens al propi grup.

A Catalunya, a banda del projecte en el qual treballem, hi ha altres litoteques arque-
ològiques, totes corresponents al model que acabem de descriure, fet que no en desme-
reix pas la utilitat i l’encert de crear-les.

a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, a Tarragona, hi ha una col·lecció de 
referència que aplega mostres de roques que foren emprades en època romana a la ciutat 
i en altres zones de Catalunya per a la construcció i l’embelliment d’edificis públics i 
privats i altres usos sumptuaris. Hi ha mostres de marbres d’arreu de la Mediterrània i 
de roques sedimentàries comunes del país (calcàries i gresos), que han estat útils per a 
molts treballs de recerca fets amb col·leccions de museus i sèries arqueològiques cata-
lanes i d’arreu de l’Estat espanyol (vegeu enllaç web a la bibliografia, i en aquesta, la 
referència dels treballs publicats pel grup).

a la Universitat de Barcelona hi ha una litoteca —LithicUB— consultable per 
Internet (vegeu bibliografia) en la qual s’hi apleguen mostres de sílex i altres roques 
(quarsites, quars, etc.) emprades durant la prehistòria per a la manufactura d’eines, pro-
cedents de Catalunya, Portugal i França, zones en les quals han treballat els investiga-
dors que hi han aportat els materials que en conformen les col·leccions. Es pot sol·licitar 
d’accedir-hi i consultar els materials i les preparacions que s’hi desen (Mangado et al., 
2010).

al Museu de Taltaüll, al Rosselló, s’hi pot consultar la Lithobase, nom de la lito-
teca de roques silícies de la regió de Llenguadoc-Rosselló, accessible també per Internet 
(vegeu enllaç web a la bibliografia). S’hi apleguen col·leccions molt completes dels 
diferents tipus de sílex que es poden trobar en aquella regió. La litoteca és el resultat dels 
materials que hi aportaren les investigadores que han treballat en jaciments de la zona 
(fonamentalment, L. Wilson i S. Grégoire) i d’un projecte recent, finançat per la regió, 
que va permetre d’ampliar-ne l’abast i ordenar-ne tots els materials. Se’n pot sol·licitar 
també la consulta (Grégoire et al., 2010).

De fet, gairebé qualsevol programa de recerca sobre matèries primeres lítiques que 
s’ha fet en departaments de prehistòria de les universitats catalanes ha acabat donant lloc 
a una col·lecció de referència poc o molt documentada per a la seva comparació amb el 
material arqueològic.
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El projecte litocat

El projecte per crear una litoteca de roques silícies de Catalunya, que anomenem 
abreujadament LitoCAT, té per objectiu, ja ho hem dit al començament, la creació d’una 
col·lecció de referència d’abast nacional expressament planificada, que transcendeixi 
el model comú de les litoteques de recerca que acabem de descriure, dotada de mitjans 
per prestar servei i ser útil al conjunt de la comunitat científica i acadèmica del país i als 
investigadors forans que n’estudien els materials.

Per aconseguir-ho cal primer de tot aplegar i documentar-ne les col·leccions, que 
haurien de ser exhaustives, completes i representatives dels diferents tipus de roques 
silícies que es poden trobar al país. Ara bé, les col·leccions no constitueixen pas per si 
mateixes una litoteca, sinó que cal documentar-les, caracteritzar-les i instal·lar-les per-
què puguin ser consultades pels usuaris. Per això, és ben evident, calen infraestructures, 
equipaments i personal tècnic i científic que se n’ocupi. És tot plegat el que fa una lito-
teca, no una cosa o altra separadament (Fig. 1). Tot aquest procés és llarg i costós, raó 
per la qual cal una programació acurada de totes les activitats que s’han d’acomplir i un 
calendari de treball per executar-les.

D’aquesta manera, amb el desenvolupament del projecte LitoCAT es pretén conso-
lidar una plataforma de recerca oberta a la comunitat científica, nacional i internacional, 
interessada en la disponibilitat de roques silícies en la prehistòria en el marc territorial 
de Catalunya i zones adjacents. Aquest marc geogràfic de referència abasta un extens 
àmbit territorial que comprèn el conjunt del territori català, a més d’àmplies zones li-
mítrofes de les regions veïnes de l’Aragó i el País Valencià, el Llenguadoc-Rosselló i el 
principat d’Andorra, amb una superfície de prop de 50.000 quilòmetres quadrats.

Figura 1. Elements que componen una litoteca
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Antecedents del projecte

El projecte de creació d’una litoteca especialitzada en roques silícies té el seu pre-
cedent immediat en els treballs desenvolupats durant el 2003 i el 2004 en el si de la 
Xarxa Temàtica Estudi de la disponibilitat de roques silícies per a la producció de l’ins-
trumental lític a la prehistòria, finançada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 
i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (Terradas et al., 2006). Aquell projecte es 
proposava integrar els treballs de vuit grups de recerca que treballaven en àmbits com-
plementaris del territori català i àrees adjacents, amb la Institució Milà i Fontanals del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a Barcelona com a entitat coor-
dinadora i dipositària de les dades i col·leccions. Els esforços que es varen fer llavors 
van anar adreçats en dues direccions:

- Aplegar les informacions i dades produïdes separadament per cada grup i explorar-
ne el potencial i la utilitat científics del seu tractament conjunt.

- Establir una metodologia de treball comuna, tant pel que fa al camp (prospecció, 
documentació d’afloraments,...) com al laboratori (tècniques analítiques).

L’assoliment d’aquests objectius havia de ser el punt de sortida per a la creació 
d’una litoteca que abastés tot el territori català amb les petites peces que hi aportaria 
cada grup. La fallida parcial d’aquesta temptativa va obligar a repensar-ne el projecte 
sencer que, en endavant, s’hauria de desenvolupar a partir de noves bases organitzatives 
i institucionals. És a partir de llavors que des de la Institució Milà i Fontanals vam de-
cidir reprendre el projecte, comptant amb el suport i compromís institucional del CsiC, 
que hi aportà recursos materials, tècnics, financers i de personal. Tot plegat va permetre 
de desenvolupar el projecte actual, entès ara com un ampli programa estructurat entorn 
de la litoteca, la prestació de serveis als usuaris i el foment general de la recerca cientí-
fica en l’àmbit de les seves col·leccions.

L’any 2009 es va establir un conveni de col·laboració entre la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Gene-
ralitat de Catalunya i la Institució Milà i Fontanals del CSIC per participar en el finan-
çament i desenvolupament conjunt del projecte, acord del qual aquest treball n’és un 
resultat parcial.

Objectius de la litoteca

L’objectiu darrer del projecte és prestar serveis als usuaris que s’adrecin a consultar 
la litoteca. Per a fer-ho, cal:

1. Crear les col·leccions, és a dir, aplegar les mostres, inventariar-les i documentar-les, 
a més de desar-les ordenadament i d’una manera segura, que en garanteixi la conservació.

2. Instal·lar-les i equipar els espais. Per aconseguir-ho ha calgut obtenir del CSIC 
la cessió dels espais per a la seva instal·lació (magatzems) i per rebre i prestar serveis 
als usuaris (laboratoris i sales de consulta), tot arranjant-los i dotant-los del mobiliari i 
equips instrumentals indispensables per treballar confortablement amb les col·leccions.

3. Establir els mitjans materials i organitzatius que permetin de fer efectiva la con-
sulta de les col·leccions. Inclou definir el catàleg de serveis que s’hi oferiran i el seu 
reglament d’ús, digitalitzar i desar en bases de dades totes les informacions que en do-
cumenten les col·leccions i difondre’n l’inventari.
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Atès el valor referencial de les col·leccions de la litoteca, perquè aquestes puguin 
tenir una utilitat i rendiment científics òptims cal que acompleixin els requeriments se-
güents:

- Representativitat: les col·leccions han de ser representatives del conjunt de les 
roques silícies que es poden trobar al territori català, i de la seva variabilitat. Per ser-ho, 
el procés de recollida de mostres s’ha de dur a terme de manera sistemàtica, d’acord 
amb criteris especificats amb claredat i aplicats amb rigor, per tal que les col·leccions 
esdevinguin exhaustives (han de contenir-ne tots els tipus) i completes (no n’hi pot faltar 
cap).

- Contextualització: tots els seus materials han d’anar acompanyats de tota la docu-
mentació necessària que permeti assegurar-ne la contextualització.

- Accessibilitat: cal garantir que hi puguin accedir els diferents col·lectius que en 
conformen els usuaris potencials (investigadors, acadèmics, estudiants) i fomentar-ne 
l’ús i el lliure aprofitament científic, d’acord amb els objectius abans especificats.

Finançament, equips i personal

El projecte es finança amb fonts diverses. D’una banda, amb recursos propis de la 
Institució Milà i Fontanals del CSIC, que cedeix l’ús de magatzems, laboratoris i sales 
de consulta, que són adscrits al Departament d’Arqueologia i Antropologia. De l’altra, a 
partir de programes propis del CSIC que han permès arranjar aquests espais i dotar-los 
de mobiliari i equipaments científics i instrumentals (Programa de Apoyo a Infraestruc-
turas i Acción Equipa).

A més del personal científic del mateix Departament d’Arqueologia i Antropolo-
gia de l’IMF-CSIC, el projecte ha gaudit de personal tècnic amb dedicació exclusiva. 
En un primer moment, a partir de la contractació de Joana Boix (convocatòria JAE-
Tec del CSIC, entre l’1/10/2006 i el 30/09/2008) i, posteriorment, amb la incorporació 
de David Ortega (convocatòria PTA del MICINN, amb cofinançament del CSIC, entre 
l’1/02/2009 i el 31/01/2012).

El finançament es completa amb les aportacions de la Direcció General del Patri-
moni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya, formalitzades en un conveni de col·laboració entre les institucions per al 
període 2009-2011. Aquesta subvenció s’ha esmerçat en el pagament de les despeses 
derivades dels treballs de camp per aplegar les col·leccions, així com les preparacions i 
anàlisis per a la seva caracterització quan aquestes han estat contractades en laboratoris 
aliens a la xarxa del CsiC.

Programa i pla de treball

El 2009, arran de la signatura del conveni amb la Generalitat i la garantia de finan-
çament del projecte per tres anys, se’n va redefinir el programa i el pla de treball sencers 
amb l’objectiu que, acabat el període de col·laboració de les parts, ens trobéssim molt a 
prop, si encara no era possible, de poder prestar serveis.

En aquest pla, que abasta un període de 5 anys (2008-2012), major que el termini 
temporal del conveni, preveia la realització de les tasques següents:
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1. Definició dels objectius i pla de treball.
2. Dotació d’espais, mobiliari i equipament.
3. Recerca documental.
4. Programa de prospeccions i adquisició de mostres.
5. Inventari i instal·lació de les col·leccions.
6. Documentació i caracterització de les mostres.
7. Difusió dels continguts a través de la web.
8. Atenció als usuaris.
A la figura 2 s’hi detalla el cronograma i la seqüència temporal ordenada de les 

activitats. S’hi destaquen els esdeveniments més importants del projecte, com és ara la 
incorporació d’un tècnic amb dedicació exclusiva (2009), la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (2009), l’adquisició dels equips de micros-
copia òptica (2010) i la remodelació dels laboratoris i espais de la litoteca, inicialment 
prevista per a la tardor del 2011 encara que, finalment, es completarà al març del 2012.

S’hi preveu, i esperem poder-ho acomplir, que durant el 2012 es començarà a pres-
tar serveis als usuaris, tot i que cal dir que ja s’han atès algunes peticions d’investigadors 
catalans i europeus que coneixien l’existència del projecte i les seves col·leccions.

Pla de treball

Cadascuna de les tasques previstes al pla de treball té les seves pròpies metodologies 
i tècniques, de vegades elementals i d’altres prou sofisticades, fins al punt que cal proveir-
se’n contractant tècnics i serveis aliens al projecte (informàtics, laboratoris d’assaig, etc.).

Figura 2. Cronograma del projecte LitoCAT
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La planificació de totes les tasques i la seva metodologia és, però, quelcom diferent 
del simple acompliment d’una tasca rere l’altra, és per aquest motiu que cal aturar-se a 
concebre-la i dissenyar-la amb certa atenció. La figura 3 en descriu formalment, en un 
diagrama de flux, els processos principals i les seves relacions. No es tracta pas d’una me-
todologia innovadora sinó que, de fet, és la més comuna en projectes d’aquesta mena en-
cara que gairebé mai en trobareu una exposició, jerarquització i justificació completes.

L’objectiu darrer del procés de treball és aplegar les mostres de roca que han de 
constituir les col·leccions de la litoteca. Per assolir-ho, s’hi adapten totes les tasques i les 
seves metodologies. Tot seguit les descrivim respectant l’ordre de la seva execució.

Recerca bibliogràfica

el procés per constituir la litoteca comença amb una primera tasca de recerca bibli-
ogràfica que té per finalitat conèixer els llocs en els quals la literatura científica especi-
alitzada —geològica i arqueològica— hi esmenta expressament la presència de roques 
silícies. Per a fer-ho accedim en biblioteques i arxius públics a la consulta de publicacions 
editades de tota mena (revistes, monografies, congressos, etc.), de mapes, de treballs de 
recerca (tesis doctorals, treballs de postgrau) i informes, dels quals, quan s’hi esmenta un 
aflorament, n’obtenim còpia digital, si és possible, per arxivar-la a la litoteca.

La informació que se n’obté permet de preparar tres llistes que contenen dades 
complementàries: la primera, dels afloraments amb sílex; la segona, de les unitats geolò-
giques en les quals se’n troba; i la tercera, del tipus de sílex. Les dues primeres s’obtenen 
directament de la consulta de la bibliografia i la tercera, de les dues anteriors, pel simple 
procediment d’establir per defecte un tipus litològic diferent per a cada unitat geològica 
i tipus de roca encaixant (carbonats, sulfats, argiles, etc.) en les quals es documenta la 
presència de roques silícies.

Tots els afloraments de la primera llista s’hi anomenen amb un nom de la toponímia 
local per identificar-los i es georeferencien informant de la localització amb un parell de 
coordenades, el sistema i datum geogràfics i un darrer atribut que informa del marge d’er-
ror estimat, en metres, de la seva situació geogràfica real. La seva localització es desa, 
com a entitats de tipus punt, a les bases de dades geoespacials del projecte i se’n verifica, 
mitjançant una operació de consulta espacial, la relació correcta amb les entitats geomè-
triques de la cartografia digital geològica que correspon a la seva unitat respectiva.

Prospeccions i adquisició de les mostres

Per constituir una col·lecció de valor referencial que contingui només tipus de ro-
ques ben definits, les prospeccions s’han d’adreçar exclusivament a la localització i el 
mostreig d’afloraments en posició primària, en els quals les roques silícies es troben al 
seu emplaçament original.

Aquesta estratègia, comparada amb altres alternatives, presenta nombrosos avan-
tatges. Garanteix, d’entrada, la identificació correcta dels tipus de roca, i evita cometre 
errors d’atribució que es podrien produir, per exemple, si es prenguessin les mostres 
en dipòsits de conglomerats i graves (a la llera d’un riu, en una platja, etc.), que poden 
contenir roques d’origen molt divers.
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Figura 3. Diagrama de flux de treball de la litoteca

Agafar-les directament d’un tall exposat de la seva formació permet també d’enre-
gistrar-ne atributs que d’altra manera seria impossible de conèixer, per exemple, com 
s’hi disposen els nòduls, quin volum ocupen respecte al total de la capa o si hi ha només 
un o múltiples horitzons superposats de sílex.

En darrer lloc, si les prospeccions s’adrecen a la localització i el mostreig d’aflora-
ments que es troben descrits en treballs geològics, prendre’n mostres permet referenci-
ar-les amb molta precisió dins de la seva unitat i associar-hi un gran nombre de dades i 
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documents contextuals que informen, entre altres coses, de la litologia de la roca encai-
xant, del medi i l’ambient sedimentaris de la seva formació, de la micropaleontologia, 
de la seva edat i, de vegades fins i tot, dels processos genètics de les roques que s’hi 
poden trobar.

La preferència per visitar i mostrejar aquests tipus d’aflorament té per objectiu, 
doncs, de millorar el nombre i la qualitat de les informacions que documenten les mos-
tres de les col·leccions, optimitzant les dades disponibles i rendibilitzant al màxim els 
esforços dirigits vers aquesta activitat.

Programació de les prospeccions

Per programar les prospeccions s’empra el cens georeferenciat de les localitats amb 
sílex de Catalunya. Les prospeccions s’adrecen preferentment a la visita dels aflora-
ments més ben documentats en la literatura especialitzada, i es deixen de banda en 
aquesta primera etapa tota mena d’afloraments secundaris.

No es fan prospeccions en aquelles àrees del territori per a les quals no disposem 
d’informació, ni tampoc en aquelles de les quals sabem del cert que no s’hi poden trobar 
roques silícies, o que és altament improbable que se’n trobin.

Per a cada unitat i tipus de sílex diferent es visiten i mostregen un nombre suficient 
d’afloraments, distants entre si, per tal d’avaluar-ne la variabilitat i tenir-la representada 
a les col·leccions. Els afloraments es localitzen al camp emprant cartografia, les publica-
cions que en ressenyen la situació i el context geològic i equips mòbils de GPS.

Sense que en sigui l’objectiu, les prospeccions permeten de vegades de localitzar 
jaciments arqueològics inèdits, relacionats o no amb aprofitaments antics de les roques 
silícies, fet que es comunica llavors al Departament de Cultura.

Fitxa de camp per al registre d’afloraments

Per documentar els afloraments de manera sistemàtica s’empra una fitxa —un for-
mulari digital dinàmic— que permet desar la informació que els descriu de manera 
estructurada i exportar-la en llenguatge XML, que es desa llavors a les bases de dades 
del projecte.

La fitxa ha estat especialment concebuda per poder informar de totes les dades 
que apareixen sintetitzades de manera convencional en les columnes estratigràfiques 
emprades pels geòlegs en els seus treballs i publicacions, manera de fer que s’adiu espe-
cialment a la natura sedimentària i a l’emplaçament típic de les roques que són objectiu 
de les prospeccions. el seu disseny permet enregistrar per a cada capa o estrat la pro-
funditat, la litologia i el codi identificador de cadascuna de les mostres que s’hi puguin 
prendre, que es poden referenciar així de manera molt precisa en cada aflorament i, si 
cal, retornar-hi per prendre’n materials nous.

Els camps que s’hi preveuen s’agrupen ordenadament en tres blocs (Fig. 4). En el 
primer, s’hi afegeixen les dades bàsiques que identifiquen l’aflorament, semblants a les 
d’altres models de fitxa proposats (Terradas et al., 2006), relatives a la denominació, la 
localització i accés, el context geològic i la tipologia de l’aflorament. En el segon, es-
pecífic de la fitxa que emprem, s’hi disposen els camps que permeten descriure la sèrie 
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estratigràfica local i, en el cas que n’hi hagi, les roques silícies de cada capa. I en darrer 
lloc, s’hi agrupen els camps que s’empren per enregistrar les fotografies, les mostres i 
les metadades de la fitxa.

Figura 4. Camps de la fitxa per al registre dels afloraments geològics amb sílex
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Documentació fotogràfica i adquisició de les mostres

La documentació dels afloraments es completa amb un exhaustiu registre fotogràfic 
que en descriu moltes de les característiques que no tenen cabuda a la fitxa, com ara 
l’entitat de l’aflorament (si és gran o petit), el seu estat de conservació i els riscos per a la 
seva preservació futura (si es troba en una pedrera activa o en el marge d’una carretera, 
per exemple). Les fotografies s’enregistren a la fitxa i, posteriorment, se’n documenten 
les metadades que han de permetre arxivar-les i recercar-les automàticament.

Les mostres que es prenen en cada aflorament es referencien a la fitxa i en diagra-
mes esquemàtics que es fan a la llibreta de camp, o directament sobre els publicats pels 
geòlegs. S’identifiquen amb un codi únic, es fotografien i se n’assenyala l’orientació 
original a l’aflorament.

En tots els afloraments es pren una quantitat addicional de mostres, no referenciades, 
tenint cura de recollir un nombre suficient de fragments per enregistrar-ne la variabilitat 
completa de formats, mòduls i aspecte macroscòpic, incloses pàtines i alteracions.

Inventari i documentació de les col·leccions

Acabada la prospecció, mostres, fitxes de camp i fotografies es trameten a la litoteca 
per al seu inventari i arxiu. Les mostres s’inventarien a les bases de dades del projecte 
emprant una aplicació informàtica que les identifica automàticament amb un número 
de registre correlatiu que, en endavant, esdevé l’única referència que s’emprarà per 
anomenar-les.

L’inventari no s’utilitza per descriure les mostres. La seva funció única és la de 
gestionar les col·leccions de la litoteca. És per aquest motiu que s’hi inclouen només les 
dades que permeten identificar les mostres i el seu origen, la modalitat de la seva adqui-
sició i les dates del seu ingrés i registre. Per a cada mostra s’informa, així mateix, del 
magatzem i la referència del contenidor en el qual es desen, fet que permet de conèixer-
ne la localització i recuperar-les fàcilment quan se’n demana la consulta. L’inventari es 
completa amb el registre fotogràfic de cada mostra.

Durant el procés d’inventari les mostres es classifiquen en tres grups: 1) les que 
no es poden cedir a altri ni destruir, que cal conservar íntegres i indefinidament a les 
col·leccions de la litoteca; 2) les que no es poden cedir, però de les quals s’admet la 
destrucció, per fer-ne preparacions i assaigs de laboratori, per exemple; 3) les que es 
poden cedir a altri.

S’inclouen en els dos primers grups totes les mostres que conformen el nucli de ma-
terials referencials de les col·leccions de la litoteca, que en garanteixen l’exhaustivitat i 
representativitat, que cal conservar indefinidament i a l’abast de la consulta dels usuaris. 
En formen part les mostres referenciades dels afloraments, les descrites en fitxes de ca-
racterització petrològica i les preparacions i residus de laboratori de qualsevol mena (de 
làmina prima, de pols, cubs per a mesures de magnetisme, etc.).

S’identifiquen com a pertanyents al tercer grup la resta de mostres que es poden 
cedir o intercanviar amb altres col·leccions i usuaris, subjectes tan sols a les condicions 
generals de prestació dels serveis i als reglaments generals d’ús de les col·leccions.

Totes les mostres es renten, es pesen, s’etiqueten i s’empaqueten individualment en 
bosses de polipropilè per garantir-ne la conservació, tal com es faria en qualsevol mu-

07.indd   142 14/9/12   12:38:12



El projecte litoCAT 143

seu, i es desen en contenidors plàstics estandarditzats. Les mostres més grans i pesades, 
de consulta ocasional, es guarden en un magatzem i les preparacions de laboratori i una 
selecció dels materials de referència més petits, de consulta més freqüent, es desen en 
armaris i vitrines a l’abast dels usuaris a les sales de consulta i laboratoris.

Documentació de les col·leccions

La documentació adjunta tramesa amb les mostres i la que és producte del procés 
del seu inventari s’arxiva i se’n desa còpia a les bases de dades i repositoris digitals de 
la litoteca. La documentació de les col·leccions es completa amb un gran volum d’altres 
dades, no produïdes al camp, que són informades a les mateixes bases de dades a partir 
de fonts diverses.

Entre aquestes s’hi trobaran les descripcions completes de les unitats geològiques 
amb sílex i les seves entitats cartogràfiques digitals, així com la descripció dels tipus 
litològics que corresponen a cada mena de roca silícia. Aquesta descripció s’elabora 
a partir de dades que consten en fitxes de caracterització macroscòpica i petrològica i 
dels informes de les anàlisis de laboratori que se n’hagi pogut fer —cristal·logràfiques, 
geoquímiques i de magnetisme.

Tot això altre, en bona part en curs de preparació, es completa i actualitza de ma-
nera quotidiana a mesura que progressen els treballs de caracterització de les mostres i 
el projecte disposa dels mitjans financers per encomanar les anàlisis corresponents als 
laboratoris amb els quals treballem.

Arxiu i gestió de la documentació

Els treballs de recerca documental i bibliogràfica, la comanda d’anàlisis a labora-
toris aliens a la litoteca i les descripcions en fitxes d’afloraments i mostres, tot plegat, 
genera un gran volum de documents que cal ordenar i arxivar.

els articles, les tesis doctorals i treballs de recerca, els atles i mapes geològics, en-
tre d’altres documents, en els quals es descriuen les unitats geològiques d’afloraments 
i les roques de les seves col·leccions, la seva interpretació i seu context regional, són 
materials de consulta indispensable per a qualsevol usuari de la litoteca. Per evitar que 
hagin d’anar a trobar-los els mateixos usuaris i oferir un millor servei, cal aplegar-los 
i disposar-los al seu abast. La creació d’un arxiu i un centre de documentació com a 
part integrant de les infraestructures bàsiques de la litoteca esdevé llavors una tasca 
ineludible.

Aquest es constitueix amb tota mena de documents de producció pròpia, amb còpia 
dels consultats en biblioteques d’altres institucions i els especialment adquirits per a tal 
finalitat per la litoteca (atles, mapes, diccionaris i manuals). Es completa amb els fons 
de la biblioteca de la Institució Milà i Fontanals i les subscripcions a publicacions pe-
riòdiques i altres recursos digitals del conjunt del CSIC, accessibles a través de la seva 
intranet.
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Caracterització de les col·leccions

Malgrat que els usuaris de les litoteques s’estimarien més de trobar-hi la caracte-
rització completa de les mostres, aquest no és un requisit imprescindible per oferir-los 
serveis de gran valor i utilitat per a les seves investigacions. El que sí que és important és 
que les col·leccions siguin completes, exhaustives i, sobretot, ben documentades, i que 
puguin disposar de les preparacions i dels mitjans necessaris per treballar-hi. Caracterit-
zar-les, més aviat, hauria de ser feina seva, segons els objectius de la seva recerca.

És per aquesta raó que la caracterització petrològica de les col·leccions es posposa a 
la darrera de les etapes del projecte. Aquesta és també una de les tasques més costoses, 
tant en temps com en diners, de manera que només es pot fer en la mesura que disposem 
de les dues coses.

Tècniques analítiques i laboratoris

Per caracteritzar petrològicament les roques silícies s’utilitzen tècniques de micros-
copia òptica de llum transmesa —que permeten determinar-ne els components minerals 
i llurs relacions, a més de la micropaleontologia quan es tracta, com és el cas, de roques 
sedimentàries— i analítiques cristal·logràfiques, emprant principalment equips i tècni-
ques de difracció de raigs X, útils per determinar algunes fases minerals que no es poden 
identificar correctament amb la primera.

S’empren amb menys freqüència, encara que són d’un potencial enorme, les diver-
ses tècniques geoquímiques, i encara altres, com ara les mesures de magnetisme, útils 
només per a algunes problemàtiques arqueològiques específiques (per a una descripció 
ampliada de les tècniques, vegeu Mangado, 2004).

Dels materials de les col·leccions de la litoteca, se seleccionen sistemàticament 
mostres representatives de cada tipus de sílex per encarregar-ne preparacions de làmina 
prima per a anàlisis petrològiques, que un investigador expert pot analitzar ell mateix 
fent ús dels equips de microscopia de la litoteca. La resta d’anàlisis s’han d’encomanar 
a laboratoris aliens a la Institució Milà i Fontanals. Els seus informes són resultat de 
treballs de recerca en curs en els quals participem, que es financen amb recursos dels 
programes d’investigació respectius. Els seus resultats i informes s’integren al conjunt 
de la documentació de la litoteca i, per tant, seran accessibles també als usuaris.

Llevat dels equips de microscopia de la litoteca, la Institució Milà i Fontanals no 
disposa dels laboratoris ni del personal especialitzat per fer aquestes altres anàlisis. Mal-
grat tot, la seva pertinença al CsiC li permet un accés preferent als serveis d’altres 
centres de recerca que també en formen part, com l’Institut de Ciències de la Terra Jau-
me Almera, a Barcelona mateix, als quals sol·licitem de fer-los. En altres casos també 
n’hem encarregat a laboratoris comercials.

Prestació de serveis

El procés de treball de la litoteca conclou amb la prestació de serveis als usuaris, 
tasca que, de fet, justifica totes les anteriors. Abans, però, de començar a fer-ho caldrà 
definir-ne el catàleg, és a dir, la llista completa de prestacions i usos que els usuaris en 
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podran fer, i un reglament general en el qual s’hauran de definir les seves obligacions i 
drets, com és ara el dret d’aprofitar-ne lliurement les dades per a llurs recerques cientí-
fiques, l’obligació de citar-ne la font o les restriccions que s’imposaran per explotar-ne 
les dades per a usos comercials.

Els serveis s’hi oferiran presencialment i per mitjans telemàtics, a Internet. Mitjan-
çant aquest canal es podrà accedir a la consulta de les bases de dades del projecte i la 
descàrrega de tota mena de documents —fitxes d’afloraments, fotografies, informes de 
laboratori, etc.—, i a altres serveis.

En tots els casos, la prestació dels serveis serà gratuïta llevat d’aquells que generin 
una despesa extraordinària que en aquest cas haurà de suportar l’usuari (el pagament 
d’enviaments postals, el cost de preparació de mostres, etc.).

Tractament de la informació

La creació d’una litoteca, com qualsevol altre projecte de recerca arqueològica, genera 
un gran volum de dades de tipus i formats diferents. En un projecte com aquest hi ha, per 
exemple, fitxes de camp i de laboratori per al registre sistemàtic d’afloraments i la caracte-
rització petrològica de les roques, fotografies de tota mena, diagrames estratigràfics, mapes 
digitals, informes, publicacions, i encara una llarga llista d’altres documents. ser conscient 
de la diversitat de les informacions produïdes i de la complexitat de la seva gestió és un dels 
reptes més importants del projecte i d’això en depèn, en bona mesura, la viabilitat.

Totes les informacions que documenten les col·leccions, si no ho eren en origen, es 
digitalitzen i se’n desa còpia als servidors informàtics de la Institució Milà i Fontanals, 
que allotgen les bases de dades i els repositoris digitals del projecte, i ben aviat, la seva 
pàgina web.

Les informacions que, per la seva natura, tenen una estructura regular, com ara les llis-
tes d’afloraments, d’unitats geològiques i tipus de sílex, s’enregistren en una base de dades 
de tipus relacional implementada amb PostgreSQL, sistema de gestió de bases de dades de 
llicència lliure que, a banda d’altres utilitats comunes d’aquest tipus de programari, permet 
desar-hi objectes geogràfics i operar-hi (extensió PostGIS), utilitat que esdevé d’interès 
especial per a un projecte que produeix i gestiona informació d’aquesta mena.

Fotografies, fitxes de dades i documents de tota mena (informes, publicacions, etc.) 
que no admeten un tractament semblant amb bases de dades, es desen finalment en repo-
sitoris digitals que permeten de recercar-los i recuperar-los de manera eficaç.

Així doncs, treballem amb la perspectiva que, a la llarga, puguin ser consultades 
en línia el conjunt de bases de dades i cartografia digital, a més de poder descarregar 
documents relacionats i sol·licitar intercanvi i cessió de mostres, a més d’altres serveis 
pendents de definir. De tota manera, aquest punt queda supeditat a la continuïtat del 
personal tècnic assignat, pendent de resoldre.

Resultats preliminars

El programa de treball del projecte preveu de fer diverses actuacions que depassen 
el marc temporal del 2012, per a les quals, de moment, no hi ha garantit el finançament 
malgrat que per part nostra és ben ferma la voluntat d’acomplir-lo.
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Caldrà, si és possible, renovar els convenis entre les institucions que han permès de 
completar-ne les primeres etapes, convidar-ne de noves a participar-hi i provar d’acon-
seguir recursos addicionals, presentant-ne la proposta a les successives convocatòries 
públiques —estatals i europees— d’ajuts a la recerca científica i la dotació material de 
noves infraestructures.

Tant se val com se’n resolgui la continuïtat, cal destacar d’entrada que el projecte 
ha assolit bona part dels resultats que inicialment es proposaren. Hores d’ara (desembre 
de 2011) s’han aplegat, inventariat i documentat el gruix de les col·leccions de refe-
rència que conformen la litoteca. S’hi emmagatzemen prop de 4.000 mostres de sílex 
que assoleixen un pes total d’1,5 tones, procedents de més de 60 localitats diferents de 
Catalunya, l’Aragó i les regions franceses veïnes del Rosselló i el sud del Llenguadoc 
Oriental (Fig. 5).

Entre aquestes s’hi troben representats els tipus de sílex més comuns de Catalunya, 
entre els quals hi ha gairebé tots aquells que varen ser objecte d’un aprofitament reiterat 
durant la prehistòria regional, a més d’alguns tipus rars per la seva gènesi especial o el 
caràcter molt reduït dels seus afloraments en superfície. Això configura una bona mostra 
de la disponibilitat de roques silícies al nord-est peninsular (Ortega i Terradas, en prem-
sa), que permet completar altres síntesis preliminars (Mangado et al., 2007). També s’hi 
troben representats alguns dels tipus de sílex més importants de regions veïnes que es 
retroben sovint en col·leccions arqueològiques catalanes, d’especial interès, doncs, per a 
la recerca arqueològica. Cal no oblidar, en aquest punt, que un dels objectius del projec-
te LitoCAT és esdevenir una plataforma des de la qual afrontar l’estudi del proveïment 
de roques silícies per part de les societats prehistòriques que s’establiren en l’actual 
territori català, i que algunes d’aquestes matèries foren objecte de desplaçaments que 
depassen els límits administratius actuals del país.

Les col·leccions de la litoteca es completen amb més de 300 preparacions en làmina 
prima per a la seva anàlisi petrològica amb tècniques de microscopia òptica, 150 mesu-
res de magnetisme, 100 anàlisis de cristal·lografia fetes amb tècniques de difracció de 
raigs X i 50 anàlisis de geoquímica elemental amb espectrometria de masses (ICP-MS). 
Per a totes aquestes, llevat només de les primeres, es disposa d’informe dels laboratoris 
als quals es varen encomanar les anàlisis, que en descriuen els protocols, els equips i els 
resultats, i dels fitxers de dades en brut.

A banda d’aquests recursos, a les bases de dades del projecte s’hi enregistren fins ara 
prop de 450 localitats amb sílex, 65 tipus diferents de roques silícies (Ortega i Terradas, 
en premsa), i més de 750 referències bibliogràfiques recercables relatives a la geologia 
de Catalunya, la petrologia de les roques silícies i les diverses tècniques analítiques per 
a la seva caracterització.

Finalment, la documentació del projecte es completa amb els fons bibliogràfics es-
pecialitzats d’Arqueologia i Geologia (volums i revistes amb subscripció digital) de la 
biblioteca de la Institució Milà i Fontanals, els atles i les bases cartogràfiques digitals 
del país.

Amb tot plegat qualsevol usuari futur de la litoteca que estudiï materials arqueo-
lògics de jaciments catalans podrà identificar i classificar ràpidament bona part, si no 
totes, de les roques silícies de les seves col·leccions, a més de conèixer-ne l’origen 
geològic.
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Figura 5. Mapa amb indicació dels afloraments de sílex documentats al projecte Lito-
CAT, actualitzat al febrer del 2011

Desenvolupament futur del projecte

A començaments del 2012, quan s’hagin acabat els treballs de reforma de les instal-
lacions del Departament d’Arqueologia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanals, 
la litoteca es podrà instal·lar en els espais que s’hi han reservat.

Al llarg del 2012 és prevista la difusió del reglament d’ús i del catàleg de serveis, 
per començar tot seguit a prestar serveis de consulta presencial de les col·leccions i ús 
de les infraestructures a tots els usuaris que s’hi adrecin.

Per difondre el contingut de les col·leccions i fomentar-ne l’ús, proposem editar un 
butlletí informatiu i enviar-lo a tots els instituts i grups de recerca del país, departaments 
universitaris d’arqueologia, museus i empreses de serveis d’arqueologia i patrimoni cul-
tural catalanes, que conformen el primer grup ben definit dels seus usuaris potencials. 
Alhora, mitjançant la publicació d’articles breus en revistes i mitjans digitals especia-
litzats, en farem difusió general adreçada al conjunt de la comunitat científica nacional 
i internacional.

Abans no s’acabi el 2012, si podem disposar dels recursos, ens proposem difondre 
totes les dades i els materials de la litoteca a través d’internet i permetre la consulta 
telemàtica i la descàrrega de dades sense restricció a usuaris registrats.
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Al mateix temps, no hem deixat de participar activament en reunions i fòrums ci-
entífics2 en els quals hem anat presentant el projecte i els materials de la litoteca, que 
sempre han trobat molt bona acollida. De la mateixa manera estem treballant en la pre-
paració de treballs per a publicacions especialitzades, en els quals es remarca la singula-
ritat, l’estructura i funcionament, i el potencial científic del projecte.

entre els projectes de desenvolupament futur, en volem destacar dos d’especialment 
importants en els quals hem començat a treballar. El primer és la publicació d’un volum 
monogràfic de catàleg de totes les roques silícies de Catalunya, il·lustrat amb fotografies 
i descripcions completes de cada tipus de sílex i les unitats geològiques en les quals es 
poden trobar.

El segon projecte, de major ambició, consisteix a promoure la creació d’una xarxa 
nacional i internacional de litoteques, i participar-hi amb l’objectiu de compartir les 
dades, intercanviar serveis i prestar-ne en comú als usuaris en un mateix punt d’accés. 
Per a fer-ho s’han establert els primers acords mitjançant la preparació de convenis de 
col·laboració vigents fins al 2015, amb les litoteques de la Universidad del País Vasco 
/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), a Vitoria-Gasteiz; del Centro Nacional de 
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), a Burgos, i del Centre Européen 
de Recherches Préhistoriques (CERP) de Taltaüll, al Rosselló, que guarden col·leccions 
que són geogràficament complementàries a les de la litoteca generada a partir del pro-
jecte LitoCaT.

Com a conclusió, volem remarcar que amb el projecte LitoCAT s’han assentat les 
bases per a la creació d’una plataforma de recerca singular. A més de l’interès intrínsec 
de la seva recerca, la seva potencialitat amb relació a la transferència de coneixement i 
tecnologia a altres investigadors, equips de recerca i institucions vinculades a l’àmbit de 
la gestió patrimonial és molt elevada. Tot i que hi pot haver iniciatives similars, en cap 
cas els criteris seguits en la creació de les col·leccions han estat objecte d’una exhausti-
vitat i d’un rigor científic com els que aquí s’han aplicat.

El projecte és lluny de ser acabat, però podríem dir que ja s’han aixecat els fona-
ments sobre els quals bastir-lo. De tota manera, la continuïtat del projecte i l’assoliment 
dels seus reptes científics no es podrà aconseguir sense el finançament adient. Des del 
grup que coordina el projecte continuarem acudint a les convocatòries públiques per 
sol·licitar els recursos que en permetin la continuïtat, tot i que fóra desitjable assolir una 
major estabilitat en la concessió de recursos —especialment amb relació al personal 
tècnic— que permetés la viabilitat del projecte i la seva planificació a llarg termini, per 
tal d’obtenir un rendiment òptim d’aquest actiu científic.

2. Per exemple a les taules rodones «Silex et territoires préhistoriques. Avancées des recherches dans le 
Midi de la France» (Lattes, 13-14 de juny 2008), «Journées silex de Lyon: Vers une harmonisation méthodolo-
gique» (Lyon, 21-22 d’octubre 2010), al workshop «Silex: Trazadores litológicos de larga distancia durante la 
Prehistoria de la Península ibérica» (Burgos, 27-28 de juny 2011), o a la reunió temàtica sobre litoteques que 
tindrà lloc dins la Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times UISPP Commission (París, 10-11 de setembre 
de 2012).
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Introducció

El que s’exposa en aquest article és el resultat fins a aquest moment de la recerca sobre 
l’entorn arqueològic de l’actual Catedral de Tarragona i, concretament, dels resultats 
obtinguts de les dues campanyes d’excavació arqueològica a l’interior de la seu catedra-
lícia que es portaren a terme durant els estius dels anys 2010 i 2011. Els treballs de camp 
van ser possibles gràcies al conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarra-
gona, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Capítol de la Catedral/Arquebisbat de 
Tarragona per a la coordinació de les actuacions arqueològiques derivades de la IV fase 
del Pla director de la Catedral de Tarragona.1

Els resultats obtinguts en l’espai que avui ocupa l’actual catedral, amb més de vint-
i-dos segles d’història, és un pas més en el llarg procés de recerca que s’inicià al segle 
xvi i que, amb la pròpia professionalització de la recerca arqueològica a la ciutat de 
Tarragona, agafà l’embranzida definitiva a mitjan segle xx. En aquest sentit, els treballs 
de l’Institut Arqueològic Alemany, personalitzats en la figura de Theodor Hauschild, es 
van convertir en la base on es fonamenta la recerca des de finals del segle xx. Gràcies 
als seus estudis topogràfic, arquitectònic i arqueològic entre els anys seixanta i noran-
ta del segle passat es van poder establir les línies interpretatives del gran projecte de 
promoció imperial del complex constructiu imperial conegut com Fòrum Provincial o 
la seu urbana del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris (CPHC). Des d’un punt 
de vista arqueològic sabem que aquest recinte es va mantenir inalterable fins al segle v 
(Hauschild, 1974; Hauschild, 1983; Hauschild, 1992; Hauschild, 1993 a-b; Hauschild, 
1995; Hauschild, 1996; Hauschild, 2006). No obstant això, no podem definir la seva 
evolució jurídica o funcional després dels canvis soferts a partir del segle iii i de la 

1. Una visió global del projecte així com dels resultats específics es troba en línia a http://blogs.sapiens.
cat/recercatempleaugust/, on també s’inclou la bibliografia disponible fins al moment. 
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coneguda decadència de les elits urbanes i provincials. En aquest sentit es planteja la 
hipòtesi que la denominació de CPHC pogués haver estat substituïda, complementada o 
sectoritzada pel referent de praetorium consular, tal com recull l’epígraf CIL II, 04076/
RIT 34, datat a cavall dels segles ii-iii. 

És a la part superior d’aquest gran complex arquitectònic, en la seva àrea sagrada, 
on hem volgut situar la ubicació del temple d’August citat per les fonts. La ubicació 
d’aquest temple ha estat un dels grans enigmes plantejats per la investigació histo-
riogràfica i arqueològica de Tàrraco. Aquest s’ha volgut situar al sector oriental de 
l’acròpolis de la ciutat, també a l’espai que actualment ocupa la fàbrica de la Catedral 
o bé a l’espai del fòrum de la Colònia. Avui ja sabem que aquesta última opció no és 
possible gràcies a un altre projecte de recerca (Mar et al., 2010). A partir d’aquest 
moment la investigació dirigí la mirada, una vegada més, a l’acròpolis de la ciutat 
per proposar la ubicació d’aquest edifici en el marc arquitectònic de l’àrea de culte 
imperial del CPHC.

T. Hauschild va ser el primer a constatar com la Catedral medieval segueix el mateix 
eix de simetria que el recinte de culte romà, i més endavant X. Dupré va plantejar la suc-
cessió: la continuïtat entre el temple i la seu medieval. Per la seva banda, F. Tarrats pre-
sentà una proposta semblant l’any 1993, on ja afegia uns propileus que connectaven les 
places de culte i de representació. R. Mar, que plantejava, en el seu moment, la ubicació 
del temple en el recinte de l’anomenada sala axial (1993), també ha acabat formulant, 
juntament amb P. Pensabene i a la llum de les darreres troballes de material arquitec-
tònic, la seva ubicació en l’àmbit central de la gran plaça (Mar, Pensabene, 2004). Les 
intervencions geofísiques que va fer l’any 2007 el nostre equip d’investigació propicia-
ren les evidències materials suficients per pensar que el temple, efectivament, es podia 
trobar situat en el sector de l’actual nau central de la catedral (Casas et al., 2008; Casas 
et al., 2009), tot proporcionant els arguments suficients per poder fer dues intervencions 
arqueològiques a l’interior del temple catedralici ja que aquest restava sense culte pels 
treballs del Pla director.

La localització del basament del temple planteja dubtes amb relació a la funcionali-
tat de la gran sala axial que presideix el recinte sacre. Tot acceptant que manquen paral-
lels de la coexistència de dos edificis religiosos en un mateix recinte de culte imperial, 
s’ha identificat la sala axial com un recinte àulic amb les seves consegüents atribucions 
cultuals i com a espai de reunions dels representants dels conventus (Ruiz de Arbulo, 
2007). Alternativament, T. Hauschild redibuixà aquest àmbit com una sala amb absis 
en el seu extrem superior, molt semblant a la sala gran del Forum Pacis de Roma, i on 
hi devia haver una estàtua de l’emperador que el convertia en espai privilegiat de tota 
l’àrea cultual i on devien culminar les cerimònies ja en època flàvia (Hauschild, 2011, 
p. 320-322). 

Aquesta àrea on ja podem situar el temple de culte imperial correspon a la part 
més elevada de la ciutat, el punt focal2 des d’on s’irradià a la urbs el nou culte 
a l’emperador com un signe de pietas i d’adhesió per part dels ciutadans al seu 
emperador i a l’estat. Sabem que l’actual àrea de la Catedral de Tarragona ocupa, 
aproximadament, la meitat del recinte de culte, que encapçalava un ampli projecte 
urbanístic de 12 hectàrees on s’incloïen la plaça de representació i l’edifici del circ. 

2. El nou recinte donaria continuïtat als cultes fins ara desenvolupats a l’entorn de l’ara d’August (Quin-
tilià, Institutio Oratoria VI, p. 77), l’emplaçament del qual es desconeix.
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La plaça del recinte de culte presenta 2 hectàrees de superfície i les diferents troba-
lles arqueològiques que s’hi han fet en les últimes dècades (torres de comunicació 
entre les places, accessos monumentals, escalinata inferior, exedres...) fan pensar 
en una complexa morfologia en la línia dels santuaris urbans associats al fenomen 
del culte provincial. La referència on s’inspirà aquesta disposició terrassada a imi-
tació dels grans santuaris hel·lenístics, és el nou model arquitectònic de reafirmació 
dinàstica que s’originà a partir del complex de la casa d’August / temple d’Apol·-
lo, el pòrtic de les Danaides, Silva Apollinis, més el Circ Màxim al sud del Palatí 
(Carandini, Bruno, 2008, p. 234). La plasmació serà la construcció del complex 
arquitectònic del CPHC que quedarà definit després de dos processos constructius 
successius, fixats cronològicament entre l’audiència concedida per Tiberi l’any 15 
dC i la finalització de la construcció del circ. El primer projecte, al qual es refereix 
Tàcit en els seus Annals, devia articular-se a partir del temple de culte imperial, 
segurament erigit en època de Tiberi, construcció que seria respectada pel projecte 
de monumentalització del segon projecte.3 

El temple de culte imperial

Com ja hem afirmat, la línia interpretativa de la seva ubicació central en el lloc 
actual ocupat per la Catedral calia ratificar-la mitjançant una intensa campanya de pros-
pecció geofísica que es va fer l’any 2007 i que va permetre documentar un significatiu 
conjunt d’anomalies geofísiques amb l’aplicació de tres tècniques: la tomografia de 
resistivitat elèctrica (ERT), la cartografia de conductivitat (EM) i el radar de subsòl 
(GPR). El tractament conjunt de les dades es va materialitzar amb una profunda alte-
ració4 geofísica d’uns 27 m d’amplada màxima, més de 35 m de longitud i un gruix 
oscil·lant entre els 2 i 3 m, que es va identificar amb les restes de fonamentació del podi 
d’un temple, possiblement espoliat en tots aquells elements que havien d’assentar-se 
damunt de la plataforma de fonamentació, com ara els fonaments del podi i l’escalinata 
frontal. Davant d’aquests resultats geofísics, tal com ja s’ha indicat, es van fer dues 
campanyes d’excavació arqueològica que han confirmat els resultats de les prospecci-
ons geofísiques, i han constatat la conservació de la llosa de fonamentació d’un temple 
així com tota una activitat d’alteració i/o transformació de l’espai al llarg de gairebé 
dinou segles d’història. 

3. L’estat de la investigació sobre els dos projectes així com les propostes a partir de la ubicació del 
temple de culte imperial sota la Catedral actual queda recollida a Macias et al., 2011, i es complementa 
a partir dels estudis de les seves modulacions urbanístiques i processos constructius (Puche et al., 2007; 
Puche, 2010).

4. Aquests resultats, tractats prèviament a l’execució de les dues campanyes d’excavació a la nau central 
de la Catedral, ens van portar a la interpretació de l’existència d’un basament al qual calia afegir un períme-
tre de carreus extrets en un context d’espoli tardoantic (Macias et al., 2011, p. 436). La hipòtesi fixava una 
amplada del temple més pròxima als 30 m. La comprovació arqueològica dels anys 2010 i 2011 ens porta a 
reconèixer la inexistència d’aquest perímetre carreuat, i ens permet hipotetitzar que el fonament del temple te-
nia una amplada màxima de 27 m. Altrament, l’excavació del 2011 ha demostrat que la longitud del basament 
era major —com a mínim 39,75 m— i, en funció d’això es van fer noves proves geofísiques i de calibratge. 
Val a dir que la geofísica de l’any 2007 es va efectuar, per indicació expressa del Capítol, sense clavar cap 
sensor i que, en la zona de l’altar, el paviment es troba a una cota molt superior amb relació al nivell medieval 
de la Catedral.
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Amb l’obertura de dos sondeigs en la nau central de la seu catedralícia5 (Figura 1), recin-
te que s’estén en el turó on s’establí el campament romà en el decurs de la II Guerra Púnica, 
s’ha pogut constatar la inexistència d’evidències d’aquesta primera zona militar. La cons-
trucció de la gran plataforma de fonamentació del temple que presidia l’acròpolis de Tàrraco 
esborrà almenys en els espais prospectats arqueològicament, qualsevol indici de l’ocupació 
primerenca. Val a dir que les dades obtingudes a partir de les tres tècniques geofísiques 
emprades l’any 2007 han estat coincidents amb la realitat arqueològica (Figura 2). Així la 
gran alteració geofísica que s’estén per la nau central ha estat interpretada com la llosa de 
fonamentació. L’estructura s’ha documentat per sota dels 67,60 m sobre el nivell del mar6 i 
s’ubica en l’eix axial de la gran plaça romana, en l’eix de la simetria de la catedral medie-
val. Es troba construïda a base de capes de pedra irregular unides amb morter de calç i amb 
una cresta superior allisada (Figura 4). Conjuntant les dades geofísiques i arqueològiques es 
determina una planta rectangular amb un gruix d’entorn dels 2,30 m7 i unes mesures aproxi-
mades de 27 x >39,75 m. El límit posterior del fonament és el més imprecís, ja que conclou 
per sota de l’actual altar de la Catedral, una zona elevada amb relació al paviment medieval 
i en la qual no s’ha pogut intervenir. És aquí on hem de recórrer a la lògica constructiva de 
la Catedral medieval en el sentit que es preveu una primera fase sense el creuer. En un segon 
moment es devia avançar amb la construcció del creuer i la navada. Per una lògica d’estabi-
litat constructiva, els pilars del creuer no devien tenir els fonaments a l’extrem de la llosa del 
temple i això ens deixa un marge de 6,6 m per a la finalització de la façana posterior. És a dir, 
la longitud del basament del temple devia estar compresa entre 39,75 i 46,25 m.

Aquest nucli descansa en un estrat compacte d’argiles i aquest, a la vegada, sobre la 
mateixa roca. El nucli devia conformar la part inferior de la fonamentació del temple. A 
sobre d’aquesta enorme llosa, que reparteix el pes i les càrregues de l’edifici sobre tota la 
superfície de suport, segurament estava coberta per una segona estructura de fonamentació 
a base de carreus regulars, espoliats en època tardoromana, i que també constituiria el nucli 
del podi del temple. A l’estructura de fonamentació descrita, hi recolza en la seva cara fron-
tal, la més propera a la portalada actual de la catedral, un gran suport de pedra i morter de 
calç que cal associar amb el basament de l’escalinata del temple. L’excavació d’una petita 
àrea d’aquesta estructura amb la intenció de reconèixer la seva naturalesa constructiva pos-
sibilità la recuperació de fragments marmoris que formen part del material de lligada. 

5. El primer d’aquests, d’uns 30 metres quadrats, es posicionà l’any 2010 a l’eix axial de la catedral, just 
sobre el límit meridional de la gran alteració geofísica detectada durant els treballs de prospecció geofísica, 
amb l’objectiu de documentar la màxima informació estratigràfica contigua al basament (Figura 3). A l’estiu 
del 2011 es va obrir un segon sondeig de gairebé 55 metres quadrats seguint el mateix eix axial de la seu, 
aquesta vegada a tocar del presbiteri amb la intencionalitat de conèixer les restes de la fonamentació del tem-
ple a la seva part posterior just on s’hauria d’ubicar la cel·la que allotjava l’estàtua de la divinitat.

6. Per sota del nivell de circulació de la plaça del recinte de culte romà, que es trobava al voltant dels 68 
m sobre el nivell del mar.

7. La profunditat de 2,30 m de la llosa de fonamentació, així com la seva configuració constructiva, ha 
estat precisada gràcies al Centre d’Investigació i Assaig de Materials, SA, CITAM a instància del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Tarragona (COAAT). Amb un diàmetre de 
perforació màxim de 101 mil·límetres es van fer dos sondeigs mecànics a rotació amb extracció de testimoni 
continu. El primer sondeig es va situar a la zona argilosa més propera a l’entrada de la Catedral, davant del frontal 
de la llosa de fonamentació, i el segon, a la solera d’opus caementicium de la mateixa plataforma romana (Figura 
5). El primer identificà argiles fins a la roca calcària, capa que podria ser assimilada a un nivell de regularització 
del lleuger pendent que té cap a l’exterior la roca, mentre que el segon sondeig va identificar l’esmentat gruix de 
2,30 m de material elaborat i que correspon a la profunditat de la llosa de fonamentació del temple romà.
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Figura 1. Planta de la catedral amb la situació dels sondeigs fets a les campanyes 
2010 i 2011, i indicació dels límits frontal i laterals del temple, segons les proves geo-

físiques i els resultats arqueològics
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Figura 2. Seccions tomogràfica i tridimensional del sondeig de l’any 2010 amb indica-
ció de les correspondències geofísiques i arqueològiques

El temple que presidia el recinte de culte del Concili Provincial de Tàrraco cal em-
marcar-lo cronològicament, de manera àmplia, en un moment indeterminat del segle i 
dC donada la manca d’elements de datació.8 L’extensió longitudinal de la llosa del tem-
ple se situa en la meitat de la segona navada de la Catedral (frontal) i finalitzava a l’àrea 
del transsepte medieval. Tot i que no s’ha pogut verificar arqueològicament el final de la 
llosa de fonamentació, les noves proves geofísiques i la lectura estructural de la fàbrica 
medieval ens permeten pensar en aquesta possibilitat. Hem d’anotar que la intervenció 
efectuada l’any 2011 només va permetre sondejar fins a l’inici de l’actual presbiteri on 
es va constatar que la llosa continuava per sota d’aquesta estructura. 

La localització arqueològica del basament difereix de les hipòtesis reconstructives 
més recents, tant pel que fa al posicionament amb relació a la plaça del recinte de culte 
com a l’amplada del temple (cf. Pensabene, Mar, 2010, p. 356, fig. 10; Mar, Pensabene, 
2011, p. 402, fig. 11). Pel que fa a l’amplada de la llosa, aquesta ocupa tota la nau central 

8. Com ja s’ha indicat en citar els dos projectes constructius del complex arquitectònic del CPHC, la 
construcció del temple cal situar-la entre l’any 15 dC i el segon projecte del CPHC. Aquest últim s’ubica en les 
èpoques julioclàudia i flàvia gràcies als contextos ceramològics (Aquilué, 2004, p. 47-48), l’epigrafia relacio-
nada (Alföldy, 2011) i la decoració arquitectònica (Mar, Pensabene, 2004). Els estudis desenvolupats a Mèrida 
també estableixen referents i similituds quant a la decoració arquitectònica d’època flàvia (Peña, 2009a; Peña, 
2009b). Per altra banda, les peces recuperades a l’estratigrafia constructiva del porticat del recinte de culte 
evidencien un procés paral·lel pel que fa a la construcció arquitectònica i a l’elaboració dels motius decoratius 
(Macias et al., 2011b).
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Figura 3. Vista del sondeig obert l’any 2010 amb l’excavació finalitzada
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i part de les naus laterals. L’amplada proposada, sempre per a la llosa de fonamenta-
ció, és d’uns 27 m a partir de la interpretació dels resultats geofísics, i cal insistir en 
una impossibilitat de perllongament cap al nord-oest donada per l’existència d’una 
possible conducció romana en la nau lateral de la Catedral. Aquesta devia córrer paral-
lela a la fonamentació del temple, com, per exemple, l’anomenat temple de Diana a 
Mèrida (Figura 6). La canalització pot respondre a un tram del sistema de captació i 
de redistribució d’aigua de la plaça del recinte de culte. Aquestes dades han d’ajudar a 
calibrar els treballs restitutius disponibles actualment, més els que es puguin fer en un 
futur, però sempre hauran de tenir en compte que les dades aportades són de la llosa 
de fonamentació. Resta, com a incògnita, l’amplada real del temple. Per part nostra, 
escasses empremtes en la part frontal permeten intuir que hi havia una coincidència 
entre la llosa i el cos carreuat, però desconeixem si el podi tenia les mateixes dimen-
sions. Finalment, els podis sempre són una mica més amples que l’alçat de l’edifici. 
Per la qual cosa creiem que l’amplada del temple devia ser inferior o lleugerament 
inferior als 27 m.

En aquest sentit, cal tornar a fer esment de les propostes restitutives actuals del 
temple de Tarragona (Mar, Pensabene, 2010; Mar, Pensabene, 2011). Els investigadors 
presenten un temple amb una amplada de 30 m d’amplada per 47 m de llargada.9 la 
primera mesura es basa a partir de les modulacions extretes d’un fris de 0,89 m d’alçada, 
peça sense procedència estratigràfica. La comparació amb les proporcions dels temples 
de Mars Ultor i del Forum Adiectum de Còrdova (Mar, Pensabene, 2011, p. 393) asse-
nyala que un fris de 0,89 m s’aproxima als 0,91 m teòrics per a un temple d’amplada 
d’aproximadament 27 m, i s’allunya de la mesura d’1 m que correspondria al model 
de 30 metres d’amplada. Per altra banda, la proposta de 30 m de façana per al temple 
tarragoní sembla, a priori, ser inviable per l’existència de la conducció en la nau lateral 
de la catedral que ja ha estat comentada (v. supra).

Malgrat que, actualment, encara no disposem de dades cronològiques, creiem que 
totes les evidències palesen la identificació del basament amb les úniques restes con-
servades del temple erigit per la ciutat —o la província— a l’emperador Octavi August. 
Les dimensions de 27 x (39,75-46,25 m) del basament encaixen, grosso modo, amb 
algunes proporcions de temples octàstils. En el cas d’Hispània, tot i que de cronologia 
posterior, podríem citar l’exemple del temple dedicat a Trajà a Itàlica (Santiponce, Se-
villa) que és octàstil i que mesura 49 m de longitud per 29 m d’amplada (León, 1988). 
També s’assimila a les dimensions del temple del carrer Morería de Còrdova (Már-
quez, 2004, p. 109-127). Per altra banda, l’amplitud del basament permet una façana 
octàstila, fet que coincideix amb les representacions numismàtiques que apareixen en 
les emissions de la ciutat a partir de l’emperador Tiberi.10 Pel que fa a la similitud 
mètrica que aporten les dimensions aproximades que presentem, té coincidència amb 
les mesures dels fragments de frisos arquitectònics assignats als temples d’advocació 
augustea (cf. Ganzert, 1996; Kockel, 1983; Márquez et al., 2004; Pensabene, 2005; 
Ventura, 2007). 

9. L’amplada de 30 m és representada en la figura reconstructiva de la façana del temple mentre que 
en el quadre on es presenten els edificis d’Hispània, els autors tipifiquen 27 m per la mateixa mesura (Mar, 
Pensabene, 2011, p. 393 i 406). 

10. Mentre que en unes emissions la representació del temple s’aixeca sobre un estilòbat o plataforma 
esglaonada, en altres s’aixeca sobre una plataforma elevada o pòdium.
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Figura 4. Detall de la composició de la llosa de fonamentació del temple de culte 
imperial
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Figura 5. Treballs d’execució del sondeig mecànic fets en la plataforma de fonamenta-
ció del temple
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Una altra certesa que apropa el temple tarragoní a la identificació del temple dedicat 
a August és la ubicació espacial del temple en el marc d’un programa arquitectònic on 
es troba envoltat per una plaça porticada que imita el programa arquitectònic del fòrum 
d’August de Roma, presidit pel temple de Mars Ultor. També cal incorporar al seguit 
d’evidències que ens apropen a la identificació del temple dedicat al primer emperador, 
el fet que el recinte de culte forma part d’un projecte arquitectònic més ampli (fòrum 
i circ) que s’articula seguint el model de la casa-santuari d’August a Roma, com ja ha 
estat indicat. Per altra banda, la identificació d’elements d’escultura i de decoració ar-
quitectònica en diferents tipus de marbre,11 amb especial atenció a l’ús del marbre del 
Proconès de Turquia (Àlvarez et al., en premsa), també vincula el temple documentat 
amb el que va ser restaurat per l’emperador Adrià, que va ser a Tàrraco durant l’hivern 
dels anys 122-123 dC. Sabem que Adrià va sufragar la restauració del temple d’August, 
però desconeixem l’abast d’aquesta obra. S’han relacionat amb aquest fet una sèrie de 
pedestals estatuaris dedicats als genis dels conventus iuridici en què es dividia la pro-
uincia Hispania Citerior i també dos capitells corintis de marbre del Proconès que s’han 
datat en època d’Adrià conservats en el Museu Arqueològic (Ruiz de Arbulo, 2007). 
Els dos fragments en marbre del Proconès recuperats durant la campanya de l’any 2010 
corresponen a part del sofit decorat amb cassetó d’una cornisa. El fet que els escassos 
fragments obrats en marbre de l’illa del Proconès sempre hagin aparegut en les inter-
vencions a l’interior de la catedral i no en la resta del recinte de culte, deixa entreveure 
la seva possible assignació al temple dedicat a August i, concretament, a l’interior de 
l’edifici per les reduïdes dimensions que presenten ambdues peces (Macias et al., 2012, 
p. 30, fig. 1.2.10. i 1.2.11.). 

