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EI jaciment paleolític de Mediona 1

JORDI ESTÉVEZ (UAB), GERD WENIGER (INSTITUTO
ARQUEOLÓGICO ALEMÁN-MADRID )

Gràcies a les recerques sobre el paleolític fetes en els últims 15 anys a
Catalunya (Canal, e .a . 1989) hem pogut començar a intuir alguns antics pa -
trons d'assentament . Veiem que per al paleolític mitjà es repeteixen due s
localitzacions de jaciments : en coves relativament petites situades a força
altitud (Cau del Duc d'Ullà . Ermitons. Cova 120 . . .) i en llocs amb brolladors
d'aigua que han donat lloc a la formació de travertins, sempre coincidint am b
zones frontereres entre biòtops diferents (Arbreda . Abric Romaní . . .) .

Partint d'aquesta idea inicial, vàrem iniciar (1986), amb Rafel Mora ,
director de les excavacions a l'Abric Romaní de Capellades, un programa d e
prospeccions al llarg del marge nord de l'Alt Penedès, zona que reunia les
condicions de la segona possibilitat explicitada . Tal com esperàvem, es varen
localitzar, per afloraments de peces lítiques, diferents jaciments . Un d'aquest s
llocs . amb gran quantitat d 'artefactes de sílex en superfície, s 'estenia pel marg e
dret del Riudebitlles, aproximadament a un quilòmetre al nord del poble d e
Sant Quintí de Mediona (10 28' 25" W i 41° 28' 3"N) .

En aquest punt, el riu, sortint del massís muntanyenc i abans d'abocar-se a
la plana . eixampla la vall i fa tot un revolt forçat per una mena de morro o
petita cinglera de calcària juràssica recoberta amb formacions de travertí . A l
llarg d'aquesta cinglera . a tres metres sobre el nivell del riuet, hi ha avui dia un a
terrassa de cultiu reforçada per una paret de pedra seca . Des de la paret fins a l
riu s'estén una gran vinya .

Per davant de la cinglera, i al llarg d'una franja de fins a uns 50 metre s
d'amplada per uns 120 de llargada, situàrem una gran concentració de sílex . A
la tardor d'aquell mateix any vàrem realitzar sondeigs just davant una petit a
cavitat . ben visible en el travertí, que varen demostrar ('existència de nivell s
arqueològics intactes .

Com a resultat dels treballs que hem anat realitzant a Catalunya, s'ha n
formulat tot un seguit d'hipòtesis sobre la dinàmica econòmica i social del
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Fig. 1 . Perfil NS de l'excavació Mediona 1 i pro jecció deis artefactes lítics .

paleolític (Estévez . 1979, 1980, 1986, 1987; Estévez, Vila . Yll, 1983 ; Vila ,
1985 . 1986) . Les dades que ens han permès formular-les estan, però, basade s
en els resultats de l'estudi d'un hombre relativament escàs de jaciments . En s
era necessari treballar en altres llocs tant per poder constrastar-les com pe r
regionalitzar els resultats de la recerca .

Per anar completant a poc a poc la panoràmica del paleolític al nostre país ,
l'Alt Penedès era un punt clau : a 10 km al nord teníem els jaciments, j a
esmentats, de Capellades ; a 30 km al sud, els de la Punta de les Coves, de Sitge s
(Cova del Gegant i del Musclo), la qual cosa podia ajudar-nos en la buscad a
regionalització de les conclusions . Si el jaciment localitzat corresponia a u n
assentament del paleolític mitjà, podríem establir una caracterització regional
de la variabilitat del registre arqueològic ; i, si s'hagués tractat d'un jacimen t
del paleolític superior, podríem emmarcar les troballes antigues i descontex-
tualitzades d'aquesta època de Capellades . Així doncs, aquesta zona es conver -
tia en la clau per resoldre els problemes de recerca referents als moments qu e
entraven en qüestió . en la zona central del Principat . equilibrant l'altre focu s
de jaciments de les comarques gironines. És per això que es va considera r
oportú emprendre una sèrie de campanyes d 'excavació en el jaciment que j a
vàrem anomenar Mediona 1 .

Aquestes s'han dut a terme als estius de 1987, 1988 i 1989 amb la participa -
ció de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Instituto Arqueológico
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Alemán, la col . laboració del CSIC i uns 25 alumnes de les Universitats Autó-
noma de Madrid . de Tubinga i Colònia (Alemanya) . El finançament ha estat
compartit a parts iguals entre [Instituto Arqueológico Alemán, de Madrid, i e l
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya .

Paral . lelament . es varen continuar de forma sistemática les tasques d e
prospecció a la zona .

C.\R \( TERISTIQUES DEL LLOC

En començar l'actuació, i a causa de I'aterrassament actual de la zona, n o
teníem cap pum de referència respecte al relleu original . Només s'ha pogu t
reconèixer i descriure la topografia antiga després de les excavacions . S'ha n
obert 33 metres quadrats davant la petita coya oberta en el travertí . En
constatar la presència de grans blocs de pedra en els quadres més propers a l a
cinglera, es va centrar l'excavació en la zona més apartada .

La seqüència estratigráfica mostra l'existència de set nivells geològics . Tot s
els estrats tenen una inclinació cap al sud i han estat tallats horitzontalmen t
pels treballs de construcció de la terrassa . Sota el nivell superficial remogut pe r
la reixa tenim :
– AM : Nivell geològic format per sediment groguenc (Codi Munsell 10Y R
7 4), Ilimós, sense pedres i amb concrecions calcàries, a la base del qual hi h a
un nivell arqueològic (la) .
– AM/ RO, de sediment groc-rogenc (7 .5YR 4 6) amb poques pedres, qu e
conté el nivell arqueològic Ib .
– RO/AI\I, sediment vermell-groguenc (10YR 4/4) amb trossos de travert í
de mida mitjana . semirodats i no-rodats, i un altre nivell arqueològic (li) .
– RO de sediment roig-marronós (7 .5YR 4, 2) amb fragments de travertí d e
semi a no-rodats i trossos més grans de blocs caiguts de la paret calcària . Conté
el nivell arqueològic 1II .
– RO1 sediment roig intens (7 .5YR 4í 4) semblant a l'anterior . Nivell ar-
queològic IV .