L’ocupació de l’espai en època tardoromana i visigòtica

La Catedral de Tarragona és hereva, en el temps, de la domus ecclesia de l’època 
de sant Fructuós (259 dC), de la basílica episcopal de l’any 419 que cita Consenci i de 
la catedral visigòtica que s’esmenta en el Codex Veronensis. Ignorem on es van situar 
aquestes edificacions. No podem afirmar que la catedral visigòtica estigués erigida a 
la mateixa àrea de la Catedral, però sí que aquesta possibilitat és versemblant atesa la 
constància de trobada d’estructures i d’elements de cultura cristiana visigòtica en aquest 
espai carregat de simbolisme i prestigi (Serra, 1960; Hauschild, 1992). En aquest sentit 
calia plantejar una metodologia que plantegés la possibilitat de trobar evidències d’una 
hipotètica construcció eclesial sobre la llosa de fonamentació del temple romà o en 
l’àmbit de l’absis medieval.

En els dos sondeigs de la nau central s’ha documentat que les evidències d’èpo-
ca romana han estat intensament alterades per processos constructius de les èpoques 
visigoda i medieval. S’identifica clarament com aquest espai així com les estructures 
constructives paganes del recinte de culte van ser desmantellades progressivament entre 
finals del segle v i la primera meitat del segle vi dC quan es produeix la transformació 

11. Diferents peces de marbre han estat recuperades durant les excavacions al complex catedralici des de 
l’any 2000 que poden ser relacionades amb el temple del Diví August (Macias et al. 2011b). En la penúltima 
campanya a l’any 2010 s’individualitzà un fragment d’hèlix de capitell corinti que podria relacionar-se amb 
l’interior del temple.
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Figura 6. Vista de l’interior de la conducció romana en la nau lateral de la catedral
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urbanística de les estructures que delimitaven el recinte de culte romà (Macias et 
al., 2008b). D’aquesta manera es detectà en les excavacions dutes a terme en l’es-
pai del porticat del recinte de culte, una profunda alteració urbanística de les es-
tructures perimetrals del tèmenos de culte imperial, així com la implantació d’una 
gran cisterna que amortitza l’antic ús romà de l’espai (Bosch et al., 2005; Macias 
et al., 2007a).

L’aparició d’un mur datat a finals del v, inicis del vi que descansa sobre el nucli 
d’opus incertum de la fonamentació del temple romà evidencia l’acció de destrucció 
del programa primitiu pagà en l’època visigòtica amb l’objectiu d’aprofitar-ne els 
materials constructius, contemplant que l’abandó de l’ús com a temple podria haver-
se produït a partir de finals del segle iv dC. L’estructura es presenta construïda en 
pedres mitjanes irregularment tallades i disposades ordenadament en fileres, i l’argila 
és el material de lligada (Figura 7). El mur apareix escapçat coincidint amb la cota 
d’arrasament per a la construcció de l’enllosat de la Catedral medieval i presenta el 
seu parament nord-est de manera regular per la qual cosa ha de respondre a una cara 
vista d’un àmbit funcional indeterminat. Mentrestant, la cara oposada es troba actuant 
com a mur de contenció dels farciments constructius compresos entre el propi mur 
tardoantic i el basament de l’escalinata del temple, que ha estat documentat per no-
saltres a partir de la mateixa cota d’arrasament medieval. Aquestes evidències posen 
de manifest la presència d’una estructura arquitectònica mixta —en part visigoda i en 
part altimperial— d’una amplada extraordinària —aproximadament 3 m— que pot 
ocasionar múltiples interpretacions, però que, per la mancança d’altres evidències, 
no podem concretar. En tot cas hem de concebre aquest element com a part d’un tan-
cament o d’una delimitació en el marc de la compartimentació funcional visigoda de 
l’antic recinte de culte pagà.

Malgrat que suposem que la zona de l’antiga àrea sacra del Concilium Provinci-
ae es convertí en espai eclesiàstic per bastir-hi el complex episcopal en el seu extrem 
nord-est, no ha estat possible identificar, sobre el basament documentat, cap evidència 
relacionada directament amb la primitiva catedral visigòtica. Per tant, s’ha d’establir la 
hipòtesi que es trobava en un altre indret, que es pot situar en l’espai de la gran sala axial 
romana, a l’extrem nord-oriental de la gran plaça, tal com T. Hauschild plantejà a partir 
de les evidències atribuïdes a una església del segle v a vii, que s’hauria d’ubicar en un 
indret proper a l’àrea del jardí de la catedral i del claustre (Hauschild, 1996, p. 153-157; 
Hauschild, 2011, p. 323). Serra i Vilaró ja indicava la possibilitat de l’amortització de la 
sala axial com a seu episcopal (Serra, 1960, p. 92).

Evidències islàmiques

La invasió araboberber de l’any 713 va comportar l’abandonament de la seu epis-
copal fins a l’any 1091, quan es va restaurar en la mitra del bisbe de Vic, Berenguer 
Seniofred de Lluçà. Durant aquest període Tarracona va romandre sense poder polític, 
militar ni religiós, però això no implica que la ciutat restés abandonada. El Camp de 
Tarragona va esdevenir una terra de frontera que separava el cristianisme de l’islam, 
mentre que a Tarragona les fonts historiogràfiques, tant cristianes com islàmiques, i 
l’arqueologia deixen entreveure que l’espai de la Catedral restà, durant quatre segles, 
abandonat i en estat de runa. Les cròniques islàmiques ens parlen de la destrucció de la 
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ciutat, però ni a la part alta de Tarragona ni a la zona del port s’han identificat nivells 
de destrucció que facin pensar en una fi violenta de la ciutat visigòtica ni tampoc iden-
tificar nivells ni materials arqueològics que ens permetin parlar d’una Tarraquna anda-
lusina. Amb les gairebé inexistents evidències arqueològiques cal pensar en una ciutat 
espectral, la potència de les ruïnes d’època antiga de la qual feia precisament difícil de 
controlar-la als uns i als altres. Esdevenia un espai apte tant per a l’emboscada, com 
per a l’amagatall o per a una població desarticulada, que dista molt de poder-se definir 
com una aglomeració urbana.

Les intervencions arqueològiques només han proporcionat un fragment rodat de 
ceràmica islàmica d’època omeia datada entorn al segle viii i apareguda en els nivells 
superiors d’abandó de l’estança conformada parcialment pel mur visigòtic descrit an-
teriorment. Correspon a un petit fragment que presenta la inflexió de la carena i un 
vidrat interior plumbífer verd molt viu i goterons del mateix recobriment sobre la 
superfície exterior (Macias et al., 2012, p. 40, fig. 1.6.9.). Aquestes característiques 
conjuntament amb una pasta porosa, sorrenca i de color groc han permès la seva 
identificació com una producció originària de l’àrea mesopotàmica que es difon pel 
Mediterrani (García et al., 2003, p. 366-367), i arriba a ciutats com Barcelona o Tor-
tosa durant el segle viii. 

Figura 7. Mur d’època tardoromana bastit sobre la llosa de fonamentació del temple
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La catedral medieval

Durant l’alta edat mitjana hi va haver diferents intents per restaurar la ciutat i la dig-
nitat metropolitana de la seva església. Aquesta empresa era un pas molt important per 
assolir la plena sobirania dels comtats catalans. En el marc històric de l’impuls de la re-
forma gregoriana i la proclamació de la primera croada per part del papa Urbà II, aquest 
pontífex concedí al bisbe de Vic, Berenguer Seniofred de Lluçà, permís per restaurar la 
seu metropolitana a través d’una butlla signada a Càpua l’any 1091.

La infeudació efectiva de la ciutat es va produir a mitjan s. xii després que els exèr-
cits cristians conquerissin Siurana, l’any 1154. Anastasi IV signà una butlla per la qual 
s’establiren les parròquies de l’arxidiòcesi i l’arquebisbe Bernat Tort instituí la canònica 
de la Catedral seguint el model de sant Ruf d’Avinyó. La canònica es va dotar com un 
monestir en forma de fortalesa, amb cellers, graners, dormitori, cuina i sala capitular. Va 
néixer així el nou conjunt catedralici i s’articulà al voltant d’un espai central, el claustre, 
que reutilitzà l’angle nord-oest del mur de la plaça romana i que es va anar engrandint i 
embellint amb el pas dels segles. En el decurs de les intervencions arqueològiques, dutes 
a terme des de l’any 2000, s’han pogut documentar, a l’angle nord del claustre, dues 
grans sales formades per arcs diafragmàtics que formaren part de les dependències de la 
canònica agustiniana, la comunitat de canonges que vetllaven per la Catedral (Macias et 
al., 2007; Macias et al., 2008a).

La construcció de la Catedral actual va començar per l’absis. En el testament de 
l’arquebisbe Hug de Cervelló, datat el 17 d’abril de 1171, consta que llegà 500 sous 
“ad opus ecclesiae incipiendum et ad officinas conicae faciendas, in eodem opere, si-
cuti tunc ordinaverat, expenderetur”. Segons aquesta referència deduïm que l’obra de 
la Catedral ja estava a punt d’iniciar-se. Vers l’any 1184, l’absis era totalment acabat. 
Durant la intervenció arqueològica de l’any 2011 s’ha obert un sondeig en el lloc exacte 
on el paviment d’opus sectile medieval de l’absis es trobava afectat i pavimentat per 
un enllosat de pedra posterior, amb la intenció de poder comprendre l’estructura de 
fonamentació de l’absis medieval i conèixer la naturalesa estratigràfica d’aquest sector 
fins al nivell de la roca natural. Els resultats obtinguts han consistit en la documentació 
de la rasa constructiva de la banqueta de fonamentació de l’absis excavada en un nivell 
d’argiles naturals. La part inferior de la rasa es troba farcida amb morter de calç i la 
superior, amb terra fosca.

Suposem que el projecte primitiu de la Catedral disposava d’una única nau de 16 
metres d’amplada amb trams de volta de canó apuntat. Cap al 1230 s’hi va fer la prime-
ra consagració que va permetre la celebració de la litúrgia a la capçalera i als primers 
trams de volta. A partir del segon terç del s. xiii, es va impulsar un canvi espectacular 
en el projecte que és el resultat del que avui visualitzem. La fàbrica de la Catedral es va 
acabar tancant per la façana al segle xiv. Així, l’arquebisbe Joan d’Aragó consagrava, 
finalment, la Catedral l’any 1331. 

L’actuació arqueològica en el segon tram de la volta de la nau central ha fet evident 
que la Catedral que avui coneixem s’alça en el lloc del recinte sagrat pagà, per la qual 
cosa l’obra medieval es va adaptar a l’estructura de fonamentació del temple preexistent 
per assentar-hi els pilars de la nau central i bastir el paviment del temple catedralici. 
Per altra banda sabem que els dos últims trams de l’obra medieval van ser executats 
conjuntament. La manca de qualsevol realitat arqueològica entre l’última fase visigòtica 
de l’indret i la baixa edat mitjana fa pressuposar que aquest tram de navada construïda a 
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finals del segle xiii i inicis del segle xiv, devia estar integrat en el projecte inicial de la 
catedral romànica o del seu urbanisme contigu. 

En el sondeig obert l’any 2010 han estat documentats dos murs de limitació o de 
tancament del perímetre catedralici, obstruccions provisionals que es construïren per 
protegir l’obra inacabada de la seu i que, per tant, corresponen a parets medievals anteri-
ors a la Catedral. Aquestes construccions, en paral·lel entre si i en disposició transversal 
a l’eix longitudinal de la Catedral, estan obrades amb pedra i morter de calç i correspo-
nen a murs de fonamentació per tal de recolzar-hi algun element de tanca provisional 
a mesura que la fàbrica de la Catedral avançava cap a la portalada. El documentat més 
al nord, coincident amb la segona línia de pilars de la catedral, estava associat a un 
drenatge fet en opus caementicium que canalitzava les aigües residuals i de pluja cap a 
la vessant oriental. La limitació del sondeig impossibilita una interpretació més àmplia 
i concreta, però l’ús de pedra d’Alió, la mateixa que l’emprada en la façana, per un 
d’aquests murs ens marca la coetaneïtat del procés constructiu. 

El paviment amb l’obra de la fàbrica ja conclosa consta de lloses, predominantment 
llisós, d’un gruix d’entre 15-35 cm que descansen sobre un llit d’uns 10 cm de morter 
de calç (Figura 8). Les peces, seguint la tècnica de l’opus sectile, es disposen a banda i 
banda d’una franja central de lloses quadrades i regulars de pedra de Santa Tecla envol-
tades per lloses triangulars de llisós. Aquesta franja presenta un motiu octagonal on es 
combina el marbre blanc i l’anomenada pedra d’aigüeres (pedra miocènica de Tarrago- 

Figura 8. Paviment de lloses de la Catedral medieval, in situ i organitzades durant el 
procés d’excavació
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na). L’exhumació dels nivells de terraplenament associats als plans de treballs abans de 
la construcció del tram final de la Catedral, així com del nivell preparatori del paviment 
d’enllosat permeten dir que el paviment fou construït abans del segon terç del segle xiv, 
gràcies a l’aparició de diferents monedes medievals. Entre aquestes monedes, n’hi ha 
una corresponent a un òbol del rei Alfons I de la seca de Barcelona (Figura 9). Justament 
aquest rei llegà a la Catedral, per disposició testamentària, 300 sous anuals a les obres 
de la seu fins que estigués acabada. L’altra moneda correspon a un diner de doblenc del 
rei Jaume I de la seca de Barcelona (1222-1246). També en aquests nivells ha aparegut 
un fragment de llàntia d’importació andalusina datada entre el segle xii i el xiii que 
conserva íntegre el seu ble metàl·lic

És en el sondeig a tocar del presbiteri actual l’any 2011 on es documenta un mur que 
podria actuar com a sabata dels pilars que sustenten el cimbori. Es tracta d’una estructura 
de gairebé 2 metres d’amplada que sembla unir els dos pilars inicials de la nau central, i que 
pot correspondre a la caixa estructural que caldria construir per alçar el gran cimbori del cre-
uer, tal com indiquen els dos contraforts que s’adossen al cantó oposat del cimbori. Durant 
aquesta fase medieval i davant d’aquesta estructura interpretada com a sabata, s’identifiquen 
una sèrie d’orificis circulars alineats, d’uns 20 cm de diàmetre, propers a la sabata medieval, 
que podrien haver estat practicats per sostenir l’estructura de bastides per a la construcció 
de la Catedral. Aquests orificis apareixen sobre un nivell de circulació constructiu (paviment 
d’obres) i traspassen els nivells tardoantics per recolzar en la plataforma romana.

La Catedral en època contemporània

L’excavació del sondeig situat a tocar del presbiteri ha permès documentar les es-
tructures dels sepulcres que, ubicats des d’antic en aquest espai de la nau central, a dins 
del cor, van ser traslladats a l’actual presbiteri en època contemporània. El primitiu cor 
de la Catedral estava ubicat a la zona de l’absis. L’arquebisbe Roderic Tello (1288-1308)  

Figura 9. Òbol del rei Alfons I de la seca de Barcelona, trobat en els farciments 
constructius de la Catedral medieval
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ho traslladà a la nau central. Aquest cor estava delimitat pel cadirat del cor i el moble de 
l’orgue que avui veiem, a la nau central, una reixa de ferro forjat (s. xiv) a l’altura dels 
púlpits i un rerecor a la manera d’un gran mur monumentalitzat que tancava l’espai per 
la banda encarada a la portalada principal (Figura 10). El cadirat del cor és una obra del 
segle xv feta pel mestre Francí Gomar en temps de l’arquebisbe Pere d’Urrea. L’obra, en 
el seu moment, va costar 65.000 sous. El rerecor tenia adossat el panteó provisional que 
guardava les restes del rei Jaume I el Conqueridor. Al mig de l’espai del cor s’erigia un 
gran faristol o pupitre que servia de base a un crucifix natural. El faristol com el crucifix 
són obres del segle xvi. En els armaris del pupitre es guardaven els llibres del cor. 

Figura 10. Vista de l’antic cor abans del trasllat de les tombes episcopals a l’actual 
presbiteri
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L’any 1963, per voluntat del cardenal Benjamín Arriba y Castro i amb motiu del 
XIX Centenari de la vinguda a Espanya de l’apòstol sant Pau es va reformar l’espai del 
cor per adaptar la Catedral a les noves necessitats litúrgiques i donar més amplitud a la 
nau central. Arran d’aquestes reformes, les sepultures dels prelats van ser traslladades a 
l’àmbit del presbiteri actual, que va ser ampliat per aquesta raó. També part del cadiram 
va ser traslladat al presbiteri. El paviment del sector del cor estava recrescut uns 50 cm i 
amb les reformes del 1963 va ser rebaixat per adaptar-lo al nivell de circulació de la res-
ta de les naus. En aquest sentit, el paviment actual que ocupa el sector de l’excavació és 
fruit de la reforma del segle xx, i imita les formes geomètriques del paviment medieval, 
datat entre els anys 1319 i 1327.

Les descripcions donades per Emili Morera en la seva obra La catedral de Tar-
ragona. Memoria ó descripción histórico artística de la misma (1905), i per Francesc 
Xavier Ricomà a l’article «Crónica del traslado del coro de la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana y Primada de Tarragona», dins el Boletín Arqueológico (1964-1965), ens 
permeten reconstruir les posicions de les sepultures episcopals (Figures 11 i 12). Els 
prelats estaven disposats en direcció a l’altar major seguint l’ordre següent: Joan de 
Montcada (†1622), Joan de Hoces (†1626), Joan Emmanuel d’Espinosa (†1679), Josep 
Sanxís (†1694), Roderic Tello (†1308), Bartomeu Sebastián Aroyta (†1568), Francesc 
Armanyà (†1803), Pere d’Urrea (†1489) i Joaquim de Santiyán (†1783).

Figura 11. Plànol de l’any 1953 amb ubicació de les tombes episcopals amb els seus 
titulars
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Figura 12. Vista de l’excavació de l’any 2011 on s’aprecien algunes de les tombes 
episcopals documentades
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Recuperació, estudi i restauració de les 
restes d’indumentària trobades al sepulcre 
del peu del campanar de Santa Maria 
(Agramunt, Urgell)
ElisabEt CErdà i durà,1 rosa M. Martín i ros,2 
dr. JoaquiM baxarias,3 ElEna GarCia-Guixé,4 
JosEp Gallart i FErnàndEz5

Introducció

l’any 1997 es va fer una operació de documentació i recuperació de les vestimentes i els 
esquelets que es conservaven a l’interior d’un sarcòfag situat en un arcosoli al peu del 
campanar de l’església de santa Maria d’agramunt (urgell).

El sarcòfag contenia dos esquelets d’un home i d’una dona sobreposats, en posició 
de decúbit supí, els quals conservaven restes de diferents teixits, tots de lli. El cos feme-
ní portava una mena de túnica. El cos de l’home, que estava embotit i parcialment cobert 
de morter de calç, conservava la còfia al cap i fragments del teixit de les seves vestidures 
a sobre del cos, les quals havien estat pràcticament destruïdes per l’acció de la calç. 

Agramunt i l’església de Santa Maria

El terme municipal d’agramunt es troba situat a l’extrem septentrional de la co-
marca de l’Urgell, en el punt de confluència amb les comarques de la Noguera i de la 
segarra, a la part central de la subcomarca natural de la ribera del sió, riu de la de-
pressió central, amb un cabal molt escàs, que neix a Gàver (Estaràs, segarra) i després 
d’un recorregut d’uns 80 km, d’est a oest, a través de la segarra, l’urgell i la noguera, 

1. Conservadora-restauradora de teixit del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.
2. Historiadora dels tèxtils i la indumentària.
3. laboratori de paleopatologia i paleoantropologia del Museu d’arqueologia de Catalunya.
4. laboratori de paleopatologia i paleoantropologia del Museu d’arqueologia de Catalunya.
5. servei d’arqueologia i paleontologia. serveis territorials de Cultura a lleida.
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desguassa al segre prop de balaguer. la vila d’agramunt que es troba a la part nord-est 
del terme municipal, en una cruïlla de camins, és el centre geogràfic de la Ribera del Sió 
i la vila més destacada. 

l’església de santa Maria d’agramunt està situada en el nucli antic de la població, 
al costat oriental de la plaça de l’Església (Figura 1). Es va començar a construir durant 
la segona meitat del segle xii, possiblement a partir de l’any 1163, data en què conce-
deix la carta de població el comte d’Urgell Ermengol VII. Es tracta d’un edifici romànic 
de dimensions notables, de planta basilical, amb tres naus sense transsepte, capçades a 
llevant per tres absis semicirculars, de majors proporcions el central, el qual presenta 
l’interior decorat per arcades sostingudes per columnes adossades i l’exterior per dobles 
arcuacions llombardes sostingudes de forma alterna per mènsules esculpides i per co-
lumnes. Els absis laterals són llisos interiorment i exteriorment presenten decoració de 
faixes verticals i doble arcuació llombarda. les tres naus estan cobertes per voltes de 
canó apuntades, que descansen sobre una imposta correguda, reforçades per arcs torals 
de secció esglaonada, els quals descansen sobre pilars amb semicolumnes adossades, 
que arrenquen d’un podi i estan coronades per capitells esculpits. les naus estan separa-
des per arcs formers apuntats de secció esglaonada com els de les voltes (siscar, 1880; 
puig i Cadafalch, Falguera, Goday, 1909-1918, p. 178-181; pons Farré, 1936; serrate 
1971, s.p.; Carbonell, 1975, p. 64-66; pal, 1981; planes 1986, p. 21-32; adell 1997). 

Figura 1. Façana occidental i campanar de l’església de Santa Maria d’Agramunt 
(Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)
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a la façana oest, la més representativa del temple, ressalta la portalada (Figura 2), 
un dels exponents més destacats de les terres de ponent de l’anomenada escola de Llei-
da, tant per les seves dimensions, com també per la seva riquesa ornamental, una obra 
que ha estat profusament estudiada per diversos autors (serrate 1971, s.p.; Fité, 1984; 
planes, 1986, p. 41-144; bergés, 1997, p. 497-507, entre altres), en la qual destaca, a la 
part superior, un interessant grup escultòric presidit per la Mare de déu amb l’infant, 
amb l’adoració dels tres reis mags a la seva dreta i l’anunciació a l’esquerra i una ins-
cripció col·locada pel gremi local de teixidors l’any 1283, com a patrocinadors de la 
seva construcció. 

a la façana nord, emmarcada per dues capelles posteriors, la del roser (segle xvi) 
al costat dret i la de la Mare de déu dels socors (segle xvii) a l’esquerre, s’hi troba 
una altra portalada (Figura 3), de cronologia més antiga que l’occidental, però també 
de l’escola de lleida, de dimensions més modestes i de concepció i ornamentació més 
senzilles, amb decoració de tipus geomètric a les arquivoltes i motius vegetals, figures 

Figura 2. Portalada de la façana occidental 
(Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)
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humanes i animals als capitells que coronen les columnes. presenta un timpà amb les 
imatges de sant pere i sant Joan Evangelista, que sembla que s’hi hagués afegit posterior-
ment (bergés, 1997, p. 508; planes, 1986, p. 35). Es tracta d’una portalada que no ha estat 
tan profundament estudiada com l’occidental (serrate 1971, s.p.; planes, 1986, p. 41-
144; bergés, 1997, p. 507-510), potser eclipsada per aquesta, o per la seva senzillesa.

Figura 3. Portalada de la façana nord (Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)
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a l’angle nord-oest de la façana oest s’alça el campanar, que és una torre de plan-
ta quadrada, lleugerament girat respecte a les façanes de l’església, en el qual, grosso 
modo, es diferencien tres sistemes constructius (Adell, 1997, p. 496). La part baixa, fins 
a la cornisa que es troba a poca distància del ràfec de la coberta, presenta un mòdul simi-
lar entre els carreus i les filades del campanar i la façana oest de l’església, la qual cosa 
dóna continuïtat i regularitat entre ambdós elements, de forma que semblen solidaris. 
Per sobre de la cornisa hi ha un petit cos en voladís, que presenta diferències de para-
ment amb el cos inferior i per sobre hi ha un tercer nivell, molt restaurat, que presenta 
dos finestrals ogivals amb decoració de traceria en cada una de les cares, coronat per 
una coberta piramidal de quatre vessants. a la part baixa d’aquest campanar, al costat 
de ponent, s’obre un arcosoli funerari de planta rectangular, amb la volta apuntada, que 
presenta un guardapols a l’extradós de l’arc i, en els dos angles externs dels muntants, 
semicolumnes esculpides, rematades per capitells amb decoració fitomòrfica, sobre dels 
quals recolza una imposta que serveix de base a l’arc (Figura 4). 

A la part central hi ha un sarcòfag llis, sustentat per tres mènsules, dues de curtes 
i baixes als extrems i la tercera, completament restaurada, més llarga i alta, a la part 
central. a la part baixa d’aquest arcosoli s’obre un nínxol rectangular, que fou tapat per 
una llosa durant les darreres obres de restauració de l’arcosoli, el qual, segons es va 
comprovar durant els treballs de restauració, estava farcit d’ossos humans. per sobre 
del sarcòfag, a la part alta de la paret del fons, hi ha un retall rectangular en els carreus 
on hi devia haver encaixada una làpida sepulcral (Fig. 4) amb els noms o els símbols 
dels llinatges dels titulars del sarcòfag i/o de l’ossera, la qual, en cas que hi hagués estat 
algun dia, devia desaparèixer molt abans del segle xviii, ja que en les respostes de la 
vila d’agramunt al qüestionari de Francisco de zamora, datat l’1 d’octubre de 1788, 
s’esmenta que es desconeix qui són els personatges que hi ha enterrats en el sarcòfag. 

Motiu de la intervenció

Entre finals del 1996 i la primavera del 1997 es van dur a terme obres de restau-
ració de la façana nord i del costat nord de la façana oest, des de la portalada fins al 
campanar, dirigides per l’arquitecte Enric solsona i promogudes per la diputació de 
lleida, façanes que presentaven un estat de degradació notable, sobretot la portalada del 
costat nord. En general, els carreus estaven molt desgastats i erosionats, amb pèrdua de 
part del seu volum, i les juntes estaven obertes per la pèrdua de morter a causa de les 
condicions atmosfèriques a les quals estaven sotmeses aquestes façanes, sobretot per la 
caiguda incontrolada de les aigües pluvials de les cobertes de la nau, com a conseqüèn-
cia de les transformacions que sofriren les canals de recollida i conducció quan es van 
construir les capelles laterals de la façana nord. dins d’aquesta actuació es van restaurar 
els dos arcosolis del costat nord de la façana oest, que presentaven, també, un estat de 
conservació bastant deficient, amb els carreus molt desgastats i erosionats, alguns amb 
pèrdues notables de volum i descrostaments parcials de la superfície. Fins i tot havien 
desaparegut parts del guardapols dels arcs i de les columnes dels angles externs dels 
muntants, les mènsules de suport del sarcòfag estaven pràcticament en ruïna, amb les 
juntes d’encaix al mur obertes i fins i tot havia desaparegut la tapa de l’ossera de la part 
baixa de l’arcosoli, de forma que els ossos estaven a la vista. així es van restituir tots 
els elements malmesos del sòcol i de les columnes de la portalada nord, es van millorar  
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Figura 4. Arcosoli de la part baixa del campanar (Foto: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia)
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i reconstruir les parts malmeses de la cornisa i dels desguassos de la vessant nord de la 
coberta, es van refer els carreus que havien perdut volum, situats sobretot a la part baixa 
dels murs, es van netejar i omplir amb morter de calç les juntes que estaven malmeses, 
es van restaurar les mènsules de suport del sarcòfag i es va col·locar una llosa de pedra 
per tapar l’ossera. Mentre es van fer les obres de consolidació i restauració de l’arcosoli 
el sarcòfag es va treure del seu emplaçament i es va dipositar a la mateixa plaça, dins la 
zona d’obres que estava protegida per una tanca metàl·lica. 

un cop es van acabar les obres i abans de restituir el sarcòfag en el seu emplaçament 
original, Enric solsona, arquitecte director de les obres, va sol·licitar al director dels ser-
veis territorials de Cultura a lleida d’obrir-lo per comprovar quin era el seu contingut.

segons la tradició local, recollida per F. renyé (1880, 137-138), en el sarcòfag hi 
havia enterrada una parella noble que va contribuir a la construcció de l’església i, se-
gons el mateix autor, fou obert durant la primera guerra carlina, i només es van trobar en 
el seu interior “ossos i algun tros de ferro, restos sens dubte per la forma que tenian, de 
les armes ab que l’ difunt, seguint la costum d’aquells temps deuria esser enterrat”. un 
segle abans ja no hi havia record sobre la identitat de les persones enterrades al sarcòfag, 
segons s’especifica a les respostes de la vila d’Agramunt al qüestionari de Francisco de 
Zamora, finalitzades l’1 d’octubre de l’any 1788.6 

l’obertura del sarcòfag, autoritzada pel servei d’arqueologia i paleontologia del 
departament de Cultura i dirigida per un dels signants d’aquest text (J.G.), arqueòleg 
territorial a Lleida, es va fer l’abril del 1997, en el mateix lloc de la plaça en què es 
trobava dipositat el sarcòfag. Va ser una sorpresa comprovar la presència, en el seu 
interior, de dos esquelets semimomificats sobreposats, un de femení en primer terme i 
un de masculí en el fons, encaixat en morter de calç. però el que va causar més sorpresa 
va ser observar que els dos esquelets conservaven en bon estat les vestimentes mortu-
òries, sobretot el cos femení que estava en primer terme (Figura 5). Vista la naturalesa 
de la troballa es va optar per documentar fotogràficament el conjunt, tornar a tancar el 
sarcòfag i col·locar-lo en el seu lloc original, ja que per documentar els enterraments, 
recuperar les vestimentes i estudiar correctament el conjunt calia la col·laboració de 
personal tècnic especialitzat en antropologia i en teixits.

El projecte de restauració preveia, també, la neteja i la restauració del sarcòfag 
abans de la seva reubicació en el seu emplaçament original, tasques que no es van dur 
a terme perquè la intervenció arqueològica es va fer un temps després de la finalització 
de les obres de l’església.

la intervenció, autoritzada per la direcció General del patrimoni Cultural del depar-
tament de Cultura i promoguda pel servei d’arqueologia i paleontologia es va fer el 29 de 
juliol de 1997.7 la direcció de l’actuació es va encarregar a l’antropòleg àlex Camí, amb 
la col·laboració de Josep Gallart, i la direcció de la recuperació dels teixits va anar a càrrec 
de rosa M. Martín i ros, amb la col·laboració inestimable de Carmen lebrón, en aquell 
moment directora i restauradora del Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona. 

6  A la pregunta 181, sobre, entre altres coses, l’existència de sepulcres o enterraments antics, responen: 
“En el dia, debajo de la torre mayor de la iglesia parroquial de dicha villa se halla un arca grande de piedra, 
à talle de baul que acostumbran a poner a los muertos, y se presume no aya dentro de ella algun muerto, que 
en tiempos antiguos se estilava poner semejantes cajas en las iglesias, y fuera de ellas, unos dirian si alli eran 
enterrados los maestros o artifices de aquellas iglesias.” 

7  aquesta actuació va rebre el vistiplau del bisbat d’urgell i la col·laboració inestimable de l’ajuntament 
d’agramunt.

09.indd   181 14/9/12   12:39:00



182 E. Cerdà, R.M. Martín, J. Baxarias, E. García, J. Gallart

Figura 5. Vista inicial de l’interior del sarcòfag amb l’individu 1 en primer terme, 
segona inhumació cronològica, corresponent a una dona adulta jove, 

col·locada per sobre de l’individu 2, un home jove 
(Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)
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En el decurs de l’actuació es van documentar exhaustivament els dos enterraments i 
es van retirar els tèxtils dels dos cossos. La vestimenta es va traslladar al Museu Tèxtil i 
de la indumentària de barcelona on es va fer un primer tractament de desinfecció. Més 
tard es van dipositar temporalment al Museu de lleida diocesà i Comarcal i, després de 
romandre un temps en aquest museu, des del servei d’arqueologia i paleontologia es 
va encarregar al Centre de Restauració i Museu Tèxtil de Terrassa que els restauressin, 
tasca que es va delegar en Elisabet Cerdà i Montserrat xirau. 

El sarcòfag

Es tracta d’un sarcòfag llis, de pedra sorrenca de color grisenc, sense heràldica ni 
epigrafia, amb la caixa ortoèdrica i la tapa a doble vessant (Figura 6). Presenta les cares 
internes de la caixa paral·leles a les exteriors i les de la tapa en forma de V invertida. En 
les seves superfícies internes i externes es conserven les marques de la punta d’escoda 
grossera utilitzada en el desbast i la talla de la pedra, així com en el buidatge de l’interior 
de la caixa i de la part interna de la tapa, tot i que en alguns racons de l’interior es veu 
clarament que s’acabaren amb escarpra o cisell; les cares externes de la capçalera i dels 
peus, tant de la caixa com de la tapa, però, s’acabaren amb el tallant de dents per tal de 
donar-los un acabat més fi, així com les zones d’encaix de la caixa amb la tapa a fi que 
les dues peces ajustessin millor. Fa 207 cm de llargada, la caixa té una amplada de 72 cm 
i una alçària de 58 cm i l’alçària total de la caixa i la tapa és d’entre 92 i 95 cm. 

Figura 6. Sarcòfag (Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)
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Com a paral·lel d’aquest sarcòfag anicònic, a la mateixa comarca de l’urgell en 
trobem un exemplar adossat a la part exterior del mur nord de l’església del monestir 
cistercenc de santa Maria de Vallbona de les Monges, peça que cronològicament se 
situa cap a mitjan segle xiii (baqué, 1997, p. 582-583). altres exemplars similars els 
trobem en diferents indrets del monestir de santa Maria de poblet, als quals s’atribuei-
xen datacions que se situen entre mitjan segle xii i mitjan segle xiv (Cabestany, 1982; 
Menchon, 1986, p. 133-142). 

Els enterraments: descripció i estudi 

Descripció dels enterraments

l’individu número 2 correspon a la primera inhumació cronològica i estava situat 
al fons del sarcòfag encaixat en morter de calç,8 de manera que un cop extret l’esquelet 
va quedar l’empremta antropomorfa del cos en el fons del sarcòfag, així com la im-
pressió del teixit en el morter, el qual li cobria parcialment la part baixa del cos i les 
dues extremitats inferiors (Figures 7 i 8). Era un home i es trobava en decúbit supí, amb 
el cos centrat i el crani en posició central i anatòmica. per ser exactes presentava una 
molt lleu angulació còncava del cos cap a l’esquerra, que deixa una empremta sobre 
el llit calcari. L’extremitat superior dreta es trobava en semiflexió recolzada sobre la 
fossa ilíaca dreta. L’extremitat superior esquerra estava en flexió d’uns 100 graus i 
s’agafava al terç superior de l’avantbraç dret. la mà dreta estava estesa sobre la pelvis 
i mostrava una posició neutra, sense presentar signes d’haver sostingut cap objecte de 
forma rígida. 

les restes de teixit que conservava l’esquelet presentaven una gran taca d’òxid de 
ferro allargada, que abastava des de la zona del pit fins a la part superior de les extremi-
tats inferiors, restes d’òxid que es van constatar, també, en el morter de calç que cobria 
aquestes parts de l’esquelet, la qual cosa confirmaria la notícia històrica de F. Renyé que 
quan es va obrir el sarcòfag durant la primera guerra carlina es va treure una peça de 
ferro, possiblement una espasa. 

El cos gairebé no havia estat mogut des del seu enterrament fins al moment de la 
nostra actuació, fet confirmat pel motlle que havia format en el morter de calç al seu 
entorn (Figura 9). Es podria especular que, en el moment del dipòsit del cadàver, el cap 
estava flectit anteriorment, com si durant el postmortem immediat hagués reposat sobre 
un coixí o una superfície més elevada. 

Els estudis sobre el morter de calç i l’observació amb microscòpia òptica de la 
superfície del morter que havia estat en contacte amb el teixit de la vestimenta de 
l’individu masculí, en la qual s’observen les empremtes del teixit, posen de mani-
fest que en primer lloc es va posar un llit de morter fluid en el fons del sarcòfag, a 
sobre del qual s’hi va dipositar el cos i posteriorment es va reomplir el seu voltant 
amb el mateix morter fluid fins a cobrir parcialment la part baixa del tòrax i les 
extremitats.

8  les anàlisis i l’estudi del morter de calç fets per sabrina senouci, pilar Giráldez i Màrius Vendrell del 
Departament de Cristal·lografia i Mineralogia de la Universitat de Barcelona mostren que es tracta d’un morter 
aeri de calç, amb àrid de modes variades, que presenta nòduls de calç. 
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Figura 7. Individu 2, primera inhumació cronològica, corresponent a un home adult 
jove. S’observa el motlle calcari al voltant del cos i el morter de calç per sobre 

(Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)
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Figura 8. Individu 2, amb part del morter de calç calcari parcialment extret, 
on s’observa la posició dels braços i la presència d’òxid ferrós sobre la pelvis, 

l’avantbraç esquerre i el fèmur esquerre 
(Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)
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Figura 9. Motlle de l’encaix de l’individu 2 en el morter de calç (Foto: Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia)

La presència de morter de calç en enterraments d’època medieval està poc docu-
mentada al nostre país. al sector 1 de la necròpolis medieval de l’Esquerda (Masies de 
roda, osona), es van localitzar diversos enterraments simples amb els esquelets, els 
uns al costat dels altres, coberts per una capa de calç, uns enterraments que corresponen 
a finals del segle xiii i inicis del xiv, darrer moment de vida de l’assentament (ollich, 
1982, p. 106-112, 138-139 i 147). aquests enterraments massius amb calç del sector 
1 s’explicarien per “les contínues lluites feudals i els primers brots de pesta” (ollich, 
1982, p. 147).  

En una tomba rectangular excavada en la roca d’època altmedieval, localitzada en 
el centre de la nau principal de l’església romànica de santa Maria de Mur (Castell de 
Mur, pallars Jussà), que contenia un individu masculí d’entre cinquanta i seixanta anys, 
es va documentar que una capa de calç d’uns 30 cm de gruix li cobria el cos (nolasco, 
2003, p. 163-165; nolasco, 2004, p. 325-329). 

una altra tomba excavada a la roca, situada davant del presbiteri de l’església de 
santa Maria de rubió (anoia), contenia l’esquelet d’una dona d’entre vint i vint-i-cinc 
anys cobert per una capa gruixuda de calç. per la situació de la tomba en un lloc preemi-
nent del temple i per les dues arracades d’or que portava es va interpretar que podia trac-
tar-se d’una persona benestant, probablement aristòcrata. la datació atribuïda a aquest 
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enterrament i al que tenia al seu costat —que contenia un home d’entorn de 20 anys i un 
nen de 4, considerats familiars— entre el 1327 i el 1380, va fer interpretar que potser va 
morir a causa de la pesta (Juan et al., 2007, p. 18-19).

Així mateix la presència de calç en enterraments en sarcòfags medievals a Catalu-
nya no està gens documentada, potser perquè els estudis d’aquests elements funeraris 
no són gaire nombrosos i també perquè la majoria han estat saquejats d’antic. Fora del 
nostre país trobem un exemplar molt similar al de santa Maria d’agramunt a l’església 
romànica de nuestra señora del rosario de novales (osca). En el decurs de les obres 
de restauració fetes l’any 1985 es va localitzar, a l’interior d’una cripta amb la volta cai-
guda, situada a la zona del presbiteri, un sarcòfag antropomorf que contenia l’esquelet 
d’una dona jove encaixat en argamassa de calç (Figura 10), que sembla que també la 
cobria parcialment9 i que conservava restes molt malmeses de la vestimenta, que no es 
pogueren recuperar. 

l’individu número 1, inhumat immediatament a sobre del primer, en decúbit supí 
i amb obliqüitat esquerra, és de sexe femení i presenta un moviment postmortem més 
accentuat cap a l’esquerra amb un despreniment del crani també pòstum que de forma 
gravitacional va caure cap enrere juntament amb la mandíbula (Figures 5 i 11). El braç 
dret estava flectit poc més de 90 graus sobre el tòrax mentre que l’esquerre es trobava 
en flexió completa. Les cervicals estaven intactes i in situ, la qual cosa mostra que en 
l’enterrament original la dona va ser col·locada sobre l’home, però en posició més baixa 
de manera que el seu cap reposava just per sota del primer. això ens portaria cap a un 
enterrament poc posterior al primer. tot i això, no es pot parlar d’enterraments sincrò- 

Figura 10. Sarcòfag antropomorf de l’església de Nuestra Señora del Rosario de No-
vales (Osca) amb l’esquelet encaixat en argamassa de calç (Foto: Nieves Juste)

9  agraïm a nieves Juste que va documentar la troballa durant les obres i a José igancio lorenzo que va 
fer l’estudi antropològic, la informació i la documentació d’aquest enterrament inèdit. 
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Figura 11. Detall del despreniment cranial postmortem amb integritat de la columna 
cervical in situ. (Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)
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nics donat que la capa de calç s’hauria ampliat en grossor; a més, aquesta separa els dos 
cossos ja que es va usar per recobrir les cames de l’individu número 2, i no va tenir cap 
ús en el segon enterrament. no obstant això, es fa molt difícil de determinar el temps que 
va transcórrer entre els dos enterraments.

Estudi antropològic

les restes òssies humanes les va lliurar el servei d’arqueologia i paleontologia al 
laboratori de paleopatologia i paleoantropologia del Museu d’arqueologia de Catalu-
nya, perquè les estudiessin sota la direcció del Dr. Domènec Campillo. 

Gran part d’aquest estudi es basa en el que ja va fer, de forma precisa, àlex Camí 
(Camí, 2000). Tots dos individus es troben pseudomomificats, i persisteixen, a més del 
teixit ossi, fragments de pell (Figura 12), de lligaments i alguns annexos, en especial 
cabell (Figura 13). Tot i això, l’estat de momificació natural és molt pobre, i en cap 
moment es troben restes d’òrgans o altres teixits, excepte un possible fragment de teixit 
pleural d’aspecte macroscòpicament sa.

l’individu 2, situat al fons del sarcòfag, es tracta d’un adult jove de sexe masculí 
(Ferembach et al., 1980; buikstra, ubelaker, 1994). obviant el grau de tancament de 
les sutures cranials, ja que és un mètode massa poc sensible i específic (Castillo et 
al., 2006), i observant la superfície auricular del coxal (lovejoy et al., 1985), el pubis 
(brooks, suchey, 1990) i el desgast dental (brothwell, 1981; perizonius, pot, 1981) es 
pot deduir que la mort es va produir entre els 20 i els 30 anys. l’alçada, basada en la 
longitud del fèmur i utilitzant la fórmula de Pearson (1899), era de 161,7 cm. A ambdós 
costats del crani s’observaren dues tires d’uns 20 cm que no corresponen a teixit humà i 
que correspondrien als cordills de subjecció de la còfia al cap (Figura 14).

L’individu 1, situat sobre el 2, és per morfologia pèlvica i cranial clarament femení 
(Ferembach et al., 1980; buikstra, ubelaker, 1994). l’edat de la mort és similar, encara 
que presenta menor grau de desgast dental pel que fa als incisius i molars (brothwell, 
1981; perizonius, pot, 1981). Els tercers molars han mig erupcionat per motius d’espai, 
però no són útils per establir l’edat de la mort. tanmateix la sutura esfenooccipital està 
completament fusionada. Així la dada més fiable per establir l’edat de la mort continua 
sent la superfície articular del pubis (brooks, suchey, 1990) i la careta auricular del 
coxal (lovejoy et al., 1985), i es podria arribar a acotar entre els 21 i 25 anys. l’alçada 
deduïda a partir de la fórmula de pearson (1899) devia ser del voltant de 144,6 cm.

 

Estudi paleopatològic 

amb molt bon criteri paleopatològic, Camí (2000) descriu que no s’ha detectat cap 
patologia digna de destacar en cap dels individus, ni de tipus ossi ni d’altres que secun-
dàriament puguin afectar-lo. No és, doncs, correcte de forma científica teoritzar sobre la 
causa de mort d’ambdós individus, malgrat la seva joventut. L’única evidència segura 
és que la mort de l’individu masculí va ser prèvia a la del femení, i que no van ser morts 
sincròniques, sinó que va haver de passar un cert temps entre la mort dels dos com hem 
comentat a partir del relleu calcari. però per la mateixa regla de tres podem inferir certes 
possibilitats de l’absència de patologia. La negativitat de troballes és en si sovint una 
font important d’informació.
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Figura 12. Detall de la pell de la cara de l’individu 2, on s’observen els orificis de la 
boca, el nas i les parpelles de l’ull esquerre

Figura 13. Detall del cabell nucal fosc i curt de l’individu número 2
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Figura 14. Restes de cordill bilaterals retroauriculars, possibles restes 
de material tèxtil, en el crani de l’individu número 2 

(Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)

En individus per sobre de la segona dècada ja són sovint detectables signes ossis 
de debut degeneratiu en individus de baix estrat social o que feien feines d’esforç físic 
continuat. Això es veu ja des del neolític i sobretot tant en època romana com medieval. 
No obstant això, és cert que la presència d’artrosi no sempre significa que és secundària 
a esforços. En una cinquena part es deu a malalties independents de l’estrat social, com 
ara una asimetria de cames, malformacions dels peus o simplement una escoliosi infantil 
o a l’adolescència. Eren malalties que eren immodificables a l’època i no depenien del 
nivell social de qui la patís. Els dos individus inhumats en el sarcòfag de santa Maria 
d’Agramunt presentaven una quasi absència d’artrosi en totes les localitzacions. Tot i 
que la seva esperança de vida va ser curta, l’absència d’artrosi podria indicar un cert 
nivell social alt, lluny de treballs agraris o artesans d’intensitat elevada.

Els peus de l’individu femení poden fer pensar en un peu buit, donat que l’angle de 
dijian-annonier és menor de 115º, però es tracta d’una falsa patologia o pseudopaleo-
patologia per retracció postmortem i no s’observa cap signe degeneratiu o de patiment 
ossi dins del tars (Figura 15). El mesurament de l’angle de dijian-annonier es fa radio-
lògicament amb el peu per la seva norma lateral i en càrrega (proubasta, 2007). 

Quant a la dentició, i tractant-se d’època altmedieval, sobta no sols l’absència de 
pèrdues antemortem d’alguna peça dental, sinó la manca evident de desgast i atrició 
dental molt freqüent en aquesta època. 
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Figura 15. Retracció postmortem dels dits en flexió de l’individu número 1

Els induments 
Individu femení 

l’individu femení, situat en primer terme del sarcòfag, conservava posada una peça 
de vestir que en un primer moment va semblar una hopalanda i per extreure-la es va 
haver de treure el cos de l’interior del sarcòfag. Es va constatar que la part posterior del 
teixit, que estava en contacte amb l’esquelet inferior, presentava una gran taca d’òxid de 
ferro i, fins i tot, tenia adherides restes de corrosió. Al peu esquerre portava una mena de 
calçat de roba lligat per damunt del turmell amb una tira del mateix teixit. El cap s’havia 
desprès del cos i estava desplaçat a l’angle dret de la capçalera del sarcòfag, segurament 
en ser profanat durant el segle xix, i al costat s’hi va trobar un teixit que semblava cor-
respondre’s amb la lligadura. 

Gonella

El primer indument extret del cos femení del sarcòfag va ser la gonella. aquesta 
és de lli, lligament de plana i conserva les mànigues llargues, una petita part davante-
ra i la part posterior llarga, la qual cosa ens va fer pensar, en un primer moment, que 
podria tractar-se de la cua d’una fopa o hopalanda. En el moment de la restauració en 
el taller del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT) es va trobar 
el fragment de teixit que faltava d’aquest indument. això ens va fer pensar que podria 
tractar-se d’una gonella o sigui un vestit interior femení. la gonella era el vestit de sota 
al segle xiv i es portava damunt la camisa, lluïa un petit escot i es podia ajustar al cos i a 
la cintura amb un cinyell (Martin, ros, 1997, p. 163; Martin, ros, 2008, p. 410). Habi-
tualment, les mànigues eren molt estretes i sovint eren cosides de manera que facilitaven 
el moviment dels braços i colzes. 

la gonella recuperada està confeccionada en forma de t, la part davantera i posterior 
és una sola peça tèxtil, amb una obertura per passar el cap. Aquesta obertura és un tall ho-
ritzontal, quasi d’espatlla a espatlla, amb un tall més petit perpendicular situat en el centre 
davanter. les mànigues són tubulars, es fan més estretes en arribar a la bocamàniga i 
presenten un encaix recte amb la peça del cos. Hi ha restes de puntades fetes a l’alçada del 
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colze que podrien haver-se emprat per donar forma anatòmica al patró recte de la màniga. 
aquest tipus de puntades es repeteixen en la zona pectoral, potser amb el mateix objectiu 
de cenyir. l’amplitud en la part baixa s’aconsegueix, en el lateral esquerre, tallant la tela 
amb forma i, en la part dreta, mitjançant l’afegit d’un parell de gaies. l’allargament en el 
lateral a la manera de cua fa pensar que la gonella era portada sota una cota, vestit femení 
de sobre, obert lateralment que deixava a la vista els costats de la gonella.

La gonella està formada per 5 peces de tela cosides entre si: una peça per a cada 
màniga, una peça per al cos central i dues gaies (Figura 16). la seva confecció, no gaire 
acurada, es va fer manualment a partir del tall dels patrons i el cosit posterior, sense 
aplicar cap tipus de decoració. Els punts de costura emprats foren el punt enrere i el punt 
de basta diagonal, utilitzant un fil de lli de dos caps amb torsió Z i retorsió S. El final de 
les peces i les obertures no presenten cap tipus de vora ni de sobrefilat. 

El teixit que constitueix la gonella és un tafetà de lli d’un cap en torsió z, amb un 
fil d’ordit i un de trama, amb una densitat de 22 fils/cm i 22 passades/cm. El voraviu 
sense canvi de lligament, amb una densitat una mica superior i format per 8 fils. Gràcies 
a l’existència d’ambdós voravius, en algunes zones podem determinar l’ample de la tela 
que devia ser d’aproximadament 59 cm. 

aquest indument, apareix representat sovint en diversos moments de l’art català dels 
segles xiv i xv, tot i que a mitjan segle xiii ja es va començar a utilitzar, com fa palès 
la pintura mural Disputa i arrest de santa Caterina procedent de la catedral de la seu 
d’urgell (MnaC 214241) on la santa vesteix gonella ajustada a la cintura, sense cap 
altre vestit al damunt que el mantell. La Mare de Déu del retaule de Cornellà de Conflent 
(vers 1346. Església de Cornellà de Conflent), feta per Jaume Cascalls, vesteix també la 
gonella amb cinyell. A la taula dedicada a l’obrador del sabater i la moneda del Cèsar del 
retaule de sant Marc, d’arnau bassa (1346, Col·legiata de santa Maria de Manresa), el 

Figura 16. Representació gràfica de les peces constituents de la camisa 
(Foto: E. Cerdà, M. Xirau i Q. Ortega)
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personatge femení duu una gonella ajustada al cos i una cota al damunt, oberta lateral-
ment. a l’enterrament de santa llúcia del retaule de santa llúcia (1360-79. Església de 
sant llorenç, lleida), atribuït a bartomeu de rubió i taller, la santa és enterrada sense 
cinyell (Figura 17). al retaule de la Mare de déu i sant Jordi, de lluís borrassà (cap 
al 1390-1400. Església de Sant Francesc, Vilafranca del Penedès) a la taula dedicada a 
Maria de nena, brodant el vel del temple amb les seves companyes, totes porten gonella 
escotada amb les mànigues ajustades i al damunt una cota llarga amb mànigues amples. 
una de les companyes de la Mare de déu porta una cota curta i oberta als laterals, tal i 
com creiem que havia de ser la cota que anava damunt la gonella motiu d’aquest estudi. 

 

Figura 17. Enterrament de santa Llúcia del retaule de Santa Llúcia, (1360-79. 
Església de Sant Llorenç, Lleida), atribuït a Bartomeu de Rubió i taller. La santa hi és 

enterrada amb gonella, de seda llavorada, solta sense cinyell. El cos femení 
del sepulcre d’Agramunt portava també la gonella solta, sense cinyell 

(Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)
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Calça

al peu esquerre s’hi va trobar una calça (Figura 18) curta de lli, que no arribava al 
genoll i que estava subjectada mitjançant una tira d’un altre teixit. aparentment, sem-
blava un tros de roba col·locat per cobrir el peu d’un difunt, però després de mirar les 
fotografies del moment de l’obertura de la tomba, vam poder confirmar que aquest teixit 
responia a un tipus de calces de lli teixit a la plana, pròpies de l’edat mitjana i que eren 
sostingudes per tires. Es va trobar la tira de la calça corresponent al peu dret al costat de la 
cama dreta i un fragment de teixit que, un cop estès, es va comprovar que corresponia al 
peu dret. Malgrat que no hi ha constància documental, ni figurada ni escrita, de com eren 
de llargues les calces femenines, el fet d’haver trobat aquests exemplars ens proporciona 
una informació important i nova per tal de fer-nos una idea de la mesura de les calces, si 
tenim en compte que les dones es tapaven les cames amb les faldilles llargues. 

Lligadura

prop del cap de l’individu, que com hem dit havia caigut cap al costat dret de la 
capçalera del sarcòfag, es va trobar el que havia estat la seva lligadura (Figura 19). és 
d’un teixit estret de lli amb ambdós voravius, lligament de plana, teixit amb un sistema 
especial a fi de donar-li l’aspecte que té� i que Carmen bernis (1956, p. 27) anomena 
tela arrissada. la lligadura havia estat feta, aparentment, amb una tira d’aquest teixit es-
tret, enrotllat al voltant del cap, formant un tipus de lligat, segurament d’origen andalusí, 
molt proper al turbant (bernis, 1956, p. 27). s’han trobat diverses puntades disperses 
que uneixen la banda sobreposada amb la immediatament inferior. la forma del lligat 
deriva del bonet (segle xiii), és documentat amb diferents variacions des de finals del 
segle xiii i va ser portat durant tot el segle xiv. ocasionalment, podia passar per sota 
de la barbeta per tal de subjectar bé el cap i pensem que aquest era el cas de l’indument 
trobat a agramunt (Martín, 1997, p. 163; Martín, 2008, p. 414).

Figura 18. Calça del peu esquerre de la dona i imatge de la calça durant el procés 
d’intervenció. (Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia i E. Cerdà)
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Figura 19. Estat inicial de la lligadura i detall del teixit constituent (Foto: E. Cerdà, 
M. Xirau i Q. Ortega)

de la mateixa manera que la gonella, la lligadura també és representada en diver-
ses obres del gòtic català, com és el cas de l’embigat d’una casa del carrer de lledó de 
barcelona (segles xiii - xiv), titulada Dames jugant al jacquet (MnaC 107785), on una 
de les figures femenines porta un bonet lligat a sota la barbeta que recorda molt aquest 
tipus d’indumentària de cap. També trobem en la figura de la llevadora una lligadura que 
ens podria donar la idea, sense ser exactament igual, de com devien portar-se aquests 
induments, en l’escena de la nativitat del retaule de la Mare de déu, procedent de la Col-
legiata d’àger (1360-78. MnaC 17342). 

Individu masculí 

Els induments de l’individu masculí es trobaven en bastant pitjor estat de conserva-
ció que el femení, segurament a causa de la calç que havia cobert el cos, la qual havia 
desfet la matèria orgànica de les vestidures. Conservava una còfia al cap i a sobre el cos 
només s’hi van localitzar fragments de teixit. al costat del cos, es va trobar un fragment 
gran de teixit, el qual no s’ha pogut discernir si es tractava del seu mantell o bé si per-
tanyia al cos femení.

Còfia 

La còfia de l’individu masculí estava molt adherida al crani i va haver de ser extreta 
amb molta cura, amb l’ajut d’un bisturí, de manera que va quedar la part que correspo-
nia al front marcada al crani de l’esquelet. La còfia és de lli de color natural, lligament 
de plana, teixit en teler de llisos i pedals. té unes petites decoracions fetes amb petites 
bastes. Aquest tipus de còfia la portaven els homes de les classes benestants durant part 
del segle xiii, en el xiv i al començament del xv. El seu origen va ser per fer de protecció 
del cap per sota de la cota de malla dels guerrers. En el vestit civil es duien al damunt 
de la còfia, el capell, el capirot, una lligadura de tipus divers, etc. Es conserva aproxi-
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madament un 50% de la peça en quatre fragments, corresponents a la part frontal de la 
còfia i fragments del cordó de subjecció que es nuava sota la barbeta. Aquesta és l’única 
peça que presenta decoració: unes línies paral·leles fetes amb punt enrere, del mateix fil 
de lli del cosit (Figura 20).

Exemples de còfia masculina es poden veure també en la pintura gòtica, com és 
el cas de les pintures murals procedents del palau berenguer d’aguilar de barcelona 
(MNAC 71447), a la taula dedicada a l’obrador del sabater i la moneda del Cèsar del re-
taule de sant Marc, d’arnau bassa (1346, Col·legiata de santa Maria de Manresa) on ja 
apareix la còfia amb al damunt el capirot i el capell de copa. També la podem apreciar a 
l’empresonament de santa Perpètua del retaule de Santa Perpètua de Mogoda (finals del 
segle xiii. Museu diocesà de barcelona) on la porta el personatge masculí sota el bonet, 
i finalment a l’escultura jacent de Ramon Serra el Vell (vers 1377-79. Església de Santa 
Maria de Cervera), en la qual es cobreix el cap amb còfia i capirot (Figura 21).

Fragments de teixit 

al costat dret del cos masculí hi havia diferents fragments de tela, els quals van ser 
atribuïts a la indumentària de l’individu masculí. Un dels més grans podria identificar-
se com el que resta d’un mantell (Figura 22), ja sigui masculí o femení. aquesta peça 
de roba està gairebé sencera, és de forma rectangular, està constituïda per tres peces de 
teixit i en desconeixem la funció real en el sarcòfag. En diversos punts del mantell hi 
ha uns orificis que semblen provocats per un objecte punxant, que poden ser la marca 
deixada per un element emprat per subjectar-lo, com per exemple una fíbula o punxó. 

damunt del cos masculí es van localitzar i recuperar fragments petits de teixit de lli, 
molt fets malbé, que devien formar part de la seva vestimenta. 

Figura 20. La còfia durant el procés d’intervenció i detall de la decoració frontal 
(Foto: E. Cerdà, M. Xirau i Q. Ortega)
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Figura 21. Escultura jacent del mercader Ramon Serra el Vell (vers el 1377-79. 
Església de Santa Maria de Cervera), cobreix el cap amb capirot i a sota porta una 
còfia que li tapa la part alta del front, tal i com la portava el cap del cos masculí del 

sepulcre d’Agramunt (Foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia)

Procés de conservació-restauració dels teixits 

La recuperació d’aquestes restes tèxtils s’ha fet en el Centre de Documentació i Mu-
seu Tèxtil de Terrassa (CDMT) mitjançant una intervenció de conservació-restauració, 
per encàrrec del servei d’arqueologia i paleontologia del departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

El context arqueològic d’aquestes peces ens implica parlar d’un estat de conser-
vació fragmentari, d’una inestabilitat dels materials i limitada informació històrica. 
aquesta informació s’amplia a través dels diversos processos de conservació-restau-
ració. l’estudi de la peça com a objecte físic ens aporta dades per a la valoració del 
tractament més adequat i l’estudi com a peça social ens subministra dades per a la seva 
documentació. 
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Figura 22. Mantell (Foto: E. Cerdà)

En aquest cas, el desenvolupament del tractament de redescobriment de les formes i 
la primera fase de neteja era el que paral·lelament permetia avançar en el reconeixement 
i l’anàlisi dels fragments, incidint recíprocament en la realització correcta dels proces-
sos d’intervenció posteriors.
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Estat de conservació de la camisa

El conjunt dels fragments comparteixen un estat de degradació similar: els mateixos 
agents i les mateixes alteracions. 

Ens centrarem en la gonella per descriure l’estat de conservació ja que és la peça 
que engloba totes les problemàtiques. 

L’estat inicial en què la peça va arribar al taller de restauració (Figura 23) era un 
volum de tela rígida i replegada. la gonella, que es conserva quasi en la seva totalitat, 
es va trobar fraccionada en dues grans peces. una peça conservava la part posterior amb 
un fragment de gaia, la zona pectoral superior i les dues mànigues. la resta del davanter 
amb les dues gaies va aparèixer amb el bloc del mantell. L’encaix de les 2 peces, amb 
un tall pràcticament net, el tipus de teixit i el tipus de degradació, confirmaven que es 
tractava d’una única peça. 