- GR sediment gris (I OYR 6í 3) amb moltes pedres i blocs . Nivell arqueolò-
gic V .
– \IA sediment marró (1OYR 6/6) de textura Ilimosa-sorrenca i molte s
pedres petites . Últim nivell arqueològic identificat (VI) .

Aquesta estratigrafia constatada en les seccions es veu també en els plans ,
perquè la zona principal d'excavació està en l'antic pendent d'un dipòsit d e
peu de vessant que s'estendria de nord a sud, des del tallat calcari fins al riu .
Aquest dipòsit va ésser tallat i anivellat en el decurs de la construcció de l a
terrassa (fig . 1) .

Hi ha altres modificacions modernes del dipòsit degudes als treballs agríco -
les : una fossa de secció circular . reomplerta amb sediment i pedres, qu e
contenia . almenys . dues olles de cuina del segle xtl-x111 a més de restes de faun a
domèstica (porc i xai) . Es tracta, potser . d 'un antic pou (reomplert) que tingué
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Fi;. ?. Planta de la petita careta en el trarerti i situació de l'arca excavada .

la mateixa finalitat que la del modern, situat en el límit nord-oest de l a
terrassa . i que és unit a una bassa a través d'un tub revestit de ciment que corr e
sota terra al llarg de tota la terrassa . La trinxera en la qual s'enterrà aquest tu b
no ha afectat pràcticament els nivells arqueològics, ja que es veu com conti -
nuen per sota .

S'han fet una sèrie de sondeigs a fi de determinar l'extensió total de l
jaciment, amb els resultats següents : el nivell geològic AM està present també a
la vinya inferior, amb un nivell arqueològic a 80 cm de profunditat . Es tracta, o
bé del mateix nivell arqueològic la, o d'un altre de superior no localitzat a l a
part de la terrassa superior .

En la terrassa al nord-est de la zona central d'excavació s'obriren uns altre s
6 nr (I /K 45/46) . Sota del nivell superficial es tocaren de seguida una sèrie d e
grans blocs caiguts que varen fer impossible la continuació dels treballs . Es
varen recuperar . però, algunes peces de sílex dins un sediment vermelló s
(2 .5YR 4/6) que cobria els blocs .

Cap al nord d'aquesta cata hi ha un paquet de sediments que s'alça fins a
tres metres per sobre del nivell de la terrassa i és sostingut per una altra petit a
paret de vinya que reposa sobre més blocs caiguts . Es tracta molt possiblement
de la part superior del dipòsit del pendent, tot i que no s 'ha pogut verificar atè s

K
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el perill d'esfondrament . Malgrat tot, s'han trobat algunes peces lítiques en e l
sediment existent al mig d'aquests blocs de la base de la paret .

Al sud-oest s'obriren dos quadres (J20 i J25) en els quals, un altre cop, e s
trobaren AM i AM/RO amb els nivells arqueològics corresponents .

Totes aquestes exploracions permeten calcular una extensió mínima d e
300 m 2 per al jaciment de Mediona I, tot i que és molt possible, atesa l a
repartició superficial del sílex i la mateixa topografia de la zona, que l'àre a
total sigui de 2 .000 m 2 .

La primera qüestió que calia resoldre era la caracterització dels dipòsits i
del jaciment . Per fer-ho, s'ha realitzat una sèrie d'anàlisis sedimentològique s
(per part d'Ingo Campen) i de micromorfologia de sòls (per Albert Solé i
Mariàngela Taulé) . Dels resultats, se'n dedueix que el dipòsit es realitzà en un a
època humida, per col•luvionament o transport, a curta distància, d'un mate-
rial procedent del desmantellament d'un sòl vermell mediterrani .

El sòl format en aquest dipòsit ha sofert una pedoturbació fonamentalmen t
antròpica que ha incorporat fragments d'ossos, carbó i sílex, i ha produït
termoalteració de fragments de travertí . La pedoturbació es realitza en un a
època més seca . Posteriorment, els sediments pateixen una alteració calcítica i
una descarbonatació parcial en un ambient més humit . Les proves demostre n
una actuació antròpica més forta en els nivells AM/RO i ROI (més gra n
contingut orgànic i de fosfats) .

La fracció sorra és elevada (20-30%) i els grans, de travertí, mostren poc
rodament . Li segueix en importància la fracció argilosa (10-25%) . El nivell AM
té alguns caràcters propis d'un loes : l'espectre de raigs X d'una mostra de l a
part superior dóna una composició molt semblant a la dels loes típics de l
centre d'Alemanya, i a la base d'aquest nivell hi havia les concrecions de cal ç
que li són característiques .

De tot això es dedueix que el sediment procedeix de la part superior de l
desnivell calcari i que es diposita en una fase humida, que l'ocupació human a
més intensa es dóna abans d'una fase seca i freda i, sobretot, que l'assentamen t
s'ha produït en el mateix lloc sense desplaçament posterior dels materials.

Es tracta, doncs, d'un jaciment a l'aire lliure i en posició primària . Això
mateix indicaven les estructures perceptibles (fogars), els talls no rodats en el s
esclats i la manca d'orientacions dominants en la posició dels objectes .

La situació cronològica

L'anàlisi de la sedimentació assenyala la possibilitat de trobar-nos davan t
unes ocupacions anteriors al màxim de l'última pulsació freda .

La fauna recuperada (estudiada per Joan Miquel Lozano), fonamental -
ment conill, cavall, ase salvatge, rinoceront i, en menys grau, cabra i cérvol, e s
correspon amb la trobada, també, a tots els jaciments catalans del plistoc è
superior . Finalment, les característiques generals de la indústria lítica concor-
den amb les del paleolític mitjà : suports sobre esclats i absència de tall a
laminar, domini de les rascadores i algunes puntes i denticulats . . .

Esperem tenir ben aviat una datació per termoluminescència .
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Ets RECURSO S

Tres són els recursos que es troben òptimament al lloc de Mediona 1 :
l'aigua, la fauna i la primera matéria lítica . El nivell freàtic es troba actualmen t
a uns 20 m per sota de la superfície del jaciment i a través d'un Karst actiu . a u n
quilòmetre al sud . dóna origen a uns brolladors que, per l'elevat cabal, forme n
un estanyol .

Suposem, tot i que encara no hem realitzat els estudis geomorfològic s
oportuns . que en I'época que fou ocupat l 'assentament aquest nivell d ' aigua
devia aflorar més enlaire i, per tant, més a prop .

El paisatge que podem representar amb l 'anàlisi antracològica (feta pe r
Raquel Piqué) i la sedimentològica (ens manquen prou restes de microrossega-
dors com per establir un climatograma i una representació quantitativa de l
paisatge) devia estar conformat per una combinació de taxons termo i meso-
mediterranis /Olea, Pistacia . Pinas ha/epcvrsis . (»iu reus i/e.v- corri/cera) am b
presència d'algunes essències més fredes supramediterrànies (Quercus eathiei -

Pinos sl Ive'Iri.,, 13u_vtrs senrperrirens . Juniperus . Prunus . Rharnnus eathdr-
tica-saxatilis) i un bosquet de ribera (Sal/A- i C'lrnns) .

En aquest ambient relativament temperat però amb essències que comen-
cen a apuntar un rigor climàtic, les espècies de fauna de mida mitjana, corn ara
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cavalls i cérvols, podrien tenir uns costums migradors estacionals entre l a
plana del Penedès i les zones més altes de la Llacuna . Un dels millors camin s
per a aquest trànsit és precisament la vall del Riudebitlles, i els voltants de l
jaciment són el millor lloc per a la cacera, donada la topografia de la vall que .
des del Penedès . comença precisament aquí el seu estretament . La cabra
salvatge té un biòtop ideal en els terrenys muntanyencs que comencen al nor d
de Mediona 1 . No cal dir que el conill, en cas que fóra consumit . era un recur s
proper, ja que les vessants de muntanya fins al Riudebitlles podien ser lloc s
idonis per a fer-hi els seus caus .

El Riudebitlles talla al seu pas una sèrie de terrenys del Muschelkalk i
terciaris amb vetes de sílex . fragments del qual són arrossegats i quede n
dipositats en les antigues terrasses del riu, als voltants de Sant Quintí, en forma
de còdols de totes mides fins a 50 cm . Xavier Terrades està desenvolupant un a
metodologia d'estudi per esbrinar de la manera més exacta possible si é s
aquesta la pedrera de la qual obtingueren l'abundant primera matèria que e s
tallà en aquell lloc .

L ' ORGANITZACIÓ DE L'ASSENTAMEN T

La posició fonamentalment primària de les restes fa pertinent l'anàlisi de l a
distribució espacial . com a mitjà per recuperar la informació sobre l'organitza -
ció social . És per això que s'ha donat molta importància a la recuperació de le s
posicions tridimensionals dels objectes .

Les característiques topogràfiques i estratigràfiques del lloc fan impossibl e
una excavació en extensió dins els paràmetres habituals . Per això es va uti-
litzar estrictament el sistema de coordenades cartesianes Laplace-Meroc (La -
place, 1973), incrementant, però, el control general .

Les observacions que fa cada excavador són registrades, contrastades i
unificades per un observador general . Cada 5 cm es dibuixen plànols general s
de les pedres, dels canvis de colors i textura dels sediments, taques de carbó i
cendres .

La correspondència dels objectes coordenats . tots els que ens donen infor-
mació sobre l'activitat humana (indústria lítica i ossos superiors a 2 cm . el s
carbons derterminables . més grans de 2 mm, pedres cremades, ocres . . .) . al s
diferents pisos d 'ocupació és contrastada mitjançant la seva projecció sobr e
plantes i seccions . Per tal de confirmar les observacions sobre la dinàmica d e
les superfícies dels pisos d'ocupació . es fan també observacions sobre la posi -
ció, orientació i inclinació dels objectes .

Això ho fem ràpidament gràcies a un sistema de programes d'ordinado r
(Sanquin) desen v olupat expressament per a aquest problema per la firm a
Lindensoft d 'Alemanya . Aquest programa dóna la possibilitat de projecta r
imatges tridimensionals i tr iar l'angle de perspectiva desitjat, al mateix temp s
que permet de tractar les dades estadísticament .

Aquest sistema d'excavació i tractament de les dades ha permès la indivi-
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dualització i la reconstrucció de diferents pisos d'ocupació i ens farà possibl e
l'anàlisi de les distribucions espacials i d'associacions significatives .

L'ocupació corresponent al nivell arqueològic III és la que ens ha dona t
més material ; contenia, a més, un fogar en cubeta . La presència d'un altre foga r
just al cim d ' aquell, i d ' un altre molt a prop per sota, ens parla, en aquest cas ,
d'una reutilització semblant de l'espai . Per sobre del III hi ha dos nivell s
arqueològics amb molt de material (11 en el RO/AM i IB en I'AM) . La
recurrència en l'ocupació ens la demostren altres nivells arqueològics de l'es-
trat ROI (potser dos pisos : un a la base i un altre en la part superior) i objecte s
dispersos en els estrats GR i MA . El repartiment diferencial de les restes ,
encara no valorat completament, ja es veu directament en una abundànci a
molt més marcada de materials en alguns llocs, per exemple, en el sud-oest de l
nivell IB .