Els factors que han influït en l’estat de conservació, com la degradació de les fibres, 
la fragmentació i la pèrdua de teixit, són el resultat de diverses variables: l’envelliment 
de les fibres, les condicions mediambientals en l’interior del sepulcre, la interacció de 
substàncies orgàniques de descomposició dels cossos i l’atac biològic. aquestes varia-
bles han desembocat en fragilitat, sequedat i pèrdua de capacitat elàstica a les fibres, i a 
part, les deformacions irrecuperables i zones trencadisses han esdevingut una estructura 
de resistència desigual a les tensions. 

Els dipòsits de brutícia acumulats són molt importants: concrecions de matèria or-
gànica, cera, calç, restes d’atac biològic i restes de matèria orgànica dels cossos (pell i 
cabells). De forma parcial, aquesta matèria ha penetrat en el teixit i ha produït canvis 
cromàtics. 

Figura 23. Estat inicial de la camisa (Foto: E. Cerdà) 
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La part posterior de la gonella és on es concentra principalment el 10% de pèrdua de 
teixit. Aquesta zona ha patit una major degradació perquè el teixit subjacent al cos és el 
que rep la matèria d’exsudació. Els estrips, els plecs i els descosits no impliquen només 
l’estabilitat del conjunt com a peça d’indumentària sinó també la inestabilitat del teixit. 

Intervenció 

la tridimensionalitat de les peces i el seu estat de degradació són els principals 
condicionants a l’hora de proposar un tractament de restauració. descriurem majoritàri-
ament els processos d’intervenció de la gonella ja que és la peça més completa. 

la intervenció es va iniciar amb un procés biocida d’anòxia, fet per la substitució 
d’oxigen per nitrogen. les peces es mantingueren en un ambient amb un percentatge 
d’oxigen inferior al 0,1% durant 15 dies, d’aquesta manera s’assegurava l’efectivitat 
del procés. Per altra banda, es va aprofitar per crear un ambient amb un 50% d’humitat 
relativa, a través del gas inert, amb l’objectiu d’humidificar les peces (Figura 24). 

Figura 24. Procés d’anòxia (Foto: Q. Ortega)
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Es va fer un lent procés d’humidificació amb vapor fred de la gonella, que va per-
metre el redescobriment de la forma de la peça de vestir, i la primera correcció de de-
formacions, mitjançant l’aplicació de pesos (Figura 25). durant aquest procés es van 
anar eliminant els dipòsits de brutícia. a tot el teixit es va fer una aspiració de succió 
controlada, amb l’ús de tul de protecció en les zones més deteriorades. per reduir les 
concrecions es dugué a terme, de forma puntual, una acció mecànica amb espàtula i bis-
turí. En les concrecions d’origen greixós va ser necessari l’estovament previ amb etanol 
(Figura 26). per altra banda, l’eliminació dels dipòsits de cera es va fer amb l’aplicació 
de calor a través de paper absorbent. 

Es va procedir al bany per immersió per aconseguir una neteja més profunda. El 
sistema més adequat i efectiu, i la determinació de la metodologia i dissolvents, es va 
desenvolupar mitjançant proves en fragments solts. l’estat de fragilitat del teixit, l’exis-
tència de fragments solts i de zones molt debilitades amb risc a esquinçar-se, i la volu-
metria de la peça, eren els principals problemes que calia afrontar per al bany. a causa 
de la fragmentació es va decidir encapsular el teixit original entre 2 peces de tul sintètic 
fet que possibilitava de mantenir al seu lloc cada fragment, mitjançant una basta que 
resseguia el perímetre de les llacunes. per altra banda, l’encapsulament dotava de resis-
tència el teixit original, i evitava les tensions que podrien crear-se en manipular la peça, 

Figura 25. Procés d’humidificació i redescobriment de la forma (Foto: E. Cerdà, M. 
Xirau i Q. Ortega)
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Figura 26. Procés de neteja per immersió de la part posterior de la gonella 
(Foto: E. Cerdà)
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degudes a l’augment de pes en mullat. Era important poder girar la peça, ja que permetia 
incidir amb accions mecàniques directes, en l’anvers i el revers del teixit. amb aquest sis-
tema d’encapsulament, s’aconseguia la seva estabilitat en el bany i la seva manipulació 
sense riscos. Per reduir les restes de matèria greixosa es va fer un bany en etanol. Aquest 
dissolvent no produeix efectes negatius en el teixit i, en canvi, afavoreix la penetració de 
l’aigua, amb la qual cosa s’aconsegueix d’optimitzar l’eficàcia dels banys aquosos poste-
riors. D’aquesta manera, la seqüència de neteja per immersió va ser una primera etapa de 
banys en etanol —amb acció mecànica puntual—; una segona etapa de banys amb aigua 
tèbia i freda amb tensioactiu neutre (1:150) —amb tamponament amb esponja i acció me-
cànica amb pinzell—; i una etapa final de banys d’esbandida (Figura 27). En total es van 
fer 15 banys que van aconseguir reduir la brutícia integrada en els intersticis del teixit. 

El procés d’assecatge es va fer per oreig i amb ventilació controlada i per homoge-
neïtzar-lo es va col·locar una estructura interna en mànigues i espatlles que impedia la 
superposició del teixit. un cop sec, es va anar retirant parcialment el tul i es va procedir 
a l’alineació de trama i ordit, mitjançant una humectació controlada del teixit. En les 
mànigues, es va fer un farcit tubular a mida per fer aquest procés.

Les costures originals de les gaies descosides es van tornar a fixar fent el mateix 
punt i aprofitant els forats originals del cosit emprant fil de cotó. Per altra banda, les 
restes de fils originals de la costura es van tornar a passar pel forat que els corresponia 
per assegurar-ne la permanència. 

Figura 27. Procés de consolidació: encapsulament d’un lateral de la gonella 
(Foto: M. Xirau)
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Figura 28. Imatge de la part posterior i davantera de la camisa, finalitzada la inter-
venció (Foto: M. Xirau)

El tipus de procés de consolidació estava subjecte a una futura funció expositiva de 
la peça. aquest procés havia d’aportar els recursos necessaris per a la conservació del 
teixit i per a la seva lectura com a peça d’indumentària. Per donar estabilitat volumètrica 
a qualsevol de les peces del conjunt era indispensable disposar d’un suport total. En el 
cas de la gonella, atesa la fragilitat i el pes de la peça, s’hi va afegir un sistema d’encap-
sulament entre el teixit de suport i una crepelina ja que les zones més deteriorades no 
admetien la realització de punts de restauració. Els materials s’han escollit en funció de 
les seves propietats tècniques i de les seves característiques estètiques, per obtenir una 
bona llegibilitat de la peça, amb la mínima distorsió de l’original. per aquests motius, 
per al substrat s’ha triat un teixit de cotó amb lligament de tafetà, amb densitat d’ordit i 
trama semblant a l’original i de color beix. per al recobriment es va decidir utilitzar una 
crepelina de seda tenyida en color torrat. La consolidació es va fer amb fil de seda tenyit 
en color torrat i beix mitjançant una basta perimetral en les llacunes (Figura 28), punts 
de restauració en els grans estrips de la part davantera i línies de subjecció amb punt de 
basta en les zones en millor estat.

Considerada la voluntat d’exhibir totes les peces, s’han creat volums tridimensio-
nals per facilitar-ho. per a la presentació en vertical de la gonella, s’ha dissenyat un su-
port intern, perquè el teixit pugui descansar en aquesta superfície disminuint les tensions 
de la caiguda a plom del teixit (Figures 29 i 30).

Per a la lligadura i la còfia s’ha fet un motlle dels cranis originals amb materials de 
conservació. Aquest s’ha folrat amb buata de polièster i s’ha cobert amb teixit de cotó. 
sobre aquest motlle reposaran les peces tant per a l’exhibició com per a l’emmagatze-
matge (Figures 31 i 32).

la calça, en canvi, a causa del fràgil estat de conservació d’algunes de les seves 
àrees haurà de reposar en pla per a l’exhibició.

Les datacions radiocarbòniques

amb l’objecte de datar l’enterrament de manera absoluta s’han fet dues datacions 
pel sistema del carboni 14 sobre una falange de la mà de cada individu, al laboratori 
beta analytic inc. de Miami (Estats units). El resultat de l’anàlisi de l’individu 1 (beta-
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285172) mostra una datació de 660 ± 40 bp que, calibrada a 2 sigmes (probabilitat del 
95%), dóna un resultat de 1270 a 1400 dC. El resultat de l’anàlisi de l’individu 2 (beta-
285173) mostra una datació de 650 ± 40 bp que, calibrada a 2 sigmes (probabilitat del 
95%), dóna un resultat de 1280 a 1400 dC. per tant, la data de la mort dels dos individus 
enterrats en el sarcòfag se situa en un context ampli d’entre finals del segle xiii i el segle 
xiv.

així mateix es va fer una analítica de diverses mostres de teixits de lli de l’enterra-
ment al laboratori de datació per radiocarboni de la universitat de barcelona (Mestres, 
2003), anàlisi feta en el marc del conveni entre el servei d’arqueologia i paleontologia 
del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i aquest laboratori. El resultat 
de l’analítica (ubar-732) dóna una datació de 850 ± 55 bp que, calibrada a 2 sigmes 
(probabilitat del 95,4%), dóna un resultat de 1040 a 1280 dC. Cal aclarir que el resultat 
de la datació dels teixits de lli es refereix al moment de formació de les fibres vegetals 
del teixit, i no al moment de filar les fibres, de teixir la tela, de confeccionar les peces de 
roba o de deposar els teixits en el context funerari al qual anaven associats.10 

Figura 29. Croquis del suport intern per a exposició 
(Foto: M. Xirau)

10  Volem agrair al dr. Joan s. Mestres del laboratori de datació per radiocarboni de la universitat de 
barcelona les orientacions i observacions que ens ha donat sobre les datacions radiocarbòniques. 
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Figura 30. Processos d’elaboració del suport per a la lligadura 
(Foto: E. Cerdà)

Consideracions finals

Es desconeix la identitat dels dos individus d’ambdós sexes i edats similars localit-
zats al sarcòfag de l’arcosoli funerari del peu del campanar de santa Maria d’agramunt, 
ja que no hem trobat cap inscripció ni document que ens permeti de conèixer-la, tot i que 
no descartem que originalment hi hagués hagut una làpida sepulcral identificativa dels 
personatges o del llinatge familiar dels sebollits dins el sarcòfag i a l’ossari de la base de 
l’arcosoli, ja que, com hem dit, a la part alta de la paret del fons es documenta un retall 
rectangular en els carreus on hi hauria pogut estar encaixada la làpida, la qual en cas que 
hi hagués estat hauria desaparegut molt aviat. 

Malgrat això, el lloc tan destacat de la façana oest de l’església que ocupa l’arcosoli, 
obert a la part baixa del campanar, en un lloc preeminent de la façana principal de l’esglé-
sia, fa suposar que devia tractar-se de membres de la petita noblesa local o d’una família 
local de classe benestant, els quals devien patrocinar la construcció d’aquest element de 
l’església o alguna altra part, tot i que no ho podem assegurar de forma categòrica.

les empremtes dels teixits que s’observen en el morter de calç que embolcallava 
el cos masculí del fons del sarcòfag revelen que el cadàver es va col·locar sobre un llit 
de morter de calç força fluid i després es va farcir el seu voltant amb el mateix morter 
que també va cobrir parcialment la part inferior del tòrax i les extremitats inferiors. de 
manera que un cop tret el cos va quedar la seva empremta antropomorfa en el morter  
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Figura 31. La còfia col·locada en el seu suport d’exhibició 
(Foto: E. Cerdà)

 
de calç del fons del sarcòfag amb les empremtes dels teixits i les vestimentes amb les 
quals va ser sebollit. 

Els estudis antropològics que s’han fet revelen que no hi ha cap malaltia ni mortal 
ni de morbiditat que mereixi ser mencionada. una de les probabilitats de mort més alta 
dins d’aquesta franja d’edat, i donada la sincronia de les morts i les datacions pel radio-
carboni, seria la infecciosa, encapçalada per la pesta per Yersinia (segle xiv, pandèmia 
del 1347), i altres infeccions o tòxics, tot i que és difícil d’asseverar. les causes trau-
màtiques, metabòliques o tumorals podrien ser pràcticament descartades. En un segon 
estudi d’aproximació a la causa de la mort d’aquests dos individus estaria previst, si és 
factible, fer una anàlisi molecular per detectar una causa bacteriana, així com d’isòtops 
estables per indagar la seva alimentació. 

Les restes tèxtils trobades només són de lli, cosa que ens permet afirmar que els seus 
portadors no pertanyien a l’alta noblesa, ja que no s’ha trobat cap resta de seda en el 
sepulcre. aquesta situació ens decanta a apuntar que es tractaria de membres de la petita 
noblesa local i no de l’alta. 
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Figura 32. La calça, un cop acabat el procés de restauració 
(Foto: E. Cerdà)

L’estudi dels elements tèxtils trobats al sepulcre ens permet afirmar que no es tracta 
d’un aixovar funerari fet amb aquesta finalitat, sinó d’induments portats en vida. El que 
sí que podem dir, pel que fa a l’individu femení, és que va ser enterrat amb el vestit 
de sota i sense el de sobre, o sigui la cota. la manca de llanes en el sepulcre podria 
respondre perfectament a la difícil conservació d’aquesta fibra. Tot i així, el fet de no 
haver-ne trobat ni una petita resta ens fa apuntar la hipòtesi de l’enterrament només amb 
les vestidures de sota.

la cronologia que ens aporta la tipologia dels induments correspon al segle xiv, 
segurament durant la primera meitat del segle. Cronologia que corroboren les datacions 
de radiocarboni de les restes òssies humanes de l’enterrament.

En conclusió, es pot afirmar que són les restes tèxtils civils medievals —no reials 
com les de pere ii i blanca d’anjou—, més antigues que s’han localitzat a Catalunya. 
d’aquí la gran importància d’aquesta troballa, malgrat que no es tracti de teixits luxosos 
i que el conjunt d’induments dels dos individus estigui incomplet.
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Recerca històrica i arqueològica al 
monestir cistercenc de Santa Maria de 
Vallsanta (2008-2010): primers resultats
Josep M. Vila i Carabasa

la recerca sobre l’antic convent de santa Maria de Vallsanta s’ha d’incloure en el marc 
més general del projecte de recuperació del conjunt monumental que representa aquest 
monestir i que impulsa des de l’any 2007 l’ajuntament de Guimerà amb el suport de la 
Direcció General de patrimoni Cultural de la Generalitat i la Diputació de lleida. en 
aquests primers anys s’han engegat un seguit d’actuacions en paral·lel. en primer lloc 
la recerca històrica i arqueològica que s’ha portat a terme per iniciativa i amb finan-
çament del servei d’arqueologia i paleontologia de la Generalitat. en segon lloc, la 
consolidació d’urgència de l’església gòtica del monestir que ha estat promoguda pel 
servei de patrimoni arquitectònic de la Generalitat i la Diputació de lleida. en tercer 
lloc, la compra dels terrenys on se situa el monestir, feta també a través de la Diputació. 
Finalment, i després de la campanya del 2010, el servei d’arqueologia va promoure 
la consolidació d’urgència de les estructures arqueològiques aparegudes al llarg de les 
campanyes del 2009 i el 2010 i també la protecció del jaciment mitjançant una tanca 
perimetral.

Situació i descripció

les estructures conservades de l’antic monestir cistercenc de santa Maria de 
Vallsanta es troben situades a uns 2 quilòmetres a l’oest del nucli urbà de Guimerà, al 
peu de la carretera l-241. el conjunt ocupa una parcel·la d’uns 5.300 m2, dividida en 
dos nivells. per una banda, en una cota més alta, una terrassa allargada d’entre 10 i 15 
m d’amplada, segons els punts, que abasta la major part de la franja nord del terreny, a 
tocar del vessant de la muntanya. la resta la constitueix una gran parcel·la força plana 
que queda sobreelevada respecte dels camps veïns i en la qual antigament se situaven les 
dependències conventuals. Dins d’aquest espai l’estructura més fàcilment identificable 
i la més ben conservada, és l’església, situada a la cantonada nord-oest de la parcel·la, 
just a tocar del talús de la muntanya.
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L’església

Tot i que el seu estat d’enrunament és considerable, l’església de Vallsanta encara 
conserva prou elements com per poder determinar quina era la seva estructura original. 
es tracta d’un temple d’una sola nau, d’uns 9,7 m d’amplada i una llargada màxima per 
la part interior de 23,12 m, amb direcció est oest, capçat a llevant per un absis poligonal 
amb cinc capelles quadrades buidades dins el mur i cobertes amb volta de creueria. la 
il·luminació d’aquestes capelles es feia mitjançant uns òculs de pedra situats a la part 
alta dels seus murs exteriors.

Pel que fa a l’estructura de l’edifici, sembla clar que presenta tres trams ben dife-
renciats. per una banda la capçalera, que és de bon tros la part més ben conservada de 
l’edifici. A continuació es documenta un primer tram de nau d’uns 9,66 m de costat, en 
què es documenten els arrencaments d’una volta de creueria i en el qual es van obrir 
unes capelles laterals de planta poligonal. Finalment, hi ha un tercer tram d’uns 4 m 
d’amplada, tancat per un mur cec a la banda oest en què es troben les dues portes d’accés 
al temple. a la banda nord, una porta de factura romànica, amb arc de mig punt i grans 
dovelles emmarcades amb un guardapols, que comunicava amb l’exterior del monestir. 
s’hi accedia per una escala en forma de l adossada a la paret occidental del temple. a 
la banda sud es trobava la porta que comunicava amb el monestir, avui completament 
destruïda, tot i que per alguns elements localitzats durant la intervenció arqueològica 
sembla que era també adovellada. el mur de tancament de l’església, construït arran de 
les dues portes, està construït amb blocs reaprofitats i les fotografies antigues que se’n 
conserven ens el mostren completament cec.

Figura 1. Vista general de l’església de Vallsanta 
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a la zona de la separació entre la nau i el presbiteri es documenta un desnivell salvat 
per una escala de dos graons feta de pedra que ocupa tota l’amplada del temple. el pavi-
ment de la capçalera i de la nau era de grans lloses de pedra que només s’han conservat 
molt parcialment al presbiteri i de manera més generalitzada a la nau. en aquest darrer 
espai es localitzen dues tombes amb làpida monolítica de pedra esculpida amb motius 
heràldics i en un dels casos amb la representació d’una vara que indicava la condició 
d’abadessa de la persona enterrada.

en el tram central de la nau es documenten dues capelles també poligonals que 
sembla que van ser afegides amb posterioritat ja que trenquen la continuïtat del mur. Tot 
i que corresponen a un dels elements més enrunats del conjunt, sembla clar que original-
ment estaven cobertes amb volta de creueria.

pel que fa a les estructures de coberta, se’n documenten almenys tres elements. en 
primer lloc els arrencaments de les nervadures d’unes voltes de creueria que segurament 
conformaven l’estructura inicial de la coberta, almenys de la zona presbiterial i potser 
del primer tram de la nau. en segon lloc tres arcs diafragmàtics, dels quals només es 
conserven els arrencaments i que sembla que van constituir una segona fase de la co-
berta. Finalment, entre el segon i el tercer trams de l’església es documenta un gran arc 
apuntat fet de carreus de pedra i sostingut per pilastres adossades a la paret de la nau que 
sembla conformar un reforç modern de l’antiga estructura d’arcs de diafragma.

Figura 2. Detall de la capçalera de l’església amb les capelles que conformen l’absis 
poligonal
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a la banda nord de l’església es localitzava el petit cementiri monàstic, tancat per un 
mur adossat a la paret exterior de la capella poligonal d’aquell costat. en aquest mur s’obria 
una porta que permetia l’accés al cementiri des de l’exterior del convent. el cementiri esta-
va conformat per tombes en fossa simple excavades en el terra i per altres de tipus monu-
mental adossades a la paret de l’església, de les quals se n’han pogut identificar tres.

Figura 3. Vista de la porta d’entrada des de l’exterior a l’església. S’observa la seva 
factura romànica i el fet que està col·locada en un espai clarament més petit que el 

que necessitaria la porta per les seves dimensions
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El convent

la zona conventual se situa al sud i a l’oest de l’església i ocupa la major part de la 
parcel·la. en iniciar-se la intervenció el 2008 no es conservaven a la vista traces d’aquest 
element a banda d’un tram del mur de tancament est, a tocar del camí d’accés, fet de 
grans carreus de pedra i que semblava clarament relacionable amb l’antic monestir. en 
el moment actual només s’han delimitat les estructures situades en el terç més oriental, 
seguint aproximadament l’alineació amb el temple. 

De moment s’han identificat diverses construccions, molt alterades per transfor-
macions modernes i, per això, sovint difícils d’interpretar, però que permeten almenys 
identificar una gran ala adossada aproximadament al tram central de l’església i en la 
qual hi devia haver diferents edificacions successives. Al costat d’aquesta ala apareix un 
corredor paral·lel que devia donar accés a les diferents dependències.

a l’extrem nord d’aquesta ala, immediatament al costat de l’església, es localitza 
un edifici quadrangular caracteritzat per uns graons perimetrals en el paviment del 
qual s’han identificat una sèrie de làpides sepulcrals. A aquest espai s’accedia per 
una porta situada a la cantonada nord-oest, just a tocar de l’entrada a l’església. Tots 
aquests elements permeten identificar aquest espai com la sala capitular del monestir 
de Vallsanta. 

al sud de la sala capitular es documenten dues estances rectangulars, amb accés 
també des de la banda occidental i de funció indeterminada. aquests espais estan molt 
transformats tardanament i el fet que no s’hagi pogut completar la seva excavació difi-
culta la comprensió de la seva funció i estructura originals.

Figura 4. Vista de l’església en el moment d’iniciar-se la intervenció del 2008

10.indd   217 14/9/12   12:40:04



218 J.M. Vila

Figura 5. Vista dels murs que podrien correspondre a l’antiga església romànica de 
Vallsanta

A continuació es localitza una gran sala rectangular en la qual es documenten fins 
a tres arrencaments d’arcs de diafragma, tot i que no es pot descartar que originalment 
n’hi hagués algun més. al centre de la sala es va localitzar un cup de vi de pedra, de 
planta circular. la presència d’aquest element fa pensar que, almenys en la darrera fase 
de funcionament del convent, aquest espai havia estat utilitzat com a celler. De tota 
manera el fet que no s’hagi completat l’excavació de l’espai impedeix determinar si 
aquest ús de l’edifici és l’original o bé es tracta d’una reutilització més tardana d’una 
construcció que amb anterioritat havia tingut una altra funció. 

la resta d’aquesta ala del monestir presenta un major arrasament, per la qual cosa 
no s’han pogut identificar amb claredat les estructures que hi trobem que, per les se-
ves característiques, semblen correspondre, almenys en part, a refaccions tardanes del 
convent. De tota manera, no es pot descartar que la continuació de l’excavació permeti 
recuperar traces de l’estructura antiga del monestir també en aquesta zona. 

a l’oest de l’ala principal es documenta una mena de corredor irregular situat en-
front de la porta d’entrada a l’església i que permet l’accés a l’interior dels diferents 
espais localitzats en l’ala est.

a l’oest d’aquest corredor no s’han detectat de moment estructures, almenys en la 
zona central, que podria conformar el pati al voltant del qual la documentació escrita 
indica que hi havia les cases que servien de residència individual per a les monges de la 
comunitat. aquest espai podria estar ocupant, almenys parcialment, la zona que corres-
pondria al pati del claustre.
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aquest pati devia estar delimitat per la banda nord per un mur en direcció est-oest 
detectat parcialment i de manera superficial en la campanya del 2011 i que sembla con-
figurar un corredor situat al costat septentrional, paral·lel a la continuació cap a l’oest 
de la línia de façana de l’església. a la banda sud es localitzen una sèrie d’estructures 
rectangulars, només parcialment delimitades, que amb tota probabilitat corresponen a 
les antigues cases que servien de residència a les monges de Vallsanta. 

Antecedents

el procés de recuperació del monestir de Vallsanta per part de la gent de Guimerà 
és un fet que ve de molt lluny. En realitat arrenca de l’any 1967 moment en què van 
confluir dues actuacions de signe ben contrari. Per una banda es van iniciar els treballs 
d’un grup d’alumnes de l’escola de Guimerà dins del programa conegut com Misión 
Rescate que volia fer una certa reivindicació del patrimoni arqueològic mitjançant un 
programa de TVe. 

El mateix any es va vendre la finca on es troba el monestir a un nou propietari que 
aparentment només la volia per poder desmuntar l’església i vendre les pedres. Com a 
conseqüència de la posada en marxa dels treballs es va produir un important moviment 
veïnal que va impedir la demolició del temple i va aconseguir la protecció administrativa 
de les restes. les intervencions de Misión Rescate es van mantenir més o menys actives 
durant bona part de la dècada de 1970 amb petites campanyes de neteja i excavació. 

a partir del començament dels anys vuitanta amb la constitució de l’administració 
de la Generalitat es va produir un canvi en l’orientació de la intervenció. en aquest 
sentit, el 1983 s’hi va fer un camp de treball d’estiu dirigit per Josep barjuan i Jaume 
Fresquet. posteriorment es va incloure Vallsanta dins del conveni Generalitat-Diputació 
del 1984 que preveia fer-hi treballs de consolidació arquitectònica i d’excavació arque-
ològica. Aquests darrers es van dur a terme l’any 1986 sota la direcció d’Anna Oliver. 
Durant aquesta intervenció es va treballar fonamentalment a la banda meridional de 
l’església i es van excavar tres de les capelles de la capçalera, la capella lateral sud i el 
petit tram de nau que les unia. També es van fer dos sondeigs a la banda nord de l’esglé-
sia per tal de comprovar l’existència d’estructures de l’antic convent.

Tot i que la intervenció va afectar un tram relativament petit de l’església, els seus 
resultats van ser significatius en diferents aspectes, especialment pel que fa a la recupe-
ració de materials escultòrics. També es van plantejar les primeres hipòtesis sobre l’evo-
lució constructiva del temple com ara la presència de traces d’estructures corresponents 
a una fase anterior de l’església o l’atribució cronològica força precisa de la capella 
lateral sud del temple. La intervenció del 1986 va anar acompanyada per un primer aixe-
cament planimètric de les estructures de l’església i per una consolidació d’urgència que 
va afectar aquells punts de l’edifici que presentaven un risc més gran d’ensorrament.

Historial de les intervencions arqueològiques

La intervenció de 1986 no va tenir continuïtat en els anys posteriors i no va ser fins 
al 2008 que es van reprendre els treballs amb l’inici d’una nova campanya d’excavació, 
promoguda pel servei d’arqueologia i paleontologia de la Generalitat de Catalunya, i 
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executada per l’empresa arqueociència, sC sl. aquesta excavació va permetre elimi-
nar tota la runa que reblia l’interior de l’església i recuperar aquest espai en les seves 
dimensions i organització originals. D’altra banda, també es va excavar tot l’entorn 
septentrional del temple, on es van localitzar les restes de l’antic cementiri conventual. 
Finalment, els sondeigs al costat meridional del temple van permetre comprovar la con-
servació de traces, sota els camps de conreu, de les parets de les antigues estructures del 
convent, desmuntades en època moderna. Aquesta constatació va permetre planificar un 
programa d’actuacions plurianual per tal de delimitar l’estructura completa del conjunt 
monumental de santa Maria de Vallsanta.

l’any 2009 es va iniciar aquest programa i es va portar a terme l’extracció mecà-
nica de la capa vegetal de les dues terceres parts de la gran parcel·la situada per sota 
de l’església i es va procedir a la delimitació superficial de les estructures que s’hi van 
localitzar. així, es van trobar les traces d’una sèrie de construccions que caldria relaci-
onar directament amb les dependències conventuals de Vallsanta: sala capitular, celler, 
etc. l’actuació es va centrar en la delimitació de tots aquests espais i en tota una sèrie de 
sondeigs per tal de determinar la potència estratigràfica en cadascun dels sectors.

l’any 2010 es va endegar una nova campanya d’excavació arqueològica en la qual 
es van continuar els treballs de delimitació de les estructures de l’antic convent i es va 
completar l’excavació de dos espais dins del conjunt monacal. en primer lloc la sala 
capitular en la qual es van identificar un total de set làpides sepulcrals corresponents a 
sengles abadesses i priores del monestir. 

Figura 6. Vista de les làpides aparegudes a l’interior de la sala capitular de Vallsanta
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Figura 7. Planta de la sala capitular

10.indd   221 14/9/12   12:40:06



222 J.M. Vila

Hipòtesi d’evolució constructiva

la intervenció arqueològica que s’ha portat a terme en el monestir de santa Maria 
de Vallsanta entre els anys 2008 i 2010 ha permès posar en valor un jaciment de gran 
importància com és aquest monestir. De tota manera, i amb l’excepció de l’església, la 
intervenció ha estat més aviat de delimitació superficial que d’excavació pròpiament 
dita, tot i que s’han fet sondeigs arqueològics en alguns punts. De fet els treballs han 
abastat aproximadament una tercera part del recinte de l’antic monestir. per tant, ente-
nem que caldrà esperar una futura continuació dels treballs per poder valorar amb més 
fiabilitat l’extensió i les característiques d’aquest conjunt monàstic.

en tot cas, i amb les dades de què disposem en el moment present, tractarem de 
presentar una hipòtesi d’evolució constructiva del conjunt del monestir de santa Maria 
de Vallsanta des de la seva fundació i fins a l’inici de les actuacions restauradores de 
la dècada dels vuitanta del segle xx. per al relat d’aquesta hipòtesi ens valdrem tant de 
les dades de l’excavació arqueològica com de les proporcionades per la documentació 
escrita i l’estudi de paraments.

La fundació del monestir i la seva primera configuració arquitectònica 

La historiografia, fonamentalment a partir de la monografia de mossèn Sanç 
Capdevila,1 ha situat sempre l’inici de la construcció del monestir de Vallsanta el 1235 i 
l’ha vinculat amb el desmembrament del primitiu convent de santa Maria de la bovera. 
aquest cenobi està situat molt a prop de Vallsanta, a la plana elevada que hi ha al nord 
de la vall del riu Corb. La cronologia de la fundació quedaria confirmada per un docu-
ment papal del 1237 en el qual es determina que siguin enviades al monestir de Vallsan-
ta, recentment fundat, algunes monges de la bovera que hi implantin l’orde cistercenc 
(Capdevila, 1988, p. 8). L’absorció definitiva del monestir de la Bovera es portaria a 
terme durant la dècada següent, en què passen a Vallsanta tant les monges com els béns 
del seu suposat monestir mare.

De tota manera, en el transcurs dels treballs de recerca documental sobre el mones-
tir hem localitzat una escriptura datada del 1211 i que aparentment hi fa referència.2 es 
tracta, però, d’un regest fet al començament del segle xx d’un document, avui perdut, 
procedent de la Col·legiata de Tamarit de llitera a la qual van anar a parar els documents 
de Vallsanta després de la desamortització. No sabem si es tracta simplement d’un error 
en la transcripció de la data, o bé realment el monestir ja existia en aquell moment. 

si acceptem com a vàlid el document del 1211 caldria pensar que en origen el mo-
nestir de Vallsanta estava ocupat per algun tipus de comunitat no cistercenca i que el 
que es demana a les monges de la bovera el 1237 és que introdueixin la disciplina de 
l’orde de sant bernat en una comunitat preexistent. en aquest cas hauríem de pensar que 

1. Capdevila Felip, S. (1988). “El monestir cistercenc de Vallsanta: notes per a una monografia”. Qua-
derns d’Història Tarraconense, núm. 7, p. 5-54. Tot i la data de la publicació, el manuscrit original és dels 
anys vint del segle xx i es conserva a l’arxiu arxiepiscopal de Tarragona.

2. 1 d’octubre de 1211. Pere Garter, la seva muller Ferrera i la seva filla Guillerma venen al monestir 
de Vallsanta una vinya al terme de Guimerà per 252 sous barcelonesos. Testimonis: r. de Cuaria, Guillem de 
Guimerà, P. de Tàrrega. (Arco 1912: doc. 36).
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Vallsanta s’hauria pogut fundar més o menys en paral·lel a la bovera en algun moment 
de finals del segle xii, segurament per iniciativa del senyor de Guimerà que els va cedir 
una quadra dins la seva baronia. 

sigui com sigui el que és segur és que la comunitat, a mitjan segle xiii ja estava 
plenament consolidada en el marc de l’orde cistercenc. el 1245 el papa innocenci iV 
publica una butlla en la qual posa sota la seva protecció el monestir de Vallsanta. l’any 
següent trobem la comunitat en ple, comandada per l’abadessa agnès de Guimerà i 
formada per 22 monges, nomenant un procurador.3 sembla clar que en aquest moment 
Vallsanta ja es troba plenament consolidat i que, per tant, ja hi devia haver unes edifica-
cions monàstiques més o menys conformades.

Pel que fa a la configuració arquitectònica del monestir en aquests primers moments 
disposem de pocs elements. De tota manera, la mateixa existència del convent amb una 
comunitat força nombrosa a mitjan segle xiii pressuposa la presència d’una sèrie de 
construccions que de moment només hem pogut localitzar d’una manera molt parcial.

en primer terme, evidentment, l’església, que ja devia d’existir en el moment inicial 
de la fundació, ja que es tracta de l’edifici principal de qualsevol conjunt monàstic. Des 
del punt de vista documental la primera notícia que en tenim és del 1279, quan en el seu 
testament Geraldona de Timor llega 200 morabatins per a la fundació d’una capellania 
al monestir (Capdevila, 1988, p. 9).

pel que fa a les traces arqueològiques, sempre s’ha dit que molt probablement la 
porta que dóna accés a l’església per la banda nord, des de l’exterior del convent, podria 
correspondre a la porta del temple romànic traslladat a un nou emplaçament. aquesta 
teoria sembla confirmar-se a partir dels resultats de les intervencions arqueològiques, ja 
que clarament les dimensions de la porta conservada no guarden relació amb l’espai que 
ocupa. per tant, o bé va ser dissenyada per ser col·locada en un pany de paret de majors 
dimensions de les que tenia el que finalment va ocupar, o bé realment va ser traslladada 
des d’un altre punt. si és així el més lògic seria pensar que provenia de l’antic temple.

en relació amb la posició de l’església primitiva, nosaltres entenem que devia estar 
situada aproximadament en la mateixa posició que l’actual, en un dels extrems del con-
vent. De manera provisional, creiem que podrien correspondre a aquest temple dos murs 
situats a l’oest de l’església actual. es tracta de dues parets perpendiculars solidàries 
entre si i fetes de filades regulars de carreuons, amb un parament força acurat i de tipolo-
gia clarament romànica. si corresponguessin a l’església, per la seva posició cal pensar 
que es devia tractar d’una part de la paret nord de la nau i del tancament occidental del 
temple. a banda de la seva aparença tipològica, la posició d’aquesta construcció també 
sembla donar suport a aquesta idea. Així, l’església gòtica es devia començar a edificar 
més enllà de la capella antiga, de manera que durant el llarg període de construcció del 
nou temple l’activitat habitual de les monges no es devia veure afectada d’una manera 
significativa.

En relació amb la configuració del temple, a la vista de les dades disponibles hem de 
pensar en una església força petita, d’una sola nau segurament capçada a llevant amb absis 
semicircular. la posició d’aquest element és difícil de determinar, tot i que cal pensar que 
es devia situar a l’alçada del darrer tram de la nau gòtica aproximadament. pel que fa als 
accessos hem de pensar en una porta per la banda meridional que devia donar al convent i 

3. aCa. Cancelleria. pergamí de Jaume i núm. 1074. 
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una possible segona entrada des de l’exterior que, o bé era en el punt on es troba l’actual, o 
bé devia ser als peus de la nau, en el mur occidental avui pràcticament desaparegut. 

el segon element característic d’un conjunt monàstic és el claustre al voltant del 
qual se situen la resta de dependències conventuals. en el cas de Vallsanta, l’existèn-
cia d’aquest element ha estat objecte d’una certa controvèrsia historiogràfica. Per una 
banda, només hi ha una referència documental que hi faci esment de manera directa. 
Concretament, el 26 d’agost de 1272, el rei Jaume I va deixar al monestir de Vallsanta 
200 morabatins per a la construcció d’un claustre (Udina, 2001, p. 147). No hi ha, però, 
referències a aquesta clausura en la documentació posterior més enllà de l’esment, molt 
imprecís, a un portxe que apareix en un inventari del monestir de 1436.4

Sanç Capdevila en la seva monografia sobre Vallsanta, tot i admetre que no n’ha tro-
bat cap traça in situ acaba per opinar que devia desaparèixer sense deixar rastre després 
de l’abandonament del monestir igual com va passar amb la resta de les dependències 
conventuals (Capdevila, 1988, p. 10). 

Pel que fa a la recerca arqueològica fins a la campanya de l’octubre de 2011 tot sem-
blava indicar la manca d’aquesta peça dins l’organització arquitectònica del monestir. 
Els treballs de delimitació de les construccions del convent havien permès identificar 
una gran ala d’edificis en sentit nord sud a continuació de la sala capitular als quals es 
tenia accés des d’una mena de corredor molt desdibuixat i compartimentat situat enfront 
de la porta d’entrada a l’església. Més enllà d’això els sondeigs fets a les zones no ex-
cavades no havien permès identificar altres elements que es poguessin relacionar amb 
aquest possible claustre. 

Una darrera intervenció, l’octubre del 2011 i en el marc del programa de TV3 Sota 
Terra, sí que va aportar algun element que podria fer pensar en l’existència d’almenys 
algun tram de claustre, segurament molt transformat ja tardanament, amb la proliferació 
de les cases particulars per a les monges que podrien haver colonitzat les estructures 
claustrals desdibuixant-ne completament la fisonomia. Pel que fa a la posició d’aquest 
element, i en relació amb la hipòtesi sobre la ubicació de l’antiga església, caldria pensar 
que es devia situar aproximadament al sud d’aquest temple, coincidint clarament amb 
els murs que se li atribueixen.

en relació amb les dependències conventuals poca cosa podem dir. sabem per la 
documentació que el 1372 les monges de Vallsanta reclamen una herència que en part 
havia de destinar-se a la construcció d’un dormitori comú. aquest document ha portat 
a pensar en la possibilitat de l’existència d’aquesta edificació, de la qual, però, no se’n 
torna a parlar més en la documentació posterior. 

La construcció de la nova església gòtica

L’església del monestir de Santa Maria de Vallsanta que ha arribat fins a nosaltres és 
un temple gòtic d’una nau i capçalera poligonal que, per les seves característiques, sembla 
clar que no es va completar en tota la seva formulació original. amb les dades documen-
tals de què disposem i l’ajut dels elements que es desprenen de l’estudi de paraments de 
l’edifici, tractarem de proposar una hipòtesi sobre el procés constructiu d’aquest edifici.

4. aHaT. parroquials, Guimerà. Caixa 2/9.

10.indd   224 14/9/12   12:40:07



Recerca al monestir de Santa Maria de Vallsanta 225

Figura 8. Planta general de les estructures del monestir 
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Tipològicament sembla clar que l’església de Vallsanta s’ha de situar entorn a la 
primera meitat del segle xiv, tot i que des d’un punt de vista estilístic resulta difícil pre-
cisar-ne millor la cronologia. sanç Capdevila apunta la possibilitat de situar-la a mitjan 
segle, en el marc de l’abadiat d’agnès de Guimerà (1345-1350). aquesta hipòtesi la 
planteja a partir de l’estudi de l’heràldica que apareix en les capelles de la capçalera, que 
evidentment va ser la primera part de l’església que es va construir (Capdevila, 1988, 
p. 11). 

l’estudi històric i arqueològic ha permès matisar la cronologia de l’església de 
Vallsanta proposada per Capdevila. en aquest sentit, l’estudi de paraments permet esta-
blir una seqüència constructiva del temple, la cronologia de la qual es pot situar aproxi-
madament a partir de les dades de la documentació escrita.

l’església de Vallsanta presenta una capçalera perfectament solidaria, que sembla 
haver estat construïda en el marc d’un únic programa constructiu. pel que fa a la nau, el 
més lògic és pensar que el primer tram també formava part d’aquest programa construc-
tiu. en tot cas, està clar que les dues capelles laterals estan adossades al mur de la nau, 
per la qual cosa es van obrir amb posterioritat a aquest. De fet, la capella de la banda sud 
sembla tallar parcialment la sala capitular que originàriament devia arribar fins a la paret 
de l’església i fins i tot tenir-hi un accés directe.

D’altra banda, el tram final de la nau presenta unes característiques formals com-
pletament diferents de la resta. així, el mur de tancament nord, l’únic dels laterals que 
s’ha conservat, no està fet de carreus com la resta sinó de blocs petits i poc treballats. 
en aquesta paret s’insereix la porta exterior del monestir que ja hem dit més amunt 
que sembla clarament reaprofitada. Pel que fa al mur de tancament oest del temple, el 
seu parament, almenys a la part baixa, que és la que s’ha conservat, està fet de carreus, 
molts dels quals reaprofitats ja que presenten bossells que no corresponen a un parament 
de mur. aquesta paret s’adossa clarament al mur que entenem que correspon a l’antiga 
església romànica. les parts altes d’aquesta paret, que encara es poden apreciar en una 
fotografia del 1915, semblen estar fetes de murs més petits de pedra, semblants als del 
mur nord. Finalment, cal tenir present que l’amplada del tram occidental de la nau és 
molt més petita que la del segon. Tots aquests elements semblen apuntar que la llargada 
actual de l’església no és la que s’havia planificat de bon començament. Tot fa pensar 
que la construcció del temple es va aturar a la meitat del segon tram de la nau, just des-
prés de col·locar les dues portes de l’església.

el dubte es presenta a l’hora d’interpretar els motius d’aquest tancament. entenem 
que tant podria correspondre a una aturada sobtada de les obres a causa de problemes 
financers de la comunitat com a un tancament provisional (que acabarà sent definitiu) de 
l’església a mig construir mentre es continuen els treballs amb l’enderroc de la capella 
romànica.

aquesta seqüència constructiva es pot intentar situar cronològicament a partir de les 
dades que proporciona la documentació escrita. en aquest sentit, disposem d’algunes 
referències força clares en relació amb la construcció d’almenys una de les capelles 
laterals. així, sabem que el 9 de novembre de 1343 el vicari de Guimerà, Jaume bus-
quets, va anar a l’església de Vallsanta per donar possessió a berenguer Cardós de la 
capella que bernat de boixadors hi havia instituït sota l’advocació de sant bernat abat.5 

5. AHAT. Parroquials, Guimerà, Caixa 26/120 Manual de 1343-1345. fol 23v.
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l’elecció de Vallsanta com a lloc d’enterrament devia estar vinculada segurament a la 
presència al monestir d’una germana de bernat, sibil·la de boixadors, que n’era priora. 
aquest personatge es va encarregar de tirar endavant el desig de bernat de boixadors de 
ser enterrat a Vallsanta. així, el 1344, documentem a sibil·la completant els pagaments 
derivats de la construcció de la capella (3.500 sous) quoddam opus unius capelle et 
unius croherate construendum in ecclesia monasterium Vallis Sancte.6

Nosaltres entenem que s’ha d’identificar aquesta capella amb la de la banda sud de 
l’església. En primer lloc va ser en el seu enderroc que es van localitzar el 1986 les restes 
de l’estàtua jacent que tots els autors han considerat que havia de pertànyer a la tomba 
de bernat de boixadors (español, 1994). en segon lloc, sabem a partir de les peces 
recuperades durant la intervenció de 1986 (clau de volta, nervadures...) que la capella 
estava profusament senyalada amb un escut que representa un cérvol amb banyes que 
majoritàriament ha estat atribuït a la família boixadors (español, 1994).

pel que fa a la capella situada al costat nord de l’església, tota la decoració heràldica 
que s’hi ha localitzat la vincula amb la família alamany. aquest llinatge va tenir el se-
nyoriu de Guimerà fins al 1343 amb el matrimoni entre Francesca d’Alamany i Felip de 
Castre i d’aragó. per tant, sembla lògic pensar que amb posterioritat a aquesta època no 
s’hagués construït una capella amb els escuts només dels alamany.

així doncs, sembla clar que totes dues capelles es van construir durant la primera 
meitat de la dècada dels quaranta del segle xiv, possiblement en paral·lel o com a mínim 
amb poca diferència cronològica. Com que aquestes capelles són clarament posteriors a 
la nau de l’església, cal situar la construcció d’aquest element amb anterioritat a aquesta 
data.

al nostre entendre, l’església es devia començar durant les primeres dècades del 
segle xiv, amb la construcció de la capçalera i del primer tram de la nau i originàriament 
sense les capelles laterals. De tota manera, la presència de sengles arcs solidaris del mur 
a l’alçada de les capelles sembla demostrar que aquestes estaven previstes en la plani-
ficació original de l’obra. És possible que l’arc de la banda meridional en origen donés 
accés a la sala capitular que sembla clar que inicialment arribava fins a la paret de l’es-
glésia. a principis dels anys quaranta del segle xiv es devien aixecar les dues capelles 
poligonals situades a banda i banda del tram central de la nau. pel que fa a aquest darrer, 
la presència de sengles escuts dels boixadors en els arrencaments de les nervadures 
possiblement permetria situar la seva construcció en aquest mateix període. 

Finalment, es devia completar el tancament del temple amb la construcció del darrer 
tram de la nau, molt més curt i fet amb un aparell completament diferent i en el qual 
es van col·locar les dues portes d’accés a l’església des de l’exterior i des del convent. 
per les seves característiques aquest tancament demostra que l’església es va donar per 
acabada sense haver completat el projecte original que entenem que havia de preveure 
tres trams de nau dels quals només se’n van arribar a construir un i mig.

Un darrer element que ha estat motiu d’una certa discussió historiogràfica és el de la 
successió de les cobertes i sobretot si l’adopció del sistema d’arcs de diafragma respon a 
una ensulsiada de l’antiga volta o bé a un canvi en el sistema de coberta fet a mitja obra. 
si fos aquest segon cas caldria relacionar-ho amb el mateix procés que va comportar la 
reducció de la nau de l’església. 

6. AHAT. Parroquials, Guimerà, Caixa 26/120 Manual de 1343-1345. fol 61v.
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segons la documentació escrita s’ha situat la construcció d’aquests arcs al comen-
çament dels anys setanta del segle xiv. Així, coneixem un document datat del 1367 en 
el qual l’abadessa de Vallsanta contracta uns picapedrers de Cervera per fer obres a 
l’església del monestir. aquests treballs consisteixen en una coberta per al temple assen-
tada sobre tres arcs de diafragma.7 Uns anys després, el 1371 sembla que el picapedrer 
contractat renuncia a l’obra8 que finalment va ser executada per un artífex de Conesa 
que l’agost del 1371 signa el rebut dels diners del contracte (Capdevila, 1988, p. 14). 
Tot i que en aquest darrer document no es fa referència explícita a les característiques de 
les obres que es porten a terme, sinó que ens remet al contracte específic, sempre s’ha 
considerat que es tractava de la construcció dels arcs.

Aquests tres arcs a què fa referència el document de 1367 es poden identificar amb 
uns arrencaments que encara es veuen als murs de l’església, sobretot a la paret meridi-
onal que és la que s’ha conservat millor. en trobem un en el tram inicial de la capçalera, 
un segon a l’inici de la nau i un tercer en el punt de separació entre el primer i el segon 
tram de la nau. el primer dels arcs presenta un escut de la família Castre, senyors de 
Guimerà en el moment en què se suposa que es van construir els arcs. 

en tots tres casos els arcs arrenquen just per sobre de les mènsules superiors de la 
volta de creueria original i no és fàcil de determinar si per a la seva construcció es van 
extreure les peces corresponents a l’antiga nervadura o bé es van construir al mateix 
temps que el mur de la part alta de l’església. la diferència és important ja que en el pri-
mer cas caldria pensar que s’havia construït la volta de creueria de la capçalera i potser 
també de la nau i que els arcs corresponen a una reparació derivada d’una ensulsiada 
de l’antic sistema de coberta. en el segon cas caldria plantejar-se que l’església no va 
tenir coberta fins al moment de la construcció dels arcs i que en el procés d’edificació 
del temple, tant a la capçalera com a la nau, es van deixar plantejats els nervis fins a una 
certa alçada a l’espera de la construcció d’una volta que finalment no es va fer. Aquesta 
segona opció lligaria amb el fet de la finalització sobtada del temple que documentem 
clarament en el procés de tancament de l’edifici per la banda occidental. En el moment 
actual no tenim prou elements per definir-nos respecte a cap de les dues opcions.

Finalment, en una darrera fase es va construir el gran arc apuntat que encara avui 
es conserva. aquest element sembla que devia substituir el més occidental dels arcs 
diafragmàtics de la coberta primitiva que o bé es va ensorrar o bé presentava problemes 
d’estabilitat i es va haver de desmuntar. Tot i que no hi ha cap relació física entre els 
dos elements que permeti certificar-ne la contemporaneïtat, sembla bastant probable 
que la construcció d’aquest arc coincideixi amb la del contrafort situat a la banda sud de 
l’església i que està clarament reforçant el primer dels tres arcs. sembla, per tant, que la 
coberta de l’església va patir algun tipus d’incidència que va aconsellar el seu reforça-
ment amb la construcció d’un contrafort darrere del primer arc i amb la substitució del 
tercer arc, adossat a la paret, per un altre que recolzava directament en el terra i que, per 
tant, no feia tanta pressió contra el mur meridional de l’església que tot fa pensar que 
devia presentar problemes d’estabilitat.

7. AHAT. Parroquials, Guimerà, Caixa 26/123 Manual de 1366-1368. sf.
8. AHAT. Parroquials, Guimerà, Caixa 26/124 Manual de 1371-1373. fol. 2r.
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Les dependències monàstiques

en el moment actual de la recerca arqueològica resulta difícil determinar quina era 
la composició arquitectònica del monestir i encara més definir-ne una possible evolució 
constructiva. Cal recordar una altra vegada que la intervenció a la zona conventual s’ha 
reduït a una delimitació, i encara parcial, de les estructures de les antigues dependèn-
cies. amb les dades de què disposem només podem fer una certa aproximació als trets 
característics de l’organització de les dependències conventuals en la darrera fase de 
funcionament del monestir, a la qual corresponen les restes arqueològiques que tenim a 
la vista i per a la qual hem pogut localitzar algunes referències documentals.

la major part de la informació disponible prové de l’estudi documental i en concret 
dels contractes d’establiment i arrendament de les diferents cases que hi havia dins del 
clos de Vallsanta que va fer el 1591 bernat de Guimerà a pagesos de Ciutadilla.9 el 
1589, per ordre de l’abat de poblet, visitador general del Cister, es van unir els monestirs 
de Vallsanta i el pedregal (prop de Tàrrega). això va comportar la marxa de les monges 
cap al nou convent i la venda de les propietats del monestir a bernat de Guimerà.

el 1591 en establiments successius, bernat de Guimerà cedeix una sèrie de lots 
de terra que, amb variacions, estaven compostos per una casa i un corral o hort dins 
la clausura del monestir, una peça de terra d’horta a la plana de Vallsanta i un tros de 
terra al puig de la bovera. a nosaltres ens interessa la part que se situava a l’interior 
del convent ja que ha de correspondre a les estructures que es conserven a la vista en el 
moment actual a l’interior del recinte i a d’altres que encara estan sota la runa o la terra 
de conreu del camp.

a partir d’aquestes dades sabem que a l’oest de l’església hi havia una alineació 
de sis cases que afrontaven per la part posterior amb la muralla de tancament del re-
cinte i amb la muntanya i per la part de davant (al sud) amb la plaça. a la vista d’això, 
entenem que aquests edificis devien tenir la seva façana en l’actual paret de la terrassa 
que separa la gran parcel·la inferior de la feixa que segueix l’alineació de l’església 
fins arribar al camí. De fet encara avui en dia es poden veure, integrades a la part baixa 
del mur de la terrassa, que en general està fet amb pedra seca, trams de mur més ben 
aparellats que podrien correspondre als murs de façana d’aquestes cases. De fet s’hi 
han pogut identificar fins i tot, traces d’algun brancal i marxapeu que haurien de cor-
respondre a les portes d’entrada a les cases des del pati. el límit posterior d’aquestes 
cases entenem que s’ha de correspondre aproximadament amb la paret que separa 
aquesta primera terrassa del bancal que se situa per darrere de l’església i que en el 
costat occidental desapareix per donar pas directament al vessant de la muntanya. No 
tenim dades per situar el límit occidental de les cases, tot i que queda clar que no ar-
ribaven fins a l’extrem de la propietat, ja que la casa més occidental de les que tenim 
documentades i que en el moment de l’establiment encara s’havia de construir, tenia 
com a límit oest l’hort del senyor.10

segons la mateixa documentació sabem que a la banda meridional de la plaça hi ha-
via una segona alineació d’edificis en aquest cas formada per quatre cases que afronten 
per la banda nord amb la plaça i pel sud amb el mur. a diferència de les de la banda nord, 
aquestes cases tenien una part d’hort i corral. 

9. aHaT. parroquials. Ciutadilla Caixa 8/13.
10. aHaT. parroquials. Ciutadilla Caixa 8/13, fols. 8r-9r.
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Finalment s’estableix una darrera casa que sembla estar situada al costat occi-
dental del pati, ja que la seva afrontació oriental és precisament la plaça de Vallsanta. 
Per les referències que tenim sembla que es tractava d’un edifici aïllat, envoltat per 
una zona d’horts, almenys pels costats sud i oest.11 Molt significativa és l’afrontació 
septentrional “a tramunta[na] ab la mateixa placa en la ma dreta del portell”. Aquesta 
referència es pot vincular amb altres associades als establiments d’uns horts en els 
quals se cita com a límit septentrional en un cas la placeta i en l’altre la paret “entre 
els dos portals”.12 

a partir de totes aquestes referències creiem que hem d’interpretar que el clos de 
Vallsanta disposava de dos portals. Un d’exterior situat en algun punt del tancament 
occidental de la finca actual, a tocar del camí i un segon més a l’interior, que segurament 
devia donar accés a la plaça que, d’alguna manera, devia representar la zona de la clau-
sura. entre aquests dos portals hi havia un corredor més o menys ample que en alguns 
documents apareix com a “placeta”, al qual tenien sortida els corrals, i potser també 
alguna casa, que hi havia fora de la clausura de Vallsanta. pel que fa al mur de tancament 
occidental, sí que s’ha pogut localitzar en alguns punts, especialment a la banda nord. 
es tracta d’una paret de grans carreus de pedra lligats amb morter de calç de molt bona 
factura que fins i tot es conserva a la vista en un petit tram al costat del camí. Com que 
en el terç occidental de la parcel·la no s’ha pogut ni tan sols extreure la capa vegetal, no 
sabem en quin punt es trobava aquest segon mur que devia tancar la clausura pròpiament 
dita, però entenem que devia de coincidir amb el final de les cases tant del costat nord 
com del sud de la plaça.

Cal tenir present que en la documentació apareixen diversos personatges laics amb 
funcions d’administrador dels quals es diu que viuen a Vallsanta i resultaria impensable 
que estiguessin dins la clausura. per tant, hem de pensar que dins del recinte hi devia 
haver dos àmbits separats tot i que relacionats: la clausura estricta, on en principi només 
hi havia habitualment les monges, i un espai d’accés més general on hi podia haver fins 
i tot l’habitatge d’aquest administrador. Tot i que no en tenim cap dada clara ni docu-
mental ni molt menys arqueològica, cal pensar que hi havia una separació física entre 
aquests dos àmbits que en el cas del costat occidental es devia de traduir en un mur 
paral·lel a la muralla que devia tancar la plaça per l’oest. entre aquestes dues muralles 
hi havia una zona d’horts i corrals i segurament també alguna casa. 

pel que fa a les característiques de les cases, des del punt de vista arqueològic 
només tenim les dades procedents dels edificis que es van començar a identificar so-
bretot el 2010 a la banda meridional. Tot i que la delimitació feta encara és molt 
parcial, semblen definir-se unes estructures de planta rectangular, d’entorn els 8,5 m 
d’amplada i una llargada interior de poc més de 10 m. a la planta baixa presenten una 
compartimentació en quatre espais diferenciats, tot i que no podem saber quina part 
s’utilitzava com a habitatge pròpiament dit i quina corresponia a hort o corral. l’accés 
al seu interior es feia des del pati situat al nord i en diversos casos es documenta un 
segon mur adossat per la banda interior a la paret lateral de la casa, si més no en la 
meitat més propera a la façana. També en algun punt s’ha documentat l’arrencament 
d’una arcada que devia separar la part d’hort de la de corral per sota de la casa. Tot 
i el grau d’arrasament de les estructures, entenem que podem interpretar aquest mur 

11. aHaT. parroquials. Ciutadilla Caixa 8/13, fols. 7.
12. aHaT. parroquials. Ciutadilla Caixa 8/13, fols. 4r-4v.
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com la base d’una escala de pedra adossada a la paret i que servia per accedir al pis 
superior de la casa. Com que la intervenció no ha assolit nivells d’ocupació no tenim 
referències sobre el tipus de pavimentació d’aquestes plantes baixes, que potser hauria 
permès diferenciar espais interiors d’altres d’exteriors. pel mateix motiu tampoc no 
s’han pogut localitzar traces d’estructures que permetin precisar els usos d’aquestes 
plantes baixes.

en relació amb les estructures d’aquestes cases tenim altres notícies de tipus docu-
mental relacionades amb obres que s’havien fet en alguns d’aquests edificis i que ens 
permeten fer-nos una idea millor de la seva estructura. Disposem, en aquest sentit de les 
dades que ens aporta un contracte, datat del 7 de maig de 1514, que Maria d’esplugues 
monja escolana de Vallsanta fa amb un mestre de cases i fuster de Guimerà per tal que 
li construeixi una casa al costat de la d’una altra monja de cognom Comelles. a partir 
de les clàusules d’aquest contracte podem seguir una mica l’estructura de l’edifici que 
es volia construir i que cal pensar que devia ser molt semblant al que tenien la resta de 
membres de la comunitat.13 

Figura 9. Detall de les traces d’antigues portes de les cases de les monges que es 
conserven en el mur que delimita la terrassa nord del convent

13. De fet en el document són constants les referències a la necessitat de prendre com a model els ele-
ments similars de les altres cases. 
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En el document es parla de fer els fonaments per al nou edifici, la façana amb la 
porta principal, una paret mitgera (entenem que paral·lela a la façana) de pedra i tàpia 
en la qual hi havia d’haver també una segona porta. l’espai generat entre aquestes dues 
parets és anomenat entrada, on hi ha d’haver una tercera porta que devia comunicar amb 
el corral, que hem de suposar que era al costat de la casa, i una escala que permetés pujar 
al pis superior. l’estructura del segon pis és semblant a la de la planta baixa, amb una 
sala a la banda de la plaça a la qual s’obre un finestral. S’accedeix a la sala des de l’esca-
la mitjançant un portal. la peça consta de xemeneia, armari i tinell (una mena d’armari 
per tenir la vaixella, ampolles i altres estris a la sala que servia de menjador). en aquest 
darrer s’especifica que cal fer-hi una aigüera de pedra que desguassi al corral. Darrere 
la sala hi va la cambra amb una finestra que dóna al corral i un armari. Tant la sala com 
la cambra han d’anar cobertes amb un fals sostre de vímets i fulla per sobre del qual hi 
ha directament la teulada. l’interior de la sala i la cambra, així com la façana posterior 
han d’anar enguixats superficialment (Capdevila, 1988, p. 16). No sabem la ubicació 
d’aquesta casa, però pel fet que parli de l’existència d’un corral i hort contigus pensem 
que ha de tractar-se d’una de les del costat meridional. 

pel que fa a les dimensions, entenem que varien en funció de si són al costat nord 
o sud de la plaça. En relació amb les primeres, si acceptem que es trobaven edificades 
en l’espai de la feixa actual, les cases devien tenir una mica més de 9 m de fondària i 
una amplada difícil de determinar, però que s’hauria de situar entre els 4 i els 5 m ja que 
entenem que es tracta de construccions d’una sola crugia, entre mitgeres. l’amplada 
ve determinada per la llargada màxima que podien tenir les bigues de fusta que havien 
de suportar els sostres. les del costat meridional són més grans (entorn als 8,5 x 12 m, 
aproximadament), tot i que cal tenir present que incorporaven també una part d’hort i de 
corral que a les primeres no hi era.

amb les dades anteriorment exposades hem vist l’organització de tota la zona del 
monestir a ponent de l’església. Què passa amb tota l’ala oriental del convent, és a dir, 
els edificis que queden alineats amb la sala capitular, entre els quals hi ha el celler? En 
aquest tema la documentació també ens aporta moltes més dades que l’arqueologia. en 
primer lloc, sabem pels establiments de les cases de la clausura, que la més oriental de 
les cases del costat sud de la plaça central, establerta a Montserrat Copons de Ciutadilla, 
afronta per la banda est amb l’hort de la casa o castell del senyor. per tant semblaria 
que el senyor s’hagués reservat una part de la finca com a seu jurisdiccional del terme, 
fet que justificaria l’assimilació que fa el document entre la casa del senyor i un castell. 
aquesta reserva senyorial es veuria referendada per una altra referència del mateix grup 
de documents d’establiment. en aquest cas a l’hora d’establir els drets sobre els fruits 
de les terres, s’indica que s’haurà de pagar la vuitena part dels fruits a excepció del vi 
que s’ha de portar al cup del senyor a Vallsanta o a Ciutadilla. pel que fa al safrà s’ha de 
portar a delmar a la plaça de Vallsanta.14

D’aquestes referències es desprèn que el senyor de Ciutadilla es va reservar una 
part dels antics edificis conventuals com a seu representativa i jurisdiccional del terme 
de Vallsanta, sobre el qual pretenia exercir la jurisdicció civil i criminal i el mer i mixt 
imperi. Creiem que per a aquesta funció es va reservar tota l’ala est del monestir, des de 
la sala capitular i fins al límit meridional del convent, amb totes les dependències que 

14. aHaT. parroquials. Ciutadilla Caixa 3/40.
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s’hi localitzaven. Entre aquestes destaca, perquè és l’única que s’ha pogut identificar en 
el transcurs de l’excavació, el celler amb el seu cup. sabem d’altra banda que aquest 
cos d’edificis acabava amb un hort que el separava de la paret de tancament exterior del 
recinte conventual.