La talla del sílex es l'única feina dins l'assentament que fins ara (per manc a
encara de l'anàlisi funcional) tenim documentada .

En total es trobaren 170 nuclis i nombroses ascles corticals i fragments d e
talla . Les extraccions s'han fet fonamentalment de forma centrípeta . Es treba-
llen set «varietats» de sílex (identificades a nivell macroscòpic) de mitjan a
qualitat de talla i una quarsita de fractura dolenta .

En total hem recuperat unes 8 .000 restes de producció lítica que, junta-
ment amb les 3 .000 restes d'ossos i les restes cremades, ens parlen de l a
importància i la recurrència de l'ocupació de Mediona I .

Estem treballant en l'anàlisi de les reparticions espacials i d'associacion s
significatives i, quan estiguin finalitzades les anàlisis icneològiques i el remun-
tatge, estarem a punt de fer la síntesi que ens permeti de conèixer el tipu s
d'economia (relació oferta del medi - resposta del grup) i caracteritzar el gru p
que ocupà Mediona 1 . Així obtindrem un grau de desenvolupament relatiu pe r
a aquest grup que, posat en relació amb d'altres posteriors i anteriors, en s
permetrà de representar el procés de desenvolupament de les societats caçado-
res-recol . lectores prehistòriques .
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Les ocupacions mesolítica i neolítica
de la Font del Ros (Berga, Berguedà )
MORA, R . ; TERRADES, X . ; PARPAL, A . ; PLANA, C . ; MARTÍNEZ, J . ;
FÍGOLS, A . ; ROCA, G .

El jaciment a l'aire lliure de la Font del Ros es troba dins el nucli ur bà de l a
ciutat de Berga (el Berguedà), i s'ubica en una de les àrees que actualment est à
experimentant un major creixement urbanístic . Una part important d'aques t
indret ha estat ja destruïda pels remenaments de terra, arran de l'edificació de l
solar .

Aquest lloc d'ocupació es troba situat en la zona de contacte entre una val l
oberta, vers el sud-est, i les estribacions de la cadena Pre-pirenaica . Un dels trets
més importants d'aquesta zona és l'abundància de sorgències d'aigua que en e l
seu moment alimentaven un petit torrent –avui desaparegut– que devia trans-
córrer paral•lelament a l'actual carretera comarcal 1411 (Berga-Manresa) .

Aquest jaciment va ser descobert per un estudiós local, el Sr . Josep Carre-
ras, veí d'aquesta població . que va observar la possible existència d'un nivel l
de cendres en els talls o seccions deixats per les obres, on va recollir algun s
materials, i es va plantejar que es trobava davant una possible ocupació paleo -
lítica .

Informat d'aquesta troballa el Servei d'Arqueologia de la Generalitat d e
Catalunya, el setembre de 1988 s'inicià una primera fase de treballs, am b
l'ohjectiu de delimitar l'extensió i avaluar la potencialitat arqueològica del ja -
ciment .

Amb aquesta finalitat es varen dur a terme set sondeigs, les dimensions i l a
localització dels quals es poden veure al plànol topogràfic adjunt (fig . 1) . Tot s
ells, a excepció del sondeig 7, on no es documentà cap unitat arqueològica ,
varen donar resultat positiu .

Els treballs varen permetre conèixer que el jaciment s'estenia per un a
superfície aproximada de 2 .400 m', així com l'existència de diverses unitat s
arqueològiques cronocultu-alment atribuïbles al neolític (–N–) . mesolíti c
(–SG–) i mesolític-paleolític superior (–SGN–) . A causa de la imminent cons-
trucció a la zona de nous edificis, que destruirien el registre arqueològic, com



20 MORA . TERRADES . PARPAL . PLANA . MARTÍNEZ . FÍGOLS . ROCA

Fig. 1 . Planter del jacirnent arqueològic de la Font del Ros . Els sondeigs
efectuats es troben marcats en negre, i la =ona excavada durant el 1989 s'assen -

tala amb trama .

lambe de l'interès que presentava tant dins l'àmbit del Berguedà com del d e
Catalunya, proposàrem la continuació immediata dels treballs .

A l'agost de 1989 començà la segona fase d'actuació arqueològica am b
caràcter d'urgència, a càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona i e l
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya . i es va intervenir sobr e
una àrea total de 476 rn , .

EL CONTEXT ESTRATIGRÀFI C

S'ha observat tot un seguit de pautes que es repeteixen a tota l'àrea excava -
da, amb tan sols petites variants o fàcies atribuïbles a la micro-topografia de l
palcorelleu (fig . 2) .

La dinàmica estratigràfica general que s'observa a la Font del Ros pot
resumir-se en :

Conjunt A :

	

Paquet superficial, caracteritzat per una matriu d'argiles am b
elements detrítics i algun còdol aïllat .

Conjunt B :

	

Formació travertínica, la potència de la qual va augmentant a
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mesura que s'estén cap al sud . A la seva part superior, just en e l
contacte amb el conjunt A, és on es documenta la unitat ar-
queològica –N– .

Conjunt C: Lutites molt plàstiques amb oncolits que a vegades es presenten
en fàcies d'interestratificació, formant llits de lutites sense car -
bonats que alternen amb els oncolits . Es en aquest conjunt on e s
documenta la unitat –SG– .

Conjunt D : Argiles molt pures i plàstiques, sense formacions carbonatade s
ni elements detrítics . Es poden diferenciar dues fàcies a parti r
de la seva coloració : Dl, color marró fosc, que es correspon a u n
paleosòl, i D2, taronja . El contacte entre ambdues ve definit e n
algunes zones per un nivell d'elements detrítics de mida gran i
mitjana però que no és continu en extensió . La unitat arqueolò-
gica –SG– es localitza a la fàcies Dl .

Conjunt E : Còdols molt grans juntament amb fragments de calcària ; el se u
origen és fruit del desmantellament d'una antiga terrassa . Ar-
queològicament resulta estèril .

LES OCUPACIONS DE LA FONT DEL Ros

LA UNITAT ARQUEOLÓGICA -N -

Malauradament aquesta unitat es trobava força destruïda en l'àrea sobre l a
qual actuàrem, a causa del moviment de terres efectuat pocs dies abans d'ini -
ciar-se els treballs de camp, i es va documentar de manera parcial, en tan sol s
150 m' .

Per comprendre la dinàmica geoarqueològica d'aquesta unitat, cal assenya -
lar que es troba a dos conjunts geològics (B i D) a causa de la peculiaritat de l
comportament topogràfic del conjunt B . que s'adossa com una falca al conjun t
D, fet evidenciat a la zona nord (fig . 3) . Aquesta dualitat explica el comporta-
ment diferencial que presenta en extensió, ja que es documenta com a nivel l
arqueològic al conjunt D, i com a sòl d'ocupació al conjunt B .

A causa de la mateixa composició geològica del conjunt D, existeix un al t
risc de desplaçament, tant en el sentit horitzontal com vertical, especialmen t
quan actuen els fenòmens postdeposicionals . Malgrat aquestes alteracions, el
material es presenta conformant associacions significatives, com ara podrie n
ser els elements d'enterrament que s'hi han documentat : una mandíbula hu-

mana corresponent a un individu jove, associada a dues peces retocades –un a
làmina de secció trapezoïdal i una punta de fletxa amb aletes i peduncle d e
retoc pla i bifacial–, junt amb un fragment de vas ceràmic (bol) sense decora r
corresponent al llavi i part del cos .
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Fig. 3. Esquema explicatiu de la dinámica geoargrreollrgica que presenta la
C'nital -A"- .

D'altra banda, al sector nord-est de l'excavació ens trobem amb el sò l
d'ocupació . La unitat arqueològica recolza en un llit d'oncolits dins el conjun t
B, i és aquest el que dóna consistència i suport al registre fòssil, i ha contribuït a
fer que el material arqueològic no patís forts desplaçaments verticals . E l
registre fòssil d'aquest sòl té un gruix que oscil . la entre 5 i 10 cm .

En aquest sector es localitzen tres estructures (fi, f2 i f3) d'origen antròpi c
–fosses– de mida petita, alineades i separades unes de les altres per metre i mi g
de distància, gairebé sense material arqueològic . i on tan sols s'ha documenta t
alguna resta antracològica . Cal remarcar els perfils irregulars i asimètrics qu e
presenten . que tal corn assenyala J . GASCÓ (GASCÓ, 1985 :15-16) es deuen al fe t
que han estat construïdes per la tècnica de la percussió llançada, emprant u n
element com l'aixa . La paret d'atac és subvertical . mentre que ('oposad a
presenta un pendent suau . Es recolliren les terres del seu interior . per ta l
d'analitzar-les i veure si contenen restes paleocarpològiques .

Així mateix, en una zona aïllada del neolític . s'hi han documentat due s
estructures d'emmagatzemament (sitges) . distanciades una de l'altra uns 10 m .
i que s'obren en el conjunt geològic B i travessen part del C (fig . 4), motiu pe l
qual les considerem intrusives a la unitat –SG– . El material arqueològi c
documentat al seu interior és escàs, i es tracta de fragments de calcària i
sorrenca, alguna base negativa de granit (pedres de molí, polidors, percus-
sors . . .), ceràmiques informes –una d'elles decorada amb cordó– . etc. Ca l
destacar la troballa en una d'aquestes fosses d'un fragment de punta de fletx a
amb peduncle i aletes, en sílex .

Nivel l
Arqueològic 1 Sòl d'ocupació

\y\\\\\\\\n&\Yn
D

D
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El registre fòssil documentat en aquesta unitat arqueològica comprèn :
2 .017 restes lítiques, 165 ceràmiques —la major part en mal estat de conserva -
ció, dominant els fragments informes— i 15 restes òssies .

Malgrat el domini de les restes ceràmiques informes, cal destacar la presèn-
cia d'alguns fragments determinables, com el corresponent a un gran va s
d'aproximadament 36,2 cm de diàmetre amb decoració cardial, la vora d'u n
vas amb decoració impresa de motius triangulars, difícils de reconèixer pel se u
mal estat de conservació, i el fragment d'una cinta de nansa amb la superfíci e
polimentada, entre alt r es .

Fora de context estratigràfic, és a dir, en les zones on restaven terre s
remogudes, es documentà el fragment d'un braçalet de pectuncle elabora t
sobre Gh .crrner•is riolacescern, i també un Carditon edule sencer, amb orifici a
l'àpex, realitzat per la tècnica d'abrasió .

En espera de la datació per Carboni 14, de moment resulta difícil donar
una cronologia a aquesta unitat : a partir del registre fòssil tan sols és possibl e
una atribució cronològica àmplia, que podria anar des del neolític antic fins a l
final .

Creiem que l ' excavació de les àrees que resten ens pot resultar força aclari -
dora per tal de completar la visió parcial que de moment tenim d'aquest a
unitat . com també per poder resoldre problemàtiques més concretes tals co m
la dualitat nivell arqueològic / sòl d'ocupació, o la relacionada amb la seva
atribució cronològica, entre d'altres .