Un darrer element a tenir en compte és la funció dels espais situats a l’est del mur 
de tancament oriental del celler i en els quals arqueològicament s’han documentat molt 
poques estructures i sembla un espai poc urbanitzat (amb excepció de la zona més pro-
pera a l’església) amb un predomini dels horts, una mica com passava a l’altre costat del 
recinte. És possible que aquest sector sigui, un altre cop, un espai de transició entre la 
clausura de les monges i l’exterior del convent al qual podria accedir el personal subal-
tern dependent del monestir.

així doncs, a la vista de les dades documentals i arqueològiques de què disposem 
en el moment actual, pensem que en el darrer moment de funcionament el monestir de 
Vallsanta es dividia en dos recintes concèntrics. el primer estava delimitat al nord per 
la paret septentrional de l’església i el tancament del cementiri, continuava en direcció 
oest seguint més o menys l’actual mur d’amargenament que separa el primer del segon 
bancals al nord de la zona conventual. La muralla arribava fins més o menys l’actual camí 
i girava cap al sud seguint els mateixos límits de la parcel·la. el tram d’aquest mur que 
travessa el primer bancal i una part del que hi ha en la parcel·la del convent encara es con-
serva en el subsòl, mentre que a partir d’un cert moment es perd. en algun punt d’aquest 
tram nord sud paral·lel al camí hi havia la porta exterior d’entrada al convent. la muralla 
devia girar cap a l’est aproximadament allà on ho fa l’actual límit sud de la finca i devia 
continuar fins a girar un altre cop al nord en un punt que no s’ha pogut identificar.

Dins d’aquest recinte n’hi devia haver un altre els límits del qual no hem pogut 
identificar, en el qual es devia situar la clausura monàstica pròpiament dita. Per acce-
dir-hi hi havia una segona porta situada molt probablement a la mateixa alçada que la 
principal, però més a l’interior de la finca i que generava una mena de corredor entre 
les dues. En l’espai entre els dos recintes hi havia una sèrie d’horts, corrals i potser fins 
i tot cases, utilitzades per l’administrador i altre personal laic que treballava i fins i tot 
vivia a Vallsanta.

Un cop sobrepassat el segon portal s’entrava a la clausura pròpiament dita, caracte-
ritzada per un gran pati o plaça quadrangular a banda i banda del qual (al nord i al sud) 
s’alineaven dues sèries de casetes de petites dimensions en les quals vivien de manera 
privada les monges del monestir. a la cantonada nord-est de la clausura hi havia l’esglé-
sia i al sud d’aquesta, conformant la façana est del pati, hi devia haver els edificis comu-
nitaris, entre els quals s’ha pogut identificar amb una certa claredat el celler. A l’extrem 
nord d’aquesta ala, a tocar de l’església, hi devia haver la sala capitular. 

Tot i que no en tenim dades, podria ser que la clausura s’acabés amb el mur oriental 
del celler i que entre aquest i la muralla oriental hi tornés a haver un espai accessible de 
manera habitual per als laics vinculats amb el monestir, tal com passava a l’altre costat. 

pel que fa a l’organització d’aquest espai comunitari, a banda del celler i de la 
sala capitular no hem pogut identificar cap altre dels àmbits. Creiem que és important 
haver pogut circumscriure a aquests edificis els serveis comunitaris del monestir ja 
que ens permeten situar una mica millor totes les dependències de Vallsanta que apa-
reixen esmentades en un inventari del monestir datat del 1436. En aquest document es 
parla d’una sèrie d’espais com ara la cuina, el rebost, el pastador, el celler, la cambra 
major, la sala i diferents cambres i recambres, que cal pensar que es distribueixen en 
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dos pisos al llarg de l’edifici delimitat a l’ala est del monestir, sense poder-ho precisar 
millor.15

la zona comunitària quedava completada, evidentment, amb l’església, que ocupa-
va la cantonada nord est del recinte, amb la zona de cementiri a la part nord i la bassa 
al costat oest.

si bé aquesta estructura és clarament la que devia tenir el monestir de Vallsanta 
en el moment del seu tancament i almenys durant tot el segle xvi, no podem assegurar 
que ja des del començament el monestir s’organitzés d’aquesta manera. Tant els murs 
apareguts durant la campanya d’octubre del 2011 a la banda nord del pati, com algunes 
parets documentades dins les cases del costat meridional són sens dubte traces d’una 
organització anterior, que avui encara no podem visualitzar i que només una excavació 
extensiva del conjunt permetrà estudiar. en aquesta possible fase més antiga és on tin-
drien cabuda elements com ara el suposat claustre amb unes determinades dependències 
al seu entorn o la primitiva església del monestir.

 

Figura 10. Vista general de les estructures conventuals delimitades al final de la inter-
venció del 2010

15. aHaT. parroquials, Guimerà. Caixa 2/9.
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La marxa de les monges i la reutilització del monestir

la penúria de Vallsanta durant el segle xvi s’accelera en la segona meitat d’aque-
lla centúria. el 1588 les mateixes monges es devien adreçar a l’abat de poblet, com a 
visitador general del Cister, davant la situació extrema a què havien arribat, per tal de 
demanar-li ajut.16 en aquell moment ja només hi havia al monestir tres monges: Je-
rònima Salvonya, que dirigia la comunitat tot i que ja no rebia la qualificació d’aba-
dessa (presidens monasterii Vallis Sancte), Jerònima Vives i Àngela Vall-llebrera que 
tenien serioses dificultats per aconseguir cobrar les rendes.17 la resolució de l’abat 
va ser radical i la primavera de 1589 va ordenar el tancament de Vallsanta i el tras-
llat de les monges al monestir de santa Maria del pedregal prop de Tàrrega. pel que 
sabem, en els primers temps l’abat de poblet va determinar que un monjo cistercenc 
es fes càrrec dels edificis de l’antic monestir, segurament per posar ordre en els afers 
patrimonials del convent. 

La unificació formal de la comunitat i propietats dels dos monestirs queda establerta 
a partir d’una ordre emanada de l’abat de poblet del 29 de maig de 1589 (Hernández, 
1989, p. 136). Immediatament després de la unificació, les monges del Pedregal venen 
a bernat de Guimerà, senyor de Ciutadilla, la quadra de Vallsanta, amb el monestir i 
també la casa de la Bovera. Aquesta venda va ser ratificada per l’abat de Poblet el dia 1 
d’agost d’aquell any i, per tant, havia de ser anterior. 18

a partir d’aquest moment bernat de Guimerà es fa càrrec de l’administració de la 
quadra de Vallsanta que incloïa tant els edificis de l’antic convent com una propietat 
al seu voltant. Aquest pas a mans privades dels antics edificis monàstics devia com-
portar la marxa del monjo que havia quedat encarregat de la seva custòdia arran del 
trasllat al pedregal de la comunitat de Vallsanta. sabem, en tot cas, que al juliol de 
1590, Bernat de Guimerà signa un conveni amb un dels beneficiats de l’església de 
Ciutadilla, Francesc Micaló, per tal que es faci càrrec de l’administració de l’ermita 
de la bovera i de l’església de Vallsanta. en aquests pactes, que tenen una durada de 
tres anys es determina que el capellà viurà a Vallsanta, a la casa que hi ha més a la vora 
de l’església, que el senyor de Ciutadilla li cedeix com a residència. Francesc Micaló 
estarà obligat a dir missa a l’església de Vallsanta cada diumenge i festes de la Mare de 
Déu, amb excepció de la Mare de Déu de setembre que farà la missa a la bovera. per 
tots aquests serveis el capellà rebia una renda fixa i també els rèdits de les propietats 
del puig de la bovera.19

poc després, entre els mesos de novembre de 1590 i març de 1591, el mateix bernat 
de Guimerà divideix la propietat de Vallsanta en un total de deu lots que estableix a 
diferents persones de Ciutadilla. en cada un d’aquests lots hi ha normalment una casa 
situada dins del clos del monestir, una parcel·la de terra a l’horta de Vallsanta i en alguns 
casos un tros de terra campa a la bovera. en els mateixos documents es fa esment al cup 
del senyor a Vallsanta i a la plaça de Vallsanta com a punt de recepció de censos.

No sabem a què respon aquesta iniciativa del senyor de Ciutadilla tot i que podria 
semblar que està tractant d’establir un petit nucli de poblament dependent de la seva 

16. AHN. Clero Llibre 13724. fol 29v.
17. AHAT. Parroquials,Guimerà. Caixa 9/65. Manual de 1587-1592.
18. AHN. Clero. Libro 13724, fols. 35-36r.
19. aHaT. parroquials. Ciutadilla. Caixa 3/40.
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baronia dins del terme de Guimerà. en tot cas, sí que aquest plantejament de bernat de 
Guimerà, i sobretot la seva pretensió de tenir la jurisdicció civil i criminal i el mer i mixt 
imperi sobre la quadra, va comportar la reacció immediata del senyor de Guimerà pere 
Galceran de Castre i pinós. aquest sembla que va pledejar davant la reial audiència i 
fins i tot es van suscitar bandositats entre les dues baronies. Finalment, les dues parts, 
amb la intermediació de l’abat de poblet, van arribar a un acord pel qual bernat de 
Guimerà venia al vescomte d’Èvol, pere Galceran de Castre i pinós, tots els seus drets, 
propietats i jurisdiccions sobre la quadra de Vallsanta i el puig de la bovera pel preu de 
2.783 ll, una part de les quals (1.733 ll) s’utilitzaran per crear un censal la pensió del 
qual havien de cobrar les monges del pedregal.20 

Cal entendre que amb la compravenda tots els establiments i arrendaments de 
terres i cases de Vallsanta que en el seu moment havia fet bernat de Guimerà van 
quedar sense efecte i els ocupants van haver de marxar. així durant el mes d’octubre 
de 1594, un mes després de la formalització de la compra, anna d’aragó, com a tutora 
del seu fill Felip Galceran de Castre i Pinós, senyor de Guimerà, va establir a diferents 
persones d’aquesta població parcel·les que havien estat anteriorment del monestir de 
Vallsanta.21

pel que fa a la clausura monàstica pròpiament dita, el 27 d’octubre anna d’aragó 
arrenda a Joan Gavaldà “tota aquella casa y cereo o clausura de Vallsanta des de la 
primera porta ab les cases i patis que en dita Vallsanta hi ha fins a la sichia sobre lo 
dit monastir que era la qual tan com afronte ab dites cases age de tenir neta per a que 
l’aygua pogue passar per a regar los terratinents mes avall i que en dits patis i horts 
pugue conrrear y fer-ho plantar lo que al dit Gabalda ben vist sera ab tal que no sie en 
preiudici del edifici, parets ni cases de dit clos de Vallsanta ab tal que ni pugue talar 
ningun genero de abres ans be sie obligat a posar arbres fruyters a lo menos dos o tres 
en cada ort y sie obligat a conservar les parets mes foranes y a mantenir les taulades 
adobades y reposades que sien y posades a punt de poder llansar l’aygua com se pertany, 
les quals taulades age dit Gabalda a reseguir amunt y tenir netes dites teulades y tambe 
les cases y fer foch a totes les cases un temps a una altra temps a altra y guardar lo que 
per inventari li sera comanat tant de retaule en la iglesia y ornaments de altar com claus, 
tancadures, fusta, comportes de casa i orts y altres coses que llargament en dit inventari 
constara” (Capdevila, 1988, p. 44).

Sembla, per tant, que en aquest moment se segrega el conjunt edificat del monestir 
i se li dóna un ús a part. No sabem què passa amb aquestes dependències ni quin va ser 
l’ús que se’ls va donar, tot i que aparentment l’arrendatari havia de tenir cura del mante-
niment de les edificacions que es trobaven dins del recinte. Sabem pel capbreu del 1608 
que el pagès de Guimerà Joan Vendrell: “primo, té y posseheix la quadra de Vallsanta en 
lo rech dit de Vallsanta una clausura de cases y horts que antigament ere lo monestir dit 
de Vallsanta y ara ho té ell acensat per lo dit compte a cens de tres lliures barceloneses, 
les quals tres lliures pague dit senyor compte a Nostra senyora de agost, les quals cases 
y horts pot lo dit senyor cobrar-les sempre y quant li darà gust.” (Duch, 1989, p. 167) 
en el document no es parla de l’església, per la qual cosa podríem pensar que encara es 
trobava en ús sota la responsabilitat d’algun prevere designat a tal efecte pel senyor de 
Guimerà, tot i que no en tenim una constància directa.

20. aCa Diversos, sentmenat. Z-lligall, núm. 149.
21. AHAT. Parroquial. Guimerà, Caixa 9 /66.
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En el capbreu de Guimerà del 1618 apareixen esmentades algunes peces de terra 
que afronten amb les parets del monestir.22 No es fa esment en cap lloc d’un arrendador 
o posseïdor del conjunt de les edificacions de l’antic convent ni de l’església. 

La destrucció dels edificis conventuals 

Hem de pensar que durant el segle xvii la situació es manté més o menys igual que 
va quedar a finals del xvi. l’antiga clausura devia continuar arrendada a diferents par-
ticulars que n’explotaven les parts conreables: els antics horts de les monges, la plaça 
central i altres espais marginals no construïts. Cal suposar també que l’ús que es feia de 
les antigues edificacions devia ser cada cop més marginal: tancats per al bestiar, coberts 
i magatzems per a eines i fruits, potser celler suposant que el cup encara estigués en 
funcionament... això devia comportar l’abandonament de la major part de les antigues 
cases de les monges que iniciaren un procés d’ensulsiada progressiva al llarg de tot el 
període. segurament a aquest moment corresponen un seguit de murs que tapien portes 
de la planta baixa de les edificacions i que hem detectat en el transcurs de les excavaci-
ons arqueològiques. També entenem que hi hem d’atribuir algunes compartimentacions 
dels edificis més grans, com ara el celler i que han de correspondre a una fase molt 
tardana del convent.

aquest procés de degradació ha de culminar amb una gran operació que va com-
portar la transformació de l’antic clos monàstic en una gran parcel·la de conreu, amb la 
desaparició de tots els edificis de l’antic convent, amb l’excepció de l’església. Aquest 
procés es va iniciar amb el desmuntatge sistemàtic de les antigues edificacions conven-
tuals, l’extracció i transport fora del recinte dels materials de construcció (pedra bigues, 
etc.) provinents d’aquest enderrocament i l’aportació de terres vegetals per cobrir tota 
la superfície del terreny per tal de posar-lo en conreu. segurament d’aquest mateix mo-
ment és també la construcció del mur perimetral de pedra seca que encara avui en dia fa 
de límit de la parcel·la.

Pel que fa a la cronologia d’aquest procés, sabem per un document de 1684 que 
en aquest moment els antics edificis monàstics ja estaven completament enrunats. De 
fet el senyor de Guimerà es reserva els drets sobre les pedres procedents de les cases 
i l’església en detriment de l’arrendador dels terrenys.23 aquest document ens serveix 
per poder situar el desmuntatge de les antigues edificacions del convent de Vallsanta, 
amb l’excepció de l’església, en un moment no anterior a finals del segle xvii. De tota 
manera, la reserva que fa el senyor de Guimerà respecte a la pedra fa pensar que el des-
muntatge de les edificacions era previsible en el moment de redactar el contracte i per 
això la va fer constar. Per tant, i a tall d’hipòtesi, situem cap a finals del segle xvii la 
probable destrucció de les restes arquitectòniques de l’antic convent i la transformació 
de la seva superfície en camp de conreu.

pel que fa a l’església no tenim altres notícies, tot i que cal pensar que seguia el 
seu procés natural d’enrunament. en aquest sentit, en el nivell d’amortització de la ca-
pella nord, gairebé a tocar del paviment, es va recuperar una moneda de 4 maravedís 
encunyada el 1847 en època d’isabel ii. sembla, per tant, que encara a mitjan segle xix 

22. aCsG. rafel Joan Montaner: Capbreu de Guimerà 1618-1620.sf.
23. AHAT Caixa 11 núm. 60.
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l’església es trobava relativament poc enrunada, o almenys no s’havia esfondrat la volta 
de la capella.

Una altra dada sobre l’estat de conservació del temple ens el proporcionen unes 
fotografies de Vallsanta datades del 1915. En aquest moment l’església ja no té sostre, 
tot i que encara es conserven els arcs exteriors de les capelles i també tota la paret de la 
façana oest. el que sí que semblen destruïdes són les parets de la capella sud i també la 
zona sobre la porta de comunicació entre l’església i la zona conventual. 

Des d’aquesta data i fins a l’inici de les primeres excavacions el 1986 es devien 
ensulsiar els arcs de les capelles de la banda nord i també la paret occidental del temple. 
pel que fa a aquest darrer cas, l’absència d’enderroc associat a aquesta desaparició fa 
pensar més en un desmuntatge intencionat amb extracció de pedra que no pas en una en-
sulsiada diguem-ne natural. És possible que la desaparició d’aquest mur correspongués 
amb l’intent de desmuntatge de l’església que va protagonitzar el darrer propietari de 
la finca, el senyor Miquel Sorribes, el 1967 i que es va poder aturar mercès a l’actuació 
decidida de les autoritats i la població de Guimerà.
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Les Marrades del Grau d’Olot
(Rupit i Pruit, Osona, i la Vall d’en Bas, 
Garrotxa)
Francesc Busquets costa,* Miquel Àngel FuManal Pagès,** 
Joel coloMer casaMitJana,** Júlia gutiérrez ortiz**

Resum:

entre l’agost del 2009 i el març del 2010 es dugueren a terme els treballs de seguiment 
arqueològic, estudi històric i senyalització de les Marrades del grau, el tram més ben 
conservat de l’antic camí ral de Vic a olot. la intervenció posà de relleu un dels con-
junts viaris més espectaculars i ben conservats (alhora que perfectament documentats) 
de catalunya.

1. A tall d’introducció

arran del Projecte constructiu de les marrades del grau Olot, camí ral de Vic a 
Olot, tram: Rupit i Pruit – Vall d’en Bas, redactat per Joan Font de l’empresa aspecte 
eng sl, per encàrrec de la generalitat de catalunya, Departament de Política territorial 
i obres Públiques, es presentà un Projecte d’assistència tècnica. Estudi històric i ar·
queològic com a Annex al Projecte constructiu, el qual havia de servir com a document 
marc per a la intervenció arqueològica de l’obra.

Per això i seguint els dictàmens del servei d’arqueologia i Paleontologia de la 
generalitat, des de gisa s’encarregà a atics, sl, aquesta assistència tècnica entre els 
mesos d’agost de 2009 i març de 2010.

Plantejament de la intervenció. la intervenció arqueològica en una obra d’aquest 
tipus partia de pocs exemples i escassa “jurisprudència”, però per sort es comptava amb 

* atics sl
** culturÀnia scP
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el que s’havia fet a la veïna via del Capsacosta, d’origen romà o anterior, però modifica-
da també modernament com a camí ral, que comunicava olot i sant Joan les Fonts amb 
camprodon a través de la Vall de Bianya. amb tot, l’enfocament del seguiment arque-
ològic a les Marrades fou sensiblement diferent, en tant que s’hi han aglutinat diferents 
disciplines humanístiques i tècniques, amb l’objectiu d’assolir un nivell de profunditat 
major i més especialitzat de tot el que concerneix l’arqueologia i la història del camí. 

també es maldà per poder transmetre al gran públic els coneixements derivats de 
la recerca, i per això s’intervingué de forma activa en els continguts i formes de la se-
nyalística aplicada al camí. Per això la intervenció s’estructurà en 3 eixos principals: un 
seguiment arqueològic de l’obra, un estudi històric de llarg abast i l’assessorament en 
la senyalística. 

Seguiment arqueològic. el seguiment arqueològic s’efectuà a peu d’obra, de bracet 
amb els treballadors de les constructores, amb una assiduïtat constant, sobretot entre els 
mesos d’octubre i febrer, ja que els treballs s’havien vist seriosament alterats durant la 
primera quinzena de març a causa de les fortes nevades, que deixaren més de 90 cm al 
collsacabra. a partir del seguiment s’obtingué informació dels diversos aspectes arqueo-
lògics, tècnics i constructius del camí, com per exemple saber com estava construït, com 
s’empedrà i la tècnica del seu paviment, els sistemes de control i evacuació d’aigua (arcs, 
ponts, desguassos, cunetes, trencaaigües...), els elements d’enginyeria (murs, contraforts, 
talussos, parets de contenció...), l’existència de reparacions i reformes, les fases crono-
lògiques, la procedència de matèries primeres, el rastre del funcionament d’eines, etc. a 
banda es coordinaren diversos equips d’arqueòlegs per fer sondejos, en aquells punts de 
màxim interès, i l’aixecament de dibuixos tècnics a partir de la topografia registrada, amb 
la intenció de documentar al màxim possible l’empedrat i les estructures associades.

el seguiment també serví, entre d’altres, per controlar la bona consecució dels tre-
balls, anotar la recuperació d’estructures i paviments originals, i vetllar per la mínima 
afectació d’aquests. Alhora es marcaren amb sigles i classificaren tots els materials ar-
queològics apareguts, bàsicament peces de ferro, sobretot de restes d’eines i ferradures 
de diversos tipus. també es localitzà un bon nombre de fragments ceràmics, la majoria 
dels segles xix i xx, amb alguns del xvi i mitjan xviii. com a curiositat, durant els 
mesos d’octubre i novembre del 2009 es localitzaren diversos casquets, bales i obusos 
pertanyents a munició republicana de la guerra civil espanyola; com ja és sabut, el camí 
ral fou una de les vies d’evacuació principals dels republicans en direcció a França, i no 
resulta estrany trobar-hi projectils, tant usats com abandonats. 

Estudi històric. l’estudi històric, que integra la part principal d’aquest volum, fou 
concebut a partir de la recerca bibliogràfica, documental i antropològica, de manera que 
ha calgut la investigació en biblioteques, arxius i l’entrevista a persones d’edat avançada 
en qualitat de testimonis orals. la recerca en biblioteques ha obligat l’equip d’histori-
adors a desplaçar-se a Barcelona, principalment per consultar els fons de la Biblioteca 
de catalunya i la universitat de Barcelona, però també ha calgut, per a determinada 
bibliografia especialitzada, sobretot la publicada a l’estranger, la consulta de les biblio-
teques del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, del Col·legi Oficial d’Enginyers 
i la universitat Politècnica de catalunya. la visita a tots aquests centres ha permès la 
consulta d’una bona colla d’obres publicades a l’època, principalment tractats del segle 
xviii, així com alguns llibres tècnics de construcció. 
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Figura 1. Un tram de les Marrades, abans i després de les obres de rehabilitació

D’altra banda, es va entendre que es necessitava comprovar les poques dades d’ar-
xiu que donava la bibliografia, obrir camp cronològic i intentar trobar més dades inèdi-
tes que poguessin aclarir l’origen de la via i les seves obres d’adequació i empedrat. Per 
tant, es decidí fer una “prospecció” arxivística partint dels centres poblacionals prin-
cipals, és a dir, Vic i Olot, en uns segments cronològics significatius pel que fa a les 
vicissituds i possibles intervencions sobre la via: al segle xv, durant el període de guerra 
civil que enfrontà el rei amb la generalitat (1462-1472); al xvi, el moment de màxima 
explotació forestal per a la construcció naval de l’armada invencible; al xvii, el conflic-
te obert amb la guerra dels segadors i el tractat dels Pirineus (1640-1659), i al xviii, 
el període entre la guerra de successió (1700-1715) i les obres documentades al camí a 
partir de 1729, ja assenyalades per l’historiador olotí Miquel Puig i reixach i un viatger 
de l’època, Francisco de zamora, que l’any 1787 escrigué una sèrie de cartes comentant 
el periple que féu de Vic a olot pel camí ral, repetidament citades en aquest volum. 

tant a Vic com a olot, i dins el període medieval i modern, ha estat clau la consulta 
dels arxius municipals respectius. els fons dels ajuntaments contenen diverses anotaci-
ons dels plens referides al manteniment i suport econòmic i humà a l’obra dels camins, 
i alhora, els plecs de correspondència rebuda i enviada pels consistoris reflecteixen el 
funcionament de l’administració en el sistema de manteniment de camins i carreteres. 
Però el gran impuls d’aquests no arribà fins després de la Guerra de Successió. Tenint 
en compte que Vic fou el cap del corregiment que incloïa olot i camprodon a partir del 
Decret de nova Planta, promulgat el 16 de gener de 1716, era d’esperar que els fons 
de l’administració del corregiment fossin a la ciutat. efectivament, sense variar el nom 
de la vegueria original, els fons del corregiment buidats es troben a l’arxiu Biblioteca 
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episcopal de Vic (aBeV). a partir d’aquests, en diferents sèries, es van poder concretar 
dades, dates referencials i aspectes tècnics que fins ara s’havien ignorat totalment o par-
cial: entre d’altres, les campanyes de construcció del camí al segle xviii, així com una 
part dels seus costos humans i materials.   

Senyalística. Finalment, l’assessorament per a la senyalística s’ha basat en la pre-
paració de textos, imatges i esquemes per als cartells indicatius previstos en el projecte 
inicial de l’obra, en què es pogués sintetitzar d’una banda el progrés cognitiu a partir 
del seguiment arqueològic i la realització de l’estudi històric. així, s’ha assessorat sobre 
els aspectes principals que han de ser assenyalats, així com la seva forma (arquitectura, 
paisatge, indumentària, morfologia del camí, etc.); s’han redactat uns textos explicatius 
i, com a novetat i complement, s’han documentat unes il·lustracions que recreen escenes 
d’època i l’estat ideal del camí als segles xviii i xix, l’execució de les quals ha anat a 
càrrec del dibuixant professional guifré Pastó. la idea d’aquesta senyalística és que 
l’excursionista pugui formar-se una idea més gràfica i aproximada a la realitat del camí 
en el seu moment d’ús, i que alhora pugui percebre amb més claredat l’estructura de la 
calçada, que tot i estar molt ben conservada en alguns trams, és més difícil d’interpretar 
a causa de l’erosió de l’aigua i l’acció de la vegetació, realment salvatge, que l’envolta. 
en el moment d’escriure aquestes pàgines les Marrades rehabilitades ja tornen a ser usa-
des amb fruïció pels caminants, i vist l’èxit didàctic de la senyalística, s’ha encarregat 
especialment per a aquesta edició una il·lustració explicativa del procés de construcció 
del camí ral precisament al tram de les Marrades. 

2. El camí ral de Vic a Olot. Recorregut topogràfic

l’itinerari seguit pel camí ral de Vic a olot ha sofert variacions de traçat amb el pas 
del temps, i múltiples actuacions sobre la infraestructura viària existent. tant és així que 
fins i tot en alguns trams s’ha literalment “esborrat” o perdut sota la força implacable de la 
natura. això quan el causant no ha estat la construcció incontrolada de polígons industri-
als, noves carreteres o urbanitzacions, que al llarg del segle xx tingueren pocs miraments 
a destruir restes i trams del camí ral i del patrimoni cultural associat. Per aquest motiu 
en l’itinerari proposat s’han assenyalat tots els dubtes en el traçat, així com les zones en 
què es detecten clarament (a partir de l’arqueologia i la recerca documental i històrica) 
diversos ramals que funcionaren durant segles de forma simultània. la convivència en el 
temps de “rutes alternatives” sovint dotades de la mateixa amplària i obra que la via prin-
cipal (en molts moments és difícil determinar quina és la principal!) explica la confusió 
que s’ha generat sovint en punts concrets, ja que fins i tot els testimonis orals es poden 
contradir. el pas del traçat principal i els ramals en determinades zones del camí ral de 
Vic a olot són prou il·lustratius també a l’hora d’interpretar correctament trams i ramals 
d’altres camins importants del país, on sovintegen aquesta mena d’imprecisions

la realitat històrica i arqueològica resulta ser ben diferent. centrant-nos en el camí 
ral de Vic a olot (o si parlem d’èpoques més reculades, de Vic al vescomtat de Bas), la 
seva antiguitat és inqüestionable. Però en canvi són variables el seu traçat, la cronologia 
de les estructures supervivents, etc. en el cas dels ponts, per exemple, les notícies més 
antigues són dels segles xiv i xv, a excepció del de roda, del qual ja se’n parla al se-
gle xi, però difícilment identificable amb l’immens pont baixmedieval que encara avui 
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s’aprecia als pilars i alguns fragments de voltes i paraments, refets al llarg dels segles 
xvii, xviii i xix. un exemple bessó al de roda seria el pont de Besalú, també documen-
tat al segle xi, però el que s’ha conservat és en realitat una obra de principis del segle 
xiv, restaurada en múltiples ocasions, fins i tot amb autèntiques “reconstruccions”. 

en el període aproximat entre 1728-1744 (mandat del corregidor José de avilés i 
iturbide) es dugué a terme una recomposició que afectà bona part del camí ral, i que 
implicà la construcció de totes les Marrades.

així, doncs, el primer criteri a tenir en compte a l’hora de parlar del camí des d’un 
punt de vista històric i arqueològic és que es tracta bàsicament d’un camí ral modern 
(s. xviii) construït sobre un itinerari l’origen del qual es perd en l’albada dels temps. i 
a mode de síntesi, s’està en condicions d’afirmar que a banda dels ponts del Bruguer, 
roda i la gorga, tots ells bastits inicialment entre els segles xiv-xv, la resta de ponts, 
pontets, empedrats i estructures viàries conservades en l’actualitat pertanyen al segle 
xviii, amb totes les intervencions successives dels segles xix i xx, mentre el camí seguí 
essent el principal eix de comunicació entre Vic i olot. aquesta consideració es pot ex-
trapolar a la majoria de trams de camins rals conservats a catalunya avui. lògicament, 
hi haurà excepcions que confirmin la interpretació general.

Per tot plegat, hom insisteix en la diferenciació d’allò que fou un recorregut anti-
quíssim del que són les restes arqueològiques conservades, que s’han pogut documentar 
amb bastant precisió. cal començar a valorar el patrimoni cultural pel que és, i no pel 
que es voldria que fos. el fet que les restes no siguin “romanes” o “romàniques” no 
minva el seu valor: el camí ral de Vic a olot és un dels exemples d’avantguarda a tot 
l’estat en la millora de la xarxa de comunicacions, traçada per arquitectes i enginyers, 
i immediatament precedent a l’endegada pel comte de Floridablanca a partir del 1761, 
i considerada el “tret de sortida” de la preocupació per part de la cort sobre la mo-
dernització de la xarxa viària. cal esperar a mitjan segle xix per trobar una autèntica 
planificació “estatal” de carreteres, i aquesta sí, és el condicionant de més del 50% de 
la xarxa actual.

Pel que fa als empedrats, les evidències documentals són encara més contundents. 
Fins a la dècada del 1720 no hi ha notícia de l’aplicació sistemàtica de l’empedrat. o 
millor dit: anterior a aquesta data no se n’ha trobat, de moment, cap notícia. això no 
significa que de forma puntual no s’hagués actuat abans, reforçant la calçada terrosa, o 
restaurant ponts. 

D’empedrat continuat només se’n localitza en tres punts: entre l’esquirol i canto-
nigròs, unes desenes de metres amb enllosat quasi ciclopi; al tram que careneja una part 
de la serra de Mateus, l’anomenat empedrat dels Alous, i finalment, el més destacat (el 
tram més espectacular en tot el recorregut de Vic a olot) entre l’Hostalot i el Pixador 
dels Matxos, les famoses Marrades, que comencen el descens amb 1 km ininterromput 
d’empedrat, rampes i enormes talussos, i segueixen uns 800 m amb empedrat intermi-
tent, però encara prou visible. en aquest context, les Marrades del grau s’eleven com un 
dels monuments més ben conservats i més emblemàtics de l’arquitectura i l’enginyeria 
viària de tots els temps a casa nostra. 

la tradició, amb no menys fonament històric, ha volgut que normalment el camí 
ral sempre s’anomeni de Vic a olot, i no viceversa. les raons per aquesta denominació 
són tant lògiques com aconsellables, ja que d’aquesta manera se situa com a inici del 
camí la vila principal en l’època en què fou construït: Vic, que esdevingué cap d’un gran 
corregiment (inclosos olot i camprodon, vegeu l’estudi històric del capítol 3) a partir de 
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la derogació de les vegueries i l’organització dels corregiments amb el Decret de nova 
Planta del 1716. alhora, i sense donar arguments en aquest sentit, l’itinerari a peu recent-
ment escrit per quim agustí i publicat pel DPtoP també s’inicia al centre de Vic. agustí 
ha resseguit i condensat en el petit opuscle les informacions donades per tota la biblio-
grafia precedent, essencialment l’excursionista, incloses les aportacions en webs i portals 
d’aparició recent, de manera que serveix com a base per a la descripció de l’itinerari.

Des de la rambla del Passeig de Vic, es comença el recorregut travessant la trama 
urbana perifèrica de la vila en direcció nord, pel carrer de santa Joaquima Vedruna cap a 
la plaça de santa eulàlia; després, la plaça de la Divina Pastora i des d’aquesta, autèntica 
cruïlla de camins, pel carrer de Sant Jordi fins a una zona industrial que segueix fins al 
polígon del Bruguer, anomenat així pel magnífic pont medieval (s. xiv) de cinc ulls que 
travessa el riu gurri. Prenent la direcció del pont, es passa a la vora de can Benet i a 
partir d’aquí es deixa el terme municipal de Vic. 

es travessa llavors una petita porció del terme de Folgueroles, es volta i supera l’eix 
transversal (c-25) per l’esquerra, passant pel petit pont de la caseta, i es prossegueix 
en direcció al turó amb l’ermita de sant Jordi, cèlebre perquè fou on mossèn cinto Ver-
daguer celebrà la seva primera missa. en aquest punt, el camí ral ja presenta un aspecte 
menys alterat pel procés d’industrialització, i comença a ser un camí carreter, força 
ample, pavimentat amb terra compactada. 

Davant l’ermita de sant Jordi (d’origen baixmedieval, vers el s. xv) encara s’obser-
ven les restes del dolmen de Puigseslloses, de grans dimensions, i que certifica, com en 
molts altres casos, la coincidència d’ubicació de monuments megalítics amb posteriors 
esglésies cristianes. qui sap si també es trobarien restes d’època romana sota el temple. 
cal superar el turó (531 m sobre el nivell del mar) i continuar cap al nord, deixant a 
l’esquerra les masies de Puigseslloses i Puigsec fins a creuar el torrent de Folgueroles 
(poble natal de mossèn cinto) i entrar al terme municipal de tavèrnoles. allí es deixa la 
masia de Malgoig fins a creuar la carretera de Tavèrnoles i el parador de Sau. Creuada 
la carretera, es continua pel cós nou i les granges del cós, en direcció a roda de ter, a 
través de la casanova del Puig i el Puig. aquestes dues masies ja es troben en el pendent 
que forma la conca del ter, i marquen inequívocament la baixada a roda.

Es travessa la població pel carrer Torrent Massana fins a les Tres Fonts, i se segueix 
pel carrer de la Verge del sòl, capella situada al cap de pont sud, pendant de l’església 
de santa Maria, al cap de pont nord. es travessa el pont d’origen medieval (documentat 
al segle xi i refet successivament als segles xvii, xviii, xix i xx, a conseqüència dels 
aiguats, les crescudes del Ter i els conflictes bèl·lics. 

Després, es continua pel carrer de Ramon Martí i fins a la plaça Catalunya, i pels 
carrers de sant Pere i casserres, per sortir en direcció a les Masies de roda, i d’allí cap 
al nord deixant a mà esquerra sant Martí sescorts. 

el camí segueix paral·lel a la carretera c-153, passa per diversos disseminats de 
cases fins al pont de la teuleria, i d’allí enfila al collet de la Creu de Casserres, per passar 
després per l’hostal de les Palanques i el pont homònim, i d’allí fins a divisar el poble 
de l’esquirol. el nucli té el seu origen en l’antic Hostal de Perai (antic mas citat al segle 
xi), que ja funcionava com a tal l’any 1457. el camí ral hi passa per davant camí de 
cantonigròs, travessa el pont de la gorga i entra a “can toni” pel carrer Pompeu Fabra, 
fins a esdevenir carrer Major. El nucli nasqué a redós d’una casa important fundada per 
un gascó anomenat antoni, i d’aquí prengué el nom la vila. Bona part del nucli històric 
pertany als segles xvi-xviii, moment d’esplendor del camí ral. 
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La via sortia de Cantonigròs en direcció al coll de Cabra enfilant i creuant la riera de 
les Gorgues fins al pont i l’hostal de la Rotllada, un dels més cèlebres del camí, perquè 
estava situat aproximadament al mig de la ruta de Vic a Olot. D’allí enfila per diverses 
masies fins arribar a Comajoan, sota els cingles d’Aiats, a l’inici del Coll de Cabra. Al 
punt culminant d’aquest coll el camí ral arriba a la seva cota màxima, a 1.071 m d’alti-
tud. Des del grau Xic el camí comença a davallar i es passen alguns trams d’empedrat 
irregular fins assolir la gran casa de la Serra, d’origen medieval, amb estructures visibles 
des del segle xvi fins al xix. Des de la serra cal travessar la carretera de Falgars i el tor-
rent homònim, al punt on ja es localitza l’inici del tram restaurat durant la intervenció de 
l’obra (tot el tram intervingut es comenta més detalladament en el capítol següent, però 
en sentit ascendent, ja que és aquest el que s’ha prioritzat en la topografia). 

El camí original seguiria cap al nord fins a la casa de l’Hostalot, però el nou re-
corregut parteix directament de la carretera de Falgars per un camí artificial i voreja la 
casa per l’est, de manera que s’enllaça amb el primer tram empedrat original del camí 
al PK 3+840, on la calçada obté la màxima amplada. aleshores s’arriba al conegut pont 
de l’Hostalot, i d’aquí se segueix pel paviment original, en molt bon estat de conser-
vació, fins a la tanca de la finca de l’Hostal del Grau. Originalment el camí ral passava 
just per davant dels arcs de la façana principal de l’Hostal, però el traçat final de l’obra 
executada fa una gran marrada artificial per evitar acostar-se a la casa, per desig exprés 
dels propietaris, i no es torna a enllaçar amb el recorregut original fins al PK 3+025, pel 
costat est de la casa. D’allí es practica el descens per les famoses Marrades del grau, 
extraordinàriament ben conservades, amb les quals s’assoleix el pla d’en Bas. 

Figura 2. El recorregut topogràfic del camí ral de Vic a Olot
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S’entra a la Vall deixant a mà esquerra la casa dels Solans, i d’aquesta fins al Molí 
Vell, que és on acaba el tram que s’ha rehabilitat en les obres recents. Del molí Vell el 
camí travessa pels camps fins a l’entrada del poble dels Hostalets d’en Bas, passant 
abans per la casa de l’aubert i per sota l’ermita medieval de sant simplici. als Hostalets 
el camí constitueix el carrer principal (amb la vènia del carrer teixeda, el més pintoresc 
del poble), encara avui anomenat “carrer de Vic”. aquest carrer travessa la vila de sud 
a nord i està flanquejada per les cases de les primeres famílies i hostals que poblaren 
el nucli. en les llindes de moltes de les construccions, dels segles xvii-xix, s’evoca el 
temps d’esplendor del camí ral. 

Aquest segueix després de passar pel pont de can Benet fins aproximadament l’an-
tiga estació de tren de sant esteve d’en Bas, capital econòmica del vescomtat homònim. 
Arribats en aquest punt, hi ha conflicte per entendre l’autèntic traçat de la via. 

teòricament havia d’anar al veïnat de can trona i sidera, tot i que arribava segur 
al poble de les Preses, amb la consegüent marrada. De fet, al segle xviii els viatgers 
es desviaven expressament per arribar fins a Sant Esteve, mentre que si no ho feien, el 
recorregut era en diagonal directa pels Hostalets, can trona i les Preses. 

a les Preses el camí ral es correspon amb l’actual carrer major, on igualment són 
ben visibles moltes cases dels segles xviii i xix, a més de la Mata, famosa pairalia del s. 
xvii, que dóna entrada al poble. la sortida és pel nord, passant per davant l’antiga ermita 
de sant sebastià, ja existent al segle xvi. D’allí es creuava el pla del Bosc de tosca i es 
travessava el bosc de Malatosquer, per entrar a olot passant per davant de la capella de 
sant roc i el pont del mateix nom. el d’avui pertany a mitjan segle xix, però més amunt 
s’observen les restes d’un pont del segle xviii, destruït per les riuades freqüents. 

superat sant roc, el camí arribava a olot entrant pel portal de sant rafel, i pujant el 
carrer homònim passava per davant de l’Hospital de sant Jaume (s. xvi-xix) i el carrer 
i la plaça Major. D’allí anava fins a plaça Palau, on hi havia hagut el palau dels abats de 
ripoll. aleshores sortia pel portal del cap de la plaça en direcció a Besalú. 

3. Les Marrades del Grau 

Estructures constructives

el fragment de camí ral afectat per les obres de rehabilitació s’estén en uns 3.678 m 
lineals, des del Molí Vell, a la Vall d’en Bas, fins a la carretera de Falgars a tocar de la 
casa de la serra, pertanyent ja al municipi de rupit i Pruit. Per tant, i tenint en compte 
els 30 km (aprox.) que mesurava la totalitat del camí de Vic a Olot, es pot afirmar que el 
tram intervingut afecta un 4% del total del trajecte del camí ral. 

no obstant aquesta escassa proporcionalitat, el fragment en qüestió és extremament 
complex pel que fa al seu recorregut i a les formes constructives, ja que és justament el 
que servia per guanyar, en escassos 3 km, el desnivell entre el pla d’en Bas i l’altiplà 
del collsacabra. 

consisteix en un itinerari apte per a vianants i cavalls que es desenvolupa seguint 
l’antic traçat del camí ral que unia Vic amb olot. es tracta d’un traçat lineal d’un sòl 
tram de 3.678 m de longitud total, amb una traça d’entre els 1,8 i 3 metres d’amplada, i 
en la qual s’han condicionat uns punts singulars a mena de zona de descans.
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Figura 3. Fotografia aèria (3D) del camí ral de Vic a Olot, tram entre l’Hostalot i el 
Molí Vell

Descripció dels trams

s’ha dividit el fragment de traçat en 8 trams, decidits a partir de les característiques 
arquitectòniques i arqueològiques del camí, així com de les diferències tipològiques 
establertes en funció de la conservació o no del paviment original, l’itinerari, l’estat de 
conservació en general, etc.

Tram 1. Des del molí Vell fins a l’inici de l’ascens (PK 0+000 - 0+375)
aquest primer tram (375 m) s’inicia en la casa del Molí Vell, en el PK 0+000, on 

comença el recorregut del sector rehabilitat. Just passat el molí, el camí salva la sèquia 
per mitjà d’una passera i segueix en paral·lel rectilini el riu Fluvià. 

el tram ha perdut en la seva totalitat l’empedrat original, que només s’entreveu de 
forma irregular en alguns punts, però en cap d’ells s’aprecia una obra constructiva com 
la que podrà veure’s en els trams subsegüents. l’acció de l’obra en aquest tram s’ha 
limitat a una neteja forestal i a l’anivellament mínim del terreny.

Tram 2. De les primeres marrades fins al tram redescobert (PK 0+375 – 1+300)
Just al PK 0+375 el camí gira bruscament vers l’oest i comença a enfilar-se, amb un 

pendent considerable, més o menys constant al llarg de tot l’ascens fins a l’altiplà del 
collsacabra. 

en aquest llarg tram (925 m) el camí traça les primeres marrades, bastant obertes 
en comparació amb les superiors, i amb trams rectilinis (el més llarg, entre el PK 0+775 
i l’1+200) i de pendents moderats entre aquestes. De forma ocasional, és possible de 
veure restes d’empedrat, que no ofereixen una continuïtat expressa. no obstant això, 
ja s’aprecia el camí en tota la seva magnitud, inclosos alguns punts concrets on queden 
restes de guarda-rodes, molts dels quals deuen ser refaccions i reparacions posteriors a 
l’obra de pavimentació del segle xviii. 
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quan s’assoleix el PK 1+300 es produeix una bifurcació vers l’oest, constituïda per 
una pista forestal oberta als anys setanta del segle xx per a l’extracció de fustes. el camí 
ral continua per l’esquerra, en direcció sud. 

l’acció de l’obra en aquest tram s’ha limitat a una neteja forestal i a l’anivellament 
mínim del terreny.

Tram 3. Del tram redescobert fins al Pixador dels Matxos (PK 1+300 - 1+850) 
a partir del PK 1+300 s’inicia el tercer tram, d’uns 550 m. el recorregut es torna 

molt més sinuós i les marrades són constants fins a arribar al denominat Pixador dels 
Matxos (PK 1+850). 

també de forma ocasional, és possible de veure restes d’empedrat, que no ofereixen 
una continuïtat expressa.

l’acció de l’obra en aquest tram no s’ha limitat a una neteja forestal i anivellament 
mínim del terreny, sinó que calgué (tal i com es ressenya en el seguiment d’obra) consul-
tar amb gent de la contrada l’antic recorregut del camí, que s’havia abandonat entremig 
de les boscúries, i s’havien obert dreceres només aptes per a un o uns pocs animals i el 
pas de persones a peu.

Tram 4. Del Pixador dels Matxos a la font de les Marrades (PK 1+850 – 2+600) 
el denominat Pixador dels Matxos no és sinó una clariana en el terreny ocasionada 

per una gran massa rocosa oberta, anivellada a cop de pic per garantir el pas dels tragi-
ners. aquest era un punt clau, ja que representa aproximadament la meitat de l’ascens i, 
per tant, també la meitat del recorregut que cal fer per poder salvar el desnivell. allí se 
solien aturar les bèsties per descansar. 

superat el Pixador, el camí continua amb les sinuositats i característiques del tram 
anterior durant 750 m, però aproximadament a partir del PK 2+100, la presència d’em-
pedrat més o menys regular comença a ser contínua, i s’aprecien amb claredat els pri-
mers trencaaigües, filades de través, lloses de voral, guarda-rodes, etc., tònica que no 
s’atura fins al final del tram, un cop arribat a la font de les Marrades (PK 2+600). 

l’acció de l’obra en aquest tram s’ha limitat a una neteja forestal i anivellament 
mínim del terreny.

Tram 5. De la font de les Marrades a l’Hostal del Grau (PK 2+600 – 3+080)
sens dubte aquest recorregut de 480 m és el tram “estrella” del camí, allí on les 

Marrades formen un conjunt més espectacular, homogeni i ben conservat. els treballs 
de desenterrament han permès gaudir en tota la seva magnitud del sistema de paviments, 
talussos, plataformes, trencaaigües, filades travesseres, desguassos, ponts, etc. 

el tram s’inicia a la font de les Marrades, completament remodelada pel projecte 
d’obra, on s’ha construït una bassa abeurador per a cavalls i s’ha reconduït el traçat de 
l’aigua. 

el paviment ha estat recol·locat de nou, una part amb pedra nova tallada amb disc, 
i l’altra seguint les tècniques tradicionals. 

superada la font, comencen un altre cop les Marrades, contingudes en un primer 
moment per un mur talús d’uns 15 m de llargària i 2,30 m d’alçària mitjana. tot seguit 
s’arriba a la primera plataforma (PK 2+665) d’uns 5,50 x 6,50 m, amb una superfície 
d’uns 35,75 m2. 

segueix una recta d’uns 30 m per arribar a la segona plataforma (PK 2+700), d’uns 
3,40 x 6 m, amb una superfície d’uns 20,4 m2, més reduïda que l’original, a causa de la 
gran esllavissada que l’afectà l’any 1940. 
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Segueix una recta més llarga, d’uns 60 m, fins arribar a la tercera plataforma (PK 
2+760), d’uns 4,30 x 7,5 m, amb una superfície d’uns 32,25 m2. la plataforma es troba 
encaixada en un angle de la roca natural, tallat rectilíniament per a la construcció del 
camí, i d’on s’extragué pedra per a la pavimentació. 

Segueix una recta d’uns 40 m fins arribar a la quarta plataforma (PK 2+800), d’uns 
4,20 x 3,60 m, amb una superfície d’uns 15,12 m2, més reduïda que l’original, a causa 
de la gran esllavissada que l’afectà l’any 1940. 

Segueix una altra recta de quasi 70 m fins arribar a la cinquena plataforma (PK 
2+870), d’uns 3,80 x 7 m, amb una superfície d’uns 26,6 m2. sota la plataforma es loca-
litza un primer desguàs subterrani, cobert amb falsa volta i llindes (1,30 x 1,20 x 3 m).

Des d’allí segueix una altra recta d’uns 30 m fins a la sisena plataforma (PK 2+900), 
d’uns 4,40 x 7 m, amb una superfície d’uns 30,8 m2. la plataforma es troba encaixada 
en un angle de la roca natural, tallat rectilíniament per a la construcció del camí, i d’on 
s’extragué pedra per a la pavimentació.

Des d’aquest punt es gira vers l’est per arribar, en 60 m, fins al pont de les Marrades 
(PK 2+960), petit pont que salva el camí per sobre el flux d’aigua procedent de la font 
del grau. el pont està construït amb volta i llindes arquitravades (1,80 x 1,60 x 5,50 m). 
superat al pont s’arriba a la setena plataforma (PK 2+975), d’uns 7 x 4,5 m, amb una 
superfície d’uns 31,5 m2.

Des d’allí s’ascendeix en un tram d’empedrat irregular parcialment perdut, d’uns 
50 m, passant pel costat de la font del Grau, fins a la vuitena i darrera plataforma (PK 
3+025), d’uns 4,5 x 4,5 m, amb una superfície d’uns 20,25 m2. 

Des d’allí es passa per una de les rectes més irregulars i que més destrucció i 
erosió han sofert en el seu paviment, que s’excavà en part a la roca mare. alhora, 
és el fragment on són més evidents les marques de barrines i parets naturals pica-
des expressament per regular la traça del camí alhora que s’extreien pedres per a la 
pavimentació i arranjament. És possible que al final de la recta hi hagués una plata-
forma, però ha quedat totalment desdibuixada amb el pas del temps, i en aquest cas 
no s’ha produït un desenterrament total, sinó que s’ha deixat un registre de la terra 
sedimentada. 

Tram 6. La variant de l’Hostal del Grau (PK 3+080 – 3+410)
Aquest tram s’inicia just en arribar amb el límit privat de la finca de l’Hostal del 

grau, casa que s’albira en tot moment, ja que el camí hi passa a tocar, paral·lelament. no 
obstant això, aquest és un tram completament nou, ja que no s’ha seguit la traça del camí 
original (que discorria est-oest just per davant dels arcs de l’Hostal) per convinença amb 
els propietaris actuals. 

D’aquesta manera el camí s’ha adobat amb sauló i trencaaigües de formigó, fins as-
solir els prats de la cota 900 m, seguint la tanca de la finca en direcció oest, i baixant en 
direcció al torrent de la serra amb un recorregut en zig-zag, com si es tractés de petites 
Marrades, fins a enllaçar una altra vegada prop de l’entrada occidental de la tanca de la 
finca amb el traçat original, també empedrat. En aquest cas, l’afectació arqueològica ha 
estat completament nul·la. 

Tram 7. Des del final de la variant de l’Hostal del Grau fins al pont de l’Hostalot 
(PK 3+410 – 3+800)

El tram immediat a la finca de l’Hostal del Grau es reprèn seguint un camí més o 
menys rectilini i poc sinuós, amb escassos revolts (quan hi són, són ben oberts) però 
molt irregular pel que fa a la conservació de la calçada. en alguns fragments l’empedrat 
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ha desaparegut del tot, i apareix amb intermitències o es confon amb l’adob i allisament 
de la roca mare. en canvi, aproximadament des del PK 3+600 l’empedrat esdevé regular 
i constant, fins que desemboca en un suau descens fins al pont de l’Hostalot. 

El pont, d’un sol ull, bastit amb filades regulars i arc de mig punt, constitueix en 
si mateix un element singular i molt interessant pel que fa al seu context constructiu i 
les obres d’enginyeria i fàbrica que l’envolten. en ambdós caps de pont s’obren dues 
plataformes empedrades de més de 40 m2 cadascuna, i s’aprecia pel costat oest d’amb-
dues plataformes el que podrien ser sistemes d’evacuació d’aigües en forma de cuneta 
o semblant, per bé que han estat molt reformats i erosionats per acció principalment de 
l’aigua. 

superada la plataforma sud, el camí ascendeix en la seva amplitud màxima (6 m) en 
direcció a l’Hostalot, flanquejat per enormes monòlits guarda-rodes. 

Tram 8. Des del pont de l’Hostalot fins a la carretera de Falgars (PK 3+800 – 
3+991)

En el revolt que forma per pujar fins a la casa de l’Hostalot, l’obra feta desvia el 
camí un cop més per un traçat modern, pavimentat, com l’anterior, amb sauló, i protegit 
de l’aigua amb trencaaigües (alguns acanalats) de formigó. 

Finalment el tram acaba en arribar a la carretera de Falgars, seguint en paral·lel 
la moderna pista forestal oberta per la qual circula amb automòbil l’actual estadant de 
l’Hostalot. 

4. Les Marrades del Grau: descripció de les estructures viàries

Les obres de fàbrica

La historiografia sol considerar obres de fàbrica totes aquelles estructures constru-
ïdes únicament i exclusiva en funció del camí, i que es troben al mateix camí o en els 
seus entorns. a voltes, però, algunes d’aquestes podrien ser considerades (com passa en 
d’altres estudis sobre camins) com a obres d’enginyeria. aquestes obres de fàbrica són, 
bàsicament: els ponts, les fonts i els reservoris d’aigua, les pedreres i totes les construc-
cions relacionades d’una manera o altra amb el camí.

la construcció de les Marrades 

la naturalesa de les diverses campanyes documentades, tot i no ser la totalitat de 
les que es feren, mostra que l’obra del camí i les Marrades es féu molt de pressa, tant 
com fou possible. com s’ha vist, en determinats moments s’intentà acumular el major 
nombre de mans disponible, per fer el major nombre de metres en un petit lapse de 
temps, i es pogueren mesclar els contingents de personal tant d’un sector com de l’altre 
del corregiment, tant de la banda de collsacabra-olot com de la conca del ter. són múl-
tiples les raons que justifiquen aquesta precipitació: la de la cerca d’una climatologia 
idònia, la necessitat militar i comercial, i sobretot, la impossibilitat de retenir els obrers 
massa temps fora de llurs ocupacions, ja que la majoria eren caps de casa o fills grans, i 
deixaven les feines que tenien entre mans per treballar al camí, coaccionats per la multa 
en cas de no compareixença a les convocatòries. 

11.indd   252 14/9/12   12:40:31



Les Marrades del Grau d’Olot 253

la manera com es fan les crides indica que les expedicions d’obrers havien de ser 
completament autosuficients, tant pel que fa a intendència (se’ls demana que vagin apro-
visionats per 8 dies) com pel que fa a solvència tècnica, ja que s’especifiquen en quasi 
tots els casos les quantitats detallades de cada tipus d’eina o altre material de fàbrica. 
D’entrada, destaca l’especialització del personal, del qual sempre es demanen 3 tipus de 
professionals: manobres, en major nombre, seguits de mestres de cases i finalment, en 
una proporció molt més petita, de fusters. atenent això, es pot deduir que els manobres 
feien les feines més bastes, i que els mestres de cases eren necessitats sobretot per a 
determinades tasques, més complexes, com ara la construcció de voltes als ponts i desai-
gües, l’aixecament de talussos i murs de contenció, o la planificació de les plataformes 
que hi havia als revolts de les marrades, etc. la presència d’un nombre mínim de fusters 
era imprescindible, en tant que es devien encarregar de la reparació de les eines que es 
trencaven durant les jornades de treball, o la preparació de cavallets o bastides quan es 
tractava de completar murs o voltes de dimensions considerables. 

Per la seva part, el tipus d’eines demandats permeten explicar en bona part quina era 
la tècnica constructiva del camí. la petició de propals, magalls, escodes i grans martells, 
barrines, agulles, filferros i pólvora, revela les feines de trencament, extracció i desbast 
de pedra, o sigui que els obrers completaven el procés d’empedrat i construcció des 
de l’obtenció de material, la pedra, fins a la seva talla i col·locació final. Tant les eines 
demandades com les restes arqueològiques fan pensar que la pedra emprada s’obtingué 
rebentant les vetes de roca en el mateix recorregut del camí, ple d’aquesta, i alhora així 
s’eixamplava i obria via per empedrar un camí més ample i adequat per a una circulació 
òptima d’animals i mercaderies. allí on calia obrir pedrera i camí, es detonava pólvora. 
amb els propals es movien i separaven els blocs útils, que eren esmicolats amb les 
barrines i desbastats amb els martells i escodes. encara són visibles en molts punts roca 
mare o lloses ja col·locades conservant les fenedures de les barrines (PK 3+040). algu-
nes d’aquestes es compraren al ferrer que vivia a cantonigròs. la resta d’eines eren les 
usuals per a l’extracció i moviment de terres, aixades per llevar-la o allisar-la, i cabassos 
per transportar-la. les destrals s’utilitzaren probablement en la tala i l’arranjament de 
fusta, o escantonament de blocs de pedra. 

La pedra local, majoritàriament gres, aflora constantment en grans vetes i blocs, i 
l’acció del clima i l’erosió de l’aigua i el vent provoquen que s’obri i s’exfoliï de manera 
pràcticament natural, en grans blocs, làmines o petits còdols, segons l’ocasió. algunes 
d’aquestes erosions, o el moviment tectònic de la zona, segueixen provocant importants 
esllavissades i grans fractures del terreny, com la coneguda Mina dels Bandolers, que no 
és altra que una gran esquerda de la muntanya, qui sap si deguda a grans diluvis, gelades 
o terratrèmols. 

tanmateix, no han pervingut detalls s’obre l’organització del treball, ni de com 
es coordinaven els obrers en les tasques diàries. amb tot, es pot precisar que es devia 
treballar ràpid, ja que 60 o 70 persones treballant en un procés encadenat, amb grups de 
10 o 12 simultàniament en cada tasca, podien generar una seqüència productiva ininter-
rompuda, de 8 en 8 dies, treballant des de la sortida del sol fins a la posta. Sens dubte 
la presència física del corregidor avilés l’estiu de 1730 fou un motiu de concentració i 
acceleració de les obres. 

Una altra incògnita flagrant és l’existència o no d’un director tècnic de l’obra, un 
arquitecte o enginyer. en les crides es diu simplement que els convocats havien d’estar 
sota les ordres d’un lloctinent, un agutzil o un batlle, en segons quins casos. Però està 

11.indd   253 14/9/12   12:40:31



254 F. Busquets, M.A. Fumanal, J. Colomer, J. Gutiérrez

clar, en vista de l’obra feta, que la perícia d’uns quants mestres de cases locals no és 
suficient per explicar l’itinerari acurat de les marrades, el manteniment d’un desnivell 
constant, però tan mínim com fou possible, i la perfecta concatenació d’elements arqui-
tectònics i estructurals amb els sistemes de control i evacuació de les aigües. a part, és 
més que probable que cap dels mestres de cases, manobres i fusters que hi participaren 
no hagués treballat mai en una obra com aquella, car presenta unes característiques de 
complexitat tècnica i qualitat en l’execució —demostrada per la seva conservació fins 
a l’actualitat— que resulten excepcionals per a l’època. o sigui que, per tot plegat, 
cal imaginar la direcció d’un tècnic qualificat, possiblement pertanyent a l’exèrcit, que 
s’esmenta anònimament en dues ocasions, quan en les crides del 4 d’octubre i 4 de de-
sembre de 1730 es diu que els treballadors estaran “... baxo de la dirección del maestro 
arquitecto que tendrá a su cargo la dirección del camino”. 

entrant plenament en el camp de l’especulació, hom podria preguntar-se quin ar-
quitecte pogué dirigir una obra d’aquesta mena, per a la qual no s’ha localitzat cap 
paral·lel a Espanya en la mateixa cronologia. La bibliografia insinua una resposta: Ma-
drazo (1984, p. 202) posa de manifest que, per a la direcció de la construcció d’infra-
estructures viàries al segle xviii, fou relativament freqüent la participació d’enginyers 
i arquitectes estrangers. en altres països d’europa, especialment França i anglaterra, la 
xarxa viària s’havia modernitzat en una etapa més primerenca i els seus tècnics gaudi-
en d’una formació més avançada. no s’hauria de considerar estranya la presència, per 
exemple, d’un arquitecte francès a l’obra de les Marrades: ocupat el tron d’espanya per 
un rei francès i governada catalunya per un capità general del mateix origen, bé podrien 
haver fet cridar un arquitecte del seu país per tal que aportés unes solucions tècniques 
que aquestes autoritats coneixien, però que probablement cap (o ben pocs) espanyols 
estaven preparats per projectar i dirigir.

Els edificis

Una altra classe d’obres de fàbrica habitual són totes aquelles edificacions que s’han 
alçat per estar en funció, d’alguna manera, del camí. estem parlant, sobretot, de masos 
i hostals. en el tram restaurat de les Marrades se’n localitzen 5: el Molí Vell, els solans, 
l’Hostal del grau, l’Hostalot i la serra. no és ara el lloc de fer una anàlisi de cadascun 
dels edificis, principalment perquè no han quedat en res afectats per les obres de rehabi-
litació, però una enumeració amb dades bàsiques tampoc no està fora de lloc:

- la casa del Molí Vell (PK 0+000) és en origen un molí medieval de planta rec-
tangular, amb coberta a dos vessants. els murs són de pedra relligada amb morter, i s’hi 
aprecien nombroses modificacions i ampliacions al llarg dels segles xviii, xix i xx. a les 
llindes de les finestres s’observen els anys 1703 i 1824. El molí conserva pràcticament 
tota l’estructura per moldre, inclosa la bassa, la sèquia, el carcabà, la volta de la sala de 
mòlta, etc. els seus estadants, octogenaris, són una mostra viva de la memòria oral i la 
bonhomia de la gent d’aquestes contrades.

- la casa coneguda com els solans (PK 0+375) és una construcció moderna, tal 
vegada en substitució d’una edificació anterior, molt més modesta. 

- L’Hostal del Grau (PK 3+100) és sens dubte l’edifici més conegut de la contrada, i 
el que més es troba vinculat al camí ral i la seva història. Possiblement datat per primer 
cop al segle xiv, els seus murs quadrangulars massissos i un incipient sistema defensiu 
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a base d’espitlleres, evoquen la naturalesa bèl·lica d’aquest Hostal, situat en un dels 
punts clau per a totes les maniobres militars que se succeïren al collsacabra al llarg de 
tota la seva història. el cos principal, del segle xvii, fou cremat per l’exèrcit de napoleó 
i refet per Manuel de garganta just acabada la guerra del Francès, vers el 1815-16. els 
famosos porxos de la façana de migdia poden datar-se d’aquest moment. a l’exterior de 
la casa es conserva un pou amb una enorme cisterna, i els propietaris comenten que al 
voltant de l’edifici han localitzat nombroses restes ceràmiques i numismàtiques, al llarg 
del temps. 

- l’Hostalot (PK 3+830) també era conegut com l’Hostal de l’esca, i es troba es-
tratègicament situat al punt on es creuava el torrent per mitjà d’un pont o, potser més 
antigament, una passera. apareix citat ja al segle xviii, però l’edifici actual és una res-
tauració dels anys setanta del segle xx d’un edifici reconstruït ja al segle xix, qui sap si 
també cremat pels francesos a principis del segle xix. 

- Finalment, la serra forma un dels conjunts arquitectònics més espectaculars de la 
contrada. citada ja al segle xiii, és una casa que s’amplià considerablement a partir del 
segle xvi, precisament quan el camí ral inicià un període d’esplendor. 

els ponts

a banda de les pedreres i les cases, l’altra obra de fàbrica per excel·lència són els 
ponts. en el tram estudiat se’n localitzen dos: el cèlebre pont de l’Hostalot i el mig re-
descobert pont de les Marrades.

- l’actual pont de l’Hostalot (PK 3+800) fou construït probablement en ocasió de 
les grans campanyes de construcció de les Marrades, vers l’any 1730. les característi-
ques constructives concorden perfectament amb l’arquitectura rodal del segle xviii dels 
voltants, i fins i tot s’hi pot atribuir un cert aire de “classicisme” en les cornises i grans 
blocs situats a les bases. el pont del camí ral està construït amb pedra local desbastada 
lleugerament pels angles i la cara exterior. conforma una arcada de mig punt de la qual 
sobresurt la imposta, sense decoració. els murs estan lligats amb morter de calç i terra, 
però el material d’unió s’ha perdut en molts indrets. en planta, el tram de l’arcada és 
pronunciadament còncau pel costat occidental, i rectilini per l’oriental. els caps de pont 
són construïts adaptant-se al terreny i salvant el desnivell del camí. a una banda i l’al-
tra forma una plataforma trapezoïdal de grans dimensions, on l’empedrat original s’ha 
conservat en quasi la seva totalitat, amb els trencaaigües corresponents, etc. a l’inici de 
les obres s’apreciaven alguns problemes estructurals, causats per la nombrosa vegetació 
que ha crescut als murs, i la pèrdua de material d’unió, com per exemple a l’intradòs 
de l’arcada, en què han sorgit esquerdes profundes. aquest sector s’està consolidant en 
aquests moments. Per aquesta raó s’hi concentraren els primers esforços en restauració 
arquitectònica. 

- el batejat pont de les Marrades (PK 2+960) és en realitat un petit pont de conduc-
ció de les aigües de la torrentera que parteix de la font del grau (PK 3+000). Discorre 
est-oest i està construït amb pedra seca, sostingut pel que sembla una volta de canó, però 
que en realitat són dues obertures (nord i sud) amb arc de mig punt adovellat (la de la  
banda sud es troba en molt mal estat) i un cos central sostingut per grans llindes mono-
lítiques de pedra disposades en paral·lel. l’obertura nord mesura 160 cm de llum per 
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Figura 4. Els treballs arqueològics i l’estudi històric han permès formular una il·
lustració a tall hipotètic sobre “un dia en la construcció de les Marrades”. 

Dibuix: Guifré Pastó

 
180 cm d’alçada màxima. l’amplada màxima del pont són 550 cm, però per l’interior 
no és uniforme: el conducte s’estreny artificialment per un mur i un rebaix que deixen 
un pas útil de 110 x 110 cm. la tècnica constructiva és totalment coetània a la del pont 
de l’Hostalot. 

Les obres commemoratives

excepcionalment, en el cas del camí ral Vic-olot es pot parlar de l’existència d’al-
menys un element essencialment decoratiu i propagandístic, però també de caràcter 
commemoratiu. Es tracta de la fita del PK 2+680, que mesura: 155 x 37,5 x 37,5 cm. La 
cornisa arriba a un màxim de costat de 46 x 46 cm. el caputxó ocupa un total de 27 cm 
de l’altura total de la peça. es tracta d’un bloc monolític, ben conservat a excepció de 
dos costats de la cornisa, visiblement trencats, i en què hi manca una hipotètica creu de 
ferro, que devia estar inserida en el trau del centre del caputxó. Vistes aquestes apreci-
acions, queda clar que el monòlit caigué almenys en una ocasió, en què es malmeté la 
creu que el coronava i bona part de la cornisa. Per això no queda clar si la seva ubicació 
actual es correspon a l’original, i en tot cas és evident que en la seva primera ubicació la 
inscripció era llegible des del camí, amb facilitat, i no a l’anvers del que seria la teòrica 
cara. la caiguda es podria haver produït arran de les protuberants esllavissades que 
afecten les marrades i plataformes corresponents, sobretot en els PK 2+700 i 2+800. la 
col·locació actual es deu a una resituació moderna de gent de sant esteve d’en Bas als 
anys seixanta o setanta del segle xx. com a record de la commemoració de les obres, es 
col·locà un monòlit de pedra, com si fos una fita, amb l’exhortació llatina “LAUDETUR 
noMen DoMini” (‘lloat sia el nom del senyor’), l’escut del corregiment de Vic (el  
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Figura 5. La fita commemorativa

 
mateix que la ciutat), i l’any (a la base). la frase llatina és un fragment del psalm 112, 
en la sentència “a solis ortu usque ad occasum eius laudetur nomen Domini”, és a dir, 
‘des que surt el sol fins que es pon, lloat sia el nom del Senyor’. 

Les obres d’enginyeria

Plataformes i talussos

al llarg de les Marrades, els constructors es veieren obligats a fer importants obres 
d’enginyeria per tal de resoldre les dificultats que imposava el terreny i la seva topo-
grafia (molts pendents i zones abruptes). A causa d’aquestes, i sobretot en el tram 5, el 
camí es construí en serpent, és a dir, en curts fragments rectes sostinguts per sòlides 
plataformes (més o menys quadrades o rectangulars) i murs de contenció fets amb blocs 
de pedra seca, reblerta i concertada, de vegades de dimensions considerables, algunes 
treballades en la seva part externa o, si més no, desbastades lleugerament. aquestes pla-
taformes i murs de contenció són els elements constructius més importants del camí, ja 
que en alguns punts superen els 40 m2 de superfície i els 6 m d’alçària, respectivament. 

les corbes que hi ha entre cada tram recte són molt tancades i amb uns pendents que 
en certs llocs oscil·len entre el 10 i el 20 %. Això provocava que els vehicles (bàsica-
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ment carros) que hi poguessin passar (si és que realment en circulà mai cap) tinguessin 
molt poc espai per girar i carreguessin tot el seu pes en la cantonada exterior, exercint 
una pressió que amb el temps hauria afectat l’estructura, o si més no gran part d’aquesta, 
ocasionant el seu enderroc o esllavissament. totes aquestes causes motivaren que s’ha-
guessin de reforçar les plataformes dels angles, de vegades col·locant-hi lloses de pedra 
molt més grans (algunes d’1 m de llargada per 70 cm d’amplada) i farcint l’interior 
dels murs amb pedruscall massís, sense terra. tots aquests murs són de gravetat, amb 
extradós vertical i lleugerament intraplomat, seguint la regla emprada habitualment per 
al dimensionament de murs.

Paviments 

D’entrada s’ha procurat saber si sota el paviment empedrat que hi ha es localitzen res-
tes d’un paviment anterior. Per això s’han practicat 3 sondejos, als PK 3+800, PK 2+740 
i 2+600, sense que s’hagi obtingut cap resultat. l’empedrat està assentat sobre la terra, 
sovint directament sobre la roca, i potser s’aprecia simplement una mínima capa de terra 
amb pedruscall a mode d’anivellament. En aquest sentit, l’estratigrafia és absolutament 
simple, indicadora, per altra banda, d’una obra feta de pressa i sense gran pressupost. 

Per les característiques generals que presenta el camí, la seva calçada està constru-
ïda (seguint models clàssics) a base de dues filades de carreus quadrats o rectangulars, 
ben tallats i de mesures variables (amb una mitjana de 30-40 cm d’amplada, tot i que 
n’hi ha de gairebé un metre), que limiten els extrems exteriors, anomenats margines o 
crepides. aquests carreus són tallats en pedra local (com tota la resta). cal dir que en 
els fragments de calçades sostinguts per murs de contenció o talussos, aquest encintat 
exterior és a la vegada el coronament superior d’aquestes estructures, és a dir, la darrera 
filada del mur. 

l’espai comprès entre les dues cintes de carreus és empedrat amb pedres, llambordes 
i lloses de formats molt irregulars, dels quals es poden discernir almenys 6 tipologies:

- Plec de llibre: pedres de mida mitjana o petita col·locades arrenglerades verticals 
en filades més o menys regulars. És el paviment més comú, present amb intermitències 
i major o menor intensitat, en un 50 % aproximadament de les Marrades. 

- lloses quadrangulars mitjanes: no és el més habitual, però se’n localitzen en al-
guns punts al llarg dels trams 5, 7 i 8. Val a dir que l’enllosat de les plataformes a banda 
i banda del pont de l’Hostalot, al PK 3+800, és pròxim a aquesta tipologia. 

- lloses quadrangulars grans: era un paviment especial, només destinat als punts 
d’especial fragilitat o de molta erosió, com per exemple les entrades i sortides de les 
plataformes de les Marrades al tram 5. els casos més espectaculars es poden apreciar al 
PK 2+760.

- lloses poligonals: tampoc no és el més habitual, però es documenta en alguns 
punts de la recta PK 2+870 – 2+900 i la 2+760-2+800.

- irregular o combinat: en alguns punts, dispersos pels trams 5, 7 i 8, hi ha fragments 
d’empedrat indefinibles per la seva irregularitat. 

- roca natural: no es pot dir que sigui un sistema de paviment pròpiament dit, però 
sí que és cert que en alguns punts, especialment als trams 2, 3 i 8, el camí discorre direc-
tament per sobre la roca, que això sí, fou picada i aplanada en el moment. 
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Figura 6. El pont de l’Hostalot: documentació arqueològica dels paviments

Sistemes de drenatge

constitueixen les obres d’enginyeria més necessàries per a la mateixa conservació i 
ús de la via, que s’hagueren de construir i anar mantenint (i, per tant, reformar); són tots 
els sistemes de desguàs i drenatge de les aigües pluvials i de torrenteres naturals. cal fer 
esment que, fins i tot actualment en les modernes carreteres, una de les obres més im-
portants que s’hi fan és la que es fa per solucionar els problemes derivats de l’evacuació 
de les aigües per tal d’evitar possibles inundacions i destruccions parcials de trams del 
camí. el mateix camí quan adopta una secció lleugerament arquejada, ja preveu que les 
aigües el discorrin pels laterals. 

- trencaaigües. concebuts per evacuar l’aigua de pluja i les torrentades quan aques-
tes discorrien per la calçada, també en aquells llocs on hi ha un desnivell important, són 
una filada de carreus verticals que travessen en diagonal la calçada, i sobresurten uns 
quants centímetres de les lloses de l’empedrat. els trencaaigües impedien que l’aigua 
circulés lliurement per damunt del paviment i la desviaven lateralment, fent que sobre-
eixís pels marges.

els carreus que formen aquests trencaaigües són de forma rectangular, molt més 
allargassats que alts, construïts amb pedra del país i retocats en les seves sis cares. les 
seves mesures van variant en funció de les altres estructures que formen la via, però 
oscil·len entre els 35 cm i els 70 cm de llargada, no més de 40 cm d’alçada i de 10 a 30 
cm d’amplada. els trencaaigües estan formats per un nombre indeterminat de carreus, 
segons les mesures d’aquests i l’amplada que presenti la via; la mitjana, però, és de 8 a  
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Figura 7. Planta ideal dels diferents tipus de paviments

 
12 blocs per estructura. localitzem aquests trencaaigües només en els fragments rectes 
de via, mai enmig dels revolts, però en canvi sí en els extrems de les seves plataformes. 
se n’han documentat en tota l’àrea estudiada, però és en els trams 5 i 8 on se n’han 
conservat un nombre més elevat.

- Filades travesseres. no són pròpiament un trencaaigües (poden ser confoses amb 
aquests), però comparteixen quasi les mateixes característiques constructives. Varien en 
la disposició en la capçada, que és completament en horitzontal, i solen estar fetes amb 
pedres de gran volum, normalment més amples que les fines lloses dels trencaaigües. 
es col·locaven alternativament amb aquests, i servien per enfortir i consolidar el ferm, 
especialment en les rectes, on el pendent i la llargària de l’empedrat el feien més vul-
nerable. 

- Desguassos. Un altre sistema d’evacuació d’aigües documentat és la filtració per 
sota el paviment mitjançant clavegueres i desguassos subterranis que aboquen l’aigua 
en el vessant de muntanya dels camins. si bé se n’han detectat nombrosos casos en al-
tres camins antics, com la via del capsacosta, al camí del grau només se’n documenta 
un, sota la plataforma del PK 2+870. està coberta amb falsa volta i pedres allindades, i 

11.indd   260 14/9/12   12:40:34



Les Marrades del Grau d’Olot 261

mesura 130 x 120 cm de màxima llum i 3 m de fondària màxima. el desguàs s’obre per 
la part baixa exterior del mur de contenció. així, la seva construcció esdevé com una 
forma de canalitzar aquests corrents naturals d’aigua procedents de la font del grau o 
de més amunt, i n’anul·la els possibles efectes (inundacions, desbordaments, crescudes 
sobtades del cabal). 

- Filtració pel paviment. és un altre sistema d’evacuació d’aigües solament de pluja, 
que consisteix en el drenatge d’aquestes aigües per mitjà de la filtració a través de les 
juntes del paviment. el desguàs posterior es feia a través del terreny o de les juntes dels 
carreus situats en els talussos.

- Pendent lateral. el darrer sistema documentat, el més obvi, per canalitzar l’aigua 
de la pluja i evitar inundacions, el trobem en el seu disseny constructiu mateix. el camí, 
en molts dels seus trams, presenta un peralt amb pendent cap a la zona de desmunt, això 
és cap a la vessant de muntanya, i en altres ocasions a l’inrevés, cap a l’exterior. només 
en un punt s’ha pogut detectar la presència d’una cuneta, tallada a la roca, al PK 3+770, 
just abans d’arribar al pont de l’Hostalot. 

Elements de seguretat viària

en un ordre diferent, tocant a qüestions de seguretat, s’han de citar també els pi-
lons o guarda-rodes presents a la vora de molts trams. els pilons estan col·locats entre 
carreus de les cintes laterals que delimiten l’estructura de la calçada, sobretot en el seu 
marge exterior i en els llocs on les plataformes i els murs de contenció eren més alts. 
així, es localitzen tant en els trams rectes com en revolts i angles, depenent solament de 
la perillositat que representa el fet de circular-hi. són pilones tallades en pedra conglo-
merada de la zona, de formes molt variades i sovint irregulars (quasi cilíndrics, cònics, 
triangulars o, fins i tot, recordant esteles discoïdals) i lleugerament desbastades en les 
seves cares exteriors. la seva alçada oscil·la entre els 50 i els 75 cm i es troben separats 
entre si per un interval que va des dels 120 als 50 cm, depenent de cada sector, o bé en 
una filada contínua.

Figura 8. Panoràmica del sector de les Marrades del Grau 
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5. Les Marrades del Grau: els materials arqueològics mobles

Els materials ceràmics 

els materials ceràmics que s’han localitzat en aquest tram del camí ral són força 
escadussers (69 fragments) i no aporten gaires dades al seu coneixement històric i arque-
ològic. això és degut, en gran part, al fet que la intervenció ha contemplat la neteja dels 
paviments, excavant només els sediments superficials acumulats en els darrers decennis, 
quan el camí anà entrant en desús (aquesta observació és aplicable tant als materials 
ceràmics, com als de vidre i als de metall).

Una vegada fet aquest aclariment, podem afirmar que els materials ceràmics més 
antics cal emmarcar-los entre els segles xvii i xviii i estan representats per un plat 
policrom d’importació italiana, per un altre plat d’influència francesa i per diversos 
fragments de plats de ceràmica blanca i blava (catalana) d’orles diverses, de la cirereta 
i de la ditada. 

aquesta ceràmica entra dins del grup de les anomenades de luxe, fet que queda 
reflectit en l’escàs nombre de les restes recuperades, ja que aquest tipus de material, era 
utilitzat en molt comptades ocasions pel fet que era una peça cara en el mercat.

La resta de peces ceràmiques, a partir de la seva funció, es poden classificar en:
- atuells per beure i de transport. Dels atuells per beure, el més característic de la 

terrissa catalana és el càntir. i per al transport, el poal. aquests foren emprats ja des de 
l’edat mitjana i arriben fins als nostres dies. 

- atuells de rebost. amb un ús destinat a l’emmagatzematge dels diferents tipus de 
productes que s’anaven consumint al llarg de l’any i que eren guardats en aquests conte-
nidors. cada un d’ells tenia una funció determinada, com és el cas del cossi o les gerres 
usades per conservar aliments.

- atuells d’ús domèstic. tenim la representació d’un fragment d’escalfeta. es tracta 
d’un recipient per posar-hi caliu per escalfar el llit. té forma de plat amb un mànec.

- atuells de taula. a diferència d’ara, el tipus de vaixella de taula era més limitat 
i constava bàsicament d’escudelles, pitances, plats plans, plates, servidores, bols, tots 
aquests vidriats i alguns decorats amb motius vegetals. 

Figura 9. Els fragments de ceràmica i ferradura, a més d’altres restes metàl·liques, 
són els objectes recuperats més habituals a les Marrades del Grau
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a més del material ceràmic per als atuells de taula, es trobaren també peces de vidre 
que passen a formar part d’aquest tipus de vaixella, com ara les ampolles.

Els materials metàl·lics

La naturalesa dels elements localitzats es pot classificar en quatre grups principals: 
ferradures d’animals, eines agrícoles, material militar, i un quart grup de material divers, 
no agrupable perquè es tracta de troballes úniques.

A. Ferradures d’animals: el camí ral, i sobretot les Marrades del grau, foren 
una via de trànsit constant de traginers i persones en general que utilitzaven la trac-
ció animal per al propi transport o bé per al transport de mercaderies. Per aquesta 
raó, i a banda dels materials ceràmics, s’ha localitzat un bon nombre de fragments 
metàl·lics, bàsicament corresponents a ferradures de moltes tipologies i èpoques. 
el desgast de les ferradures era més intens quan es practicava una pujada o una 
baixada, en contrast amb el desgast mínim quan el recorregut era en pla. Moltes es 
trencaven i s’abandonaven pel camí. Després de les converses mantingudes amb el 
ferrer de Joanetes (tota una institució local), es poden discernir almenys 4 tipus de 
fragments de ferradura:

- cavall / euga: la que mostra un diàmetre més gran, de punt rodó, puntes circulars i 
clavetejat regular. és la menys representativa, i se n’han localitzat només 2 fragments.

- Matxo / mula: identificable amb facilitat, perquè la corba és d’un diàmetre menor i 
les puntes baixen en paral·lel. el gruix i l’amplada de la planxa metàl·lica són superiors 
a qualsevol altra tipologia, i les dimensions podien oscil·lar aproximadament un 30%, 
en funció de la mida de l’animal. és del tipus del qual s’han localitzat més fragments, 
i està present en totes les àrees en què s’ha desenterrat el paviment. és probable que en 
els trams intervinguts n’hagin quedat innombrables fragments més in situ, com ho prova 
que quan es dugueren a terme les prospeccions amb detectors de metalls, es comprovà 
que la densitat de fragments era molt superior a la trobada fins llavors. 

- ase: semblant a la ferradura de matxo, però de mida i gruix més petits, i amb 
el punt més arrodonit, a mig camí entre el cavall i el matxo. Se n’han identificat pocs 
fragments.

- Vaca: amb certesa només s’ha identificat un fragment d’aquest tipus. No era una 
ferradura corrent, amb corba i dues puntes, sinó que era només la meitat d’una ferradura 
habitual. en ocasions especials, quan les vaques eren d’alta qualitat i havien de circular 
per camins empedrats o d’especial dificultat, se’ls ferraven els unglots externs de les 
potes amb un tipus de ferradura de molt de gruix i molt ampla, adaptada a la mida i la 
forma de l’unglot. 

B. Eines agrícoles: en diversos punts dels trams 5 i 7 s’han localitzat fragments 
metàl·lics d’eines del camp, entre les quals destaquen fragments de podall, aixades i da-
lles. alguns d’aquests fragments podrien pertànyer a eines que s’utilitzaren en la cons-
trucció o refaccions posteriors de les marrades. 

C. Material militar: en aquest s’inclouen un grup de bales i dos obusos pertanyents 
a munició republicana de la guerra civil espanyola de 1936-1939. 

- s’han localitzat un total de 21 casquets de bala (PK 3+080), dels quals només un 
contenia encara la bala. els 20 primers corresponen a casquets per a Mauser, el fusell 
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més utilitzat per les forces republicanes durant tota la guerra civil espanyola de 1936-
1939. el fet que portin l’any 1937 a la base revela que foren fabricats en factories col-
lectivitzades. a la garrotxa hi hagué diverses fàbriques d’armament durant la guerra, 
una que fabricava contingut per a explosius a la canya, i una altra de munició a olot. 
l’únic casquet de sèrie diferent correspon a un fusell Mausing, menys conegut que l’an-
terior, però igualment utilitzat per les forces republicanes.

- Dos obusos sense l’espoleta, però encara no detonats, el primer al PK 2+960 (37,5 
x 10 cm de diàmetre) i el segon al PK 2+900 (36 x 10 cm de diàmetre)

D. Material divers: grup format per peces metàl·liques inclassificables, probable-
ment pertanyents a algun tipus de maquinària o eina que no es pot concretar. alhora 
s’inclouen estris domèstics, com tisores, i alimentaris, com llaunes, la majoria d’escàs 
interès arqueològic. 

6. Conclusions

- les Marrades del grau constitueixen el punt de més elevat interès històric i ar-
queològic de l’antic camí ral de Vic a olot. l’estat de conservació de molts trams de 
paviment i de les estructures de fàbrica i enginyeria conservades certifiquen aquesta 
apreciació. a tot això cal afegir-hi l’evident interès paisatgístic i esportiu. Per tot això les 
Marrades cal que siguin considerades com un dels elements de més valor dins l’àmbit 
de l’arquitectura pública moderna de catalunya, i protegides institucionalment al nivell 
que els correspon. 

- Les Marrades es troben en un enclavament geogràfic d’alt valor estratègic des de 
temps pretèrits, ja que permetia creuar el collsacabra des de la plana de Vic per des-
cendir a la Vall d’en Bas, des d’on es prosseguia vers la Vall de Bianya i camprodon 
per la coneguda via del Capsacosta (antic camí ral d’Olot a Camprodon), fins que pel 
coll d’ares es creuava a França. aquest itinerari es pot assimilar amb el de la coneguda 
Strata Francisca, que igual que el camí ral, partia de Vic i començava a enfilar el Collsa-
cabra creuant el pont medieval de roda de ter. 

- no obstant això, les Marrades del grau no foren l’únic punt de pas per creuar els 
cingles de Pruit en aquella zona, ja que existeix (i és urgent i suggeridor fer-hi una in-
tervenció arqueològica) la denominada carretera del rei o camí de trafa, un camí molt 
antic de característiques aparentment romanes o altmedievals, tan monumental com les 
Marrades del Grau, que enfila l’altiplà pel coll d’Uria i arriba fins als camps de Trafa del 
mas torrent, en direcció a rupit. Però entre els segles xvi i xviii es potencià el pas pel 
grau, de manera que allí hi intervingueren els poders públics i en l’altre no. amb tot, les 
dues vies estaven encara operatives a mitjan segle xx. 

- a la baixa edat mitjana s’empraren els camins que baixaven del collsacabra cap a 
Vic per al transport de fustes del vescomtat de Bas amb destinació a les drassanes reials 
de Barcelona. en aquest sentit, s’ha descobert que l’any 1428 el rei alfons el Magnànim 
promogué un projecte per construir una carretera que fos apta per al transport de fusta 
en carros, amb destinació a les drassanes. 

- a causa de la situació estratègica excepcional, el pas del grau ha mantingut en els 
segles una importància militar de primer ordre. l’estiu de l’any 1462, durant la guerra 
que enfrontà la generalitat amb el rei Joan ii, el cabdill remença Francesc de Verntallat 
es féu fort al grau, que reparà, i mantingué sota el seu poder la muntanya de girona en 
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favor del rei. al llarg de l’edat moderna el grau fou trepitjat per exèrcits de múltiples 
nacions, en tots els conflictes bèl·lics que sacsejaren Catalunya i Europa entre els segles 
xvi i xix. i encara fou testimoni excepcional de la retirada republicana i la conquesta 
franquista de la garrotxa l’hivern del 1939. 

- les Marrades que hom veu actualment foren construïdes en la seva major part en-
tre els anys 1729 i 1731, per voluntat del corregidor de Vic, José de avilés i iturbide, el 
qual fou el braç executor al seu corregiment dels designis de la cort i del capità general 
de catalunya, el marquès de risburg, pel que fa a la necessària renovació de la xarxa 
viària al Principat. Participaren en la seva construcció contingents d’obrers de diverses 
especialitats procedents de molts pobles del corregiment de Vic, tinguessin o no vincu-
lació amb el trajecte del camí ral Vic-olot. 

- la intervenció arqueològica no ha permès advertir la presència de cap altre pavi-
ment empedrat per sota del que es trepitja actualment, i aquest correspon inequívoca-
ment a les obres del segon quart del segle xviii, amb les lògiques refaccions i reparaci-
ons posteriors. 

- Per les característiques constructives del camí i l’especial dificultat en algun dels 
seus trams, no es pot afirmar amb rotunditat que hi circulessin carros habitualment. Això 
no vol dir que no n’hi haguessin passat, però si ho van fer, fou de forma puntual. el mo-
tiu d’empedrar les Marrades del grau era garantir que malgrat la pluja (quan era neu, és 
clar, s’agreujava el problema) s’hi pogués circular, per així garantir el transvasament de 
mercaderies o contingents de soldats en moments d’urgència. 
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El poblat ibèric del Turó de Ca n’Oliver 
(segles vi-i aC). 
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Joan Francès, aJuntament de cerdanyola
marc Guàrdia, col·lectiu de recerques arqueolòGiques 
de cerdanyola

1. Introducció

el poblat ibèric de ca n’oliver es troba situat al municipi de cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental), concretament al barri de Montflorit, en un dels primers contraforts 
paleozoics de la serra de collserola. al peu mateix del turó discorre la riera de sant cu-
gat que en certa manera separa els paquets sedimentaris que rebleixen la depressió dels 
suaus turons característics de la serralada Litoral de la qual Collserola forma part.

el turó té una altitud de 138 m sobre el nivell del mar i s’estén seguint un eix de 
direcció e-W. Per la seva situació i altitud, constitueix un mirador privilegiat sobre cer-
danyola i tota la plana del Vallès (Ripollet, Sabadell, Terrassa...), fins al Montseny i la 
serralada Prelitoral. les seves coordenades són 2º 08’ 12” long. e i 41º 28’ 57” lat. n. 
(c. utm: 31dF277927).

Ca n’Oliver exemplifica, en certa manera, el que ha estat l’evolució de l’arqueolo-
gia catalana pel que fa a la manera d’entendre com afrontar l’estudi i recuperació d’un 
jaciment i quins són els seus objectius últims. Les primeres referències bibliogràfiques 
a l’indret com a estació arqueològica, el treball dels afeccionats, l’oblit, les agressions 
urbanístiques, les intervencions programades l’adequació de les restes i la construcció 
d’un museu per part de l’Administració exemplifiquen quina ha estat l’evolució de l’ar-
queologia de catalunya al llarg quasi d’un segle.

2. Les primeres intervencions arqueològiques

La primera notícia sobre l’existència de restes arqueològiques en aquest lloc la donà 
Bosch Gimpera el 1919 (Bosch Gimpera, 1919) i, des de llavors, aquest jaciment serà 
citat en altres ocasions (Serra-Ràfols, 1930; Almagro et al., 1945). Posteriorment, a. 
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Balil (Balil, 1952) va fer una primera aproximació cronològica, a través de materials 
recollits superficialment durant una prospecció que efectuà entre els anys 1950-52. No 
serà, però, fins al 1954 que es duran a terme les primeres excavacions sistemàtiques, a 
càrrec de J. Barberà, M. Caballé, R. Pascual i J. Rovira tutelades per l’aleshores Museu 
d’Arqueologia de Barcelona. S’excavaren uns deu àmbits i part de la possible muralla 
de tanca del poblat, que posteriorment foren tapats i restaren oblidats. Com a resultat 
d’aquests treballs es van distingir dues fases d’ocupació: una primera que es va datar 
entre el 450-330 aC i una altra, més moderna, entre el 250-50 aC. Totes dues fases que-
daven separades per un període de temps en què, segons els seus excavadors, el poblat 
havia estat abandonat (Barberà et al., 1960-61; Barberà et al., 1962).

Durant els anys seixanta i setanta, el jaciment patí un procés ràpid de deteriorament 
a causa del creixement urbanístic incontrolat del barri de Montflorit. És en aquesta èpo-
ca que es construeix al vessant sud un parc infantil i un dipòsit d’aigua al mateix cim 
del turó. a aquests elements es van sumar dues torres d’alta tensió, una línia de baixa 
tensió i la canonada que, procedent del dipòsit, creuava el poblat d’est a oest. el resultat 
d’aquestes accions va ser un espai degradat. La intensa antropització feia pensar que el 
jaciment estava molt malmès i així constava en alguns estudis especialitzats com la tesi 
doctoral de Joan sanmartí (sanmartí, 1986). 

el 1986, un grup de persones interessades en l’arqueologia, moltes d’elles estudi-
ants de l’autònoma, van iniciar contactes amb l’ajuntament de cerdanyola per plan-
tejar la possibilitat de reprendre les excavacions a ca n’oliver. al mes de setembre del 
mateix any, es va dur a terme una petita campanya d’excavació al bell mig del camí que 
menava al dipòsit d’aigües de Barcelona que va donar com a resultat la localització de 
dues primeres habitacions en força bon estat de conservació. 

després d’aquesta primera intervenció, el crac (col·lectiu de recerques arque-
ològiques de Cerdanyola), entitat fundada a partir de la primera intervenció en el jaci-
ment, va dur a terme diverses campanyes amb el suport econòmic de l’ajuntament de 
cerdanyola i la Generalitat de catalunya entre 1987 i 1991. 

aquests treballs van permetre replantejar l’antic esquema cronològic proposat per 
Josep Barberà, remuntant els orígens del poblat fins al darrer terç del segle vi ac (Barrial, 
Francès, 1991), possibilitat que ja havia apuntat Joan Sanmartí a la seva tesi doctoral sobre 
la Laietània ibèrica (Sanmartí, 1986). L’estudi dels materials recuperats feia pensar que no 
hi havia cap hiatus d’abandonament entre el 330 i el 250 aC, tampoc no es van localitzar 
noves cambres datables entre els segles iii i i aC i, per tant, contemporànies de les excava-
des per l’equip de J. Barberà. Això va fer suposar que, durant l’anomenada fase 3 pel nou 
equip d’arqueòlegs, s’havia produït un despoblament parcial de l’assentament, expressat 
en una reducció de la superfície ocupada. En campanyes posteriors va ser possible matisar 
de manera important, l’evolució de l’assentament, tal com veurem més endavant.

El 1991 les dificultats tècniques i de pressupost, que havien anat creixent amb el 
temps, van aconsellar suspendre els treballs fins que no es trobés una solució adient als 
problemes plantejats. cap resta constructiva quedava visible, ja que les zones excavades 
havien de ser reomplertes amb sauló per conservar el camí d’accés al dipòsit situat al 
cim del turó. 

el 1998, després d’una aturada de 6 anys, ca n’oliver es va integrar dins del Projecte 
de Recuperació del Parc de la Riera de Sant Cugat cofinançat pels fons FEDER. La im-
portant intervenció arqueològica feta entre 1998 i 1999 va permetre posar al descobert una 
àmplia franja d’un barri de cases, la porta d’accés al recinte i part dels sistemes defensius 
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d’aquest assentament (asensio et al., 2002). També va fer possible soterrar o reubicar la 
línia de baixa tensió i la canonada de l’aigua amb la creació d’un nou accés al dipòsit al 
vessant nord, fora de la zona arqueològica, la qual cosa alliberà així la superfície interior i 
permeté l’excavació en extensió del poblat. a partir d’aquest moment les campanyes es van 
anar succeint fins a l’any 2009, en què la confluència de diferents factors com la construcció 
del museu i els primers signes de la crisi econòmica determinaren l’aturada dels treballs.

3. Els resultats arqueològics: les fases

El conjunt de tasques dutes a terme aquests darrers anys (1998-2009) han fet pos-
sible copsar l’abast real d’aquest jaciment. ca n’oliver presenta una gran complexitat 
estructural i estratigràfica que ha permès obtenir una seqüència evolutiva força precisa 
(Francès et al., 2005). Fins avui hem identificat 8 moments d’ocupació superposats, 
agrupats en quatre fases que comprenen des del segle vi fins al segle i ac, és a dir totes 
les fases del món ibèric, cosa que dóna al jaciment un paper rellevant en l’estudi de les 
comunitats ibèriques de la Laietània.

3.1. La fase 0 (vers el 550/535 aC)

Està representada bàsicament per diversos elements excavats directament a la roca. 
És evident, per la seva freqüència i disposició, que no corresponen a les construccions 
situades en cotes superiors i, en alguns casos, estan tallats per la gran cubeta fundacional 
de la fase 1. Els forats de pal apareixen en gran quantitat en el vessant sud, mentre a les 
bandes est i nord del turó, la presència d’elements atribuïbles a aquest moment és força 
menys important. en determinades parts situades a l’exterior del perímetre mural del 
poblat també apareixen diverses alineacions de pals que indicarien que aquest tipus de 
construccions s’estendrien pel vessant aprofitant les zones més o menys planes. Aquest 
fet és força evident a l’est de la porta sud.

Diversos retalls dispersos, situats per sota els nivells fundacionals, posen en evi-
dència l’existència de cabanes (Fig. 1). Quasi al cim trobem part del traçat d’una gran 
cubeta amb restes d’un paviment de terra piconada. el mateix podríem dir de l’extrem 
est del poblat on localitzem, sota mateix de la torre, un retall a la roca i diversos forats de 
pal que podrien correspondre a aquest moment. Fins i tot en la reexcavació d’una part de 
les habitacions documentades per Barberà va aparèixer un retall de planta subrectangu-
lar que també identifiquem com a fons de cabana. Tot i que conservades parcialment, ja 
que s’han vist afectades per construccions de fases posteriors, totes tenen en comú una 
tendència rectangular amb unes amplades entorn als dos metres i mig i llargades que en 
cap cas serien més curtes dels 3 metres.

En general, les alineacions d’aquests grups de forats apunten cap a construccions 
rectangulars o subrectangulars sense que, per ara, se’n pugui precisar amb exactitud la 
tipologia específica. Malgrat tot, sembla que hi hagi un cert paral·lelisme amb la fase 
antiga del proper jaciment de Can Xercavins on la fase inicial, corresponent al període 
ibèric antic, està representada per diversos fons de cabana associats a sitges (Francès, 
2000, p. 39). En aquest jaciment sí que ha estat possible definir les característiques 
bàsiques d’aquesta mena de construccions que són la planta rectangular, simple o com-
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partimentada, delimitada per trinxeres de fonamentació i forats de pal situats a l’interior. 
En algun cas, el terra d’habitació és dins d’una cubeta i els forats de pal es disposen 
perimetralment. En tots els casos es tracta de construccions de mida força modesta i de 
gran simplicitat que recorden els models habitacionals de períodes anteriors (Asensio et 
al., 2001, p. 234).

Aquestes característiques de la fase inicial de Ca n’Oliver serien paral·leles a les 
d’altres jaciments com Burriac (Benito et al., 1986, p. 19) o l’illa d’en reixac (martin, 
sanmartí, 1978, p. 445) en els quals les ocupacions més antigues també estan represen-
tades per cabanes. al llarg del segle vi ac aniran apareixent les primeres cases constru-
ïdes amb sòcol de pedra i elevació amb tovot.

Així, doncs, interpretem aquesta fase inicial com un moment preurbà, anterior a les 
primeres construccions en dur, format per cabanes fetes amb materials peribles. Malgrat 
que no podem plantejar un esquema d’organització concret, sembla que les cabanes es 
trobaven força agrupades al vessant sud, el més favorable per ubicar-hi l’assentament, 
mentre que el vessant nord no presentava la mateixa densitat. els materials associats 
recuperats són tipològicament indiscernibles dels de la fase 1, per la qual cosa la datació 
precisa d’aquesta fase 0 sigui problemàtica. Creiem, però, que en funció de l’estratigra-
fia es podria situar en un moment anterior al darrer terç del segle vi ac, però en un con-
text ja ibèric, ja que no hem pogut identificar al llarg dels diversos anys d’excavació cap 
material que tipològicament ens remeti a contextos anteriors de primera edat del ferro.

3.2. Fase 1 (525-425 aC)

No serà fins el darrer quart del segle vi aC que començarem a trobar les primeres ma-
nifestacions pròpiament urbanes a l’assentament. L’ocupació del turó en aquest moment 
ja prefigurarà, en bona mesura, l’àrea ocupada en els segles posteriors. Trobarem ara que 
les zones d’hàbitat s’estenen tant pel cantó nord com pel vessant oposat de solell (Fig. 
1). les característiques d’aquesta ocupació combinen elements vinculats a la tradició 
constructiva anterior, emprant profunds retalls a la roca, així com la construcció en dur, 
ara amb murs de pedra, i la vertebració d’espais domèstics i zones comunes de pas. en 
aquest sentit el barri sud serà fruit de l’excavació d’un retall practicat a la roca de més de 
50 metres de llargada conservada, amb una amplada regular que oscil·la a l’entorn dels 
2,5 metres i amb una profunditat màxima conservada de 50 centímetres. Els habitatges 
vindrien definits per la construcció d’un mur de capçalera comú, a l’interior d’aquest 
gran retall, compartimentant els espais amb murs perpendiculars, tot i que a vegades 
són lleugerament oblics per tal d’augmentar la superfície ocupada limitada pel retall. 
D’aquesta manera s’ha obtingut una bateria d’habitatges de dimensions modestes i amb 
una gran simplicitat pel que fa a l’organització interna, ja que semblen correspondre a 
cases d’una sola cambra. El terra de les habitacions presenta un anivellament fet amb una 
argila plàstica força compactada, la qual regularitzava el sòl de les habitacions i, possi-
blement, les aïllava de la humitat de la roca. Les cobertes, recolzades sobre els murs, es 
complementen, en algun cas, amb pals drets encaixats en forats profunds fets a la roca, 
sovint amb diàmetres considerables i falcats amb lloses de pedra. De la seva organització 
interna també en destaca el grau de simplicitat, reduïda en aquest barri sud a la trobada de 
dues llars de foc i una cubeta, la qual cosa exemplifica que en aquest moment la majoria 
d’activitats s’esdevindrien a l’exterior, i que la casa era bàsicament un aixopluc.
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Figura 1. Planta del poblat en l’ibèric antic (fases 0 i 1)

Després d’aquest moment fundacional, i dins la mateixa fase de l’ibèric antic, tro-
bem un segon moment de remodelació d’aquests àmbits, tot i que conservant els trets 
bàsics prèviament definits. Bàsicament consisteix en el rebliment parcial del retall de 
la roca i, per tant, l’elevació dels nivells d’habitació que continuen funcionant, però 
encaixats en el retall.

No hem d’oblidar que aquest gran retall amb el mur de capçalera està definint un 
espai comú de circulació que vertebra aquest barri de cases pel seu cantó nord, i que el 
límit de les cases queda a prop del vessant sud. de la mateixa manera, en el límit est 
d’aquest barri, un cop conclosa la zona d’hàbitat trobem un espai buit, just abans d’on 
s’ha localitzat restes d’una altra casa d’aquesta primera fase. No deixa de ser interessant 
de veure com en les fases posteriors aquesta zona de pas serà aprofitada per construir-
hi una de les portes de l’assentament, fet que reforça el caràcter urbà d’aquest moment 
fundacional.

Al cantó oposat del turó, al barri nord, també s’hi han localitzat evidències d’ocupa-
ció d’aquesta primera fase, sense que puguem precisar si són del mateix moment funda-
cional que al barri sud o més avançats en el segle v ac. no obstant això, la concepció en 
la construcció és idèntica, ja que s’ha localitzant un altre retall allargat de grans dimen-
sions concebut per encabir-hi els espais d’hàbitat. En aquesta àrea no s’han conservat 
tan bé com al barri sud els murs que compartimentarien els espais, tot i que el retall està 
ben proveït de nombrosos forats de pal, fet que tal vegada emfasitzaria un pes més gran 
en la construcció amb materials peribles.

Cal destacar que en aquest moment es fan evidents els primers dispositius de caire 
col·lectiu, destinats a la conducció d’aigües. És en aquest barri nord on trobem una rasa 
excavada a la roca que discorre paral·lela al límit del retall de la banda nord per evacuar 
les aigües i prevenir-ne la inundació. De la mateixa manera, al barri sud, aprofitant l’es-
pai definit per l’accés, és on s’excavà una claveguera que facilitava la sortida de l’aigua 
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de pluja del carrer principal vehiculant-la vessant avall, per l’únic punt no ocupat per 
habitatges.

Si d’aquest primer moment no hem pogut avançar gaire en el coneixement de la 
distribució interna de les llars, sí que hem pogut evidenciar com ja en aquest moment 
trobem indicis de rituals domèstics. A aquesta primera fase pertanyen tres dipòsits de 
restes d’ovicaprins així com una inhumació infantil. 

també és singular d’aquest primer període l’absència d’alguna estructura d’em-
magatzematge, que sí que trobem en les fases posteriors, ja sigui tant a l’interior com a 
l’exterior de l’assentament. Cal posar de relleu aquest fet, ja que no ens és desconegut 
en altres jaciments propers com el de Can Xercavins, on la fase inicial, corresponent 
al període ibèric antic, està representada per diversos fons de cabana associats a sitges 
(Francès, 2000), o en alguna sitja aïllada d’aquesta cronologia localitzada en la plana de 
Cerdanyola (Guàrdia, 2009).

La data inicial per a aquest moment cal situar-la a finals del segle vi o principis del 
v aC. Corresponen a aquesta fase les característiques ceràmiques pintades amb motius 
geomètrics (bandes i cercles), les de cocció reductora amb perfils de filiació indígena 
i altres d’influència mediterrània, a part de les produccions a mà característiques de 
l’ibèric antic (Fig. 2). crida l’atenció l’absència de materials d’importació (menys d’un 
1% del total d’exemplars). De fet, tan sols hem documentat un petit fragment de nansa 
d’una copa d’imitació aticojònia de producció grecooccidental provinent dels nivells 
de base de la zona 2 (asensio et al., 2000). la presència d’importacions, de la mateixa 
manera que a inicis de la fase 1, és molt minsa i estan representades de manera gairebé 
exclusiva per exemplars de copes àtiques de vernís negre del tipus Vicup i Castulo cup 
que situen el final de la fase 1 durant el darrer quart del segle v aC. També s’han docu-
mentat altres formes importades, com un crater de columnes, que va aparèixer en la zona 
del carrer associat a materials més moderns, tot i que la producció d’aquesta peça ens 
remet inequívocament a un context d’ibèric antic, entre el segon quart del segle v ac i 
mitjan aquest mateix segle.

Uns dels elements més singulars localitzats fins ara a Ca n’Oliver són els tres frag-
ments d’escultura zoomorfa exempta que corresponen, com a mínim a dos individus 
diferents que representen possiblement lleons. Es tracta d’una troballa antiga feta durant 
les obres d’urbanització del carrer València, que afectaren el jaciment. A manca d’altres 
dades la seva datació s’ha atribuït a aquesta fase 1, mercès a criteris estilístics, ja que 
semblen estar vinculades al grup llevantí. llevat d’un altre cas localitzat a Pontós, però 
d’entitat molt menor, els d’aquest jaciment són, per ara, els únics elements d’escultura 
zoomorfa ibèrica de Catalunya (Barrial, Francès, 1985). 

3.3. Fase 2 (425-300 aC)

a les acaballes del segle v o just a inicis del iv aC hi haurà un canvi en el planeja-
ment urbà de l’assentament que l’afectarà des de tots els punts de vista, ja sigui pel que 
fa a la definició dels seus límits, amb el mur de tanca, com a la nova distribució dels 
espais, tant domèstics com col·lectius.

Sabem que el traçat de la muralla no reaprofita exactament el de la fase anterior 
ja que en les darreres campanyes hem pogut constatar com aquest mur de tanca està 
construït de bell nou. Cal remarcar que aquest mur és, més que una veritable muralla,  
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Figura 2. Material ceràmic de la fase 1 (525-425aC). Pseudojònia, 1; àtica de vernís 
negre, 2-3; pintada, 4-6; comuna de cocció oxidant, 7-13; comuna de cocció reducto-

ra, 14-22; feta a mà, 23-27
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un mur corregut que serveix en realitat de part posterior de les cases, amb una amplada 
aproximada al barri sud d’uns 60/80 cm i, per tant, amb una consistència limitada, tot 
i que la descoberta recent de la muralla a l’extrem est de l’assentament ens ha mostrat 
com en aquest punt el gruix supera puntualment el metre. d’altra banda sembla que part 
de l’alçat d’aquesta muralla hagués pogut estar construïda amb tovots atenent la gran 
quantitat d’aquests elements constructius abocats en el transcurs de l’amortització del 
fossat, a tocar de la muralla. Pel que fa a l’accés, en aquest moment d’inicis de l’ibèric 
ple, la porta del poblat sembla haver estat una simple interrupció en el mur de tanca i no 
serà fins a la fase 3 que experimentarà un canvi radical fruit d’un projecte constructiu 
ambiciós. 

Pel que fa a la zona d’hàbitat hi haurà un denominador comú, que és l’ampliació de 
l’àrea ocupada. Aquesta major densitat de poblament la trobem sustentada des de dos 
vessants diferents, això és, la profunda remodelació de les cases preexistents, així com 
l’ocupació de noves terrasses (Fig. 3).

En primer terme s’amortitzarà el potent retall fet per encabir les cases de la fase 
anterior (fet paral·lel tant al barri nord com al sud). D’aquesta manera s’aconseguirà 
edificar cases més àmplies, que ara ja no veuran limitades les seves dimensions a causa 
del retall. En el barri sud aquesta bateria reaprofitarà l’antic mur de capçalera existent, 
i adossarà les estances al nou mur de tanca, a la vegada que s’eixamplarà l’antic carrer. 
Aquest carrer, que vertebra en bona mesura el barri sud, l’hem localitzat novament a la 
zona est de l’assentament articulant una bateria de cases. Aquest indret fou el mateix 
que excavà J. Barberà els anys cinquanta, que evidencià l’alta ocupació de l’interior del 
poblat en aquesta fase.

Ara les cases estan formades per dues cambres, encara que en algun cas poden arri-
bar fins a quatre. L’espai intern s’especialitza i apareixen a l’interior de les habitacions 
dispositius diversos construïts tant en pedra com en tovot (enllosats, llars, raconeres, 
etc.) que en certa manera indiquen la hipotètica funció dels diferents espais (transforma-
ció de cereals, magatzem, etc.).

Figura 3. Planta del poblat en l’ibèric ple (fases 2 i 3)
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És durant aquesta fase que documentem per primera vegada al jaciment espais de-
dicats específicament a la producció artesana. Cal destacar pel seu interès el sector 25 
on van aparèixer gran quantitat de restes de forja, dos forns metal·lúrgics i diverses llars 
que posen de manifest que es tractava d’un espai dedicat al treball del ferro. A aquest 
caldria afegir el sector 27, més mal conservat, però on també hi va aparèixer un forn 
metal·lúrgic. Tant pel que hem vist en aquesta fase com en la immediatament posterior 
sembla que els espais dedicats a la manipulació de metalls se situen molt a prop de la 
porta sud del poblat.

les sitges més antigues localitzades al poblat corresponen a aquesta època i, per ara, 
totes apareixen a l’interior de les cases o molt a prop. 

En relació amb aquestes activitats es produeix un increment sensible en la freqüèn-
cia d’aparició d’elements vinculats a rituals religiosos com són els sacrificis d’ovica-
prins i les inhumacions infantils. Aquests fenòmens, documentats per primera vegada a 
Catalunya en les excavacions dutes a terme per Josep Barberà a Ca n’Oliver (Barberà et 
al., 1960-61, p. 220), tenen en alguns àmbits una intensitat remarcable, ja sigui en espais 
tant de funció domèstica com productiva. En les diferents fases hem documentat un total 
de 31 inhumacions infantils (Fig. 4), que sovint apareixen associades en el mateix àmbit 
a altres dipòsits rituals, ja siguin sacrificis d’animals o altres enterraments infantils.

Aquests són els casos del sector 74, amb 3 inhumacions infantils (IH) i 9 sacrificis 
animals (SC), el sector 12 (4 IH i 1 SC), el sector 25 (2 IH i 3 SC) o el sector 54 amb 3 
IH, entre d’altres. És interessant ressenyar com en alguns casos aquests espais on més 
recurrents són els dipòsits rituals es poden vincular a àmbits productius, com els casos 
dels tallers metal·lúrgics (sector 25 i 74), tot i que com hem vist aquests rituals s’esde-
venen de manera comuna en els espais domèstics.

Figura 4. Dipòsits rituals per fase (inhumacions infantils i sacrificis d’animals)
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Vinculades a aquest món de les creences, és en aquesta fase 2 quan apareixen les 
terracotes en forma de cap de Demèter, relacionades amb cultes de tipus domèstic. Si bé 
algunes semblen ser de producció local o regional, d’altres podrien tenir el seu origen en 
tallers especialitzats situats a la Mediterrània (Francès et al., 2007).

Cronològicament hem dividit la fase 2 en dos moments diferenciats. La fase 2A 
abastaria des de finals del v o principis del segle iv aC fins al darrer quart del segle iv ac 
i correspondria a la construcció de les bateries de cases d’aquesta fase localitzades a les 
zones 2, 9, 12 i 14. La 2B tindria una significació bàsicament ceramològica (aparició de 
materials atribuïbles al taller de les petites estampilles), i els seus testimonis més relle-
vants es concentren en l’abocador (zona 8) de la banda nord del turó (Fig. 5). tal vegada, 
però, algunes sitges podrien haver estat en funcionament en aquesta fase 2B. Malgrat 
tot, cal vincular aquesta fase al darrer moment en què les construccions bastides a finals 
del v o principis del iv aC estan en ús fins que es produeix una nova reorganització de 
l’assentament.

3.4. Fase 3 (300-200 aC)

Serà ara quan el planejament urbà encetat a la fase 2 prendrà més força i es manifes-
tarà amb una profunda transformació del poblat que afecta tant les cases com els espais 
col·lectius. Durant aquesta fase es produeix una reordenació de les cases que componien 
els barris de la fase 2 i, en molts casos, seguint l’esquema de les habitacions del segle 
iv, són objecte d’ampliacions. Donat que el mur de tanca del poblat no modifica la seva 
ubicació aquesta ampliació s’aconsegueix avançant els murs de capçalera vers l’interior 
del poblat. Aquest fet comporta també una reordenació del carrer del vessant sud (zona 
3), la col·locació d’un nou enllosat o vorera i la pavimentació del carrer amb argila i 
picat de pissarra. 

Però on copsem amb més profunditat la magnitud de la transformació és en les 
defenses exteriors del poblat (Francès, Guàrdia, 2011). A l’extrem est del poblat, just 
a la carena que connecta els dos vessants del turó, s’ha excavat recentment una torre 
trapezoïdal annexada a una nova porta de l’assentament. Aquesta torre es bastí en part 
sobre l’antiga muralla i en part sobre un antic habitatge, eixamplant els seus fonaments 
per tal de suportar el pes d’una estructura d’aquestes característiques, a la vegada que es 
projecta vers l’interior, mantenint la línia de la muralla definida en la fase anterior. La 
construcció de la torre anà lligada a l’obertura d’una nova porta, els nivells de la qual 
estaven en bona part arrasats per la construcció d’una canonada d’aigua. el conjunt 
incloïa, a l’oest de la porta, l’obertura d’una poterna enllosada, que definia un estret 
corredor en forma de colze, assolint el barri de cases ubicats al nord del turó.

aquesta se suma a la ja coneguda al barri sud, on teníem una porta de tenalla-torre 
que es projecta vers l’exterior. Aquest accés el defineix la construcció de dos murs paral-
lels d’1 metre d’amplada i 6 de longitud, a l’extrem dels quals s’excavaren els encaixos 
per fixar la porta. D’altra banda, nombroses evidències testimonien que aquest corredor 
devia tenir un pis superior. el passadís d’entrada tenia un pendent acusat, i mentre que a 
l’extrem de la porta la seva amplada era de 3 metres, a la zona de contacte amb el carrer, 
el passadís s’escanyava amb la construcció d’un mur i una graonada per assolir la cota 
del carrer. A tot aquest sistema defensiu cal sumar-hi també una poterna ubicada al cantó 
est del corredor protegida per un avantmur.
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Figura 5. Material ceràmic de la fase 2. Àtica de figures roges, 2; àtica de vernís ne-
gre, 2-6; àmfora ibèrica, 7; comuna de cocció oxidant, 8-15; comuna de cocció reduc-

tora, 16-18; feta a mà, 19-26
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Tot aquest projecte de renovació de les defenses exteriors es veu complementat 
amb un sistema de fossats, que envolta el poblat, almenys per tot el vessant de migdia. 
Aquests fossats tenen un perfil de V, i estan excavats a la base del turó, seguint un traçat 
paral·lel al de la muralla, aprofitant el vessant del turó que els ofereix unes escarpes d’un 
pendent molt acusat. El seu recorregut no és continu, sinó que està plantejat en trams, 
ubicats pertinentment, amb llargades diferents. El tram ubicat a l’est de la porta del barri 
sud presenta una amplada de 5 metres. No està excavat del tot i no en coneixem les 
dimensions totals, però sí que hem pogut observar una obertura en un dels seus extrems 
destinada a desguassar al seu interior l’aigua conduïda per una claveguera d’uns 15 me-
tres de llargada, que recollia l’aigua del carrer, la vehiculava per la porta sud, sortint per 
la poterna, fins arribar al fossat.

A l’altra banda de la porta tornem a trobar un altre tram de fossat, flanquejant per 
tant l’accés sud del poblat pels seus dos costats. en aquesta ocasió presenta una llargada 
de 13 metres de llargada i 3 d’amplada. si al seu cantó est trobem la porta, la interrupció 
al cantó de ponent té a veure amb un esperó de roca quadrangular amb restes construc-
tives, que cal interpretar com les restes d’una torre.

a l’altre costat d’aquesta possible torre tornem a veure com es reprèn la construc-
ció del fossat. Malgrat que no s’ha excavat completament, en conjunt s’hi ha excavat 
una vintena de metres en diferents punts, fet que ens fa plausible pensar que en aquest 
sector el fossat tingui un traçat continu, amb un recorregut que superaria els 60 metres. 
Tal vegada el fort pendent que trobem al cantó nord faria innecessari la continuació del 
sistema de fossats en aquesta àrea (Fig. 3).

D’altra banda serà precisament en aquest moment que es comença a posar de mani-
fest el gran potencial d’acumulació d’excedent. Aquest fet es veu reflectit en la creació 
d’un autèntic camp de sitges ubicat a fora del poblat, tot i que a tocar de la porta sud. 
aquests dipòsits tenen una capacitat considerable, que oscil·la entorn dels 3 metres de 
fondària mitjana, tot i que tenim casos a bastament superiors, com és el cas de la sitja 
ST-738, de més de 5 metres de profunditat, de la qual es recuperà un ampli conjunt ce-
ràmic característic de la primera meitat del segle iii ac (Fig. 6). l’excavació dels darrers 
anys, però, ens ha deixat veure com també tenim espais de magatzem a l’interior de 
l’assentament, en petites agrupacions, o a l’interior de les cases i als carrers (Fig. 7). 

Pel que fa a l’hàbitat, en aquest moment es continuen ocupant els barris definits en 
la fase anterior sense que s’observin canvis substancials. Val a dir també que les cases 
d’aquesta fase són les que han patit més la remodelació de la fase següent, motiu pel 
qual disposem de menys evidències. malgrat tot és el barri del vessant nord el que pre-
sentava les habitacions més ben conservades, juntament amb la zona 12, situada a l’est 
de la porta d’accés sud. Es tracta de construccions prou àmplies on el terra d’habitació 
està a una cota inferior que la del carrer. L’interior apareix sovint compartimentat per un 
envà paral·lel al mur de capçalera. Igual que en la fase anterior, hem identificat espais 
destinats a tasques especialitzades, els més destacables dels quals serien un altre taller 
metal·lúrgic, equipat amb un forn i llars situat a l’est de la porta, i un magatzem d’àm-
fores localitzat al vessant nord. 

El final de la fase 3 correspon a les darreries del segle iii ac o molt a principis del 
ii. En aquest moment, el jaciment és abandonat, molt possiblement de manera traumà-
tica. Així ho indiquen els potents nivells de destrucció atribuïbles a aquest moment i 
que localitzem al carrer del vessant sud (zona 3), al barri de cases situat al vessant nord 
del turó i molt especialment a la porta d’accés sud, on aparegueren grans quantitats de  
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Figura 6. Material ceràmic de la fase 3A. Comuna de cocció oxidant, 1-11; comuna 
de cocció reductora, 12-20; feta a mà, 21-23; pintada, 24-25; petites estampilles, 26; 
tallers occidentals, 27; tallers de roses, 28; morter ebusità, 29; àmfora púnica ebu-
sitana T.8.1.3.1, 30; àmfora púnica centremediterrània T.5.2.3.2, 31; àmfora púnica 

centremediterrània T.6.1.1.4, 32

12.indd   279 14/9/12   12:40:59



280 J. Francès, M Guàrdia

 

Figura 7. Distribució de les sitges per fase i ubicació
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cendres, taulons cremats, ceràmica i una significativa quantitat d’estris de ferro, entre 
els quals destaquen diverses restes d’armament (Fig. 8). Els trams de fossat també estan 
amortitzats amb materials datables en aquesta època acompanyats de potents paquets de 
cendres i carbons. Si l’inici de la fase 3 marcava un període de consolidació econòmica i 
tal vegada política del poblat el darrer moment significarà un trencament sobtat d’aques-
ta situació que creiem que s’ha de situar dins del context dels esdeveniments relacionats 
amb la segona Guerra Púnica i els fets immediatament posteriors.

3.5. Fase 4 (200/175-50 aC)

Després d’un breu lapse de temps en el qual el poblat restà abandonat es produirà, a 
inicis del segle ii aC, una de les transformacions més profundes que l’assentament haurà 
experimentat. Aquesta reconstrucció del poblat gairebé es farà ex novo, ja que si en les 
fases precedents l’estructura urbanística condicionava i era reaprofitada per la construc-
ció de la nova, ara veurem com el nou plantejament no té en compte les restes anteriors. 
Si fins ara havíem constatat que cada nova reforma implicava el colgament de l’anterior, 
en aquest moment es desmantellaran bona part de les restes preexistents, la qual cosa 
afectarà la seva conservació.