LA UN17AT ARQUEOLÒGICA —SG-

És la que tenim documentada, atès que es troba situada a la zona meny s
malmesa pels remenaments de terra . S'ha excavat una superfície total de 250
m '-, i està datada per Carboni 14 en 8150+590 BP . '

Es correspon a un sòl d 'ocupació en el qual les restes arqueològiques no ha n
sofert alteracions postdeposicionals d'importància . S'han coordenat 8191 ele -
ments en total, entre els quals 7 .318 corresponen a restes lítiques . 748 a òssies i
les 125 restants es distribueixen entre les restes malacològiques i els òxids d e
ferro . Les restes antracològiques varen ser recollides per subquadrats d e
50 x 50 cm, i per tant són difícilment quantificables, si bé hi eren abun-
dants .

Creiem que les matèries primeres constitueixen un eix fonamental a parti r
del qual interpretarem els trets econòmico-socials d 'aquests grups humans .
D'aquesta manera, és tan important conèixer l'àrea de captació, estudi sobre el
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Fig. 4. Esquema explicatiu de la intrusió de les extructures d'emmagate ma-
mem neolítiques al Conjunt C (o Cuitat Arqueològica -SG-) .

qual es pensa aprofundir en els propers mesos, com els processos de treball al s
quals han estat sotmeses .

Entenem que la selecció i l'aportació o el transport al lloc d'ocupació
configuren la primera part de l'anàlisi . A continuació ha d'analitzar-se l a
distribució i transformació d'aquelles en el lloc d'ocupació .

La distribució ha estat objecte d'un treball monogràfic (TERRADAS i altres ,
1990), i no serà tractada en aquesta publicació, sinó que aquí incidirem en l a
transformació de les primeres matèries, és a dir, en els processos de treball a
què han estat sotmeses .

De manera esquemàtica, assenyalarem la dualitat que presenten aqueste s
matèries a nivell de transformació, ja que poden formar part dels processos d e
talla, i donar lloc a totes les categories pròpies del registre lític, o bé els objecte s
poden ser directament sotmesos a un «ús» mitjançant el qual es transforme n
en instruments de treball, donant lloc a morfologies tals com polidors, molins ,
etc .

La relació entre les primeres matèries i les categories de la cadena operativa
lítica ens posa de manifest les relacions que es generen en el procés de talla i pe r
tant unes pautes o normes de comportament d'aquests grups humans, davant
el ventall de materials aportats a l'assentament .

Matèries com el sílex (representat pel 33% del total de matèries primeres) ,

D

Nord
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el quars (29%), la quarsita (3%) o la lidita (2%) participen directament en e l
procés de talla .

Contràriament, veiem com la sorrenca (6%), el granit (1%) i el conglome-
rat, entre d'altres, poques vegades es relacionen amb les categories que definei -
xen els processos de talla, i s'associen més els objectes de treball transformat s
per l'ús (aixafadors d'ocres, allisador . . .) .

La corniana té una dinàmica molt concreta i participa en el procés de tall a
de manera específica, ja que la seva transformació és deguda a l'ús directe qu e
se'n fa com a base negativa (BNE) o percussor .

Hem deixat de banda fins al moment la calcària, que amb un 20% present a
un comportament dual, ja que podem dir que participa d'una manera mé s
«àmplia» en els processos de treball que es desenvoluparen en el lloc d'ocupa-
ció . Així, s'associa d'una banda al procés de talla, amb una representaci ó
significativa en les categories de bases positives fracturades (BPF) i informe s
(BPI) o ascles fracturades i fragments informes . La interpretació d'aquestes
dues categories es pot relacionar amb el fet que sovint el sílex es troba din s
nòduls o blocs de calcària, i és necessari el debastament d'aquests últims per ta l
d'obtenir el sílex que es troba al seu interior . Per tant, les categories de calcàri a
abans esmentades corresponen a una fase de debastament o de preparació de l a
matèria (sílex) per a la talla .

D'altra banda . sovint es relaciona la calcària amb la categoria lítica del s
fragments, que definim com aquelles restes lítiques aportades al lloc d'ocupa-
ció però que no participen en els processos de talla, és a dir, fragments d e
calcària associats a estructures com les de combustió .

A partir de les categories de la cadena operativa lítica veiem com tot e l
procés de talla es porta a terme en el mateix lloc d'ocupació, ja que teni m
representades totes les categories que defineixen aquest procés :

BP2G BPF BPI BP BN2G BNE ALT Tota l

2430 1587 1349 235 191 71 1454 731 8

30 20 17 3 2 1 27 100

F .a .

F .r . (% )

Pel que fa a les peces retocades, que representen el 2% (191 efectius) de l
material lític, observem com, des del punt de vista modal, la seqüència es trob a
jerarquitzada per tres segments, i té en primer lloc l'ordre dels simples (S), e n
segon el dels abruptes (A) i en tercer la resta d'ordres representats a la seqüèn -
cia : els escatats (E), els plans (P) i els burins (B) .
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B TOTAL

F. a . 19 1132 36 1103

9 .42 8 .2 511 .0 1

(t) 0 .200 .240 .2 2

Quant a les classes tipològiques que es documenten a la seqüència estructu-
ral, es diferencien clarament dos segments, amb una ruptura de segon grau . El
primer es caracteritza pels denticulats (D), els rascadors (R), els abrupte s
denticulats (A 1), els escatats (E) i els abruptes continus (A2), mentre que e l
segon està representat per la resta de classes tipològiques presents a la seqüèn -
cia .

D

	

R

	

Al

	

E

	

A2 TOTA L

F. a . 18 22 24 853 2 33 6

x ' 0 .01 31 .691 .090 .1 6

0 .03 0 .000 .090 .07

Respecte a les restes òssies, l'estudi de les quals ha estat efectuat per un del s
autors (J .M .), s'han documentat 748 elements, d'entre els quals un 6% (48 )
corresponen a la categoria de determinables i tan sols en un 3% se n'ha pogu t
conèixer l ' espècie ; aquestes espècies són : Cervus elaphus (cérvol), Capra pyre-
narra (cabra) i Orvciolagus cuniculus (conill) .

S'hi diferencien dos grans grups d'animals : mamífers de talla mitjana, qu e
en representen el 64% (480), i els vertebrats de talla petita, amb el 29 %
(219) .

A la Font del Ros la conservació diferencial dels ossos és un fet evident qu e
respon a dues dinàmiques :

— una atricional, essent les peces dentàries i les restes òssies compactes les
que tenim millor representades .

una antròpica, en estar sotmesos a l'acció del foc . El 88% de les reste s
òssies de la unitat —SG— han estat alterades tèrmicament, fet que h a
permès que es conservessin de manera preferent a aquelles reste s
que no ho han estat .
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També recalquem la presència de quatre cargols marins perforats : tres
Columbella i un Denta/ium, en un context relativament allunyat del litora l
(uns 100 km), cosa que ens indica que aquests grups humans varen teni r
contactes amb la costa bé directament o bé a través d'intercanvis amb altre s
grups .

L'anàlisi paleoambiental revela una vegetació forestal de tipus submediter-
rània, amb un bosc caducifoli en plena expansió, juntament a comunitats d e
ribera (espècies que viuen a la vora de torrents o cursos fluvials) .

Les espècies documentades es reprodueixen actualment a la muntany a
mitjana plujosa, on es dóna un clima temperat i humit . Així doncs, es po t
pensar que l'ocupació de la Font del Ros es va produir en un moment tempera t
i humit, en el període climàtic Boreal .

Per l'entorn físic del jaciment, el registre fòssil documentat així corn l a
datació obtinguda per Carboni 14 (8150±590) . assimilem aquesta ocupaci ó
mesolítica de la Font del Ros amb la de Sota Palou (Campdevànol, Ripollès) ,
que presentava les datacions següents : 9060±380 BP, i 8540±180 BY . (CARBO-

NELL 1 ALTRES, 1985) .

Font del Ros
Diagrama antracològic
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LA UNITAT ARQUEOLÒGICA -SGN -

En concentrar-se en la zona que havia estat arrasada per les màquine s
excavadoras, vàrem trobar aquesta unitat pràcticament destruïda en la sev a
totalitat . En conseqüència, tan sols va poder-se actuar sobre una àrea margina l
de 26 m', que venia a ser el final d'aquesta àrea . Aquest fet ha estat determi-
nant, atès que els treballs de camp ens han aportat un nombre escàs de reste s
arqueològiques (944 elements) . La informació fragmentària de què dispose m
per a aquesta unitat no ens permet aprofundir gaire en el seu estudi . Espere m
dur a terme nous treballs, com també aprofundir en l'estudi dels materials d e
què disposem .
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Pintures rupestres de Catalunya : un
patrimoni desconegut i amenaçat .
El projecte «Corpus de Pintures
Rupestres de Catalunya »
JOSEP CASTELLS 1 CAMP, GEMMA HERNÁNDEZ HERRER O
INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE CATALUNYA
SERVEI D'ARQUEOLOGIA

PRE:AMBU L

Cal dir d'entrada que aquesta conferència no pretén parlar de temes ta n
importants com la investigació en si de les pintures rupestres de Catalunya, el s
seus diferents estils i tècniques o la seva evolució cronològica en el marc de l a
prehistòria a Catalunya .

Avui, únicament volem explicar les pintures rupestres de Catalunya de s
d'un punt de vista patrimonial, i molt especialment de les tasques que s'ha n
portat a terme des de l'àrea de treball d'Inventari del Patrimoni Arqueològic
del Servei d'Arqueologia .

CARTA ARQUEOLÒGICA - DOCUMENTACIÓ DE PINTURES RUPESTRE S

A les darreries de l'any 1982 i principis del 1983, el Servei d'Arqueologi a
inicià la realització de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, pe r
tal de conèixer el nostre Patrimoni, les seves situació i característiques i fe r
possible la realització de programes racionals de prioritats quant a investiga -
ció, protecció, revalorització, conservació, difusió i explotació museística d e
l'esmenta[ patrimoni .

No ens allargarem en una explicació exhaustiva sobre l'Inventari del Patri-
moni Arqueològic de Catalunya, ja que no és el tema central d'aquesta confe-
rència i, a més a més, ja l'any 1985 tinguérem ocasió de parlar-ne des d'aquest a
mateixa Tribuna . Únicament recordarem que l'IPAC s'estructura a partir de la
realització de les Cartes Arqueològiques, les quals es porten a terme per comar-
ques .

La informació recollida en cada una de les fitxes referents a cada un del s
jaciments inventariats en recullen tots els aspectes més bàsics i importants . No
obstant això, l'anàlisi de la informació recollida en aquestes fitxes i el seu
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estudi a partir de la significació cultural o les condicions específiques de l
patrimoni inventariat exigeix, en molts casos, ampliar el procés documenta l
d'un jaciment concret o d'un conjunt d'ells .

Aquesta seria la gènesi de molts dels programes i actuacions portats a term e
per l'Inventari, com ara la documentació exhaustiva de la zona afectada per u n
embassament, una autopista, la proposta d'un parc arqueològic o la creaci ó
d'un «Corpus de Pintu r as Rupestres de Cata/lim a» .

La decisió de documentar de manera específica els jaciments amb pinture s
rupestres fou motivada . fonamentalment, a partir de tres consideracions :

1. Fragilitat i vulnerabilitat d'aquest tipus de jaciments .
2. Transcendència d'aquests jaciments en tant que són uns dels poc s

testimonis artístico-documentals de la realitat sòcio-econòmica de l a
prehistòria i que, en molts casos, responen a una abstracció tan subti l
que fins i tot als nostres dies ens debatem sobre el seu significat .