El mur de tanca es farà de nou, amb gruixos diferents dels que havíem vist en les 
fases precedents. A l’extrem est del poblat el traçat de la muralla d’aquesta fase no té 
res a veure amb l’anterior, i en algun punt assoleix una amplada superior als 2 metres. 
En aquest punt, fins al que coneixem avui, l’entrada desapareixerà. Aquest fet no és 
comú a l’accés sud, on veiem com gairebé la totalitat dels elements que el componien 
han estat amortitzats definitivament i ha esdevingut una simple rampa flanquejada per 
les restes dels grans murs paral·lels de l’antiga porta. a la part superior de l’accés, ja 
dins del poblat, s’habilità una àmplia terrassa delimitada per dos murs tangencials als 
del corredor que posa de manifest una concepció absolutament diferent de la porta del 
poblat (Fig. 9).

les cases es continuen arrenglerant adossant-se al nou mur de tanca situat per 
davant del de l’ibèric ple. Les façanes apareixen sensiblement avançades respecte a 
les de la fase anterior la qual cosa implica un desplaçament del carrer que novament 
es recreix de cota. Aquesta circumstància es fa especialment evident a l’est del ves-
sant sud. Davant de la zona 12 apareix en aquesta fase un nou barri de cases (zona 
15). aquestes es construeixen creant un mur de terrassa a la part baixa del vessant 
del turó i encaixant les capçaleres a la roca. Aquesta nova alineació es repeteix en 
una altra bateria de cases situades a l’oest de la porta, que hem denominat zona 7. 
Es tracta d’un conjunt d’habitacions construïdes de la mateixa manera que les de 
la zona 15. Aquesta part havia estat fortament afectada per l’obertura del camí que 
mena al dipòsit. Les diferents habitacions havien estat tallades de manera paral·lela 
al mur de capçalera, i foren destruïdes en més de les dues terceres parts de la seva 
superfície durant la construcció del camí al dipòsit d’aigües. Malgrat tot, es va po-
der documentar que aquesta bateria de cases s’havia encaixat al vessant arrasant les 
antigues habitacions de l’ibèric ple. Si durant els segles iv i iii ac els accessos de 
les cases s’obrien vers carrers paral·lels, però situats a cotes diferents, sembla que 
durant la fase 4 els dos barris de cases situats al vessant sud s’obren a la mateixa 
via d’accés. 
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Figura 8. Material ceràmic de la fase 3B. Àmfora massaliota Py-7, 1; àmfora púnica 
centremediterrània T.7.2.1.1, 2; àmfora púnica ebusitana T.8.1.3.1, 3; petites estampilles, 

4; campaniana A, 5-7; tallers occidentals, 8; comuna de cocció oxidant, 9-16 i 25-27; 
comuna de cocció reductora, 17-20; ceràmica de cuina a torn, 21-23; àmfora ibèrica, 24
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Figura 9. Planta del poblat en l’ibèric final (fase 4)

El barri nord també presentarà novetats que no havíem vist fins ara. Mentre que 
també observem, com en altres indrets del poblat, que les façanes s’avancen escurçant 
l’ample de carrer, l’existència de dues llars de la fase 4 a la banda baixa, en cotes infe-
riors a les dels murs de capçalera, ens permet creure que, molt possiblement, hi havia 
cases construïdes a dos nivells diferents. Tal vegada aquest fet està en relació amb la 
dificultat de la construcció del nou mur de tanca, atès el fort pendent del vessant, la qual 
cosa aconsellava l’adaptació de les cases al relleu. 

en general la tècnica constructiva no sembla variar substancialment, però sí que 
es produeixen alguns canvis significatius. Les habitacions són ara més grans i tendei-
xen a ser espais més diàfans. En aquest sentit és molt significativa la dràstica reducció 
dels forats de pal que localitzem a l’interior de les cases. Molt possiblement aquest fet 
estigui en relació amb les modificacions que experimentarà el sistema de coberta que 
ara incorpora elements tecnològics d’inequívoca filiació romana com les tegulae, els 
imbrices rematats amb antefixes. L’excavació recent d’una casa d’aquesta època ens ha 
permès documentar que els murs, construïts amb tovots sobre sòcols de pedra, estaven 
arrebossats amb fang i lliscats amb argila blanca, tant a l’interior com a l’exterior. Pel 
que fa als elements d’organització interna se segueixen localitzant les característiques 
raconeres, banquetes, llars, etc. Pel que fa als rituals domèstics que documentàvem amb 
tanta profusió durant l’ibèric ple en aquest moment semblen experimentar una certa 
regressió encara que se segueixen localitzant tant inhumacions infantils com sacrificis 
d’ovicaprins. 

aquesta època es caracteritza per una major diversitat en el repertori de peces im-
portades (campaniana A i B, àmfores itàliques i nord-africanes, vasos de parets fines, 
etc.) i també de les produccions locals amb l’aparició de les engalbes blanques i de les 
decoracions pintades amb motius geomètrics o vegetals (Fig. 10). 
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Figura 10. Material ceràmic de la fase 4. Campaniana A, 1-2; campaniana B, 3-8; 
roig pompeià, 9; comuna de cocció oxidant, 10-12; comuna de cocció reductora, 13-
16; pintada, 17; ibèrica engalbada, 18; feta a mà, 19; àmfora púnica centremediter-
rània - tripolitana, 20-21; àmfora púnica centremediterrània Mañá C-2, 22; àmfora 

itàlica Dressel 1A, 23
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les sitges continuen tenint un pes important com a sistema d’emmagatzematge en 
l’àmbit domèstic. Pel que fa al camp de sitges, aquest tornarà a viure un altre moment 
d’esplendor. Es construiran nous dipòsits amb volums sovint superiors als de la fase an-
terior, tant en el camp de sitges exterior com a la zona d’acumulació situada a l’interior 
del poblat.

Serà a finals d’aquesta fase quan es començarà a copsar una desarticulació del po-
blat. Alguns habitatges s’abandonen i l’espai és ocupat, en determinats casos, per es-
tructures de caire domèstic, com un forn de panificació localitzat al barri sud. En aquest 
moment començarem a trobar una ocupació fora del recinte emmurallat, com al vessant 
sud on tenim habitatges tant a la zona del camp de sitges com en alguna altra construïda 
sobre els nivells que amortitzen el fossat. A l’extrem est fins i tot trobarem una ocupació 
sobre la muralla bastida a inicis d’aquesta fase. 

Tot aquest procés culminarà amb l’abandonament total de l’hàbitat, l’amortització 
de les darreres sitges i la definitiva desaparició d’un enclavament que havia estat habitat, 
quasi sense interrupció, durant 500 anys.

3.6. Fase altmedieval

la trobada de materials medievals en diversos punts del turó durant les excavaci-
ons apuntaven la possible existència d’una ocupació en aquesta època. Les referències 
documentals (rius, 1945-1947, doc. 334) i la publicació dels materials procedents de 
les excavacions antigues (Barberà et al., 1962, p. 149-151) i d’un treball general en què 
s’esmenta la trobada de ceràmica espatulada al turó (Riu Barrera, 1991, p. 590) perfila-
ven una fase d’habitació durant l’alta edat mitjana, que es va veure confirmada amb la 
localització d’un conjunt d’estructures sobre les restes ibèriques al vessant nord.

Les restes medievals, que retallaven els nivells ibèrics, estaven formades per un fons 
de cabana associat a dues fosses d’emmagatzematge. El fons de cabana és un retall prac-
ticat en els nivells ibèrics que defineix una fossa de tendència ovalada amb una fondària 
màxima de 30 centímetres. Malgrat que no s’ha conservat sencera les dimensions de la 
cabana serien de 3,5 per 3 metres. Pel que fa als elements constructius només quedaven 
part de dos dels murs perimetrals. un d’aquests murs és una paret d’època ibèrica reapro-
fitada, i l’altre mur, que tanca el cantó est de la fossa, és de factura senzilla i està format 
per una trinxera de fonamentació, que retalla els nivells ibèrics, i una paret feta amb blocs 
de pissarra lligats amb fang, que va tallar al seu torn la capçalera d’un habitatge antic. 

la cabana tenia un paviment de terra trepitjada que estava associat a les restes 
de dos fogars. Aquests fogars presentaven la característica solera d’argila endurida per 
l’acció del foc, sense que es documentés cap preparació especial.

Els elements de sustentació de la cabana estaven representats per 3 forats de pal, 2 
dels quals estaven a l’interior de la cabana i l’altre a l’exterior. Com ja hem dit, aquest 
espai d’habitació tenia associades almenys dues fosses. La fossa més gran correspon a 
una sitja de secció troncocònica amb el fons pla, un diàmetre màxim de 110 cm i una 
fondària màxima conservada de 80 cm. El material localitzat a l’interior estava format 
per fragments de ceràmica ibèrica i grisa medieval.

L’altra fossa sembla correspondre també a una sitja, tot i que presentava un alt grau 
d’arrasament. La particularitat d’aquesta fossa és el seu ús funerari un cop perduda la 
seva funció primària d’emmagatzematge. 
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Al fons de la fossa es va localitzar una inhumació recolzada contra el límit sud. La 
posició de l’esquelet era de decúbit supí, lleugerament encorbat seguint la paret circular 
de l’estructura i amb els braços aixecats per sobre les espatlles. Singularment li mancava 
el crani i no es va trobar cap resta cranial o mandibular en el sediment de la fossa. 

les evidències arqueològiques constitueixen el testimoni més important de l’exis-
tència d’una ocupació medieval del turó a l’alta edat mitjana, que la documentació con-
firma sense definir-ne les característiques i que la ceràmica ens permet situar als segles 
ix-x. Una ocupació que podria haver-se iniciat al segle viii, en plena època islàmica, 
atenent a la datació radiocarbònica1 de la inhumació, i que hauria perdurat fins al segle 
x-xi, en la forma d’un hàbitat constituït per cabanes, tot i que la documentació apunta a 
l’existència d’un castell a finals del segle x (Francès, Guàrdia, Argelagués, 2011).

4. La consolidació d’un projecte

D’ençà que es van reprendre els treballs arqueològics al poblat de Ca n’Oliver el 
1998, tant l’excavació com l’adequació de tota l’àrea arqueològica s’han desenvolupat 
en paral·lel. l’objectiu era la posada en valor d’aquest jaciment arqueològic de gran in-
terès des del punt de vista de la recerca per tal de transformar-lo en un element important 
tant des del punt de vista local com de projecció exterior de la ciutat. 

La ubicació del poblat al bell mig de l’àrea metropolitana de Barcelona, entre dos 
grans espais d’oci com són el parc de la riera i el parc de collserola i la bona xarxa de 
comunicacions, donava sentit a l’articulació d’una oferta cultural i de lleure al voltant 
del jaciment.

Per tal que les restes arqueològiques fossin visitades en les millors condicions, es 
van adequar els accessos, es van crear espais de circulació per dins del poblat i es van 
col·locar plafons explicatius que fessin comprensible el conjunt històric al visitant. Un 
cop finalitzats els treballs arqueològics, de restauració i l’adequació del jaciment, el 
poblat es va obrir al públic el 7 de novembre de 1999. 

Des d’aleshores cada campanya d’excavació ha anat seguida dels treballs de restau-
ració necessaris i la presentació al públic de les noves restes localitzades. La superfície 
posada en valor actualment és d’aproximadament 4.600 m2, una de les més importants, 
fins ara, del conjunt de jaciments ibèrics laietans.

dur a terme tot aquest conjunt d’actuacions exclusivament amb els recursos pro-
pis de l’Ajuntament hauria estat impossible. Els fons FEDER van fer possible l’inici 
d’aquesta nova fase en la història del jaciment. Els recursos aportats per la Diputació, 
cofinançant projectes i activitats, i la Generalitat de Catalunya, subvencionant els tre-
balls arqueològics i de restauració de les restes, han fet possible la continuïtat del projec-
te. Cal destacar les importants aportacions econòmiques fetes per la Companyia d’Ai-
gües de Barcelona, propietària del dipòsit situat al bell mig del jaciment. Amb aquests 
recursos s’han dut a terme l’excavació arqueològica, la restauració i la consolidació de 
les restes. 

a partir de l’any 2001, el col·lectiu de recerques arqueològiques de cerdanyola i 
el Servei de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament han desenvolupat un programa anual 

1. 1260±35 (uBar-947), que calibrat a 2 sigmes (95,4%) dóna un interval de 683-869 dc.
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d’activitats destinades a difondre la cultura ibèrica. Paral·lelament, dins de la tasca de 
difusió del patrimoni que es promou des del municipi, Ca n’Oliver es va integrar en 
diversos projectes educatius de temàtica i objectius diversos. Des del curs 1999-2000, la 
visita al poblat forma part del programa d’activitats que s’ofereixen als centres educa-
tius de Cerdanyola, oferta que es va ampliar a les escoles i instituts de fora de la població 
l’any 2001. Paral·lelament també s’ha tingut molta cura a concebre activitats de lleure, 
especialment destinades al públic familiar. És possiblement aquest treball continuat de 
contacte amb la ciutadania a través d’iniciatives molt diverses el que ha permès conso-
lidar el projecte de recuperació del poblat ibèric de ca n’oliver.

Pel que fa a les iniciatives d’àmbit més general, el jaciment participa en diverses 
propostes impulsades des del consell comarcal del Vallès occidental o en xarxes com 
la ruta dels ibers que promou el museu d’arqueologia de catalunya.

4.1. La construcció del museu

Per donar un pas més en la recuperació del jaciment es va considerar important dis-
posar d’unes instal·lacions que poguessin donar suport a les diverses activitats de recer-
ca i difusió que es feien en el recinte. Durant el 2005 es va redactar el Pla director de la 
museïtzació del poblat ibèric de Ca n’Oliver a Cerdanyola del Vallès. L’objectiu del Pla 
era dur a terme un conjunt d’actuacions destinades a millorar la qualitat de l’equipament 
tant des del punt de vista de la conservació de les restes com des de la presentació al 
públic. La construcció del museu era la peça fonamental del Pla director, ja que donava 
resposta a diverses necessitats derivades tant de la pròpia recerca arqueològica com de 
la política d’equipaments culturals de la ciutat. 

Aquest edifici d’obra nova amb una superfície de 1.070 m2, es va ubicar en l’ex-
trem oest del jaciment i va ocupar l’espai on abans hi havia una antiga pedrera. Aquesta 
implantació pretenia recuperar l’antic perfil topogràfic del turó i la trama urbana del 
poblat. A més el museu havia de quedar el màxim d’integrat a les restes arqueològiques 
i al paisatge (Fig. 11).

Figura 11. Vista exterior de la façana principal del Museu de Ca n’Oliver
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La construcció es va finançar a càrrec dels fons que provenien de diverses adminis-
tracions i empreses. l’aportació més important va ser l’1% cultural de les obres d’ur-
banització que el Consorci del Centre Direccional estava fent dins del terme municipal 
de Cerdanyola. A part dels recursos propis també es van rebre fons del FEDER, de 
companyies privades com aigües de Barcelona, acesa-abertis, iguzzini i la Fundació 
la caixa, a través del conveni entre les caixes d’estalvis i la Generalitat. 

L’edifici, que es va inaugurar l’1 d’octubre del 2010, acull espais tècnics i altres de 
destinats a exposició. la mostra permanent “cerdanyola: terra d’ibers” dedica quasi 
300 m2 a explicar el poblat i la cultura ibèrica (Fig.12). S’hi exposen més de 500 objec-
tes procedents de ca n’oliver i altres jaciments del terme municipal (Francès, 2011).

A la vegada que finalitzaven les obres del museu es van dur a terme altres actuacions 
destinades a la millora de l’entorn. Per una banda, mercès a un projecte dels Fons esta-
tals d’inversió local (Feil), es va desviar la línia d’alta tensió que creuava el jaciment. 
L’eliminació d’aquest tram de línia i els seus suports feia possible la vella aspiració de 
treure de l’àmbit arqueològic les dues torres elèctriques que hipotecaven la recuperació 
d’una part important del jaciment. 

a part d’aquests treballs també és van incloure en el projecte la construcció d’un 
conjunt de cases ibèriques documentades al mateix jaciment, d’èpoques i funcions di-
verses que es contemplava en el Pla director. en aquest cas no es van reconstruir sobre 
les mateixes restes arqueològiques, sinó que es va ocupar un espai arrasat durant la 
construcció del dipòsit, lliure de construccions antigues, però com a continuació d’un 
barri existent. Per a la construcció es van utilitzar materials moderns, de més fàcil man-
teniment i solidesa, mentre que els acabats i altres elements visibles es van executar amb 
criteris arqueològics. 

Els objectius bàsics d’aquestes construccions eren la millora paisatgística del jaci-
ment i museogràfica vinculada a l’exposició permanent, a la vegada que la recomposició 
d’una part de la trama urbana, per facilitar així la comprensió global de l’espai. En un 
futur, està previst reproduir el mobiliari interior d’acord amb els resultats dels treballs 
arqueològics, per facilitar que esdevinguin un instrument important en les tasques de 
difusió (Fig. 13).

Figura 12. Vista d’un dels espais de l’exposició permanent
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Figura 13. Reconstrucció de tres cases ibèriques, integrades en el jaciment

Cloenda

Després de quasi 25 anys de treballs el jaciment arqueològic de Ca n’Oliver ha esde-
vingut un dels monuments històrics més visitats de Cerdanyola. La seva importància no 
es limita, però, a l’àmbit local sinó que és, sens dubte, un dels assentaments ibèrics més 
destacats de la comarca i una peça clau dins l’estudi de l’antic territori de la Laietània en-
tre els segles vi i i ac. resta, però, una part important del jaciment per explorar. la con-
tinuació d’aquests treballs ha de permetre aclarir aspectes sobre l’organització urbana, la 
del sistema defensiu o la ubicació de la possible necròpolis, l’existència de la qual sembla 
apuntar-se en diverses troballes com els lleons o una petita estela encara en estudi. 

en aquest sentit, cal destacar que els resultats obtinguts tant des del punt de vista 
de la localització de noves estructures i els materials arqueològics recuperats formen 
un conjunt d’una importància i interès excepcional que constitueix un dels principals 
actius dels projectes de futur que es volen dur a terme en el jaciment per tal de millorar 
i potenciar al màxim, no només els aspectes científics, sinó també els divulgatius del 
poblat del turó de ca n’oliver. 

El fet de poder disposar del museu associat al jaciment, que es tracti també d’una 
propietat pública, la seva situació dins del nucli urbà, la facilitat d’accés i les bones 
comunicacions, el converteixen en una de les millors opcions per a la consolidació d’un 
parc arqueològic dins l’àrea metropolitana de Barcelona.

donat el marc sociològic en el qual se situa aquest equipament pot ser un element 
important per facilitar l’accés a la cultura a través del patrimoni, dins un marc de demo-
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cratització cultural. Per altra banda, les potencialitats que ofereixen el museu i poblat 
ibèric de Ca n’Oliver fan possible l’especialització del municipi en determinat tipus de 
producció cultural i de proposta turística i de lleure al voltant de la cultura ibèrica i de 
l’arqueologia, que el singularitza respecte als municipis de l’entorn. 

Amb el temps, Ca n’Oliver pot ser la peça central d’un projecte més ampli que 
pretén incloure una zona àmplia entre la riera de Sant Cugat i la serra de Collserola, 
connectant diversos monuments d’èpoques diferents. 
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Les ocupacions prehistòriques i la vil·la 
tardorepublicana de Can Massot, 
al terme municipal de Montmeló. 
Darreres intervencions
Victòria cantarellas sancho*, Gemma ibars Pérez**, 
montse tenas i busquets**, Pol castejón Vidal**, 
joseP Guitart i duran*** 

1. Introducció 

entre els anys 2007 i 2010 es van dur a terme diverses intervencions arqueològiques 
de caràcter preventiu al jaciment conegut amb el nom de vil·la romana de can massot, 
situat a la zona oriental del nucli urbà de montmeló, al Vallès oriental. el jaciment, que 
fou descobert de forma fortuïta a la dècada del 1920, va ser donat a conèixer per l’erudit 
local ignasi cantarell Fontcuberta qui, des de l’any 1959, en qualitat de delegat local 
del servei nacional d’excavacions arqueològiques de l’estat, va treure a la llum un 
important conjunt d’estructures arquitectòniques d’època romana que foren identifica-
des com una vil·la tardorepublicana (cantarell, 1992; cantarell, estrada, 1998). atesa 
la rellevància d’aquestes troballes, l’any 1983, el jaciment va ser inclòs a l’inventari del 
Patrimoni arqueològic de catalunya i l’any 2001 es va incorporar al catàleg del Patri-
moni arquitectònic, arqueològic i natural de montmeló. l’any 2009, fou declarat bé 
cultural d’interès local i l’any 2011 es va incloure al catàleg de béns Protegits del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de montmeló.

les intervencions modernes, objecte d’aquest article, s’iniciaren gràcies a un conveni 
establert entre l’ajuntament de montmeló i la universitat autònoma de barcelona i la 
col·laboració de l’institut català d’arqueologia clàssica. en virtut d’aquest conveni, l’any 
2007 es va dur a terme una primera intervenció arqueològica destinada a documentar es-

* institut català d’arqueologia clàssica
** museu municipal de montmeló
*** universitat autònoma de barcelona. aquesta recerca ha tingut el suport del ministerio de ciencia e 

innovación (Projecte harz009-10752).
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tratigràficament les estructures descobertes fins aleshores a la vil·la i a avaluar-ne l’estat de 
conservació. Posteriorment, entre els anys 2008 i 2010, el museu municipal de montmeló 
va efectuar el seguiment arqueològic d’unes obres de renovació de serveis públics a la 
zona oriental del jaciment. el seguiment va permetre ampliar el coneixement de la super-
fície constructiva de la vil·la i, a més, va aconduir al descobriment d’un jaciment inèdit que 
hem denominat jaciment prehistòric dels carrers balmes, doctor robert i García lorca.1 

Paral·lelament, l’any 2009, es va dur a terme el control arqueològic de dues obres 
que aconduïren a la descoberta de noves estructures de cronologia prehistòrica i romana 
al jaciment. d’una banda, l’empresa Àtics, sl, va efectuar el seguiment d’una instal-
lació de gas al carrer de Jacint Verdaguer gràcies al qual es va confirmar l’extensió de la 
superfície constructiva de la vil·la vers el nord. d’altra banda, l’empresa arkeòlik, scP, 
va fer el control del soterrament d’una línia elèctrica al carrer del doctor robert, amb la 
descoberta d’una sitja prehistòrica al sector sud-est del jaciment. 

a continuació, presentem els resultats d’aquestes intervencions agrupats en dos 
grans apartats: les ocupacions prehistòriques, amb la descripció del jaciment prehistòric 
dels carrers balmes, doctor robert i García lorca, i l’ocupació romana, amb la presen-
tació de les darreres descobertes a la vil·la tardorepublicana de can massot. Voldríem 
destacar que, de forma paral·lela a les tasques de seguiment arqueològic, des del museu 
municipal de montmeló s’ha dut a terme un projecte de posada en valor de les restes 
descobertes amb la creació d’un itinerari de visita denominat rutes de montmeló: ar-
queologia. Aquest itinerari, que fou finançat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental 
i el departament d’innovació, universitats i empresa de la Generalitat de catalunya, 
permet fer un recorregut pel jaciment a través de les diverses estructures arqueològiques 
conservades, que han estat marcades de forma permanent a la via pública amb llambor-
des en el cas dels murs i asfalt acolorit en el cas dels retalls, les fosses i les sitges. l’iti-
nerari es complementa amb una fita de senyalització per a cada estructura i unes taules 
explicatives dedicades a cadascuna de les etapes històriques documentades al jaciment.

2. Situació geogràfica

el jaciment prehistòric dels carrers balmes, doctor robert i García lorca i la vil·la 
romana de can massot es troben situats en el nucli urbà de montmeló (Vallès oriental). 
concretament s’ubiquen l’un al costat de l’altre, i ocupen les mitges vessants sud i sud-
est del turó de la bandera, a una altitud aproximada de 90 metres sobre el nivell del mar. 
Dins el context geogràfic del territori català, el municipi de Montmeló es troba dins la 
depressió Prelitoral que, emmarcada, per una banda, per la serralada litoral i, per l’altra, 
per la serralada Prelitoral, forma un corredor natural que ha estat utilitzat des d’època 
prehistòrica com a via de pas per comunicar les terres de Girona amb les planes del Pe-
nedès i els territoris del sud de catalunya. Per tant, el municipi està situat de ple en una 
zona de trànsit i de comunicació. a més, es tracta d’una àrea dotada de terrenys fèrtils i 
amb un bon proveïment d’aigua gràcies als corrents subterranis i a la proximitat dels rius 
Congost, Mogent i la confluència d’ambdós formant el riu Besòs.

1. Aquestes intervencions van ser finançades per l’Ajuntament de Montmeló i van rebre un ajut de Servei 
d’arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de catalunya, dirigit aleshores per Gemma hernández herre-
ro (subbencions per a intervencions arqueològiques o palentològiques preventives-2009).
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Figura 1. Exemple de senyalització corresponent a un mur de la vil·la

Figura 2. Plànol topogràfic de la zona i situació d’ambdós jaciments

13.indd   295 14/9/12   12:41:18



296 V. Cantarellas, G. Ibars, M. Tenas, P. Castejón, J. Guitart 

3.  El jaciment prehistòric dels carrers Balmes, Doctor Robert i García 
Lorca 2

les obres que aconduïren a la descoberta del jaciment es van fer en dues zones pro-
peres, però diferenciades del nucli urbà: el carrer de balmes en tota la seva longitud i un 
tram del carrer de García lorca. la metodologia de treball que seguiren aquestes obres 
consistí en l’obertura de diverses rases al llarg dels carrers afectats. el resultat del segui-
ment arqueològic consta de la troballa d’un conjunt d’estructures d’època prehistòrica 
i un altre d’estructures corresponents a edificacions d’època moderna i contemporània i 
part d’un camp de vinyes de finals dels segles xix-xx.

3.1. Les estructures

es documenten i excaven un total de cinc estructures prehistòriques que pertanyen 
a dues fases d’ocupació diferents. La primera fase correspon al neolític final fàcies Ve-
raza, i la segona al bronze final-primera edat del ferro.

Figura 3. Planta general de les estructures documentades durant la intervenció

2. Volem agrair l’ajuda rebuda a josep bosch, javier lópez cachero, araceli martín i mireia Pedro, i a 
roberto risch, l’estudi del material lític.
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Estructures del neolític final fàcies veraza

Cubeta 

és una estructura negativa (ue364) retallada en el subsòl natural. morfològicament 
és de planta gairebé circular, amb la base plana i les parets que s’alcen pràcticament 
rectes. El seu diàmetre mesura 50 cm i l’alçada conservada és també d’uns 50 cm. Con-
tenia un únic sediment. aquests tipus d’elements se solen interpretar com a estructures 
destinades a l’emmagatzematge d’aliment amb previsió de consumir-lo a curt termini. 
també podria formar part d’una estructura més gran i més complexa dins la qual la 
cubeta tingués una funció específica. Tanmateix, les dimensions limitades de la rasa 
impediren documentar aquesta possibilitat.

estructura de combustió 

es tracta d’una estructura negativa (ue484) retallada en el subsòl geològic. té una 
forma pseudorectangular, amb les cantonades totalment arrodonides. en secció, presen-
ta un desnivell que cada cop es va fent més profund des del que seria la zona d’accés a la 
possible cambra de combustió. les parets s’alcen verticals amb una lleugera tendència 
a obrir-se. mesura 2,10 m de longitud, 90 cm d’amplada i 64 cm de profunditat conser-
vada. Al seu interior es documentaren fins a set estrats. Es tracta de diferents capes for-
mades per argiles amb restes de carbons, cendres i nòduls d’argila amb rubefacció. sota 
aquests estrats es trobava la solera o capa refractària, que constava d’una capa d’argila 
amb rubefacció disposada sobre un conjunt de nòduls carbonatats que actuaven com a 
sòl anivellador. la rubefacció o termoalteració de les parets i d’alguns dels sediments 
ens indica que era una estructura destinada a la combustió, però no s’ha pogut determi-
nar per a quin producte en concret estava assignada aquesta funció. Possiblement podria 
tractar-se d’un forn per coure aliment o ceràmica. es troben exemples d’estructures de 
morfologies semblants, interpretades també com a estructures de combustió, en altres 
jaciments del Vallès com cal jardiner (Granollers, Vallès oriental) (martí et al., 1997), 
can Gambús (sabadell, Vallès occidental) (roig, coll, 2008) i can Vinyalets (santa 
Perpètua de mogoda, Vallès occidental) (Font, 2006).

Fossa de grans dimensions 

estructura negativa (ue507) retallada en el subsòl geològic. té una forma pseudo-
circular i la base pràcticament plana. en secció, les parets s’alcen de forma irregular. té 
un diàmetre màxim de 2,45 m i una profunditat conservada de 60 cm. al seu interior es 
van trobar dos rebliments. la base estava retallada per tres cubetes (ue509, ue511 i 
ue513) de forma circular, fons pla i parets gairebé verticals, amb un diàmetre de 45 a 
50 cm i una profunditat de 50 cm. cada retall tenia un únic rebliment de característiques 
molt similars. el material ceràmic que han aportat aquests rebliments ens marca una 
contemporaneïtat quant a datació respecte a la fossa. Per tant, hem d’entendre que eren 
coetanis. la funció no ha estat del tot determinada. Podria entendre’s que la fossa devia 
formar part d’una estructura molt més gran i complexa, potser una cabana, en la qual  
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Figura 4. Imatge de l’estructura de combustió
 

devia funcionar com un dels seus fonaments, és a dir, com a suport d’estructures aèries, 
que els tres retalls eren els forats de pal corresponents, que formaven una cantonada, i 
que la fossa devia servir per farcir-los amb terra amb la finalitat de falcar-los i assegurar-
ne millor l’estabilitat. Per altra banda, podria tractar-se d’un tipus d’estructura d’emma-
gatzematge, en la qual els tres petits retalls servien de suport de vasos contenidors de 
grans dimensions, atès que s’han trobat diversos fragments ceràmics en el seu interior.

Estructures del bronze final-primer ferro

Sitja 

com en el cas de la cubeta i de l’estructura de combustió verazianes, aquesta estruc-
tura també es troba malmesa en la seva part superior per dues rases de vinya. es tracta 
d’una estructura negativa (ue403) retallada en el subsòl geològic. tant la boca com la 
base presenten una planta pràcticament circular i, en secció, té una forma troncocònica, 
amb la base plana, les parets bombades i un coll molt marcat de parets verticals. el dià-
metre de la boca mesura 1,02 m i el de la base 1,40 m. L’alçada conservada és d’1,14 m. 
es trobava farcida per un únic rebliment que ha aportat molt poc material, segurament 
com a conseqüència d’un rebliment per agents naturals. la capacitat de la sitja era d’uns 
1.310 litres i devia estar destinada a la reserva d’un grup petit.
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Figura 5. Imatge de la fossa de grans dimensions

conjunt de forats de pal i petits retalls 

estructures negatives retallades en el subsòl geològic. aquest conjunt està format 
per tres grups de restes diferenciats. el primer consta d’una agrupació de dos forats de 
pal (ue542 i ue555) i tres retalls (ue545, ue551 i ue553). el segon està format per 
tres forats de pal (ue547, ue549 i ue557), agrupats i col·locats de forma que dibuixen 
una línia corba. el tercer consta d’un sol forat de pal (ue560) del qual només se’n con-
serva la meitat, ja que està destruït pel mur d’una finca. Tots ells presenten una planta 
totalment circular i les parets verticals. de mitjana, mesuren uns 20 cm de diàmetre i 
16 cm de profunditat. en canvi, els retalls tenen formes i dimensions diverses. el més 
gran té 80 cm de longitud, 44 cm d’amplada i 14 cm de profunditat. a l’interior de cada 
estructura només es va trobar un únic sediment.

el primer grup, format per dos forats de pal i tres retalls, podria correspondre a 
l’interior d’una estructura, ja que els dos forats de pal semblen ser suports centrals d’una 
coberta, en trobar-se isolats respecte a qualsevol altre. els retalls podrien situar-se a l’in-
terior amb funcions diverses no determinades. en canvi, el segon grup de forats de pal, 
format per tres forats seguits, semblen marcar un perímetre circular o absidal i, en aquest 
cas, devien servir per encabir els pals que suportaven la coberta i la paret. 
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Figura 6. Imatge del conjunt de dos forats de pal i tres petits retalls

3.2 Materials arqueològics

ceràmica i altres materials del neolític verazià

la ceràmica recuperada és escassa i fragmentada. en general, són totes peces elabo-
rades a mà amb pastes molt grolleres en les quals el desgreixant presenta una granulome-
tria de dimensions mitjanes formada bàsicament per grans de quars, tot i que, en algun 
cas, s’hi troba mica daurada. majoritàriament són de cocció en atmosfera reductora. la 
majoria de les peces presenten un allisat força desgastat com a tractament de superfície, 
d’altres no en presenten cap i algunes tenen un acabat brunyit. no s’ha trobat cap exem-
plar de vas sencer ni un perfil complet. El conjunt de peces es compon de vores i frag-
ments informes corresponents a vasos de grans, mitjanes i petites dimensions. no s’ha 
recuperat cap base. la majoria solen ser vores rectes i de llavi arrodonit poc diferenciat, 
a vegades lleugerament exvasat. la major part de fragments informes són de secció molt 
gruixuda, la qual cosa voldria dir que pertanyen a vasos grans. la decoració indica que 
el conjunt ceràmic pertany al període verazià, que és el que està més ben representat en 
conjunt en tot el jaciment. a grans trets, es compon dels elements de decoració-prensió 
aplicats típics en el registre ceràmic verazià: doble llengüeta paral·lela, doble mugró i 
doble cordó llis (martín, 2011). la fauna recuperada és especialment escassa. quant al 
material lític, s’han recuperat allisadors, percussors, una llosa de treball i un fragment 
de molí. així mateix, s’ha trobat un fragment petit i informe de tovot que indica l’ús del 
fang com a material constructiu.

Ceràmica i altres materials del bronze final-ferro I
com en el cas anterior, la ceràmica recuperada és escassa i molt fragmentada. es 

tracta de peces elaborades a mà d’aspecte groller, amb el desgreixant de granulometria 
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mitjana i petita. la majoria són de cocció reductora, però també n’hi ha de cocció oxidant. 
els tractaments de superfície predominants són l’allisat i el brunyit. quant a les formes, 
s’han recuperat tres vores, dues bases i un fragment informe que pertany a un vas carenat. 
cap dels fragments presenta decoració. una de les vores recuperades és de llavi bisellat 
amb les superfícies brunyides. de les dues bases, una correspon al peu d’un vas tipus urna 
amb la superfície exterior brunyida i l’altra a una base umbilicada, molt desgastada, sense 
cap tractament de superfície, i que pertany a un altre vas tipus urna. en general, i tant en 
el cas d’aquesta etapa com en la neolítica, l’únic element de datació de les estructures és 
la ceràmica que s’ha recuperat al seu interior. El conjunt ceràmic del bronze final-primera 
edat de ferro és especialment pobre. si bé es podria observar una certa tendència a apro-
par-se més cap a l’horitzó del primer ferro que no pas al bronze final, no són dades prou 
significatives i fefaents, per la qual cosa s’ha adscrit de forma genèrica a l’etapa del bronze 
final-primera edat del ferro. No es tenen restes òssies d’aquesta etapa. Quant al material 
lític, s’ha de destacar una mà de morter. també s’ha recuperat un fragment de torchis o 
encanyissat i diversos fragments petits de tova que evidencien l’ús del fang com a material 
constructiu. 

3.3 Interpretació i contextualització

les darreres intervencions arqueològiques al casc urbà de montmeló han permès po-
sar al descobert un assentament prehistòric a l’aire lliure inèdit fins al moment, format 
per estructures de les quals només se’n conserva la part retallada en el subsòl. a partir 
de les troballes que s’han localitzat es pot parlar d’una primera comunitat que s’estableix 
en aquest sector entre el 3500 i el 2900/2800 abans de la nostra era. Per la seva cultura 
material s’han de relacionar amb el grup cultural anomenat Veraza, un grup autòcton del 
neolític final que trobem molt ben documentat tant al Vallès oriental com a l’occidental 
(martín, 1985). en un moment donat, aquesta comunitat abandona aquest paratge sense 
deixar indicis de per quina raó van desaparèixer. temps després, una segona comunitat 
s’estableix en aquest sector entre el 1300 i el 550 abans de la nostra era. Per la seva cultura 
material s’han d’adscriure a l’horitzó del bronze final - primera edat del ferro. Malaurada-
ment el material recuperat no aporta prou dades significatives per poder decantar-se per 
una etapa o l’altra. hi ha, doncs, una diacronia en l’ocupació d’aquest territori, tot i que 
no sigui continuada, ja que no trobem evidències humanes entre l’ocupació del neolític 
final i l’ocupació del bronze final-primera edat del ferro. Tanmateix, a causa de les bones 
condicions d’hàbitat, es manifesta una tendència a reocupar la zona per part de comunitats 
que ja es dediquen plenament a l’agricultura, ja que el fet de disposar d’unes estructures 
d’emmagatzematge suposa conrear el terreny per després guardar els aliments en sitges 
per conservar-los el major temps possible. l’estructura de combustió i elements com la 
ceràmica, molins i mans de morter, impliquen una manipulació i transformació d’aquests 
aliments per al seu consum. la presència de forats de pal i fragments de tovot i torchis 
assenyala que aquests pobladors de la zona vivien possiblement en cabanes o, almenys, 
que duien a terme determinades activitats sota estructures amb coberta, construïdes amb 
materials peribles a base d’esquelets d’encanyissat i troncs revestits de fang.

les restes documentades al carrer balmes s’han d’entendre, contextualitzar i sumar 
a tot el conjunt de jaciments prehistòrics del municipi que donen forma a una ocupació 
generalitzada del territori que avui és montmeló. les primeres evidències d’aquesta ocu-
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pació es remunten al neolític antic evolucionat postcardial en ple nucli urbà (jaciment de 
l’hàbitat neolític). sembla que podria haver-hi una continuïtat en la fase següent, el neo-
lític mitjà, amb el jaciment de la plaça Cucurny (Bosch et al., 2001). temps després, en 
el neolític final, es documenta un assentament humà que pertany al grup cultural Veraza, 
i del qual es tenen vestigis en dos punts ben diferenciats del municipi: un en ple nucli 
urbà (jaciment dels carrers balmes, doctor robert i García lorca) on s’han documentat 
estructures, i un altre al sector est del municipi (jaciment de les piscines municipals) on, 
a causa de les circumstàncies de la descoberta, només es documentaren restes ceràmi-
ques (bosch et al., 2001). Per alguna raó, després del neolític final s’abandona el paratge 
i no es tornen a trobar més evidències humanes fins al període del bronze final - primera 
edat del ferro en els dos mateixos punts i amb les mateixes característiques que en el 
neolític final. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que hi podria haver hagut una ocupa-
ció en els períodes que aquí no trobem representats, però que simplement, encara no se 
n’han trobat les evidències. 

en general l’ocupació prehistòrica del territori de montmeló respon al model d’assen-
tament a l’aire lliure, amb troballes disseminades pel territori que ocupen una gran exten-
sió, i que documenten una continuïtat cronològica extensa, tot i que en aquest cas sigui in-
termitent. aquest model o patró d’assentament es repeteix en molts altres jaciments situats 
a la plana vallesana que gaudeixen de les mateixes condicions d’hàbitat que el municipi 
de montmeló i també presenten ocupacions reiterades i més o menys contínues a partir 
del neolític. serien els casos dels grans jaciments del Vallès com can roqueta (sabadell, 
Vallès occidental) (carlús et al., 2007), can Gambús (sabadell, Vallès occidental) (roig, 
coll, 2008), el jaciment de la bòbila madurell (sant quirze del Vallès, Vallès occidental) 
(bordas et al., 1994), i can soldevila (santa Perpètua de mogoda, Vallès occidental).

Per tant, en general, l’ocupació prehistòrica de montmeló, i en particular l’ocupació 
del jaciment prehistòric dels carrers balmes, doctor robert i García lorca presenta trets 
comuns a aquests altres jaciments del territori vallesà. busquen zones aturonades, però de 
poca altitud, per assentar-se en els vessants de solana i amb bon domini visual del territori 
circumdant. són zones de terrenys fèrtils i amb bons recursos hídrics i, per aquest motiu, so-
len situar-se prop de rius o torrenteres. busquen zones amb bona comunicació i, per això, el 
Vallès, que es troba en aquest corredor natural de la depressió Prelitoral que devia portar un 
flux relativament constant de gent en direcció nord-sud, és tan ric en aquest tipus d’assenta-
ments. Posteriorment al seu abandonament per part de la comunitat del bronze final - primer 
ferro, en aquesta zona del carrer Balmes no es torna a documentar una altra ocupació fins a 
l’època romana, amb els jaciments de can massot i del secà de l’advocada. 

4. L’ocupació d’època romana: la Vil·la de can Massot3

les darreres intervencions a la vil·la romana, objecte d’aquest article, s’han de-
senvolupat entre els anys 2007 i 2008 i han complementat els treballs ja fets per ignasi 

3. Volem agrair molt especialment les hores i la feina dedicada per part dels investigadors que ens han 
ajudat. A Lluis Sant, del Servei d’Arqueologia, li agraïm el fet d’haver elaborat la topografia de les estructures 
documentades durant les intervencions dels anys 2007 i 2008; a Pere castanyer, tot el suport rebut, i a jordi Prin-
cipal, miguel Ángel González i cèsar carreras, totes les consultes, que no han estat poques, del material ceràmic 
documentat a l’excavació. A Joel Mesa (sabem.com) li agraïm les fotografies aèries que va fer del jaciment. 
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cantarell4 durant la segona meitat del segle xx. la zona d’actuació que ha donat resul-
tats positius comprèn la via pública del carrer mossèn jacint Verdaguer, des de la casa 
número 20 fins a gairebé la cruïlla amb el carrer Balmes, i el primer tram d’aquest últim. 
Així doncs, els vestigis documentats fins al moment permeten afirmar que almenys les 
restes constructives es localitzen en el subsòl d’una extensa àrea situada entre tres de 
les illes de cases que donen als carrers jacint Verdaguer i balmes. la part excavada per 
nosaltres estava molt alterada pels rebaixos de terres produïts des de l’època antiga fins 
a la segona meitat del segle xx, fet que es feia especialment evident en els murs on en 
alguns casos tan sols quedaven les últimes filades de fonamentació, quan no havien estat 
completament espoliats. en canvi, les restes destapades per ignasi cantarell al subsòl 
de l’actual casa núm. 18 del carrer jacint Verdaguer es documentaven en un estat de 
conservació molt millor.

Figura 7. Estructures documentades durant les darreres intervencions

4. la planta de les estructures localitzades i dibuixades per ignasi cantarell fou reproduïda per maria 
isabel Panosa (2002).
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4.1 L’estructura de la vil·la: les restes 

L’edificació s’ubica a la vessant meridional del turó de la Bandera i s’orienta cap 
al sud-est, en un terreny amb lleuger pendent, fet que es palesa en les fonamentacions 
dels murs que s’adapten a les irregularitats naturals. Els treballs portats a terme fins ara 
han permès destapar parcialment un seguit d’estances distribuïdes al voltant d’un atri, 
que corresponen a les ales occidental i meridional (Fig.7, núm. 1-5), juntament amb una 
estructura semicircular situada al nord-oest d’aquest cos (Fig. 7, núm. 6). a uns 50 m a 
l’est s’han localitzat dos murs que devien formar la cantonada d’una dependència i una 
sitja (Fig. 7, núm. 7 i sitja 2) i finalment a la part sud i sud-est apareixia un mur perime-
tral i una altra sitja (Fig.7, núm. 8 i sitja 1).

Figura 8. Vista panoràmica de les estructures documentades l’any 2007 sota el subsòl 
del carrer Mossèn Jacint Verdaguer (Foto Joel Mesa)

L’atri va ser documentat per Ignasi Cantarell (Cantarell, Estrada, 1998) mitjançant l’ober-
tura d’un seguit de cales d’extensió molt limitada i, consegüentment, el coneixement que en 
tenim és molt parcial. a la seva part central es devia situar un impluvi pavimentat amb opus 
signinum o morter blanc delimitat per una motllura formada per un quart de bossell invers 
entre dues faixes, que es troba a una cota inferior respecte del nivell de circulació de l’espai 
distribuïdor. els fragments de fusts i bases/capitells recuperats, com veurem més endavant, en 
el farciment de la sitja 1, conviden a valorar la possibilitat que l’atri estigués columnat, tipus 
tetràstil, encara que tampoc es pot descartar que provinguessin d’una altra part de l’edificació. 
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l’ala occidental està conformada per tres estances. ocupant l’espai central de l’atri 
trobaríem l’àmbit 2, que interpretem com el tablinum, amb una amplada interior de 5,70 
m. els treballs desenvolupats per ignasi cantarell l’any 1959 varen demostrar que tenia 
un accés completament obert cap a l’atri, fet que, juntament amb la posició destacada 
que devia ocupar envers aquest i força centrada respecte a l’impluvi, porta a identificar-
la com l’estança de representació principal. el seu paviment és de morter blanc, el qual 
només es conservava a l’extrem nord-oest de l’habitació. de fet, es tracta de l’única 
dependència documentada durant les darreres intervencions on encara restava part de la 
pavimentació in situ. Per la banda septentrional limita amb l’àmbit 1, on s’ha excavat 
únicament un petit tram del seu tancament sud, perquè la part restant quedava fora de 
l’àrea d’excavació. en el tram excavat es recolliren una gran quantitat de fragments de 
paviment trencat i del mateix tipus que l’àmbit 2, que molt possiblement formaven part 
d’aquesta estança. De totes maneres, sabem que disposava d’un llindar format per dues 
peces de pedra calcària blavosa amb vetes blanques5 així com d’un revestiment parietal. 
Quant a la seva interpretació funcional i en cas de confirmar-se unes dimensions sem-
blants a l’àmbit 2, podria correspondre a un triclini, encara que tampoc pot descartar-se 
que fos un cubiculum, tot i que ens inclinem més aviat per la primera opció. l’espai 
identificat com a passadís limita amb els àmbits 2, 4 i 5 i l’atri, i correspon a l’última 
dependència localitzada a l’ala occidental. dissortadament tan sols s’havia conservat 
la fonamentació del parament septentrional, mentre que la paret meridional havia estat 
pràcticament espoliada.

Figures 9 i 10. A la imatge de l’esquerra, detall del paviment de l’àmbit 2, i a la de la 
dreta, fragments de fusts documentats en el farciment de la sitja 1

de l’ala meridional s’han pogut resseguir molt parcialment dues estances, molt 
afectades per les espoliacions i els rebaixos continus produïts des d’època antiga fins 
al segle xx. l’àmbit 4 presenta una superfície rectangular d’una llargària de 5,45 m i 
similar a l’àmbit 5 per una possible amplada de 3,46 m, malgrat que els límits físics de 

5. agraïm les observacions fetes per aureli Àlvarez i ana Gutiérrez que, a partir de l’observació d’una 
fotografia de la peça, consideren que és una pedra calcària blava de l’era primària, concretament del devonià 
superior. 
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l’àrea d’excavació no hagin permès destapar el tancament per la banda oest, i correspon 
a l’única cambra que no presenta comunicació directa amb l’atri. d’altra banda, no 
sabem quina amplada hauria assolit l’àmbit 5, de la qual s’ha pogut documentar una 
extensió de 3,90 m. al nord-oest de l’àmbit 1 es localitza part d’una estructura de forma 
semicircular i possiblement aïllada del cos principal, destapada molt parcialment, amb 
un radi interior d’uns 2,20 m, una amplada d’uns 0,45 m i de funció indeterminada. 

L’edificació quedava tancada per la banda sud per un mur perimetral fet amb pedra 
llicorella disposada en sec, d’una amplada màxima d’1,09 m. les intervencions dels 
anys 2007 i 2008 han permès resseguir-lo en dos sectors del jaciment, encara que el 
situat més a llevant es trobava molt malmès, i únicament es conserven dos trams del 
costat interior del mur. entre el mur de tancament i les dues estances situades al sud de 
l’atri, àmbits 4 i 5, queda un espai de circulació descobert. cal assenyalar que la paret 
perimetral esdevé l’únic element disposat amb un lleuger biaix6 respecte a les altres 
construccions que s’estructuren de forma ortogonal. l’entrada principal de l’assenta-
ment molt possiblement se situava en algun punt de la banda meridional.

Finalment, s’ha destapat una última dependència situada devers uns 50 m a llevant 
de l’àmbit 1, delimitada per la fonamentació d’una paret amb una llargada màxima ex-
cavada de 2,08 m i la rasa d’espoliació d’un altre mur amb el qual devia fer cantonada. 
No sabem com s’integrava en el conjunt de l’edificació, si formava part d’una estructura 
integrada en un segon cos, o bé si corresponia a una dependència aïllada. en qualsevol 
cas, la seva posició i orientació similar a les estances de l’ala de ponent ens porta a 
defensar que, possiblement, fou planificada simultàniament al bloc principal, és a dir, 
sembla formar part d’un mateix conjunt projectat i executat en el mateix moment. 

a l’àrea est i sud-est de la zona d’intervenció i integrades dintre de l’espai comprès per 
l’edificació s’han localitzat dues sitges que devien funcionar contemporàniament a l’assen-
tament. cal destacar que la sitja núm. 2 no s’ha pogut excavar en tota la seva extensió, ja 
que es ficava per sota la fonamentació del mur de tanca d’una de les cases actuals del carrer 
balmes. l’excavació de les sitges, especialment la núm. 1, ha proporcionat elements arqui-
tectònics i decoratius que, molt possiblement, provenien del cos d’atri descobert. en primer 
lloc, s’han recuperat escassos fragments d’estuc de color blanc corresponents al primer 
estil pompeià. alhora apareixen restes pertanyents a bases/capitells de pedra i terracota i 
sis fragments de fusts de columnes llisos d’una amplada variable. es troben fetes amb frag-
ments de tègula i doli principalment, pedra calcària i material ceràmic en menor quantitat 
lligades amb morter de calç i revestides per una capa d’estuc de color blanc. Altres peces 
significatives correspondrien a una petita columna i el rostre d’una antefixa trencada a l’al-
tura del front. cal assenyalar que a un centenar de metres al sud-est i situades ja a l’exterior 
de l’edificació, Ignasi Cantarell documentà 4 sitges i un abocador en el transcurs d’unes 
obres efectuades l’any 1961 al jaciment conegut com a secà de l’advocada. la proximitat 
a la vil·la de can massot portà a relacionar aquest sector amb el fundus de l’assentament 
(cantarell, estrada, 1998). dissortadament, l’escassetat de material arqueològic recuperat 
impossibilita establir la relació de totes les estructures amb el jaciment i més tenint en 
compte les diverses ocupacions detectades fins al moment en aquesta zona. 

6. Val a dir, però, que el tram oest d’aquesta estructura corresponent a l’excavació de l’any 2007 i el mur 
meridional del passadís no foren topografiats i, consegüentment, la seva situació pot diferir una mica de la real. 
D’altra banda, la prolongació del seu traçat vindria a coincidir aproximadament amb el tram destapat l’any 
2008, que en aquest cas sí que està referenciat topogràficament. 
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4.2 Materials ceràmics i cronologia

Pel que fa a la cronologia de l’assentament, els nivells fundacionals han aportat 
molt poca quantitat de material arqueològic, a causa en gran part de l’alt grau d’arrasa-
ment del jaciment que havia afectat la seqüència estratigràfica, però entre aquest s’ha 
pogut documentar la presència d’àmfora itàlica dr. 1a reutilitzada com a material cons-
tructiu, tant en el parament que limita els àmbits 1 i 2, com en els fusts de les columnes. 
així mateix s’han recuperat alguns fragments de ceràmica ibèrica de cocció oxidada 
i reduïda, ceràmica a mà, àmfora del cercle de l’estret i àmfora ibèrica, entre d’altres. 
amb tot això i si tenim en compte el material recuperat en el farciment de les sitges, que 
ens estaria evidenciant el període en què la vil·la estigué funcionat, situem la cronologia 
fundacional a partir de les darreries del segle ii ac.

més generosos són en canvi els nivells d’abandonament que hem volgut representar 
a partir del material localitzat a l’interior de les dues sitges. en tractar-se de dos conjunts 
tancats, que interpretem formats en el mateix moment en què s’abandona el jaciment, 
la ceràmica representada ens proporciona dades cronològiques prou significatives i ens 
situa en un context dintre del primer quart del segle i ac, principalment per les produc-
cions importades. així doncs, entre les ceràmiques de vernís negre destaca la presència 
de campaniana a, algunes de les quals pertanyen a la variant tardana, formes lamb. 5, 
lamb. 27 b/c, lamb. 33b i lamb. 36; mentre que del grup de la b trobem tant la variant 
mitjana de la producció dels tallers de cales, lamb. 3, lamb. 5, lamb. 6, lamb. 8a, com 
les produccions etrusques, amb les formes lamb. 8a i Pasq. 127. la ceràmica itàlica de 
cuina està representada per tapadores, pàtines, caccabus i morters. entre els recipients 
amfòrics importats s’ha documentat molt poc material amb forma, reduït al tipus dr. 1a 
d’origen itàlic i a alguns exemplars de les produccions de tradició púnica del cercle de 
l’estret i centremediterrànies. les àmfores ibèriques constitueixen el segon grup majo-
ritari. Val a dir, però, que en altres nivells de la vil·la han aparegut formes amfòriques 
no presents a la sitja com per exemple el tipus dr. 1b itàlic, a més d’altres produccions, 
com seria el cas de la ceràmica de parets fines.

4.3 Interpretacions i contextualització històrica

el jaciment de can massot respon a un tipus d’assentament propi del món romà 
que en el moment del seu descobriment es va identificar com una vil·la propietat d’un 
personatge de filiació romana (Cantarell, 1992; Cantarell, Estrada, 1998). La seva tipo-
logia, el material arqueològic documentat, juntament amb la cronologia van portar cap 
a aquesta interpretació. 

de fet, la problemàtica que deriva de la interpretació d’aquest jaciment com a 
vil·la ha estat present en els darrers anys en el debat bibliogràfic versat en la cronolo-
gia de l’aparició a la laietània de les primeres vil·les. un debat en el qual trobem els 
autors que postulen una cronologia tardorepublicana (estrada, 1955; estrada, 1993; 
Prevosti, 1981; Prevosti, 2005; jàrrega, 2000; Flórez, Palet, 2010; Palahí, 2010, últim 
estat de la qüestió), i els que consideren que s’hauria de rebaixar a la segona meitat 
del s. i ac, en època d’august, atès que són de naturalesa diferent al propi sistema de 
vil·la que es desenvoluparà posteriorment (revilla, 2004; revilla, 2010; olesti, 1995; 
olesti, 1997).
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després del nostre estudi arqueològic, cal remarcar que la funció de les dependèn-
cies de l’ala occidental, el coneixement de l’existència d’una altra cambra ubicada a 
l’ala de septentrió amb un paviment de característiques força similars als ja documen-
tats (cantarell, estrada, 1998) i la troballa d’elements arquitectònics i decoratius que 
és possible que s’associïn amb l’edifici d’atri destapat, ens porten a considerar la seva 
semblança amb la pars urbana d’una vil·la. Tanmateix, no tenim en el jaciment fins ara 
evidències clares de la presència d’una pars rustica, malgrat que les restes d’una depen-
dència a la zona de llevant i dues sitges evidencien la gran extensió que podria haver 
tingut l’establiment de manera que, a l’extrem, es pot plantejar la hipòtesi que aquesta 
pars rustica podria haver existit. en qualsevol cas, amb les evidències disponibles no 
tan sols se’ns fa difícil determinar l’existència d’espais funcionals diferenciats, sinó 
també la seva activitat productiva. Per una banda, perquè resta per descobrir l’edifici 
destinat a l’elaboració i transformació dels productes i, per una altra, la troballa de dues 
úniques sitges associades al jaciment en el tram excavat7 no permet interpretar el cultiu 
cerealícola amb la principal vinculació econòmica de l’assentament, encara que aquests 
indicis sí que avalen l’emmagatzematge de cereal. 

d’altra banda, en relació a can tacó (mercado et al., 2006; Guitart, 2008), situat 
a una distància de 800 metres, a l’altra banda del riu congost, desconeixem quan es 
devia construir. tanmateix els paral·lelismes que presenten (pintura mural, paviments, 
etc.) juntament amb el fet que ambdós jaciments es trobin força pròxims i que es divisin 
perfectament, a més de ser abandonats en un lapse de temps relativament curt —can 
tacó molt probablement ja en el primer decenni del segle i ac i can massot uns anys 
després, però encara dintre del primer quart del segle i ac—, ens porten a considerar 
que possiblement coexistiren en el temps. El seu emplaçament devia estar condicionat 
en tot moment per la proximitat amb la Via Hercúlia, en aquest punt de confluència dels 
rius congost i mogent, que donen lloc a partir d’aquí al riu besòs, que segons la majoria 
de les propostes reconstructives elaborades (Pallí, 1985; estrada, 1993; Flórez, Palet, 
2010, entre d’altres) sembla que devia transcórrer a una distància propera als 500 metres 
respecte de can massot. 

la construcció d’aquest assentament s’ha de situar en un context d’intervenció 
romana a la península ibèrica, i especialment a les zones de l’actual catalunya i de la 
vall de l’ebre, després de la conclusió de les guerres celtibèriques i la presa de nu-
mància el 133 aC amb la consegüent pacificació d’aquestes zones d’Hispània. Aques-
ta activitat s’evidencia tant en l’organització del sistema viari entre el 120-110 ac 
(mayer, rodà, 1986; mayer, rodà, 1997), com en la creació de nous assentaments de 
filiació clarament romana. És el cas, per exemple, també a la Laietània, del nucli cos-
taner de ca l’arnau - can mateu, a cabrera de mar, encara que els investigadors que 
han treballat arqueològicament aquest jaciment no descarten que el seu inici pugui ser 
anterior a la guerra numantina i remuntar-se fins a mitjan segle ii ac (martín menén-
dez, 2000; martín menéndez, 2004). aquests nuclis correspondrien a un horitzó his-
tòric immediatament anterior a la fundació de les primeres ciutats romanes de la la-
ietània (baetulo i iluro) que posteriorment formaran part del conventus Tarraconensis 
(per iluro, García, martín cela, 2000; Guitart, 2006, Guitart, 2010). Paral·lelament a 
aquest procés es va anar produint el desmantellament d’alguns oppida i la potenciació 

7. cal considerar que el primer tram del carrer balmes excavat l’any 2008 mesura uns 70 m de llar-
gària.
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d’altres que encara van perdurar durant un temps, com seria per exemple el cas de 
burriac (zamora, 2007) o la torre roja (Folch et al., 1988; Fortó et al., 2004). un 
canvi que es veu a la vegada reflectit en la redistribució de la població ibèrica en nous 
i petits establiments agraris situats principalment a la plana i també a la vessant dels 
turons, sobretot a partir de mitjans del s. ii i els primers decenis del s. i a c (García, 
zamora 1993; Pujol, García 1994; olesti 1995; Francès 2002; revilla 2004, 2010; 
zamora 2007) implantació que i especialment a la laietània interior s’ha posat en 
relació amb la via Hercúlia i aquells passos interiors que hi comunicaven ca a finals 
del s. ii a c (jàrrega 2000; Flórez, Palet 2010, entre d’altres). de fet, fou l’estudiós 
Josep Estrada (1955, 1993) qui evidencià la importància de l’emplaçament de tot un 
seguit de jaciments de diversa natura que es documentaven al llarg de les vies i passos 
naturals a la regió del Vallès. així mateix ignasi cantarell (1992) sempre ha defensat 
aquesta vinculació per al cas de can massot.

Per finalitzar tan sols cal destacar que, tot i la parcialitat de les estructures desta-
pades i estudiades al jaciment de can massot, sembla evidenciar-se la presència d’una 
residència, que segueix el model de la domus clàssica vigent en aquest moment a la 
península itàlica i ben conegut pels paral·lels pompeians, amb tablinum, passadís i pos-
sible triclini, si no cubiculum, fet que denota el gran interès per desenvolupar tot el 
que constituiria l’aparell de representació que vindria complementat amb el programa 
ornamental. 
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iMMa tEiXEll (COnsEllEria DE PatriMOni històriC - 
aJuntaMEnt DE tarragOna)

1. Introducció

l’expansió urbanística que ha transformat tarragona durant les últimes dècades així 
com la reforma d’antigues instal·lacions han fet necessàries una sèrie d’actuacions ar-
queològiques per tal de conjuminar l’avenç contemporani amb la recuperació de les evi-
dències de la història de la ciutat. l’actual entramat urbà de la ciutat és hereu de l’antic 
urbanisme d’època romana, sense oblidar les accions d’èpoques històriques posteriors, 
i aquesta riquesa patrimonial cal que sigui condicionant indispensable per tal d’assolir 
una convivència positiva entre la ciutat contemporània i el seu llegat històric.

Dues de les actuacions més significatives han estat, i encara continuen sent-ho, per-
què les tasques no han finalitzat, les que s’han fet a la Reserva Arqueològica del carrer 
Eivissa i les del voltant i interior del Mercat Central (Fig. 1). són els dos espais que 
presentem per tal de donar a conèixer noves dades sobre l’evolució de la ciutat romana 
de tàrraco. 

En els últims anys, fruit d’una intensa activitat constructiva al voltant de l’antiga 
fàbrica de tabacs, coneguda com a tabacalera,1 a tocar del riu Francolí, s’ha transformat 
la fisonomia de la ciutat, fet que ha comportat moltes intervencions arqueològiques que 
han permès la identificació d’un subsòl amb una gran riquesa arqueològica. Les nom-
broses i importants troballes arqueològiques van condicionar la preservació del solar 
ubicat en l’últim tram del carrer Eivissa, entre el carrer Francesc Bastos i l’avinguda de 
Vidal i Barraquer com a reserva arqueològica. l’any 2009 dins del programa del Fons 
d’inversió local, la Conselleria de Patrimoni històric de l’ajuntament de tarragona 
impulsà l’inici dels treballs en la superfície d’aproximadament 1.400 m² amb la inten-

1. Pla Especial de reforma interior 2, Jaume i-tabacalera aprovat l’any 1982.
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cionalitat d’integrar l’espai dins de l’entramat urbà i convertir-lo en un eix d’unió entre 
la ciutat i la nova àrea d’expansió. Fins a aquest moment, fruit dels treballs fets entre els 
anys 2009 i 2010, la reserva arqueològica es troba delimitada i excavada parcialment 
a l’espera de la redacció d’un projecte inicial que plantegi les primeres actuacions de 
consolidació de les estructures arqueològiques i que en defineixi les línies per tal de 
convertir l’espai en una àrea patrimonial a l’aire lliure posada en valor i integrada en el 
circuit turístic de la ciutat, sense oblidar el seu aprofitament com a zona de pas amb la 
intencionalitat d’integrar les restes arqueològiques en el paisatge urbà. 

Per la seva banda els treballs arqueològics portats a terme al voltant del Mercat 
Central són fruit de la remodelació de l’antic edifici del mercat. Per iniciativa de l’Ajun-
tament de tarragona,2 la construcció modernista està sent adaptada als temps actuals 
per tal de potenciar i donar un servei renovat a la ciutat. La remodelació ha significat 
l’execució de treballs arqueològics en gairebé una extensió de 5.000 m² integrats en els 
carrers Governador González, Reding i Cristòfor Colom que han aportat extensos resul- 

Figura 1. Planta de la ciutat de Tarragona amb indicació de les dues zones excavades: 
A - Reserva Arqueològica del Carrer Eivissa; B - voltants del Mercat Central (autor: 

Codex SCCL)

2. la remodelació del Mercat Central de tarragona la impulsa EsPiMsa (Empresa de serveis i 
d’iniciatives Municipals, sa).
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tats arqueològics els quals hem de presentar com a preliminars a l’espera de finalitzar 
tot l’estudi de l’estratigrafia i dels materials localitzats i de poder intervenir a l’interior 
de l’edifici modernista. 

2. La intervenció arqueològica al Mercat Central de la ciutat de 
Tarragona

les tasques arqueològiques fetes al voltant del Mercat Central de tarragona (Fig. 
1) han posat al descobert un conjunt de restes d’època romana amb una cronologia que 
va des del segle i dC fins a mitjan segle iv dC, les quals entren en desús a mitjan segle v 
dC. la gran magnitud de documentació historicoarqueològica obtinguda exigeix que es 
processi en diferents estadis, per la qual cosa en aquest moment sols estem en disposició 
de definir-los a grans trets. Per assolir una millor comprensió hem optat per la interpre-
tació d’una sèrie de troballes aïllades o interconnectades entre si que actuen de nexe 
de l’espai històric en les diferents cronologies, i que ens ajuden a entendre l’ocupació 
d’aquest espai extramurs de la ciutat de tàrraco, molt propera a l’àrea del fòrum de la 
Colònia i a un dels accessos principals oberts a muralla.

D’aquesta manera estructurem aquesta primera aproximació a la realitat històrica 
en fases cronològiques en espais d’ocupació individualitzats als quals hem atorgat una 
nomenclatura específica per tal de facilitar-ne la identificació (Fig. 2):

- P: zona d’extracció de matèria primera ubicada al carrer Reding.
- A1: argilera al carrer Reding complementada amb una zona de treball i reconver-

tida en taller ceràmic anys més tard.
- A2: àrea d’extracció d’argiles ubicada al carrer Governador González amortitzada 

com a abocador de residus domèstics —actualment en fase d’estudi.
- R: espai residencial exhumat a la cruïlla oest del carrer Cristòfor Colom amb el 

carrer reding.
- I1, I2 i I3: tres zones industrials totes documentades dins dels límits del carrer 

Cristòfor Colom.
també presentem, per motius espacials i temporals, dues unitats interpretatives di-

ferenciades de les llistades anteriorment:
- N: nimfeu documentat durant el seguiment de l’obertura d’una de les rases de 

serveis associades al projecte de remodelació del Mercat Central, a l’extrem nord del 
carrer Cristòfor Colom.

- F: fossat d’època moderna situat al xamfrà entre els carrers Colom i Reding. 

2.1.1.  Fase 1: evidències arqueològiques associades als treballs d’obtenció de 
matèria primera per a la construcció (primera meitat segle i dC)

Dins d’aquesta fase es documenten una sèrie de retalls al substrat geològic traçant 
un entramat de canalitzacions, algunes amb restes de revestiment de morter de calç. La 
seva utilització estaria associada a la captació o evacuació d’aigua. L’alt grau d’erosió 
dels canals no permet precisar entre una finalitat de caire agrícola o una d’industrial, al 
servei de les activitats característiques d’aquest moment, les quals es mantindran en ús 
fins a mitjan segle i dC.
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Figura 2. Planta de l’àrea intervinguda al Mercat Central amb indicació de la situa-
ció de la nomenclatura dels espais d’ocupació individualitzats (autor: Codex SCCL)

Els treballs arqueològics han permès la identificació d’una estructura viària orien-
tada nord-est sud-oest amb l’empremta de roderes, via que es troba molt alterada pels 
processos urbanístics posteriors.

a aquesta mateixa fase correspon també la documentació d’una sèrie de retalls de 
planta quadrangular alineats i amb una orientació sud-oest nord-est, interpretats com a 
encaixos per encabir-hi algun tipus de fonamentació, segurament carreuada, relacionats 
amb pilars que devien sustentar alguna mena de cobert. Possiblement s’identifiquen 
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com a part constructiva d’una sèrie de magatzems relacionats amb tasques d’intendència 
al servei de l’extracció de pedra i argila (P i A1) (Fig. 2 i 4).

És la troballa més inesperada, un potent retall antròpic amb una orientació sud-
nord, relacionat amb una pedrera (P), tal i com evidencia l’exhumació de dos tascons 
de ferro —un dels quals in situ— utilitzats per rebentar la roca mare i utilitzar la pedra 
resultant per a la construcció d’edificacions romanes. Associades a aquesta activitat, 
s’han localitzat les restes d’un forn metal·lúrgic (de planta rectangular allargada de 
gairebé 1,50 m de llargària per 60 cm d’amplada) destinat a la reparació i fabricació 
dels tascons.

també dins de la pedrera (P) s’ha documentat un pou obert al substrat geològic, de 
planta circular i 1 metre de diàmetre, l’excavació del qual no es va finalitzar per motius 
de seguretat.

Val a dir també que aquesta zona (A1, a la Fig. 4) presenta vetes d’argila natural, 
fet que ens fa pensar en la possibilitat que s’emprés l’espai com a punt d’extracció 
d’argila. Així s’identifica a l’altre extrem del Mercat Central (A2, Fig. 2), concreta-
ment al carrer Governador González, espai arqueològic que actualment es troba en fase 
d’estudi.

Figura 3. Planta de l’àrea industrial (I3) i l’àrea residencial (R) (autor: Codex SCCL)
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No és un fet estrany la documentació de zones d’extracció d’argila dins de la 
ciutat romana, un exemple són les restes assimilables a una figlina documentada 
durant les obres de construcció d’un pàrquing a l’actual plaça de la Font (gebellí, 
1999, p. 153-196; gebellí, 2000, p. 61-67; gebellí, Piñol, 1997, p. 99-116; Macias 
et al., 2007, p. 85). De la mateixa manera la documentació de pedreres a tocar de 
la muralla de la ciutat romana no és una excepció tal i com indiquen les evidències 
localitzades al solar número 37 de la Rambla Nova (Macias et al., 2007, p. 93), al 
solar número 8 del carrer de Manuel de Falla (Macias et al., 2007, p. 151), al solar 
número 6 del mateix carrer amb el número 11 del carrer Felip Pedrell (Macias et al., 
2007, p. 151), al solar número 10 del carrer Manuel de Falla amb el número 40-42 
de l’avinguda Vidal i Barraquer/número 13 del carrer Felip Pedrell (Macias et al., 
2007, p. 152) o al solar número 28 de l’avinguda Vidal i Barraquer amb el número 
7 del carrer robert gerhard/número 5 del carrer de Frederic Mompou (Macias et 
al., 2007, p. 156).

2.1.2.  Fase 2: urbanització de la zona d’extracció de matèria primera (mitjan 
segle i dC)

Aquesta fase correspon a l’amortització de la pedrera (P) i de l’argilera (A1). For-
mant part d’un dels nivells d’abocament per a la regularització d’aquest espai (Fig. 4), 
s’ha documentat una gran concentració d’ossos que van ser individualitzats amb la uni-
tat funerària 8. l’estat de conservació de les restes òssies era molt precari, tot i així es 
van poder diferenciar una gran quantitat d’ossos animals (crani de cavall i dos gossos) 
amb connexió anatòmica i altres d’humans molt alterats. l’estudi antropològic fet per 
l’arqueoantropòloga Paz Balaguer va permetre la identificació de dos individus: una 
noia d’uns disset anys i un home amb una edat al voltant dels 35 anys d’edat, tots dos 
amb signes d’artrosi destacats (Balaguer, 2010).

arquitectònicament l’espai resultant és delimitat per dos potents murs de marges 
amb carreus de pedra tipus Mèdol lligats amb argila i compartimentat amb altres dos 
murs més, aquest cop de pedres calcàries locals. Aquesta nova edificació es completa 
amb la col·locació de dos basaments de columna de pedra tipus Mèdol de gran qua-
litat, els quals cal relacionar amb una coberta d’embigat de fusta, evidències del qual 
es van detectar gràcies a l’aparició de fusta carbonitzada sobre els paviments de terra 
batuda. 

Aquesta urbanització es data a mitjan segle i dC gràcies a la recuperació d’un as 
de l’emperador Claudi (50-54 dC) durant les tasques de desmuntatge de la banqueta de 
fonamentació del mur occidental que amargena aquest conjunt.

En un moment lleugerament posterior es reorganitza l’espai amb la construcció de 
murs amb fonamentació de pedres calcàries locals més o menys treballades i petits car-
reus de pedra tipus Mèdol lligats amb argila i alçat de tovots amb revestiment d’argila 
i morter de calç. Aquesta nova reorganització de l’espai va crear quatre ambients amb 
una superfície entre els 13,7 m2 i els 27 m2

, formalitzant quatre àmbits de difícil atribució 
funcional. 
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Figura 4. Planta de l’argilera (A1) i de la pedrera (P) (autor: Codex SCCL)

2.1.3. Fase 3: primera gran activitat constructiva (darrer terç del segle i dC)

De forma genèrica aquesta fase correspon al moment de més activitat constructiva do-
cumentada a totes les àrees. Les evidències arquitectòniques permeten identificar una zona 
residencial (R) i dues àrees industrials (I1), una al carrer Colom i l’altra al carrer reding (P).

La zona d’extracció de matèria primera (P, figura 4) s’amortitza amb una sèrie de 
nivells de terra potents formats bàsicament per fragments informes d’opus signinum, 
tovots i estucs, i es construeixen murs bastits a partir d’una tècnica constructiva que re-
corda l’opus vittatum. En el mateix marc temporal un antic pou d’extracció d’aigua (do-
cumentat durant la primera fase, primera meitat segle i dC) es reconverteix en estructura 
d’emmagatzematge d’argila, de planta circular folrada per una capa d’argila reforçada 
amb còdols de riu. l’espai industrial es complementa amb un dolium seccionat a l’altura 
de l’espatlla protegida de la intempèrie per algun tipus de cobert, tal i com indiquen els 
forats de pal ubicats al seu voltant. L’ús d’estructures d’emmagatzematge d’argila cal 
associar-lo a un centre de producció ceràmic.

Paral·lelament s’identifiquen una altra zona de tipus industrial (I1) i una àrea resi-
dencial (R, Fig. 2 i 3). Pel que fa a l’àrea industrial resta indicada per un dipòsit i una 
sitja amb un grau de conservació precari, mentre que les estructures domèstiques defi-
neixen una àrea residencial.
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aquesta ocupació residencial (R) és delimitada pel seu costat septentrional per una 
gran conducció amb una longitud total de 19,80 m3 i una orientació en sentit nord-est 
sud-oest, que discorre pel carrer Colom transversalment. L’estructura és definida per dos 
potents murs en opus caementicium i una solera d’opus signinum. El tram meridional 
d’aquesta potent canalització és emprada com a límit septentrional de l’àrea residencial 
(R) la qual presenta planta rectangular emmarcada per una doble línia de porticat pel 
seu costat oriental (amb basaments en forma de carreus de pedra tipus Mèdol) i amb 
una zona central descoberta. Aquest element ha estat interpretat com a atri a partir de 
la lectura de les cotes superiors de les tres alineacions de carreus (doble porticat i mur 
de tancament est del pati), un esglaonat i un pendent en sentit est-oest, amb una clara 
intenció de dirigir l’aigua de pluja vers l’àrea descoberta.

la connexió entre el porticat i l’atri es fa a través d’un mur corregut format per 
diferents trams d’opus caementicium intercalats amb una sèrie de carreus de pedra tipus 
Mèdol. l’accés al pati interior s’efectua pel seu costat est mitjançant un llindar amb 
revestiment lliscat.

aquesta àrea residencial també presenta dos murs de tancament, un pel seu costat 
occidental i un altre pel meridional on s’adscriu un nou accés format per un llindar de 
carreus de pedra tipus Mèdol que s’obre a una via molt alterada per la construcció poste-
rior del fossat del baluard d’aspres o de sant Domènec dels segles xvii-xviii (Fig. 2).

2.1.4. Fase 4: embelliment de la zona residencial (segle ii dC)

aquest període respon a una voluntat de donar un sentit més luxós i privat a les estan-
ces associades a aquest espai (R, Fig. 3). les evidències arqueològiques mostren la com-
partimentació d’un dels àmbits amb un mur i l’aplicació de pintura sobre les estructures 
que delimiten l’atri. És durant aquesta fase que s’amplien els límits de la zona residencial 
en sentit nord on s’observa una clara intenció de desmuntar antigues estructures i ocupar 
el nou espai resultant. En aquest sentit s’evidencia l’anul·lació de forma voluntària de l’ex-
trem occidental de la canalització que delimitava l’àrea. El resultat és la creació d’un nou 
àmbit de difícil interpretació ja que es troba molt alterat per la fase constructiva posterior.

2.1.5. Fase 5: activitat constructiva de caire industrial (segle iii dC)

Genèricament dins d’aquesta fase s’identifica una segona gran activitat constructiva 
associada a una zona de caire industrial (I2 i I3, Fig. 2 i 3). a l’extrem sud del carrer 
Cristòfor Colom (I2, Fig. 2) s’hi alça un conjunt de set grans carreus (entre 1,20 i 1,40 
m d’alçària) de pedra tipus Medòl en posició vertical. associats a aquests es documentà 
una sèrie de murs que combinen les tècniques de l’opus caementicium i l’opus incertum. 
L’espai es complementa amb dues canalitzacions impermeabilitzades amb opus signi-
num que indiquen una funció relacionada amb la circulació d’aigües.

3. Si bé en el seu extrem sud-oest es documenta la continuïtat de la canalització més enllà dels límits 
de l’excavació, a l’extrem nord-est desapareix totalment ja que la cota d’aparició de la roca natural és molt 
més elevada; en aquells punts on la construcció presenta un estat de conservació més bo s’ha documentat una 
alçària màxima d’1 m i una amplada de 55 cm.
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A la zona centre del mateix carrer, davant la façana de l’edifici del Mercat Central, 
on a la fase anterior s’ha documentat l’àrea residencial (vide supra), s’individualitza una 
nova fase constructiva datada en el darrer quart del segle iii dC. Es tracta d’estructures 
de caire industrial (I3, Fig. 3) que se superposen a nivells d’enderroc i d’incendi docu-
mentats també en altres punts de la ciutat de tàrraco. Dins els nivells de terraplenament 
associats a la construcció d’aquestes estructures es recuperaren dos antoninians de l’em-
perador Claudi ii (268-270 dC) i un altre d’emissió pòstuma batut a partir del 270 dC, 
data que defineix el terminus post quem d’aquesta fase.

És en aquest moment que es recupera de nou el pas d’aigua per la gran canalització 
edificada en la segona meitat del segle i dC, amb la construcció de dos murs i la creació 
d’una solera a una cota superior, aquest cop de tegulae disposades horitzontalment i 
amb una lleugera inclinació nord-est sud-oest. a més d’augmentar la cota de circula-
ció, es provoca una disminució del cabal amb la construcció de dos petits murs d’opus 
caementicium que estrenyen la canalització original. El resultat és una caixa amb una 
profunditat d’uns 45 cm i una amplada de gairebé 50 cm.

En aquest punt, a l’extrem oest de la canalització i al límit occidental de l’antiga àrea 
residencial (R, figura 3), s’edifiquen dos nous murs associats a rudus de paviments no 
conservats. Els dos àmbits presenten dos retalls centrals de planta quadrangular que cal 
relacionar amb algun element o part d’un sistema de cobert, actualment desaparegut.

És en aquesta fase quan es documenta l’inici de l’activitat funerària amb la trobada 
de dues unitats funeràries d’inhumació que s’emmarquen dins la primera meitat del segle 
iii dC, gràcies als dipòsits funeraris localitzats que corresponen a una peça de ceràmica de 
cuina africana, forma hayes 131 i d’una terra sigil·lada africana a, tipus lamboglia 3b.

2.1.6. Fase 6: estructures de caire industrial (segle iv dC)

Aquesta etapa cronològica resta definida per un abocador de deixalles i una nova 
fase constructiva de caire productiu en clara relació amb les estructures industrials (I3, 
Fig. 3) del segle iii dC exposades en la fase anterior.

El canvi funcional es materialitza amb el desmuntatge de part dels murs de l’àrea 
residencial i amb la repavimentació i compartimentació de l’atri de l’àrea residencial 
(R) de segona meitat de segle i dC. El nou accés a l’àrea industrial definida s’efectua, 
aquesta vegada, pel seu costat meridional mitjançant un llindar format per dos grans 
carreus de pedra tipus Mèdol.

l’espai es complementa amb la construcció de tres conjunts estructurals de dipòsits 
de planta rectangular, un dels quals presenta una divisió interna. la datació d’aquests 
elements s’estableix a finals del segle iv dC. Aquesta cronologia resta definida gràcies al 
conjunt numismàtic associat als nivells constructius i de pavimentació del nou complex 
industrial.4

Ja a finals del segle iv un dels dipòsits es reutilitza com a espai d’enterrament. La 
deposició de la inhumació estableix clarament un terminus ante quem per al desús de 
l’àrea industrial.

4. Format per un aE2 de gracià (9 d’agost de 378 - 25 d’agost de 383 dC), un aE4 d’imitació (a partir 
del 350 dC), un aE3 de Constantí i (330-333 dC), un minimi de Constanç (9 de novembre de 337 - abril del 
340 dC) i un aE2 de Valentinià ii (9 d’agost de 378 - 25 d’agost de 382 dC).
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2.2. Les unitats interpretatives: el nimfeu i el fossat 

tal i com s’ha indicat a l’inici, presentem en aquestes línies dues unitats interpreta-
tives diferenciades espacialment o temporalment de les anteriors. 

2.2.1. El nimfeu del carrer Cristòfor Colom

Durant el procés de desviament de la xarxa de serveis actuals es documenta a l’ex-
trem septentrional del carrer Cristòfor Colom, un accés subterrani (N, Fig. 2 i 5) amb 
unes escales monumentals delimitades per murs amb restes de pintura parietal, del qual 
no coneixem la datació fundacional. aquesta circumstància es deriva del perill d’esfon-
drament degut a la inestabilitat del substrat geològic, que obligà a la paralització dels 
treballs arqueològics. 

Aquestes dificultats han propiciat que les restes es cobreixin, de forma temporal, 
amb plaques alveolars per tal de protegir-les i poder continuar l’excavació un cop solu-
cionats els problemes d’estabilitat i conservació del substrat geològic on s’obre aquest 
accés subterrani. En aquest sentit cal dir que les dades que s’exposen a continuació són 
de caràcter preliminar i que seran tractades més àmpliament a les actes de Tarraco 2011, 
Jornades d’Arqueologia sobre les Actuacions a la Ciutat Romana i el seu Territori fetes 
el 10 i 11 de novembre de 2011 a tarragona. 

Malgrat les limitacions es localitza l’accés a la cambra subterrània, entrada dignifica-
da amb pintura parietal, que desemboca a una cavitat subterrània definida per unes escales 
amb un mínim de 12 de graons en pedra tipus Mèdol, amb un pendent descendent en sentit 
est oest i que es troba coberta per la placa calcària en posició geològica primària (Fig. 5).

a l’interior de la cambra subterrània, formant part d’un dels nivells de colgament 
de l’accés, es recupera una petita ara o àrula (amb un total de 17,5 cm d’alçària; 20,5 cm 
d’amplada i 16 cm de gruix; les lletres fan 2,5 cm d’alçada i presenten restes de pintura 
vermella) de pedra tipus Mèdol amb restes d’una inscripció on s’hi pot llegir: “NYMP-
his saCruM”. aquesta evidència ha permès interpretar l’espai (N) com a part d’un 
nimfeu o àrea de culte a les nimfes.

Figura 5. Secció est-oest i fotografia aèria del nimfeu (N) (autor: Codex SCCL)
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Val a dir també que, gràcies a una prospecció geofísica mitjançant tomografia elèc-
trica feta pel grup i+D de geologia Econòmica i ambiental i hidrologia del Departa-
ment de geoquímica, Petrologia i Prospecció geològica de la Facultat de geologia de la 
universitat de Barcelona, la nit del 23 de gener de 2011, es pressuposa el perllongament 
de la cavitat subterrània en direcció nord-oest sud-est, en direcció al carrer ramón y 
Cajal, a una profunditat de 2,5 m respecte a la cota actual de circulació del carrer (ggE-
ah, 2011). 

2.2.2.  Evidències del sistema defensiu de la ciutat moderna (Fig. 2)

a partir del segle xvi la part antiga de la ciutat de Tarragona va ser fortificada per un 
potent sistema defensiu que volia protegir-la de la pirateria. anys més tard, a causa del 
creixement progressiu de la ciutat i de la greu situació d’inestabilitat política, a partir del 
segle xvii, es féu necessari tot un nou sistema de defensa passiva en forma de baluards i 
fossats. En l’àrea que ens ocupa, la zona del Mercat Central, l’episodi de la Guerra dels 
segadors forçà la construcció d’un baluard amb un fossat associat, conegut amb el nom 
d’aspres. Durant el segle xviii, amb motiu de la guerra de successió serà reformat i 
ampliat, i adoptarà el nom de baluard de sant Domènec o lluneta de sant Carles (gabri-
el, 2001, p. 281-327; Massó, Menchon, 1998, p. 83-122; quirós, 1991).

Les restes del fossat associat a la fortificació s’han documentat al xamfrà entre els 
carrers Cristòfor Colom i reding, i corresponen a un retall incisiu atalussat i fet al ter-
reny, que altera estructures anteriors. El fossat presenta en planta una orientació sud-oest 
nord-est de forma allargassada, secció en V i amb el fons pla. la fondària conservada 
oscil·la entorn dels 2,20 i els 3,50 m respecte de la cota actual del carrer. 

A l’extrem meridional del carrer Cristòfor Colom s’ha identificat l’escarpa que man-
tenia el perfil atalussat en què es va definir el fossat. Del seu tancament meridional s’ha 
documentat un tram d’uns 15 metres de llargària amb unes alçades exterior i interior, de 
2,60 m i 1,65 m respectivament. Es va bastir en maçoneria emprant-hi pedres, còdols de 
riu i material laterici lligat amb morter, amb una disposició regularitzada en filades. Cal 
destacar en el seu alçat la documentació de tres impactes de canonades.

Entorn al darrer quart del segle xix – primer quart del segle xx es va produir el 
rebliment progressiu del fossat al servei de la nova urbanització de l’eixample de la 
ciutat de Tarragona que culminarà amb la construcció de l’edifici modernista del Mercat 
Central l’any 1915.

3. La Reserva Arqueològica del carrer Eivissa (Tarragona, 
Tarragonès)

l’anomenada reserva arqueològica del carrer Eivissa ocupa físicament l’últim 
tram del carrer Eivissa de tarragona, entre el carrer Francesc Bastos i l’avinguda de 
Vidal i Barraquer, amb una superfície aproximada de 1.400 m². En època romana aquest 
espai formava part de la perifèria suburbana de tàrraco, la qual s’estenia entre el límit 
meridional de la muralla i el riu Tulcis.

la voluntat de l’ajuntament de tarragona per preservar i difondre el patrimoni his-
tòric i arqueològic de tarragona va motivar l’excavació del solar, de tal manera que la 
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intervenció arqueològica feta s’emmarca dins un projecte més ampli que inclou també la 
consolidació, la restauració i la posterior museïtzació de les restes documentades. És per 
aquest motiu que en la intervenció a la qual es fa referència en aquest article, els treballs 
van consistir, en gran mesura, en la delimitació arqueològica de les restes existents, sen-
se esgotar en cap punt l’estratigrafia. Per tant, els resultats que presentem a continuació 
són necessàriament preliminars.

a més, per tal de facilitar tant la redacció com la comprensió del text i a l’igual com s’ha 
fet en l’apartat corresponent del Mercat Central, s’ha utilitzat una nomenclatura específica 
per a la identificació d’aquells elements que es descriuen en el text (Fig. 6). Aquesta és:

- M: mausoleus funeraris (Fig. 7)
- UF: unitats funeràries
- AG: angiportus
- VIA: via romana i camí de la Fonteta
- F: fonamentació tardorepublicana
- A: àmbits.
  
Els resultats obtinguts en el decurs d’aquesta intervenció han permès establir una 

àmplia ocupació de l’indret des d’època tardorepublicana fins al període contemporani. 
Com veurem, tot i les diferències funcionals de les estructures documentades (funeràri-
es i industrials/domèstiques) l’eix vertebrador de totes és l’antic camí de la Fonteta, el 
qual correspon a la fossilització d’un important eix viari d’època romana que connec-
tava l’antiga ciutat de tàrraco amb la seva perifèria i que presentà una pervivència des 
d’època republicana fins ben entrada l’època contemporània.5 així es mostra en l’àrea 
excavada: l’espai centre-sud es troba ocupat per la via, mentre que les estructures s’ubi-
quen a l’espai centre-nord.

Figura 6. Planta general de les restes documentades a la Reserva Arqueològica del 
carrer Eivissa amb indicació de la nomenclatura (autor: Codex SCCL)

5. Van ser les excavacions fetes entre els anys 2000 i 2001 a la prolongació de l’avinguda Vidal i Barra-
quer les que van permetre establir l’origen republicà d’aquesta via.
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Figura 7. Vista frontal del procés d’excavació dels mausoleus 1, 2 i 3

l’estudi derivat del registre arqueològic ha permès documentar l’evolució espacio-
temporal de les restes documentades establint la seva atribució a 5 fases cronològiques. 
Aquestes són: 

3.1. Fase 1: època tardorepublicana

l’evidència més antiga documentada correspon a la fonamentació d’un mur, d’ori-
entació nord-oest   sud-est6 (F, Fig. 6). la cronologia d’aquest element resta establerta 
pels diversos nivells de regularització constructiva que l’amortitzen, la cronologia dels 
quals no va més enllà del canvi d’era. 

tot i que no s’ha documentat cap altre element corresponent a aquest període, i 
sense tenir evidències físiques que relacionin aquesta estructura amb les capes viàries 
republicanes documentades durant la intervenció de l’avinguda Vidal i Barraquer dels 
anys 2000 i 2001, és lògic establir que, a l’igual com succeeix en èpoques posteriors, 
també devia ser aquest eix viari l’element a partir del qual s’articulava l’assentament 
tardorepublicà que hi ha en el solar que ens ocupa, el qual funcionalment, devia estar 
clarament relacionat amb l’explotació agrícola de l’espai.7

3.2. Fase 2: època altimperial

La sistematització de la xarxa viària en època d’August remodelarà substancialment 
el paisatge urbanístic del suburbi occidental de la ciutat. la construcció de nous vials i 
la reconfiguració dels ja existents creà un entramat viari que facilitava la connexió de 

6. aquest element s’ha documentat de forma molt parcial ja que està situat sota de l’estructura del mau-
soleu turriforme (M3, figura 6).

7. Aquest caràcter agrícola de la zona ja ha estat documentat en altres excavacions arqueològiques: la tro-
bada que va fer Serra i Vilaró de tot un seguit de sitges i d’un dipòsit a la zona de la necròpolis paleocristiana 
(Macias et al., 2007, p. 157-160) i la documentació a l’avinguda Vidal i Barraquer d’àmbits associats a la fase 
inicial de la via romana (CODEX, 2004, p. 132-144), entre altres.
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la ciutat amb la zona portuària occidental i la seva perifèria i, al mateix temps, establia 
el vincle d’aquests espais amb la via augusta. articulant-se a banda i banda d’aques-
tes vies van aparèixer diversos tipus de construccions vinculades a les necessitats dels 
transeünts així com veritables i monumentals àrees cementirials.

És per aquest motiu que corresponen a l’època altimperial la majoria de les estruc-
tures funeràries documentades al carrer Eivissa, la construcció de les quals s’inicia al 
segle i dC i, sobretot, durant el segle ii dC.

3.2.1. segle i dC

sabem que correspon a aquesta fase la construcció de l’estructura funerària de ti-
pologia turriforme (M3, Fig. 6). tècnicament el mausoleu presenta planta quadrada 
(4,28 m de profunditat per 4,29 m d’ample), amb un basament d’opus quadratum del 
qual tan sols es coneix la planta i els fonaments, ja que l’alçat ha desaparegut quasi 
totalment. s’accedeix a l’interior del mausoleu per la part posterior, d’esquena a la via 
romana, utilitzant com a llindar la part superior d’un dels carreus corresponents al límit 
septentrional.

sabem, a més, que en aquesta primera fase el sepulcre és un mausoleu d’incinera-
ció, ja que a l’interior de l’estructura es documenta una caixa funerària construïda amb 
murs de tovots d’aproximadament 0,45 m d’ample per una alçada entre 0,50 i 0,55 m i 
una llargada de 0,60 m. El sediment excavat de l’interior presenta gran quantitat de car-
bons i cendres barrejats amb ossos, fragments d’ungüentaris de vidre, restes de caixes 
i d’elements d’os, fragments de bronze i de ceràmica, tots ells clarament afectats per 
l’acció del foc. la gran quantitat de cendres i d’elements recuperats ens indiquen les 
incineracions repetides i contínues que s’hi van fer al llarg del segle i dC.

3.2.2. segle ii dC

serà, però, a partir del segle ii dC que proliferaran les estructures de caràcter fu-
nerari. Durant aquest període es construiran dos nous mausoleus: un de forma de tipus 
temple elevat sobre un podi amb quatre enterraments, i l’altre, de planta quadrangular 
emmarcada per murs d’opus vittatum de dimensions molt més reduïdes amb una inhu-
mació en sarcòfag de pedra. 

al mausoleu de tipus temple (M2, Fig. 6), l’edifici presenta 11,70 m d’ample i una 
profunditat mínima de 4,85 m. Malauradament, no s’ha pogut documentar la totalitat en 
planta de l’edifici original ja que queda parcialment amagat sota el límit nord de l’ex-
cavació. la construcció, en la seva fase inicial, està delimitada a l’est i l’oest per murs 
d’opus vittatum amb un tancament frontal d’opus caementicium i, a l’extrem sud dels 
murs oriental i occidental hi ha dos carreus motllurats que s’assenten sobre el podi de 
carreus de pedra de tipus Mèdol. 

a la cambra funerària, s’hi accedeix de forma lateral per una obertura existent al 
mur oriental a tocar del carreu motllurat. a l’interior de la cambra descansen sis unitats 
funeràries, quatre de les quals corresponen a aquesta fase inicial, mentre que les altres 
dues, com veurem, corresponen a una reforma interna de cronologia posterior. 

El segon mausoleu datat al segle ii dC correspon a un edifici quadrangular docu-
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mentat a l’extrem nord-oriental de l’àrea intervinguda (M1, Fig. 6). De planta quadrada 
de 3,4 m d’ample per 3,67 m de fons i amb murs obrats en opus vittatum, és dedicat al 
ritual d’inhumació, tal i com indica el sarcòfag de pedra de tipus Mèdol que hi ha al seu 
interior. l’accés a la seva cambra és frontal respecte de la via associada i sols conserva 
un dels muntants de pedra de tipus Mèdol. 

Finalment també correspon a aquest període una unitat funerària (UF, Fig. 6) que 
es troba delimitada per una sèrie de murs que actuen com a límit físic de l’estructura,8 
evidència que pot indicar una monumentalització fet que no estem en condicions d’afir-
mar en aquests moments. la seva exhumació ha permès documentar la deposició d’un 
individu masculí adult/jove dins d’un sarcòfag de plom. El dipòsit funerari associat està 
format per un conjunt de 167 agulles de cap, una part de les quals embellides amb ma-
terials nobles, i una llàntia del tipus Dressel 20.

Damunt del sarcòfag es documenten, en posició secundària, restes de tres individus 
més: un adult/jove de sexe femení, un altre de masculí d’entre 17 i 25 anys i un infant. 
Això ens indica la contínua reutilització de l’estructura com a punt d’enterrament.

3.3. Fase 3: interval entre finals del segle ii dC i el segle iv dC

Es documenten en aquest interval cronològic dues inhumacions sepultades entre el 
segle ii dC i finals de la tercera centúria en el mausoleu tipus temple, i dos mausoleus 
(M4 i M5, Fig. 6). El fet de no haver exhaurit l’estratigrafia ens ha vetat conèixer els 
moments fundacionals dels sepulcres, però la recuperació de la cultura material asso-
ciada als nivells d’ús i d’amortització estableixen el terme ante quem de la seva cons-
trucció. 

El primer dels sepulcres documentats de nova activitat en aquesta fase correspon a 
un petit mausoleu ubicat al centre-nord del solar (M4, Fig. 6) que presenta planta qua-
drada delimitada per murets d’opus caementicium encofrats amb revestiment exterior. 
Al seu interior es localitza una incineració on l’urna correspon a una olla de cuina afri-
cana del tipus hayes 200 associada al dipòsit funerari format per una petita ara votiva 
de terracota, una llàntia i dues monedes.9 la cronologia d’emissió d’aquestes determina 
que l’acció d’incineració es produeix a l’últim quart del segle iii dC. Cal tenir en compte 
que no s’ha exhaurit estratigràficament cap altre element compositiu ni de contingut del 
mausoleu per la qual cosa no podem indicar-ne la data fundacional ni el més probable 
ús perllongat com a punt d’incineració/inhumació. 

El segon mausoleu (M5, Fig. 6) presenta estructura de carreus de pedra de tipus 
Mèdol amb associació a una estructura funerària de planta quadrangular que presenta 
decoració amb pintura mural en els laterals vistos. Preliminarment, s’engloba a aquesta 
actuació funerària una segona estructura d’obra que sembla respondre a un túmul fune-
rari. D’aquesta unitat estructural tan sols es pot indicar el seu moment d’amortització 
que cal situar a principis del segle iv dC.

8. Cal dir que aquesta és l’única unitat funerària exhumada amb el seu preceptiu estudi antropològic 
(Codex, 2011, Annex estudi antropològic).

9. Corresponen a dos antoninians, un dels quals fou emès a partir del 270 dC ja que es tracta d’una imi-
tació pòstuma de l’emperador Claudi ii del tipus CONSECRATIO. 
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3.4. Fase 4: època baiximperial

És amb posterioritat al convuls període del segle iii dC quan es detecta, tant al 
suburbi sud-occidental com a tota la ciutat, un període d’abandonament i destrucció, la 
reserva arqueològica presenta una clara disminució de l’activitat constructiva relaci-
onada amb l’ús funerari amb la consegüent reducció dels enterraments, els quals ja no 
seran presents en el segle v dC.

3.4.1. segle iv dC

En el decurs d’aquesta centúria totes les estructures funeràries pateixen la seva 
amortització, a excepció del mausoleu turriforme (M3) i de l’establiment d’una inhuma-
ció infantil al centre-nord de l’àrea excavada. la reforma del sepulcre esmentat durant 
la segona meitat del segle iv dC consisteix en el recreixement interior del mausoleu i, 
per tant, de la cota de circulació d’aquest. si bé l’accés es manté per la part posterior 
de l’edificació, la cota del llindar s’eleva i permet l’entrada a una cambra caracterit-
zada per la presència d’una pavimentació de terra compactada associada a una gran 
estructura plana d’opus signinum, que ocupa més de la meitat de l’espai intern existent 
i que es documenta a una cota gairebé idèntica a la pavimentació abans esmentada. tot 
i desconèixer la funció concreta d’aquesta estructura no podem descartar que estigués 
relacionada amb l’activitat funerària.

3.4.2. segle v dC

És a partir de l’inici del segle v dC i, sobretot, durant la segona meitat d’aquest, 
quan es produeix una gran transformació urbanística de l’espai. aquesta reforma impli-
ca el desmuntatge parcial de les estructures funeràries, a excepció del mausoleu tipus 
temple (M2, Fig. 6) en el qual es fa una reestructuració interna important.

l’eliminació parcial de les estructures preexistents perseguia la creació d’una plata-
forma constructiva sobre la qual s’alça la nova estructuració urbanística que implica el 
desplaçament parcial de la via en direcció sud i la construcció de quatre angiportus per-
pendiculars a l’eix viari principal i, més o menys, paral·lels entre si (AG 1 a 4, Fig. 6). tèc-
nicament estan formats per graves, pedres petites, fragments ceràmics i arenes compacta-
des i presenten amplades diferenciades que oscil·len entre els 1,5 i els 5,5 m, aquest fet ens 
determina l’adaptació d’aquests elements a l’espai sense perseguir una pauta comuna. 

la construcció de l’angiportus AG1 a l’est de l’excavació, està estretament relaci-
onada amb la important reforma detectada a l’espai ocupat pel mausoleu tipus temple. 
Aquest canvi implica la disminució en el límit est de l’espai intern de l’antiga edificació 
a favor de l’espai ocupat per l’angiportus. Per la seva banda, l’espai intern és subdividit 
en dos àmbits diferenciats separats entre ells per una mena de passadís que permetria 
l’accés frontal des de la via cap a la part posterior de l’edifici (més enllà del límit nord 
d’excavació), mentre s’amortitza l’original accés lateral.

la reforma interna d’aquest mausoleu està clarament relacionada amb la nova ur-
banització que es documenta a la resta de solar delimitat. En concret, aquesta activitat 
constructiva està definida per 14 àmbits la majoria dels quals presenten planta quadran-
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gular i les façanes orientals alineades al lateral nord de l’eix viari principal (Fig. 8).
Pel que fa a la funció, semblen correspondre a petits àmbits de residència i podrien 

estar relacionats amb petites activitats de caire industrial, tal i com ho determinen la do-
cumentació de tot un seguit de dipòsits i d’un pou a tocar del límit nord de l’excavació 
(A1, Fig. 6), com també l’existència d’un sistema de canalitzacions destinades a l’eva-
cuació d’aigües residuals provinents d’aquests àmbits i que transcorren pels carrerons 
documentats.

3.5. Fase 5: a partir de l’època visigòtica

La perdurabilitat d’aquest entramat urbanístic no va més enllà de finals del segle v 
dC, ja que en la centúria següent es produeix una acció progressiva de desmuntatge i 
colgament de les estructures precedents a excepció dels àmbits identificats en la figura 
6 com a A2 i A3, en els quals es documenta un recreixement de la cota de circulació 
interna a finals del segle vi dC.

Per tant, a partir del segle vi dC, l’àrea que ens ocupa recupera la funció agrícola 
que havia perdut a partir de l’època d’August, tot i que reutilitzant estructures prece-
dents i sense abandonar, en cap moment, com a eix vertebrador, la via documentada sota 
del camí de la Fonteta. 

Figura 8. Vista oest-est dels àmbits pertanyents a la reforma urbanística del segle v dC
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No serà fins ja entrada l’època contemporània que es documenta una nova activitat 
constructiva a l’espai amb la construcció de tot un seguit d’estructures (murs de parcel-
lació, dipòsits, canalitzacions i les restes d’una sínia) que, si bé remodelaran el paisatge 
de l’espai, ens indiquen el manteniment de la funció agrícola d’aquest espai que forma 
part de l’horta de tarragona. amb la construcció de la Fàbrica de tabacs i, sobretot, 
amb l’inici de la urbanització del PERI 2, a finals del segle xx, l’espai perd el seu caràc-
ter agrícola i el camí de la Fonteta és progressivament anul·lat.

4. Conclusions

amb la cautela que demana el fet d’estar treballant amb resultats preliminars, en 
aquests moments estem en condicions d’apuntar que la reserva arqueològica del carrer 
Eivissa, situada en el sector occidental del suburbi portuari i la zona intervinguda arque-
ològicament en l’entorn del Mercat Central (gairebé a recer del Fòrum de la Colònia) 
tenen unes clares diferències: entorns geogràfics distints i desiguals evolucions pel que 
fa al seu urbanisme, amb les consegüents transformacions funcionals i cronològiques 
derivades d’una ocupació dilatada dels terrenys on se situen. 

Dels moments inicials de l’ocupació de la ciutat de tàrraco sols tenim evidències 
d’un tram de fonament de la reserva arqueològica, adscrit a l’època tardorepublicana, 
estructura que es devia situar dins la zona agrícola propera a la platja i als aiguamolls 
que se situaven en aquest punt (Remolà, Sánchez, 2010, p. 598; López, 2006, p. 229).10 

Va ésser en aquest context que, durant els segles ii i i aC, es va construir la Via 
Domitia (fossilitzada en el camí de la Fonteta), com a part de la primera sistematitza-
ció urbana de la ciutat. l’entramat viari va actuar de pol d’atracció per a una ocupació 
funerària alhora que va comportar l’aparició d’un cert urbanisme del qual la cons-
trucció de més entitat fou la font dels lleons, construïda a mitjan segle ii aC (Pociña, 
2010, p. 621).

Ja en el canvi d’era, les evidències apareixen en els dos sectors intervinguts si bé les 
seves característiques i la intensitat constructiva esdevenen molt més significatives en 
l’entorn del Mercat Central, si atenem a la densitat de les troballes que s’hi han fet.

En la reserva arqueològica hi ha una prolongació de l’ús funerari, a banda i banda 
del tram de Via Domitia, amb un augment notable en el segle ii dC,11 procés que també 
s’ha documentat en les parcel·les 22 i 31 del PERI 2 on varen conviure vies i magatzems 
portuaris (adserias et al., 2000, p. 139).

10. aquesta part de la ciutat ha estat, d’ençà de la dècada dels anys noranta del segle xx, objecte d’una 
reestructuració urbanística total (PEri 2). al llarg del text ens referim a les parcel·les 13a-14 i 19-20 (carrer 
Eivissa, núm. 18-20 / carrer de Manuel de Falla, núm. 1-3 / carrer de Pere Martell, núm. 41-43), 21 (carrer de 
Manuel de Falla, núm. 10 / avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, núm. 40-42 / carrer de Felip Pedrell, núm. 
13), 22-23 (actualment, carrer de Pere Martell, núm. 49-51 / carrer de Felip Pedrell, núm. 6 / carrer de smith, 
núm. 73), 22B (carrer de Felip Pedrell, núm. 10-12 / avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, núm. 44-46), 
30-31 (carrer de Pere Martell, núm. 48 -50 / carrer de Felip Pedrell, núm. 3-5) i 37 (carrer Eivissa, núm. 30-20 
/ avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, núm. 30-34).

11. Altres trams del vial i dels mausoleus bastits al costat o a l’entorn s’han localitzat en l’avinguda del 
Cardenal Vidal i Barraquer, en la rasa feta per encabir un col·lector del carrer Eivissa i en les parcel·les 13a-
14, 19-20, 21, 37 del PEri 2; dins els límits de la casa del Mar i en la necròpolis Paleocristiana de tabacalera 
(Remolà, 2004; Remolà, Sánchez, 2010, p. 599-601; Amo, Barriach, 1976; Vilalta, Tarrats, 1993).
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En aquest mateix moment, un altre dels punts de la ciutat de tàrraco que experi-
mentà un considerable desenvolupament urbanístic va ésser l’entorn del temple Capi-
tolí i del fòrum tardorepublicà. Així en la zona del Mercat Central, dins d’una cronolo-
gia de primera meitat del segle i dC, s’adscriuen una via, diferents canalitzacions, una 
pedrera, argileres, un forn metal·lúrgic i un possible magatzem. La funció de les restes 
esmentades en primer terme suggereix la manca d’una estructuració urbanística fora 
muralla.

És en aquesta cronologia que es va sistematitzar una retícula urbana intramurs men-
tre que fora muralla, i per tant, en la zona del Mercat Central, l’ocupació era més disper-
sa, adaptada a l’orografia del terreny i disposada a l’entorn de la Via Augusta. Les noves 
infraestructures erigides dins l’àrea emmurallada varen condicionar l’ús de l’espai més 
proper a la zona extramurs. Aquest fet, en el nostre cas, s’identifica amb l’amortització 
de les instal·lacions associades a l’obtenció de material constructiu destinat a noves edi-
ficacions. Així, en la segona meitat del segle i dC, en aquesta àrea es va produir una gran 
activitat relacionada amb la construcció d’una possible figlina (en la zona on actualment 
se situa el carrer de reding) i amb una domus (on es troba el carrer Colom), cronologia 
confirmada en intervencions properes.12 

Ja en el decurs del segle ii dC no només es mantingué una continuïtat d’ocupació en 
la Reserva Arqueològica i al voltant del Mercat Central, sinó que aquesta s’intensificà, si 
bé en ambdós casos s’ha constatat la mateixa funció de les estructures precedents.

Mentre que en la reserva arqueològica es varen construir dos nous monuments 
funeraris,13 a l’entorn del Mercat Central, la domus del carrer Cristòfor Colom va ser ob-
jecte d’una profunda remodelació. tots dos comportaments s’insereixen en la dinàmica 
d’“esplendor” característica en l’arquitectura domèstica rural (com per exemple, a la vil-
la de la llosa de Cambrils) i urbana (Cortés, 2010, p. 575-578), documentada en punts 
relativament propers situats intramurs, com ara al número 17-19 del carrer governador 
González, i a extramurs, al núm. 9 del carrer Alguer (Macias, 2004, p. 76-78).

En la Reserva Arqueològica es mantingué l’activitat funerària entre finals del ii dC 
i el començament del segle iv dC. tanmateix, en altres punts del sector occidental del 
suburbi portuari s’ha documentat un progressiu abandonament de les estructures prece-
dents, la qual cosa també va anar acompanyada de processos de destrucció i desaparició 
d’aquestes, que restaren cobertes per sediment, fet documentat en l’avinguda del Car-
denal Vidal i Barraquer on s’han localitzat enterraments infantils formats per fosses que 
tallaven aquests estrats (Remolà, Sánchez, 2010, p. 603-604). 

Aquest procés de desmantellament de les construccions precedents també s’ha defi-
nit en les parcel·les 22 i 31 del PEri 2 alhora que va afectar la font dels lleons (Pociña, 
2010, p. 625-627) i va anar acompanyat de l’aparició de nous sectors d’enterraments 
que se situaven sobre les construccions precedents, dels quals són dos exemples en 
aquest sentit els conjunts localitzats en les parcel·les 30 (sobre la domus de cronologia 

12. Destaca, en l’entorn immediat a la zona intervinguda el 2010-2011, la documentació d’alguns estrats 
destinats a la regularització de la roca (carrer Cristòfor Colom, davant del solar núm. 14; Macias et al., 2007, 
p. 107), la localització d’una via i pous, clavegueres i dipòsits (carrer Cristòfor Colom, núm. 11 / carrer Re-
ding, núm.35; Macias et al., 2007, p. 110); la d’un mur associat a un paviment en opus signinum a més d’un 
estrat que cobria la roca, restes datades en el primer terç del segle i dC (en el carrer reding, entre l’avinguda 
ramon i Cajal i el carrer Cristòfor Colom; Macias et al., 2007, p. 135-).

13. aquesta dinàmica urbanística és equiparable a la de l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer (re-
molà, Sánchez, 2010, p. 601), així com a les importants reestructuracions a l’entorn de la font dels Lleons.
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precedent) i 31 del PEri 2, el qual se superposava a una antiga nau portuària (adserias 
et al., 2000, p. 169-170).

Coincidint amb aquesta regressió urbana, a la zona del Mercat Central es va produir 
un nou moment de vitalitat constructiva d’ençà del darrer terç del segle iii dC fins a la 
meitat del segle iv, fet que es reflecteix en la construcció de diferents equipaments in-
dustrials i productius (localitzats al llarg del carrer Cristòfor Colom) i es complementa 
amb una ocupació funerària inèdita fins aleshores. 

Les restes que ens remeten als darrers moments de la tardoantiguitat sols s’han definit 
en la reserva arqueològica i s’adscriuen en el marc del pol d’atracció que representà el 
complex religiós paleocristià ubicat en aquesta àrea propera al riu Francolí (López, 2006). 
aquestes evidències, tan sols delimitades, podrien estar relacionades amb les noves neces-
sitats derivades de l’ús de la via com a eix comunicador de la ciutat amb la seu cultual.

Aquesta reorganització de l’espai que s’observa a la Reserva Arqueològica també 
es veu clarament a l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer i a les parcel·les 22a-B i 
31 on, sobre les antigues naus portuàries i vials, es varen bastir dues domus (adserias 
et al., 2002, p. 56-65).

tot i la regressió urbanística que s’evidencia a partir del segle vi dC, amb la recu-
peració del caràcter agrícola de la zona, la via del camí de la Fonteta continuarà essent 
l’eix de comunicació entre la ciutat i l’espai suburbial fins a l’època contemporània.

Per altra banda, a l’entorn del Fòrum de la Colònia, no s’hi detecta cap altra activitat 
constructiva fins a l’època medieval, amb l’erecció de nous edificis cultuals que amb el 
pas del temps quedaran integrats dins del perímetre definit per les diferents fortificaci-
ons d’època moderna, entre les quals s’identifica la documentada en el Mercat Central. 
El fossat i l’escarpa descoberts en aquest punt corresponen a un fragment del baluard 
d’aspres o de sant Domènec (segles xvii-xviii).

5. Bibliografia

Adserias, M.; Burés L.; Ramón, E. (1995). “Excavacions arqueològiques al carrer 
Pere Martell de tarragona. 1000 anys d’evolució urbana (del segle v aC al v dC)”. 
A: Tribuna d’Arqueologia 1993-1994. Barcelona: Departament de Cultura, p. 75-
86.

Adserias, M.; Pociña, C.; Remolà, J.A. (2000). “L’hàbitat suburbà portuari de l’antiga 
Tàrraco. Excavacions al sector afectat pel PERI 2 (Jaume I-Tabacalera)”. A: Ruiz 
de Arbulo, J. (ed.). TÀRRACO 99. Arqueologia d’una capital provincial romana. 
tarragona, p. 137-154. (Documents d’arqueologia Clàssica; 3)

Adserias, M.; Ferrer, C.; García, M.; Otiña, P. (2002). “Els balnea tardoantics del 
sector sud-occidental de Tarraco”. Empúries [Barcelona], núm. 53: La gestió de 
l’aigua a les ciutats romanes d’Hispania, p. 56-65.

Amo, M.D. del; Barriach, A. (1976). “Hallazgos arqueològicos en el camí de la Fon-
teta”. Butlletí Arqueològic, èp. iV, fascs. 129-32 [tarragona], p. 107-111.

Balaguer, P. (2010). Intervenció arqueològica al Mercat de Tarragona. Estudi antro-
pològic de la UF 08. Estrats. gestió del Patrimoni Cultural, sl.

Blázquez, J. M.; García-Galabert, M. P. (1992). “Recientes aportaciones al culto 
de las aguas en la hispania romana”. Espacio, Tiempo y Forma. Serie ii: Historia 
Antigua [Madrid: UNED], p. 21-66.

14.indd   332 14/9/12   12:41:43



Noves dades sobre les àrees residencials de la ciutat de Tàrraco 333

Codex (1999). Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al número 8 del 
passatge Cobos de Tarragona (Tarragonès). Mecanoscrit memòria d’intervenció 
arqueològica dipositada a la Direcció general del Patrimoni Cultural, generalitat 
de Catalunya, tarragona.

Codex (2003). Memòria de les excavacions arqueològiques a les parcel·les 30, 31 i 
32 del PERI2/Jaume I-Tabacalera (Tarragona, Tarragonès). Mecanoscrit memòria 
d’intervenció arqueològica dipositada a la Direcció general del Patrimoni Cultural, 
generalitat de Catalunya, tarragona. 

Codex (2004). Memòria de l’excavació arqueològica a la prolongació de l’avinguda 
Vidal i Barraquer (ronda interior) (Tarragona, Tarragonès). Mecanoscrit memòria 
d’intervenció arqueològica dipositada a la Direcció general del Patrimoni Cultural, 
generalitat de Catalunya, tarragona.

Codex (2010). Memòria de les intervencions arqueològiques realitzades a la Reserva 
Arqueològica del carrer Eivissa (Tarragona, Tarragonès). Mecanoscrit memòria 
d’intervenció arqueològica dipositada a la Direcció general del Patrimoni Cultural, 
generalitat de Catalunya, tarragona.

Codex (2011). Memòria de les intervencions arqueològiques portades a terme a les 
Àrees 2, 4A, 4B, 5A, 5B, 7, 8 i 9 dins del context de la intervenció arqueològica 
realitzada a l’interior i a l’exterior del Mercat Central de Tarragona (Tarragonès). 
Mecanoscrit memòria d’intervenció arqueològica dipositada a la Direcció general 
del Patrimoni Cultural, generalitat de Catalunya, tarragona.

Cortés, A. (2010). “L’arquitectura domèstica a Tarraco. Època tardorepublicana i al-
timperial”. Butlletí Arqueològic, èp. V, núm. 32: Tarraco: Construcció i Arquitectu-
ra d’una capital provincial romana. Actes del Congrés Internacional en Homenatge 
a Theodor Hauschild, volum ii [tarragona], p. 569-593.

Gabriel, R. (2001). “Aproximació a la topografia antiga de Tarragona”. Butlletí Arque-
ològic [tarragona], èp. V, núm. 23, p. 281-327.

Gebellí, P. (1999). “Noves aportacions al coneixement històric de la part alta de Tar-
ragona: la intervenció arqueològica a la plaça de la font de Tarragona”. Butlletí 
Arqueològic [tarragona], èp. V, núm. 19-20, p. 153-196.

Gebellí, P. (dir.) (2000). “Excavacions arqueològiques a la Plaça de la Font de 
Tarragona”. A: Ruiz de Arbulo, J. (ed.). TÀRRACO 99. Arqueologia d’una 
capital provincial romana. tarragona, p. 61-67. (Documents d’arqueologia 
Clàssica; 3)

Gebellí, P.; Piñol, LL. (1997). “Intervencions arqueològiques a la part alta de Tarra-
gona”. A: Tribuna d’Arqueologia 1996-1997. Barcelona: Departament de Cultura, 
generalitat de Catalunya, p. 99-116.

GGEAH (2011). “Prospección geofísica mediante tomografía eléctrica en la calle Cris-
tòfor Colom de tarragona”. grup i+D de geologia Econòmica i ambiental i hi-
drologia del Departament de geoquímica, Petrologia i Prospecció geològica de la 
Facultat de geologia de la universitat de Barcelona.

López, J. (2000). “Plaça Corsini, c/ Governador González, c/ Reding i c/ Cristófor Co-
lom”. A: Intervencions arqueològiques a Tarragona i entorn (1993-1999). tarrago-
na: Servei Arqueològic. Universitat Rovira i Virgili, p. 125-128.

López, J. (2006). Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El 
temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós. Tarragona: Institut 
Català d’arqueologia Clàssica. (sèrie Documenta; 4)

14.indd   333 14/9/12   12:41:43



334 M. Brú, M. Garcia, J.F. Roig, I. Teixell 

Macias, J.M. (2000). “L’urbanisme de Tàrraco a partir de les excavacions de l’entorn 
del Fòrum de la Colònia”. A: Ruiz de Arbulo, J. (ed.). TÀRRACO 99. Arqueologia 
d’una capital provincial romana. tarragona, p. 83-106. (Documents d’arqueologia 
Clàssica; 3)

Macias, J.M. (2004). “Arquitectura doméstica”. A: Las capitales provinciales de His-
pania. 3: Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. roma, p. 73-81. 
(Ciudades romanas de hispania)

Macias, J.M.; Remolà, J.A. (2004). “Topografia y evolución urbana”. A: Las capitales 
provinciales de Hispania. 3: Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. 
roma, p. 27-40. (Ciudades romanas de hispania)

Macias, J.M.; Fiz, I.; Piñol, Ll.; Miró, M.T.; Guitart, J. (direcció científica) (2007). 
Planimetria Arqueològica de Tarraco. Tarragona: Ajuntament de Tarragona, institut 
Català d’arqueologia Clàssica, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la generalitat de Catalunya.

Massó, J.; Menchon, J. (1998). Les muralles de Tarragona. Defenses i fortificacions 
de la ciutat (segles ii aC - xx dC). Tarragona: Cercles d’Estudis Històrics i Socials 
guillem Oliver del Camp de tarragona.

Pociña, C. (2010). “La fuente monumental de la Parcel·la 30 del Peri 2 de Tarragona”. 
Butlletí Arqueològic [Tarragona], èp. V, núm. 32: Tarraco: Construcció i Arquitec-
tura d’una capital provincial romana. Actes del Congrés Internacional en Home-
natge a Theodor Hauschild. Volum ii, p. 619-636.

Quirós, F. (1991). Las ciudades españolas a mediados del siglo xix. Vistas de ciuda-
des españolas de Alfred Guesdon. Planos de Francisco Coello. Valladolid: Ámbito 
ediciones.

Remolà, J.A (2004). “Arquitectura funerària”. A: Las capitales provinciales de His-
pania. 3: Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. roma, p. 83-95. 
(Ciudades romanas de hispania)

Remolà, J.A; Sánchez, J. (2010). “El sector occidental del suburbi portuari de Tar-
raco”. Butlletí Arqueològic [Tarragona], èp. V, núm. 32: Tarraco: Construcció i 
Arquitectura d’una capital provincial romana. Actes del Congrés Internacional en 
Homenatge a Theodor Hauschild. Volum ii, p. 595-618.

Remolà, J.A.; Vilaseca, A. (2000). “Intervencions arqueològiques al PERI 2, sector 
Tabacalera, de Tarragona”. A: Tribuna d’Arqueologia 1997-1998. Barcelona: De-
partament de Cultura, generalitat de Catalunya, p. 77-95.

Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) (1914). “Crònica 1914”. Bo-
letín Arqueológico [tarragona], èp. ii, núm. 1, p. 66.

Serra Vilaró, J. (1928). Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tar-
ragona. Madrid. (Memorias de la Junta superior de Excavaciones y antigüe-
dades; 93)

Serra Vilaró, J. (1929). Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tar-
ragona. Madrid. (Memorias de la Junta superior de Excavaciones y antigüe-
dades; 104)

Serra Vilaró, J. (1930). Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tar-
ragona. Madrid. (Memorias de la Junta superior de Excavaciones y antigüe-
dades; 111)

Serra Vilaró, J. (1932). Excavaciones en Tarragona. Madrid. (Memorias de la Junta 
superior de Excavaciones y antigüedades; 116)

14.indd   334 14/9/12   12:41:43



Noves dades sobre les àrees residencials de la ciutat de Tàrraco 335

Serra Vilaró, J. (1935). Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarra-
gona. Madrid. (Memorias de la Junta superior de Excavaciones y antigüedades; 
133)

Serra Vilaró, J. (1948). La necrópolis de San Fructuoso. tarragona. 
Vilalta, M.; Tarrats, F. (1993). “Casa del Mar. Tarragona”. A: Anuari d’intervenci-

ons arqueològiques a Catalunya. Època romana. Antiguitat tardana. Campanyes 
1982-1989. Barcelona: Departament de Cultura, p. 258.

14.indd   335 14/9/12   12:41:44



14.indd   336 14/9/12   12:41:44



Les tombes reials de Santes Creus
Marina Miquel, assuMpció Malgosa i carMe subiranas
Museu d’Història de catalunya1

1. El projecte de recerca al panteó reial del monestir de Santes 
Creus

l’any 2009, en el marc del 850è aniversari de la fundació del reial Monestir de 
santes creus que s’havia de commemorar l’any 2010, el Museu d’Història de catalu-
nya va plantejar com a objectiu estratègic la restauració escultòrica del panteó reial de 
santes creus. aquesta actuació tenia com a objectiu resoldre les condicions de conser-
vació deficients en què es trobaven les tombes i, al mateix temps, singularitzar el paper 
de l’abadia dins la història de catalunya com a panteó reial de la corona d’aragó. en 
aquest sentit, cal recordar que el panteó reial de Santes Creus, concebut i planificat pel 
rei Jaume II el Just entre els anys 1291 i 1316 per tal d’acollir honoríficament les des-
pulles del seu pare Pere II el Gran, les seves pròpies així com les de la seva esposa, la 
reina blanca d’anjou, és l’únic monument funerari dels reis de la corona d’aragó que 
ha arribat fins als nostres dies intacte. Som davant, també, de les primeres tombes reials 
bastides en estil gòtic a la corona d’aragó i les úniques que s’han conservat íntegrament 
fins a l’actualitat.2

durant el procés de redacció del projecte de restauració,3 les dades històriques do-
cumentals referents a les primeres tasques de salvaguarda del panteó reial a mitjan segle 
xix semblaven indicar que, mentre que la tomba de Jaume ii i blanca d’anjou havia 
estat objecte d’espoliació de les restes reials i d’una important destrucció escultòrica 
l’any 1836, la tomba del rei pere ii el gran no patí la fúria de la primera guerra carlina.4  

1. el projecte d’estudi de les tombes reials del monestir de santes creus l’ha fet un equip format per un 
gran nombre de professionals de diverses disciplines, la menció dels quals es fa impossible de fer en aquest 
article. Malgrat això, volem deixar constància que els resultats que s’hi presenten són fruit del treball inter-
disciplinari de tots els equips. 

2. El panteó reial de Poblet fou completament destruït després de l’exclaustració de 1835 i reconstruït 
durant els anys quaranta del segle xx per l’escultor Frederic Marés.

3. el projecte de restauració va ser dirigit per Javier chillida. 
4. Hernández Sanahuja, B. (1886). Historia del Real Monasterio de SS. Creus; su fundación, progre-

sos, ruina y restauraciones verificadas hasta el presente. tarragona: Vda. tort e Hijos. Rovira, S.-J.; Sando-
val, A.; Miquel, M.; Saumell, d. (2008). Santes Creus. De monestir a monument 1821-1921. Catàleg de 
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Figura 1. El panteó reial del monestir de Santes Creus, format per les tombes dels reis 
Pere II el Gran i Jaume II el Just i la reina Blanca d’Anjou. © MHC (Pepo Segura)

 
Davant aquestes dades, es considerà convenient determinar si efectivament la tom-
ba de Pere II el Gran es trobava intacta, tal i com afirmava B. Hernández Sanahuja, 
membre de la comisión provincial de Monumentos de tarragona, i director de les 
primeres obres de restauració del monestir de Santes Creus l’any 1857, així com el 
grau d’alteració de les restes del sepulcre de Jaume ii i blanca d’anjou. amb aquest 
objectiu, el dia 27 de juliol de 2009 es féu una videoendoscòpia de l’interior d’amb-
dues tombes. en el cas de la tomba de Jaume ii i blanca d’anjou, la videoendoscòpia 
determinà l’existència de restes òssies sense connexió anatòmica i alterades per la 
presència d’altres elements, mentre que en el cas de la tomba de pere ii el gran es 
manifestà que, tal i com afirmava B. Hernández Sanahuja, el cos del rei es trobava 
intacte dins el sepulcre. 

La localització íntegra del fardell funerari del rei Pere II fou valorat pel Museu 
d’Història de Catalunya i el Departament de Cultura com d’un interès científic de primer 
ordre, atès que es tractava d’un fet excepcional: la primera i única oportunitat d’estudiar 
científicament les característiques antropològiques d’un rei, així com el ritual funerari 
emprat en l’enterrament de monarques de la Corona d’Aragó a finals del segle xiii i 
principis del segle xiv, pràctica de la qual no es conserva documentació escrita.5 

Així doncs, en paral·lel al projecte de restauració del panteó reial, el Departament 
de Cultura endegà un projecte integral de recerca científica que tenia com a objectius 
generals l’estudi dels rituals funeraris que envoltaren la mort i l’enterrament del rei 
pere ii el gran i de la reina blanca d’anjou, l’estudi antropològic i paleopatològic dels 
cossos dels monarques, així com l’estudi dels diferents elements de l’aixovar funera-

l’exposició. Museu d’Història de Catalunya.
5. Les escasses dades documentals contemporànies a l’enterrament de Pere II el Gran i Jaume II i Blanca 

d’anjou es troben al Llibre del rei en Pere, de bernat desclot, i a la Crònica de ramon Muntaner. 
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ri.6 El projecte d’estudi, coordinat pel Museu d’Història de Catalunya i planificat en el 
seu desenvolupament metodològic com un projecte arqueològic, l’ha portat a terme un 
equip de professionals de diverses disciplines, adscrits a centres de recerca públics, a 
universitats i a empreses privades.7 

l’obertura de les tombes i l’estudi de les restes es dugué a terme entre el novem-
bre de 2009 i el maig de 2010, en paral·lel a les tasques de restauració escultòrica del 
panteó reial.8 Finalitzada la fase de treball de camp i fins a l’actualitat, els diferents 
equips han avançat de forma evident en els estudis respectius, que es troben en la seva 
fase final d’elaboració. En aquest article es presenten, doncs, els resultats actuals de la 
recerca.9 

2. El panteó reial de Santes Creus

el panteó reial de santes creus, format per les tombes de pere ii el gran i de Jaume 
II el Just i Blanca d’Anjou, constitueix una obra artística cabdal de la propaganda po-
lítica de la Corona d’Aragó i reflecteix les transformacions que experimenta la imatge 
pública de l’estat i el seu sobirà durant la generació que visqué el trànsit entre els segles 
xiii i xiv. ideat per Jaume ii el Just com el primer panteó del casal d’aragó-barcelona, 
fou construït entre el 1291 i el 1316. 

L’anàlisi arquitectònica de les dues tombes evidencia enormes contrastos entre les 
formes i aspiracions que es manifesten en la tomba que Jaume ii féu construir per al 
seu pare i les que s’atribueix en el propi sepulcre. Així, mentre que la tomba de Pere II 
el gran combina elements relacionats amb les tombes imperials sicilianes i l’estil gòtic 
representat per la França del rei sant lluís iX, el doble sepulcre de Jaume ii i blanca 
d’Anjou és més modest en el seu missatge i s’inspira totalment en la tradició funerària 
de la casa reial de França. 

Pere II disposà en el seu testament (1282) que el seu cos rebés una sepultura “decent 
i honorífica” al monestir de Santes Creus. Segons el cronista Bernat Desclot, primera-
ment fou enterrat davant l’altar major de la seva església. per honorar la grandesa del 

6. inicialment només preveia l’estudi de les restes documentades a la tomba de pere ii el gran. durant 
el procés de restauració de la tomba de Jaume ii i blanca d’anjou es féu evident l’entitat i l’interès de les 
restes contingudes al seu interior, que pogueren ser atribuïdes gairebé totalment a la reina. per aquest motiu, es 
procedí a ampliar el projecte de recerca, i a incloure també l’estudi de la tomba de Jaume ii i blanca d’anjou. 
Pel que fa a la tomba de Roger de Llúria, el projecte de restauració contemplava l’extracció i la restauració 
de la làpida sepulcral, fet que representava l’obertura de la fossa. Per tant, ja es contemplava l’estudi de les 
possibles restes que s’hi localitzessin. 

7. el projecte de recerca ha estat concebut i elaborat per Joan e. garcia biosca, Marina Miquel i carme 
Subiranas. A falta de paral·lels a Catalunya i a l’Estat espanyol, la planificació d’objectius i la metodologia, 
així com la configuració de l’equip científic, es basaren en l’anàlisi de projectes similars portats a terme en els 
darrers anys a Itàlia, dirigits en gran part pel Dr. Gino Fornaciari.

8. el 26 de gener de 2010 es va portar a terme la primera obertura de les tombes. l’observació de l’estat 
de conservació de les restes féu palesa la viabilitat d’estudiar-les en un entorn científic adequat. Amb aquest 
objectiu el 19 de març les restes foren traslladades a un laboratori del centre de restauració de béns Mobles 
de la Generalitat de Catalunya. El 10 de maig, un cop finalitzats els estudis de treball de camp, es procedí a 
restituir-les a les respectives tombes. 

9. El projecte de recerca ha contemplat també una revisió exhaustiva de les fonts documentals. Els resul-
tats d’aquest estudi, fet per Ramon Sarobe, amb la col·laboració de Stefano M. Cingolani, Anna de Sandoval 
i Josep M. Vila, no s’inclouen en aquest article. 
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seu pare i convertir la seva memòria en un instrument de propaganda política al servei 
de la dinastia catalana, el seu fill Jaume II el Just, decidí de dedicar-li un monument 
funerari que fes justícia a la seva figura. Amb aquest objectiu, féu traslladar de Sicília a 
Santes Creus una magnífica banyera de pòrfir d’època baiximperial, que havia de servir 
de sepultura. la inspiració de Jaume ii per al disseny de la tomba provenia del seu co-
neixement del panteó dels reis sicilians a la catedral de Cefalú i Palerm, i especialment 
dels de dos dels seus avantpassats materns, els emperadors enric Vi i Frederic ii de 
Hohenstaufen, enterrats en dos sarcòfags de pòrfir. En aquest sentit, la reutilització de 
banyeres o alvei romans de pòrfir ha estat un tret característic de la cultura funerària 
del Baix Imperi i del món bizantí que reprengueren tant els emperadors carolingis com, 
més tard, els papes de roma. a banda dels papes, només alguns sobirans sicilians de la 
família dels Hohenstaufen recorreren a aquest tipus de contenidors funeraris, entre els 
quals destaca especialment Frederic ii, avi de l’esposa de pere ii el gran, constança de 
sicília.10 Així doncs, la tomba de Pere II el Gran s’insereix clarament dins d’aquesta tra-
dició imperial, siciliana i gibelina i constitueix un veritable manifest polític: en enllaçar-
se familiarment i de manera simbòlica amb els darrers emperadors de la casa de Suàbia, 
els reis catalanoaragonesos es posicionen en el centre mateix del gran conflicte europeu 
que enfrontava en aquell moment l’Imperi Germànic amb el Papat i França.

El 1291, Jaume II, rei de la Corona d’Aragó a la mort del seu germà Alfons, encar-
regà la construcció de la nova tomba del seu pare al mestre Bartomeu de Girona, que 
des del 1277 treballava a la catedral de tarragona. també hi participaren el picapedrer 
guillem d’orenga i els pintors gil, pere sanç i andreu de la torre. en la part superior de 
la banyera de pòrfir, que actua de sepulcre del rei Pere II el Gran, se situa un templet, un 
cos arquitectònic esculpit amb imatges dels apòstols, de sants i de la Mare de Déu; setze 
figures que s’allotgen als espais entre arquets gòtics trevolats que decoren el templet 
exteriorment. El templet és cobert per una tapa a manera de sarcòfag, culminat amb un 
pinacle o agulla que s’eleva des del centre de la coberta. 

el sepulcre descansa sobre el llarg llom de dos lleons de dolomia blanca i tot el 
conjunt resta a l’aixopluc d’un baldaquí o d’un dosser d’estil gòtic. Tant el baldaquí 
com el templet han conservat la seva policromia original. en aquest sentit, els estudis 
analítics portats a terme en el marc del projecte de restauració han posat de manifest que 
originàriament l’urna, els capitells i la volta del templet estaven decorats, a més de amb 
làmines d’or, amb làmines de plata, avui dia no apreciables a causa del seu ennegriment 
irreversible. aquest fet permet considerar el treball de policromia del taller d’arnau de 
la Torre com una obra extraordinària, sense paral·lels en aquesta època. 

pel que fa a la tomba de Jaume ii i blanca d’anjou, la inesperada mort de la rei-
na l’octubre de 1310, requerí d’un enterrament provisional fet al mateix monestir de 
santes creus, en un sarcòfag de característiques desconegudes, però de la construcció 
del qual es conserven referències documentals. dos anys després de la seva mort, el 
1312, Jaume II encarregà la construcció de la tomba al mestre constructor barceloní 
Bertran de Riquer i a l’escultor lleidatà Pere de Prenafeta. La intenció era construir 
un mausoleu semblant al del rei pere ii, a l’altre costat del creuer, amb el sepulcre a 
l’interior d’un dosser d’estil gòtic i de proporcions també similars a les del monument 
funerari del rei. 

10. deer, J. (1959). The Dynastic Porphyry Tombs of the Norman Period in Sicily. cambridge univer-
sity press. (dumbarton oaks studies; 5)
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Figura 2. El rei Pere II el Gran fou enterrat l’any 1302 en una banyera de pòrfir 
d’època baiximperial. © MHC (Pepo Segura)

El nou mausoleu està constituït, en primer lloc, per una caixa de pissarra situada a  
l’interior d’una altra urna quadrangular de pedra. aquesta segona urna és un receptacle 
envoltat per arquets ogivals trevolats amb decoració de traceria i, entre altres elements, 
amb un seguit de pinacles que neixen en la confluència d’aquests arquets. El sepulcre 
fou cobert per una tapa a dues aigües que, inspirada en el model ideat per lluís iX de 
França —en organitzar el panteó reial de Saint-Denis de París—, incorporà les imatges 
jacents i en ple volum dels sobirans. 

Amb tota seguretat la figura jacent de la reina Blanca fou obrada per Francesc de 
Montflorit, mentre que l’autoria de la de Jaume II ha despertat més dubtes. Ambdues 
figures vesteixen la cogulla del Cister i van amb la testa coronada. Els reis eren vetllats, 
vora el coixí on descansa el seu cap, per figures d’àngels. Als peus del rei hi ha un lleó, 
símbol del poder i de la força, i als de la reina, un parell de gossets, amb clara al·lusió a 
la fidelitat i a la lleialtat. En el centre de la tapa, entre les dues imatges reials, s’eleva un 
pinacle. pel que fa al baldaquí que emmarca la tomba, el seu treball escultòric s’atribu-
eix al mestre Pere de Bonull.
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Figura 3. Tomba de Jaume II el Just i Blanca d’Anjou, construïda entre 1312-1316. © 
MHC (Pepo Segura)

l’any 1316, sis anys després de la seva mort, un cop acabat el nou mausoleu encar-
regat per Jaume II, la reina fou traslladada a la nova tomba. Així doncs, es tracta, com 
en el cas de pere ii el gran, d’un enterrament secundari, que en aquest cas, però, fou 
víctima d’una espoliació seriosa l’any 1836, durant la primera guerra carlina.

Els treballs de restauració han posat de manifest la inexistència de restes de policro-
mia gòtica i l’extraordinària conservació i netedat de la superfície de la pedra tallada, 
amb les traces de les eines de l’escultor ben definides, dades que permeten concloure 
que es tracta d’una obra inacabada, atès que no es va portar a terme la policromia de les 
estructures, fet completament inusual per a l’època. 

D’altra banda, ha estat possible establir amb claredat l’existència d’una important 
modificació de la tomba al segle xvi. per bé que era perfectament coneguda la col-
locació d’un panell renaixentista com a tancament dels peus dels jacents, obra atribuïda 
al taller de l’escultor Damià Desforment i datada entorn del 1530, ara s’ha observat que 
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aquesta reforma va implicar el desmuntatge de la tomba i el seu desplaçament cap al 
pilar del transsepte. Aquesta actuació, d’una dificultat evident, va tenir com a objectiu la 
col·locació d’aquest panell, que en la part central té un òcul que feia practicable la tomba 
i permetia l’observació de les despulles de Jaume ii i blanca d’anjou. en aquest sentit, 
la recerca documental ha permès documentar aquesta pràctica en dues ocasions: l’any 
1604, durant la visita al monestir de l’abat general del cister, i l’any 1804, en ocasió de 
la visita del corregidor de Vilafranca del Penedès. Es tracta d’una pràctica completament 
desconeguda. tot i l’evident interès de la dada, malauradament, la destrucció dels fons 
documentals del monestir després de l’exclaustració, l’any 1835, ha fet impossible a 
l’equip d’historiadors de poder localitzar documentació que permeti establir qui va ser 
el comitent i quins en van ser els motius.

3. Estudi de les restes de Pere II el Gran, Blanca d’Anjou i Roger de 
Llúria

3.1. Pere II el Gran 

les restes intactes del cos del rei pere el gran (1240-1285) reposaven dins el sepul-
cre banyera de pòrfir i ocupaven la part central de la banyera. Estaven disposades sobre 
dues posts de fusta de noguera, de 2 cm de gruix cadascuna. L’existència d’un doble 
llit de fusta es relaciona indubtablement amb el caràcter secundari de l’enterrament, fet 
disset anys després (1302), i també amb el reaprofitament de part del taüt on fou enterrat 
per primer cop l’any 1285. 

Les fustes de la part del crani estaven retallades en el seu angle dret així com les de 
la part associada als peus. aquest retall es relaciona indiscutiblement amb la necessitat 
d’adaptar les fustes a les dimensions de la banyera. la deformació de la post com a con-
seqüència del pas del temps i la humitat de l’interior del sarcòfag va fer que les restes 
del rei adoptessin una posició arquejada, de manera que cap i extremitats inferiors van 
quedar a un nivell superior respecte al tronc. 

Les restes es trobaven parcialment momificades i esqueletitzades, i estaven reco-
bertes per diversos tèxtils, l’estudi dels quals ha permès relacionar-los amb els diversos 
processos d’enterrament. 

El cos estava articulat en decúbit supí, amb les extremitats inferiors esteses, bra-
ços paral·lels al tòrax, semiflexió de colzes i pronació d’avantbraços reposats sobre 
la part inferior de tòrax, amb l’avantbraç dret per sobre de l’esquerre. El crani es 
trobava en rotació esquerra. L’anàlisi del sistema dental indica que mantenia tota 
la dentició en morir, exceptuant el molar inferior esquerre. Els peus es trobaven 
desarticulats respecte de la tíbia i el peroné i recol·locats al costat dels genolls en 
una posició semiarticulada. Aquest fet és coherent amb una manipulació secundària 
d’aquesta part anatòmica quan encara es preservaven teixits tous prou consistents 
com per poder traslladar o resituar els peus sense que es desarticulessin de forma 
completa. la posició dels peus cal, doncs, relacionar-la amb el canvi de sepulcre del 
rei, produït 17 anys després de la seva mort, i la necessitat d’encabir el cos (en estat 
de dessecació) dins el nou sepulcre banyera, un espai de dimensions no adaptades a 
les mesures del rei.
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Figura 4. Fardell funerari del rei Pere II el Gran. 
© CRBM (Carles Aymeric - Ramon Maroto)
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sobre la persona del rei

el rei pere el gran pertany a l’haplogrup H, el tipus d’adn mitocondrial més fre-
qüent a Europa en l’actualitat. Es pot afirmar que tenia una cara allargada i una malo-
clusió de classe iii d’angle, combinada amb un prognatisme mandibular i mossegada 
creuada de tota l’arcada, la qual cosa es tradueix en una morfologia bífia en la qual el 
maxil·lar inferior és més prominent.

pel que fa a l’aparença física, el rei pere era un home de tipologia alta, d’entre 175-
180 cm, una alçada destacable si la comparem amb l’alçada mitjana d’altres homes de 
l’època sobre els quals s’han fet estudis. quant a la morfologia òssia val a dir que no es 
troben signes ni relleus d’activitat muscular forta a les extremitats superiors i inferiors; 
tampoc presenten remodelació diafisària. Es tracta d’ossos amb diàfisis arrodonides, 
sense aplanaments transversals ni anteroposteriors. D’altra banda, les modificacions òs-
sies de tipus degeneratiu que mostra, per exemple, en l’articulació claviculoesternal, 
en alguns cossos vertebrals i als genolls, són signes lleugers i habituals en individus de 
la seva edat. L’osteofitosi i porositat bilateral a les caretes costovertebrals dorsals altes 
poden ser un marcador de determinades feines o hàbits.

alimentació

les fonts històriques de l’època permeten intuir alguns aspectes sobre la dieta de 
la cort de Pere el Gran, una documentació que, al costat de les anàlisis fetes sobre les 
restes del rei, permet interpretar la dieta i les característiques de l’alimentació de la cort 
de l’època. cal recordar la singularitat del personatge objecte d’estudi, un individu de 
màxim nivell social, amb un nivell de vida privilegiat els costums i hàbits del qual no 
són en cap cas comparables amb la majoria de la població contemporània. 

segons aquestes fonts, l’alimentació variava entre èpoques de pau i de guerra i lò-
gicament en aquest últim cas era sempre menys variada i més fonamentada en cereals, 
carns salades, peix sec i vi.

els detalls dels anys 1260-1262 dels llibres de comptes de l’infant descriuen men-
ges de carn de moltó almenys un cop al dia, o vaca o cabrit, tot cuinat a l’ast. poc porc 
fresc, sobretot cansalada per acompanyar les cols. Moltes aus, tant gallines, com tórtores 
com altres aus caçades (oques o perdius). escasses semblen les entranyes, mentre que 
el cap de moltó només apareix per sopar. Sovint es menjava peix, sobretot per sopar. 
Majoritàriament era peix de riu, si es menjava fresc; de peix assecat tenim testimoniat 
congre, lluç, arengades i balena. en el cas de guisats es feien servir verdures, fruits secs i 
espècies (cebes, julivert, ametlles, safrà, gingebre, canyella), també són presents verdu-
res fresques (lletuga, espinacs), fruita de temporada o seca en notable quantitat i varietat, 
cereals i llegums. Molt presents són els ous i el formatge. poc sucre i molta mel. 

amb l’arribada de la seva muller, constança de sicília, el 1262, sembla que s’incor-
poraren alguns nous ingredients (descrits en els llibres de comptes de casa de la infanta), 
ja que, per exemple, hi són més presents la llet i la mantega, i, potser, més varietat d’es-
pècies. Comencen a aparèixer el conill i el cérvol, panades i bunyols. L’arròs segueix 
escàs, mentre que són molt presents els cigrons, a partir del novembre.11 

11. Cingolani, s. M. (2010). Pere el Gran. Vida, actes i paraula. barcelona: editorial base / Museu 
d’Història de catalunya, p. 65 i 66.
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totes aquestes dades es poden contrastar a partir de les analítiques antropològiques 
fetes directament sobre les restes del rei. els indicis respecte a l’alimentació provenen 
principalment de la patologia oral. Els cúmuls de càlcul generalitzat són un dels aspectes 
que s’han de valorar. Alguns estudis valoren els dipòsits de càlcul amb relació a l’aug-
ment del pH que es produeix a la boca amb les proteïnes animals, la qual cosa denotaria 
un consum important de carn. el desgast no és gaire acusat, per tant, la seva dieta no 
devia ser gaire abrasiva. Alhora, també s’han valorat els fitòlits de la tosca dental com 
un indici directe de l’alimentació de tipus vegetal. els elements trobats a les dents del rei 
Pere procedeixen presumiblement de cereals, que van ser consumits al llarg de la vida. 

Malalties identificades

respecte a les malalties que va partir el rei pere al llarg de la seva vida, caldria dir 
que són de natura diversa. De jove devia patir algun procés no específic relacionat amb 
algun problema de salut o malnutrició que quedà enregistrat en les dents. La identifi-
cació d’hipoplàsies de l’esmalt dental constitueix, però, un indicatiu inespecífic, per la 
qual cosa no es pot precisar què les va causar, però sí quan: durant la formació de les 
corones de les dents afectades, és a dir entre els 6 i els 12 anys. 

Amb relació a la salut dental, cal dir que la generalització dels cúmuls de càlcul i 
retrocés alveolar són aspectes indicatius d’una poca o pobra higiene dental comparats 
amb els estàndards actuals. S’observen dipòsits generalitzats de tosca dental tant a les 
dents superiors com a les inferiors i retrocés alveolar, causat per una gingivitis i posteri-
or periodontitis, relacionat segurament amb els dipòsits de tosca. 

Tot i això, la salut dental del rei era bastant bona, si la comparem amb les denticions 
de l’època. se sap que a l’edat mitjana la gent practicava certa higiene oral mitjançant 
la neteja amb orina i l’ús d’escuradents, encara que en aquest cas, no tenim evidències 
de cap d’aquestes pràctiques. 

des d’un punt de vista ossi s’han trobat algunes patologies, com la cavitat provo-
cada per un probable meningioma en el temporal dret. es tracta d’un tumor cerebral 
benigne de les meninges, de creixement lent. És sens dubte el tumor primari més comú 
del sistema nerviós central i acostuma a aparèixer a una edat mitjana. Probablement era 
asimptomàtic, com avui en dia que acostuma a ser una troballa radiològica. 

pel que fa a les alteracions articulars, aquestes es concentren en les caretes articulars 
de les vèrtebres altes i costelles. Tot i que no es tracta de modificacions gaire greus, és 
interessant que no es donen en totes les vèrtebres i costelles. aquesta posició és indicati-
va d’un esforç superior en aquesta zona que implica una elevació de les costelles, la qual 
cosa es pot relacionar, entre altres, amb el domini de les regnes del cavall.

El cos del rei conservava gran part dels teixits tous dessecats: pulmons, cor, fetge i 
budells, un fet poc habitual en els estudis antropològics. L’anàlisi histològica d’aquests 
teixits ha permès identificar calcificacions en els pulmons que són indicatives d’una ma-
laltia inflamatòria o infecciosa pulmonar sense que es pugui precisar de quina malaltia 
es tracta. Tot i així, una de les malalties freqüents i que entra dins del quadre de possibles 
etiologies de les alteracions indicades és la tuberculosi. per aquesta raó, es va fer una 
anàlisi molecular a fi de determinar la presència eventual de Mycobacterium tuberculo-
sis, l’agent infecciós implicat en la malaltia. el resultat de la prova paleomicrobiològica 
no va ser, però, concloent en cap sentit, ja que no es va amplificar el segment de l’ADN  
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Figura 5. TAC del fardell funerari de Pere II el Gran. © MHC (TAC: Hospital Joan 
XXIII; tractament de la imatge: Joan E. Garcia Biosca)

 
del bacteri analitzat. L’anàlisi, doncs, no afirma, però tampoc desmenteix la malaltia. Cal 
remarcar també que l’estudi de microrestes ha evidenciat al nivell del coxal la presència 
d’un ou del paràsit intestinal conegut com Trichuris trichura,12 que s’adquireix a través 
d’aliments o aigües contaminades. la seva presència no indica de per si una malaltia 
greu, ja que pot ser totalment asimptomàtic, però si la càrrega de paràsits fos elevada, els 
seus símptomes podrien ser des de diarrees fins a anèmies a apendicitis. En aquest cas 
només s’ha trobat un ou del paràsit i no hi ha cap evidència que pugui fer pensar en una 
forta càrrega, ni tan sols que haguessin iniciat el seu cicle biològic en el cos del rei.

12. La identificació d’aquest paràsit ha estat possible a través dels treballs fets per l’equip de palinologia 
del departament de prehistòria, Història antiga i arqueologia de la universitat de barcelona.
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les causes de la mort

És coneguda la incertesa històrica sobre les causes que provocaren la mort del rei 
als 45 anys, ateses les grans imprecisions de la documentació de l’època i l’existència de 
dues versions contradictòries sobre això. En els Annals de 1285 s’explica que durant la 
batalla de Santa Maria d’Agost “va ser greument ferit a la cara per una llança” i “... quasi 
morí”. També Guillaume de Nangís amb relació a aquest fet diu “Pere, ferit mortalment, 
va fugir turpement, i d’aquelles ferides va morir poc temps després...”. en canvi, el 
cronista bernat desclot esmenta que la seva mort es va produir per l’esgotament físic i 
les tensions sofertes des del 1282.

l’estudi no ha permès concretar cap causa directa de mort; d’una banda el menin-
gioma detectat al parietal dret és un tumor de tipus benigne i de petites dimensions. el 
mateix es podria dir amb relació al paràsit intestinal Trichurus trichura. 

Tenint en compte les troballes de l’anàlisi externa i interna del cos del rei Pere, les 
analítiques i les possibilitats interpretatives d’aquestes, es pot descartar en primer lloc 
que el rei morís a causa d’una ferida de llança ocorreguda a la batalla de santa Maria 
d’Agost. Es pot afirmar, en canvi, que hi ha indicis que el rei podria haver patit una “ma-
laltia potencialment letal” de tipus pulmonar, tot i que no se’n pot precisar la gravetat, és 
a dir, si era avançada o no. atesa l’absència d’altres troballes anatòmiques patològiques 
relacionables amb situacions letals, concloem que aquesta podria haver estat la causa 
de mort. en aquest sentit, cal tenir present que hi hauria una concordança entre aquest 
diagnòstic i les dades històriques, procedents de la crònica de desclot, del relat de la 
seva mort.

Així doncs, la causa de la mort podria haver estat una malaltia inflamatòria/infec-
ciosa pulmonar.

Anàlisi de l’ADN13

S’ha pogut classificar l’ADN mitocondrial recuperat de Pere el Gran i autentificar-
ne els resultats tant amb la clonació de l’HVr com per la concordança amb la regió 
codificant. No ha estat possible amplificar SNPs del cromosoma Y, per la qual cosa no 
serà possible per ara, a partir de les restes de Pere el Gran, la identificació de restes del 
llinatge masculí del rei, com per exemple les conservades al monestir de Poblet i supo-
sadament relacionades amb el seu pare, el rei Jaume i el conqueridor. 

estudi de cabells14

S’han dut a terme els estudis tipològics i toxicològics de mostres de cabells del rei 
Pere II el Gran recuperats durant el procés d’actuació sobre les restes, així com l’anàlisi 
d’una mostra del manyoc de cabells identificat sota el fardell funerari.

13. analítiques fetes pel laboratori de dna antic de la universitat autònoma de barcelona, el csic-
upc i el natural History Museum de dinamarca.

14. Analítiques fetes per l’INTCF (Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses del Ministeri 
de Justícia).

15.indd   348 14/9/12   12:42:20



Les tombes reials de Santes Creus 349

els objectius d’aquestes analítiques eren obtenir informació sobre les característi-
ques morfològiques del cabell del rei Pere, identificar possibles intoxicacions o enveri-
naments mitjançant l’anàlisi toxicològica, i l’eventual existència de tractaments a base 
de productes cosmètics. 

pel que fa al primer punt, no ha estat possible determinar les característiques morfo-
lògiques de les mostres analitzades atès que els cabells estaven molt degradats i havien 
perdut les característiques morfològiques principals. Així, el color, que era similar en 
ambdues mostres, no corresponia al color original sinó que s’ha de relacionar amb el 
procés de degradació post mortem i el temps transcorregut des de l’enterrament. pels 
mateixos motius, tampoc no s’han obtingut resultats de la comparació de la mostra del 
manyoc de cabells, trobat sota el fardell funerari, amb la mostra de pèl associada al 
cos del rei (concretament de la barba) i no és, doncs, científicament constatable que el 
manyoc de cabells correspongui a cabells de Pere II el Gran i a la pràctica d’un ritual 
funerari associat amb l’afaitada dels cabells del difunt. cal recordar, en aquest sentit, 
que el crani del rei presentava clares evidències d’afaitada, atès que s’hi localitzaven 
únicament restes de cabell de longitud mínima. 

L’anàlisi toxicològica de mostres del manyoc de cabells ha aportat dades interes-
sants en referència a la identificació de metalls essencials per determinar patologies i la 
identificació de verins i/o metalls pesants associables a la causa de la mort. Els resultats 
destaquen valors considerablement per sobre de la mitjana en plom (99 ppm) i, espe-
cialment, antimoni (72 ppm) que han cridat l’atenció de l’equip toxicològic. L’elevada 
presència d’ambdós elements i, en especial del darrer, s’ha de considerar conseqüència 
d’una exposició perllongada a aquests agents, fet que podria situar-nos davant d’un 
escenari d’intoxicació versemblant. Dades molt semblants s’han trobat en l’anàlisi quí-
mica de l’os i del putrílag.15 en qualsevol cas, les dades que presentem es troben encara 
en procés d’anàlisi i, per tant, no poden ser considerades com a concloents.

L’antimoni és un metal·loide químicament proper a l’arsènic i, com aquest, altament 
tòxic. En condicions normals la seva concentració en el cos humà és ínfima, amb valors 
compresos entre els 0,1 ppm del cervell, els 0,2 ppm de fetge i ronyons o els 0,7 ppm 
dels cabells. El plom, en canvi, acostuma a ser present al cabell humà en proporcions 
superiors, del rang de 12 +- 15 ppm, però prou allunyat dels 99 ppm documentats. Així 
doncs, ens trobaríem davant d’una concentració d’antimoni i plom molt significativa i 
d’efectes clarament tòxics per a l’individu al qual va pertànyer el manyoc de cabells. 

El registre arqueometal·lúrgic mostra que, al voltant de l’antimoni, s’estableixen 
dues associacions essencials: per una banda amb el plom, com a subproducte de l’explo-
tació de les galenes argentíferes, i, per una altra, amb l’arsènic, com a subproducte de la 
fusió i l’enriquiment del coure. en el cas que ens ocupa, la presència d’alts percentatges 
de plom i antimoni, aparellada a l’absència de nivells significatius d’arsènic apuntaria 
cap al primer d’ambdós orígens. 

La intoxicació per plom, de la qual es té coneixement arqueològic des de l’època 
romana, assoleix a l’edat mitjana proporcions epidèmiques. Tres són els causants prin-
cipals d’aquesta situació: la ceràmica vidrada amb coberta plumbífera i cocció deficient, 
els atuells de peltre d’escassa qualitat i el vi contaminat amb plom. 

15. Les anàlisis químiques de les restes esquelètiques i del putrílag s’han dut a terme al laboratori del 
Departament de Química de la Universitat dels Estudis de Sassari (Itàlia).
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pel que fa a la primera de les hipòtesis, la d’una dilució del plom i l’antimoni con-
tinguts en ceràmiques amb coberta vidrada que haguessin entrat en contacte amb àcids 
vegetals (sucs de fruites, vi, vinagre...), aquest procés es devia veure afavorit pel fet que 
en aquesta època les temperatures de cocció als forns de terrissaire encara no són prou 
elevades com per fixar adequadament aquells minerals. Per altra banda, contra la seva 
versemblança cal valorar el fet que, des del segle x ençà l’antimoni va sent progressi-
vament reemplaçat per l’estany com a agent opacificant dels vidrats. La presència de 
l’antimoni en els vidrats del segle xiii és més aviat ja testimonial, possiblement fruit de 
la utilització de plom provinent de galenes argentíferes. 

Tot i això, la hipòtesi que creiem més plausible és la de la utilització de vaixella metàl-
lica, especialment de peltre, un aliatge en el qual entren en proporcions variables l’estany, 
el coure, l’antimoni i el plom. A les nostres contrades, es pot afirmar que el segle xiii és la 
centúria del peltre ja que pertanyen a aquesta època la major part de les peces conservades 
i es produeix arreu d’Europa una moda passatgera —constatada també al nostre país— 
entre els clergues d’enterrar-se amb còpies en peltre d’objectes litúrgics de plata.16 

Finalment, sobre les analítiques fetes en mostres de cabells del rei pere ii el gran 
cal destacar que els estudis17 de restes dels pèls de la barba del rei han permès identificar 
la presència d’apigenina, un producte procedent de la ginesta i utilitzat històricament 
com a tint. No s’ha pogut, però, establir la presència d’aquesta substància en el manyoc 
de cabells trobat sota el fardell funerari. 

Aixovar tèxtil 

per a la recomposició del vestuari mortuori que el rei portava en el primer i segon 
enterraments, a l’espera de finalitzar les analítiques i els estudis encara pendents, po-
dem determinar els tèxtils identificats de la manera següent: en el moment de la seva 
mort, el rei fou vestit amb una sarja de llana, de bona qualitat, procedent d’animals 
de races autòctones ibèriques i sense creuaments. la vestimenta podria correspondre 
a una peça tipus garnatxa, gonella, sobretúnica o túnica curta, sobrepellís, cota, tabard, 
etc. la quantitat i varietat és bastant gran, igual que la diversitat de formes que en llur 
confecció podien aplicar els sastres del segle xiii. La qualitat de la llana utilitzada en la 
seva fabricació descartaria la hipòtesi que pogués correspondre a un hàbit de monjo, tal 
i com Bernat Desclot explica al Llibre del rei en Pere. es tracta d’una peça d’interpreta-
ció complicada a causa del seu grau de descomposició i fragmentació ja que s’identifica 
només en algunes parts del cos i de forma molt residual. 

Sota el crani del rei s’hi localitzava, en bon estat de conservació, un coixí de seda, de 
color carmesí. Es tracta d’una peça molt menys alterada que la resta dels tèxtils de llana o 
lli. Dins d’aquest coixí s’hi localitzaren restes d’una altra tela, probablement un altre coixí, 
que correspon també a un tafetà de seda, però amb brodat romboïdal. És, però, una peça 
molt malmesa i residual, en un estat de descomposició important, barrejada amb restes de 
palla i de plomes d’au que haurien format part del farciment que donava volum al coixí 

16. Malauradament, les peces de peltre conservades a les col·leccions catalanes no han estat estudiades 
més enllà dels seus aspectes tipològics i decoratius i, en conseqüència, desconeixem quina hauria estat la seva 
procedència ni quina la proporció dels minerals que formaven part de la seva fàbrica. 

17. les analítiques químiques les ha fet el laboratori sailab.
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de seda carmesí. La localització de restes de cabells al coixí ens porta a interpretar que 
aquesta peça corresponia al primer enterrament, però que fou reaprofitada i recol·locada 
sobre la post de fusta durant el procés de trasllat del cos al sepulcre definitiu. Així també 
ho testimonia la presència de fauna entomològica procedent del primer enterrament.

A banda d’aquests tèxtils associats pròpiament a l’enterrament del rei, l’estudi del 
fardell funerari ha documentat l’existència d’altres teles que s’afegiren al fardell durant 
el procés de trasllat de les restes al nou sepulcre, l’any 1302, disset anys després del 
primer enterrament. 

Pertanyen al segon enterrament les restes d’un teixit molt degradat, d’origen vegetal, 
que correspon a una tela de lli. S’identifica sobre les restes del rei, a manera de mortalla i 
el seu estudi ha posat de manifest que l’esmentada tela fou objecte d’una impregnació de 
guix a la cara exterior. S’observa també que la tela de lli fou enganxada amb resina als 
laterals de la post de fusta sobre la qual recolzava el cos del rei. L’estudi d’aquesta tela, 
les seves característiques i la seva relació amb el fardell funerari permet interpretar-lo 
com un vel funerari o sudari, amb la funció de tapar un cos en procés de degradació, de 
mantenir-ne la seva conservació —d’aquí la presència del guix— i subjectar-lo sobre la 
post per tal d’evitar-ne la desarticulació abans d’introduir-lo al nou sepulcre.

Finalment, al nivell més superficial s’hi localitzava el teixit identificat com a capa, una 
peça de llana que constitueix la tela més ben conservada del conjunt. Per la seva posició, és 
un element de cobriment del cos i no pas una peça utilitzada per vestir el rei, ja que només 
se’n troben evidències a la part superior i no per a la part del darrere del cadàver. 

Figura 6. El cap del rei Pere II el Gran reposava sobre un coixí de seda de color car-
mesí, reomplert amb un segon coixí brodat i plomes d’oca. © MHC 

(Sol Cidràs - A. Bargalló)
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Figura 7. El coixí, un cop restaurat per tècnics del Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil de Terrassa. © CDMT

L’estudi d’aquesta peça permet per ara classificar-la com una casulla i no hi ha dub-
te que correspon al segon enterrament ja que se situa per sobre de la peça de lli abans 
esmentada. El teixit pertany a la família de les sarges creuades i tècnicament és molt 
proper als coneguts draps d’arestes. 

L’anàlisi de les fibres que s’ha fet sobre mostres de la peça indica una gran dispersió 
de finors en els fils i en conseqüència una barreja de fibres, un fet habitual a l’època 
que no s’ha de relacionar amb la mala qualitat de la peça sinó amb la seva funcionalitat 
indumentària: una capa cobertora, d’ús extern i exposada a la intempèrie. Per les seves 
característiques és, doncs, un element de qualitat, però adaptat a un ús molt específic.

Sobre el rostre del rei s’identificava una altra peça de la mateixa tela que la capa 
que corresponia a una caputxa o cogulla, una peça totalment independent de la capa, 
col·locada sobre el rostre durant el segon enterrament. 

 

tècniques de tractament del cos 

les restes del cos de pere ii el gran, evidenciaven clarament l’estat de dessecació 
del cadàver, un fet que podria atribuir-se a la voluntat inicial de conservació del cadàver 
relacionada amb processos d’embalsamament. Tanmateix, és constatable la inexistència 
d’evisceració, atesa la conservació de gran part dels òrgans interns (pulmons, cos, fetge, 
budells...). aquest fet ens porta a descartar totalment els processos d’embalsamament 
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que es practicaven a les corts europees franceses, angleses o alemanyes i concretament 
les proposades en els tractats del metge Henry de Mondeville,18 associat a l’escola de 
Montpeller i contemporani d’arnau de Vilanova, metge de la cort de pere el gran. 

L’existència, però, d’un procés de conservació s’evidencia també en el complet 
grau d’articulació esquelètica, derivat, molt probablement, d’algun procés destinat a la 
preservació del cos (a curt o llarg termini), ja que malgrat que les restes estudiades cor-
responen a un enterrament secundari, tots els elements es troben en posició, a excepció 
dels peus que van ser desarticulats de forma intencionada. seria impensable el mante-
niment de la posició anatòmica en un cos totalment esqueletitzat, ja que la manipulació 
requerida per al trasllat hauria implicat necessàriament desarticulacions. En aquest cas, 
fins i tot les cintures escapular i pelviana tenen un efecte paret, que mostra l’amplada 
que tenia el primer sarcòfag en què va ser enterrat.

sembla probable que, en un primer moment, el rei hagués estat mostrat als seus 
súbdits com era habitual a l’època, un fet que difícilment podria impedir l’accés de les 
mosques i mantenir-lo en una situació d’hermetisme total. davant aquest fet cal contem-
plar dos escenaris no incompatibles entre si: un tractament químic i un de físic. 

en un primer moment, entre la mort i el trasllat del cos a santes creus, el cos podria 
haver estat tractat químicament, almenys en part. els tractaments de preservació del cos 
o d’embalsamament retarden en certa mesura la descomposició, però no indefinidament. 
Els productes químics utilitzats habitualment repel·leixen la majoria d’insectes i dismi-
nueixen la velocitat de la putrefacció. D’altra banda, cal tenir en compte altres opcions 
com un cert aïllament en un lloc fred, la qual cosa s’entén en el cas del rei, mort al mes 
de novembre i enterrat dins l’església del monestir de santes creus.

la fauna entomològica trobada —fòrids, dermèstids i lepidòpters— correspon a fa-
ses avançades de la descomposició i pertany sens dubte al primer enterrament, ja que no 
s’han trobat individus adults sobre el cos ni dins la banyera. no hi entraren grans dípters, 
però sí els fòrids. les masses de pupes de fòrids trobades al cos eren ja buides i no hi ha 
hagut una generació de mosques dins el sarcòfag. per tant, el procés de descomposició 
no va ser immediat, ja que hauria estat molt destructiu, però sí abans del trasllat del cos 
al seu lloc definitiu.

el cos de l’enterrament secundari es trobava cobert per dues teles i estava ben arti-
culat, per la qual cosa cal interpretar que molt probablement estava dessecat, almenys en 
part, ja que sinó no s’haurien mantingut les connexions ni hauria estat possible separar 
de manera íntegra els peus. la presència de fauna entomològica reforça la hipòtesi que, 
en el moment del traslladat, en el cos del rei es combinessin ambdues fases: la desseca-
ció i la descomposició activa, un fet que denota un més que probable tractament amb la 
voluntat de conservar-lo. Així doncs, com a conclusió interpretem que el cos es traslladà 
dins la banyera en un estat mixt de descomposició activa i dessecació.

Es denota, per tant, l’existència d’un procés de tractament destinat a la seva preser-
vació. En aquest context, les analítiques que ha fet l’equip de palinologia de la UB han 
identificat traces de plantes implicades en processos de conservació del cos, com és el 
cas de Filipéndula vulgaris, Chenopodium i Artemisia. 

La presència important de pol·len de Chenopodiaceae ha estat constatada en altres 
estudis sobre mòmies, com és el cas de les restes de cangrande della scala (1291-

18. Mondeville, H. (1893). Chirurgie de maître Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel, ..., 
composée de 1306 à 1320. paris: F. alcan.
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1329),19 on s’identificà una important presència de pol·len d’aquesta planta (51%) sobre 
l’epidermis de la mòmia i que s’ha interpretat com a indici de la utilització d’algun tipus 
d’ungüent en la preparació del cadàver. Aquest paral·lelisme permetria constatar en el 
cas de Pere II el Gran, l’existència d’un procés de tractament del cos a base d’aquesta 
planta. Tot i això, cal tenir present altres usos de Chenopodium coneguts a l’època: com 
a tractament medicinal, com a conservant i perfumant de la roba o, fins i tot, com a tint. 
No deixa, però, de ser indicativa la concordança en la localització d’aquesta planta en 
les restes del senyor de Verona, que hem esmentat abans. 

rituals funeraris

De l’estudi i anàlisi de tots els elements que componien el fardell funerari, així com 
d’altres restes identificades dins el sepulcre, se’n desprèn la localització de diverses 
traces que denoten l’existència de pràctiques associades al ritual funerari. En primer 
lloc, l’observació del crani del rei permet interpretar una pràctica d’afaitada del cabell 
de l’individu, atesa la llargada mínima del cuir cabellut conservat. aquest fet s’ha de 
relacionar amb l’existència d’alguna pràctica funerària, fins ara desconeguda en aquest 
tipus d’enterraments.

Així mateix, la localització d’un manyoc de cabells tallats (sense arrel) col·locat 
amb voluntat expressa sota el fardell funerari indicaria també l’existència d’un ritual 
molt específic que podria associar-se a ofrenes de cabells d’algun familiar proper o a una 
simbologia concreta relacionada amb el mateix procés d’afaitada del cabell després de 
la mort del rei. en aquest sentit, tot i que les analítiques sobre mostres de cabell no han 
permès relacionar les mostres del cos amb les del manyoc, ens decantem per la segona 
hipòtesi, relacionada amb la correspondència entre l’afaitada del crani i el manyoc de 
cabells. L’existència i el simbolisme d’aquest possible ritual es troba encara en procés 
d’estudi. 

També en aquest context, els estudis palinològics permeten identificar els taxons 
d’alguns pol·lens que, per les seves característiques suggereixen l’ús de plantes aromà-
tiques o ofrenes de plantes amb flors vistoses. Aquest tipus d’ofrenes han estat constata-
des en altres estudis fets en tombes de cases reials europees.

per altra banda, entre els pocs elements associats al fardell funerari es recuperaren 
diversos fragments de fulla de palma, dessecats i dipositats sobre les extremitats inferi-
ors del cos del rei. la presència d’aquestes fulles de palma ha de relacionar-se cronolò-
gicament amb el moment en què es produí el segon enterrament del rei (el 1302); un fet 
que ha estat confirmat per les anàlisis de carboni 14 que s’han fet. 

Les fulles de palma s’han de relacionar amb l’execució d’alguna cerimònia final, 
feta amb el cos ja dipositat dins la banyera de pòrfir. És coneguda des d’antic l’adscrip-
ció de les fulles de palma amb el símbol de la resurrecció, un fet que es podria interpretar 
com un ritual fúnebre final fet abans de finalitzar el procés de trasllat de les despulles del 
rei i de tancar definitivament el sarcòfag. 

19. Marini, p.; napione, e.; Varanini, g.M. (2004). Cangrande della Scala: la morte e il corredo di 
un principe nel Medioevo europeo. genova: Marsilio.
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3.2. La reina Blanca d’Anjou 

Blanca d’Anjou (Nàpols, 1283) fou la vuitena filla del matrimoni format per Carles 
II el Coix, rei de Nàpols i Jerusalem i comte de Provença, i Maria, filla del rei hongarès 
Esteve V. Ben poc és el que sabem sobre la seva infància i formació, transcorregudes a 
la cort dels anjou napolitans, de la qual partí durant la tardor de l’any 1295 per tal de 
contraure matrimoni amb el rei Jaume ii el Just. en el moment de les seves esposalles, 
celebrades al monestir empordanès de santa Maria de Vilabertran, el rei tenia vint-i-vuit 
anys d’edat i la núvia, dotze.

La reina va donar a llum el seu primer fill, Jaume, quan tot just tenia 13 anys d’edat 
i va morir a l’edat de 27 anys en el seu desè part. atesa la perillositat dels darrers parts, 
Blanca va prendre la decisió de fer testament als 25 anys, quan s’enfrontava al naixement 
del seu novè fill. En descriure les raons que la duien a redactar les seves darreres volun-
tats, la reina explicava que es trobava “a punt de donar a llum i estupefacta tant pels pe-
rills del nostre propi part com pels que sorgeixen al sexe femení abans, durant i després 
de l’infantament”. Blanca d’Anjou va morir a Barcelona el 13 d’octubre de 1310, com 
a conseqüència de les seqüeles del part de la seva desena filla, Violant d’Aragó. El rei 
comunicà així la mort de la reina: “Us fem saber amb aquesta lletra, amb gran amargor i 
aflicció del cor, com la il·lustre senyora blanca, de grata memòria reina d’aragó i carís-
sima muller nostra, plagué a déu que morís i li lliurés l’esperit com a reina catòlica que 
era el dimarts darrer passat al vespre, després de gravíssims dolors que li calgué sofrir 
per raó del part, durant uns quants dies, i que l’escometeren repetidament.”

el cos de la reina

Les dades genètiques i morfològiques confirmen que els diferents fragments corporals 
momificats i les restes òssies trobades a la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou, pertanyen 
a un mateix individu, una dona jove d’entre 25 i 30 anys, de talla petita, aproximadament 
150 cm, identificada com Blanca d’Anjou. Malgrat la recuperació de quasi la totalitat del 
cos, s’evidenciava la manca del braç i la mà dreta, i una part de l’esquena i del crani. 

La posició del cos era en decúbit supí, lleugerament lateralitzat cap a l’esquerra, 
amb lateralització lleugera de cap i tòrax. L’avantbraç esquerre presentava una posició 
neutra, amb hiperflexió palmar del canell esquerre. També s’observava una rotació in-
terna del maluc dret, flexió del genoll i flexió plantar del peu. L’extremitat inferior dreta 
es posicionava per sobre de l’esquerra, de manera que el turmell dret quedava recolzat 
sobre la cara interna del turmell esquerre. 

Pel que fa a les analítiques internes del cos de la reina, s’observà la conservació de 
teixits tous a la zona abdominal, amb restes de budell, úter i bufeta. Cal recordar que no 
es preservà tota l’esquena, fet que descartà la conservació del teixit pulmonar o del cor. 
S’identificaren també restes del sac dural i de pleura. 

no s’apreciaven restes de cabells associades al cos, tot i que se’n recuperaren al-
guns flocs dispersos a l’interior de la tomba. Les anàlisis d’ADN fetes sobre aquests ca-
bells indiquen que corresponen a la reina o a algun familiar seu (mare, germans o fills) ja 
que l’ADN mitocondrial és el mateix que l’identificat al cos. No ha estat possible, però, 
obtenir STR —marcadors d’ADN nuclear utilitzats en la pràctica genètica forense per 
determinar la paternitat—, i que podrien haver confirmat definitivament si pertanyien a 
la reina o no.
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Figura 8. Fotogrametria del cos de la reina Blanca d’Anjou. © MHC (LFV-DAVAP)

tal i com s’ha constatat en les analítiques de cabells de pere ii el gran, els estudis 
químics denoten la presència d’apigenina, un producte natural utilitzat a l’època com a 
tint i que indicaria que la reina portava el cabell tenyit de ros. 

Anàlisi genètica

L’anàlisi genètica la inclou, igual com en el cas de Pere II el Gran, en l’haplogrup 
H de l’adn mitocondrial, un dels més comuns i antics d’europa. presenta, però, mu-
tacions específiques que obren vies d’estudi per a la identificació de familiars per via 
materna, ascendents o descendents.

Malalties identificades

Sobre les malalties o alteracions que va patir, l’examen extern només indica la pre-
sència d’un galindó —hallux valgus— al peu dret i la disposició en martell de la resta de 
dits. Aquesta forma dels dits podria ser conseqüència d’anar amb calçat estret i punxegut 
com mostren els tipus del calçat de l’època, a més d’un possible factor genètic.

les causes de la mort

Malgrat que les causes de la mort de la reina blanca ja eren conegudes històri-
cament mitjançant les fonts documentals, l’anàlisi forense ha permès constatar aques-
tes informacions i identificar les restes trobades dins la tomba com de la reina Blanca 
d’anjou. les evidències morfològiques mostren la pell de l’abdomen distesa que arriba 
a contactar amb la cara interna de la cuixa esquerra. La identificació histològica de 
l’estructura uterina momificada que sobrepassava de molt la cavitat pèlvica i recolzava 
a la cara anterior de l’abdomen, demostra que correspon a un úter gràvid o en estat de 
postpart recent. Així mateix, l’estudi histològic del teixit mamari indica que les mames 
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eren actives. en conclusió, totes les dades apunten a una dona en un estat molt avançat 
de gestació o que havia parit no gaire temps abans de morir. 

la causa de la mort és compatible, doncs, amb alguna complicació derivada d’aquest 
últim part. 

tractament del cos 

Durant l’anàlisi antropologicoforense de les restes s’observà l’existència de dues 
incisions per sota del genoll a la cama dreta i esquerra, així com al turmell dret, amb les 
vores retretes. aquest fet indica que el cos va ser manipulat per part d’una o diverses 
persones amb certs coneixements d’anatomia i que es va produir poc després d’haver 
mort, durant la fase del rigor mortis, possiblement per donar-li una posició adient per 
poder ser exposada. En aquest sentit, cal interpretar que les circumstàncies de la mort 
de la reina, després de grans dolors i sofriments, podien haver ocasionat una posició del 
cos poc adient per al seu enterrament, fet que explicaria les manipulacions post mortem 
i la posició lleugerament lateralitzada del cadàver dins la tomba, un fet poc usual en els 
enterraments de l’època. 

quant al procés de preparació del cos per a la seva conservació, les restes, en si 
mateixes, evidenciaven l’existència de tractaments destinats a l’embalsamament que 
van resultar plenament reeixits si tenim en compte l’estat quasi perfecte de conservació 
de la mòmia. 

Tot i això, i a diferència de les restes de Pere II el Gran, els estudis palinològics 
han identificat contaminacions pol·líniques importants d’època recent que s’han de re-
lacionar amb l’espoliació i la manipulació de les restes esdevingudes el 1836, un fet 
que contrasta amb la manca total de pol·lens antics que permetin identificar productes 
relacionats amb tractaments del cos o rituals funeraris. 

Com en el cas de Pere el Gran, el procés d’embalsamament es basà, però, en tracta-
ments que no implicaren evisceració, atesa la conservació de gran part dels teixits tous. 

rituals funeraris

Emmarcat dins els procediments de preparació i exhibició del cos de la reina, just 
després de la seva mort, s’ha detectat la presència d’àcid carmínic en una mostra proce-
dent de la galta esquerra, una dada que indicaria l’aplicació de productes cosmètics per 
a l’exposició pública i l’embelliment del cadàver. 

per altra banda, entre els nombrosos elements que es barrejaven amb les restes de 
Blanca d’Anjou dins la tomba, es recuperà un fragment d’una joia de corall, possible-
ment associada a l’ornamentació personal i funerària de la reina. Es tracta d’un fragment 
d’una peça en forma de creu constituïda per petites denes de corall lligades amb un fil 
d’aliatge de coure i plata i que correspon a un element complementari que devia formar 
part d’un penjoll difícilment identificable en la seva forma completa. 

la presència d’elements ornamentals de corall és plenament coherent amb les dades 
documentals que indiquen que el rei Jaume II, marit de Blanca d’Anjou, mostrà al llarg 
de la seva vida un gran interès en la compra d’elevades quantitats de corall i que hi ha-
gué un comerç fructífer d’aquest material a la costa empordanesa. 
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Figura 9. Fragment d’un penjoll de corall localitzat a la tomba de Jaume II i Blanca 
d’Anjou i atribuït a l’aixovar funerari de la reina. © CRBM (Carles Aymeric - Ramon 

Maroto)

Cal també emmarcar aquesta peça dins el context de les creences de l’època, ja que 
durant l’edat mitjana i moderna el corall fou considerat un amulet de protecció davant 
tota mena de mals averanys i malalties, però sobretot, un gran protector dels infants i 
possiblement, en el cas de blanca d’anjou, de les dones que donaven a llum. 

Aixovar tèxtil 

a diferència de les restes de pere ii el gran i tenint present l’estat de les restes a 
l’interior de la tomba (totalment manipulades, fragmentades i barrejades), el cos de la 
reina Blanca d’Anjou no presentava vestimenta associada directament al cos. Tot i això, 
pogueren recuperar-se de l’interior de la tomba nombrosos fragments de tèxtil, força ben 
conservats, alguns dels quals podrien ajudar a interpretar el tipus d’indumentària amb la 
qual fou enterrada la reina. 

Les anàlisis preliminars d’aquests teixits (encara en curs) permeten observar l’existèn-
cia de diversos tipus de teles entre els quals es barregen peces cronològicament concordants 
amb l’època de l’enterrament de blanca d’anjou i Jaume ii però també teles d’èpoques 
posteriors, associades a obertures històriques o al moment de l’espoliació de la tomba. 
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Entre els teixits que podrien correspondre al moment de l’enterrament s’identifi-
quen fragments d’una sarja de llana de color cru, un tipus de tèxtil utilitzat a Catalunya 
a partir del segle ix. Així mateix les restes d’un teixit de lli amb tintura negra podrien 
correspondre a un teixit tipus sandal de classe mitjana que s’utilitzava per tapar la cara 
d’una persona, amb mocadors o peces de complement.

Les mínimes restes de tèxtils conservades amb relació al cos de la reina eren un 
petit fragment de seda enganxat sobre la barbeta que devia correspondre a un tafetà tipus 
cresponet a manera de mocador o vel de la cara. 

Malgrat la important mancança de vestimenta associada directament al cos, l’ob-
servació de les restes momificades ha posat de manifest la presència en l’epidermis de 
nombroses empremtes de trames de tèxtils que correspondrien a la vestimenta amb què 
fou enterrada la reina. l’analítica d’aquestes empremtes, encara en curs, s’encamina, 
per una banda a la comparació amb els tèxtils dispersos documentats a l’interior de la 
tomba per tal de determinar si algun d’ells correspon a la indumentària funerària de 
blanca d’anjou. per altra banda, en alguns casos, les empremtes per si soles indiquen la 
presència de peces d’indumentària molt concretes. Així, el solc existent a la part baixa 
de l’esquena remet a la presència d’un cordó a la cintura, mentre que el solc sota el nivell 
dels genolls sembla compatible amb l’empremta d’unes calces, un tipus de mitges fins 
a sota genoll que s’evidencien pel solc present a l’epidermis. Finalment, la depressió al 
parietotemporal dret suggereix la presència d’un coixí en el moment de ser enterrada. 

3.3. Roger de Llúria

l’almirall roger de llúria (loria-basilicata, 1250 - València, 1305) fou enterrat per 
desig exprés seu, al costat de la tomba del rei Pere II el Gran, a qui va servir fidelment 
en les seves gestes. 

La tomba és un sepulcre excavat al terra, de planta rectangular, construït amb parets 
de pedra carreuada i coberta per una làpida de marbre amb una llegenda escrita en epi-
grafia gòtica, escuts del seu llinatge i decoració perimètrica amb motius vegetals. 

les restes conservades a l’interior del sepulcre són el resultat de les profanacions 
de la tomba esdevingudes al segle xix i a la posterior recol·locació dels ossos que du-
gué a terme Bonaventura Hernández Sanahuja el 1889, durant el procés de restauració 
de la tomba. tal i com descriu en les seves memòries i segons el seu criteri, les restes 
òssies que consideraren pertanyents a l’almirall foren dipositades en una urna de zenc, 
fabricada expressament. Les altres restes antropològiques foren amuntegades al costat 
de l’urna.20 

L’obertura de la tomba de Roger de Llúria posà de manifest la credibilitat de les des-
cripcions d’Hernández Sanahuja: a l’interior s’hi conservava una urna metàl·lica amb 
restes òssies a l’interior i un apilonament d’ossos al costat. es conservaven un total de 
243 peces esquelètiques, amb algun fragment de vidre associat al segle xix i una bola de 
màstic que s’associa indubtablement al producte utilitzat per segellar l’urna.

Els estudis antropològics de tot el conjunt (restes exterior i restes de l’interior de 
l’urna) han permès determinar l’existència d’un mínim de quatre individus. El primer,  

20. Fort i cogull, e. (1972). Santes Creus de l’exclaustració ençà. Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 
p. 104-105.
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Figura 10. Interior de la tomba de Roger de Llúria en el moment de la seva obertura. 
Al fons, l’urna on B. Hernández Sanahuja diposità les suposades restes de l’almirall. 

© MHC (Sol Cidràs)

 
corresponia a un adult, de sexe femení, d’una edat compresa entre els 30 i els 39 anys 
d’edat. El segon individu corresponia també a un adult de sexe masculí d’edat avança-
da. El tercer individu era també de sexe masculí d’entre 30 i 39 anys d’edat. Finalment 
el quart individu, també masculí corresponia a un home adult d’una edat entre 30 i 44 
anys. 

Segons l’estudi antropològic entre els quatre individus identificats, només l’ano-
menat individu 2 podria associar-se, per edat i característiques a les suposades restes de 
l’almirall Roger de Llúria. Tot i això. Les anàlisis de carboni 14 sobre una mostra d’os, 
descarten aquesta possibilitat, ja que l’almirall morí el 1305 i els resultats emmarquen 
les restes de l’individu 2 dins el període cronològic 1031-1186. 

Així doncs, cap de les restes conservades dins la tomba de Roger de Llúria corres-
pon a l’almirall. l’única evidència associada al seu enterrament correspon a l’empremta 
que hi ha al terra del sepulcre, amb restes de pols de fusta que indiquen l’antiga presèn-
cia d’un taüt de forma trapezoïdal. 
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