3. Llevat de dos o tres conjunts pictòrics (Ulldecona, Cogul, Pedra de le s
Orenetes . . .) . els jaciments amb pintures rupestres no són coneguts .

Ens permetem fer només un petit incís per comentar una mica la històri a
dels descohriments dels jaciments amb pintures rupestres . Si bé sembla que
tinguin lloc des de fa molts anys, la veritat és que globalment la història del s
descohriments és molt recent, no té més de 70 anys i el seu tractament d e
manera científica podem dir que encara és més recent .

Els primers descohriments es remunten a l'any 1830, any en el qual Torre s
Amat presentà una memòria a la Reial Acadèmia de la Història en la qual donà a
conéixer dos jaciments : el Portell de les Lletres i l'Abric de Baridana –tots dos a
Monthlanc–, tot i que ell no els interpretava com a tals conjunts amb pintures .

No és fins al canvi de segle (1900-1910) i transcorreguts 70 anys que e s
coneixerà un nou jaciment : la Roca dels Moros de Cogul . La noticia d'aques t
descobriment va atreure nombrosos investigadors europeus i representà, sens e
cap dubte_ el motor que impel-lí la recerca i les investigacions en el camp de le s
manifestacions rupestres a Catalunya .

Després de Cogul, I'anv 1914, Breuil fou informat de la descoberta de l a
Cosa Pintada d'Alfara (Baix Ebre), la qual donà a conéixer en la seva obr a
dedicada a la pintura rupestre esquemàtica de la Península .

A la dècada següent, 1920-1930 . augmenten les troballes d'aquests tipus de
manifestacions pictòriques a causa, fonamentalment . de la tasca portada a
terme per Bosh i Gimpera i J . Colominas des del Servei d'Investigacion s
Arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, Servei creat I'anv 1914 . Entre
les seves activitats, hi figuren les prospeccions a les serres de Tivissa i Van-
dellòs . que donaren com a resultat la trobada de 10 jaciments, a les zones de
Montblanc (Conca de Barberà), Tivissa (Ribera d'Ebre), Vandellòs (Bai x
Camp) i el Perelló (Baix Ebre), entre ells Cabra Feixet .

Entre els anys 1927 i 1950 Salvador Vilaseca descobreixi dóna a conèixe r
diferents conjunts ; la seva tasca, conjuntament a la d'altres estudiosos –co m
ara J . Estrada–, dibuixa per a aquestes dècades el panorama següent :



PINTURES RUPESTRES DE CATALUNYA

	

3 3

Durant la dècada dels 30 no tindrà lloc cap nova trobada . En la dels 40 e s
localitzaran dos jaciments, Baridana i Mas d'en Llort (Montblanc) : en la del s
50 . tres —un d'ells, la Pedra de les Orenetes, a la Roca del Vallès— ; en la dels 60 ,
dos, el Roc del Rumbau, a Peramola, i la Moleta de Cartagena, a Sant Carles d e
la Ràpita, aquesta última desapareguda poc després en circumstàncies estra-
nyes . En la dècada dels 70 es localitzaran 18 conjunts, tan importants com el s
de la Serra de la Pietat, Aparets o Antona . Durant aquesta última (1980-1990 )
foren localitzats 14 nous conjunts, entre ells la Vall d'Ingla . el Mas d'en Carles .
etc .

En resum podem dir que de 1830 a 1940 (110 anys) es descobreixen 1 4
jaciments i de 1940 a 1990 (50 anys), 39 jaciments, gairebé tres vegades més .
Aquest llarg procés —o curt, segons es miri— en l'estudi i documentació de tot s
aquests jaciments (160 anys) . la cor}statació del fort increment de les descober-
tes durant aquesta última dècada . juntament amb els tres motius que aban s
hem comentat (fragilitat, transcendència, desconeixement), ens portaren a
iniciar tot un procés de documentació en el qual es tornaren a documentar tot s
els conjunts —fins i tot els coneguts i estudiats reiteradament al llarg del temps —
amb una metodologia única, sota un mateix criteri i estil . i en un breu espai d e
temps . D'aquesta manera es garanteix una uniformitat en el tractament del s
diferents conjunts, així com un apropament a la seva realitat física en el s
nostres dies .

La documentació dels conjunts amb pintures rupestres de Catalunya e s
porta a terme mijançant la contractació d'arqueòlegs especialistes en el tema i
d'altres professionals especialitzats en les diferents tècniques de documenta -
ció . que en completen el resultat . El contingut d'aquesta documentació fa
referència a :

— Descripció del conte.vt del jaciment .
– Rc'ist,e/!oçrót~c(en una primera fase en B/N, color i diapositiva) .
— Realització de reproduccions mitjançant calcs, escala 1 :1, de tot e l

conjunt pictòric .
Planinietria del jaciment .
Descripció de totes les figures, tant de forma individualitzada com de
conjunt, i de la seva posició espacial i relacions . Aquesta descripció e s
complementa amb una primera anàlisi individualitzada del seu estat de
conservació i l'estudi de les causes o fenòmens que la motiven .

— Revisió de tota la bibliografia especialitzada sobre cada jaciment en
concret, analitzant i comparant les diferents reproduccions, així co m
les modificacions pel que fa a l'estat de conservació al llarg de l
temps .

Totes aquestes dades es materialitzen en un informe en el qual s'inclou un a
apro_v-imació crono/vgica, una proposta d'actuació i la historiografia del jaci-
ment . A més amés . es completa la documentació amb la filmada en vídeo de l
conjunt, tant de les pictografies com del context .

El programa de documentació de les pintures rupestres de Catalunya s'ini-
cià l'any 1985 amb la documentació exhaustiva de Cogul : va ser aquesta la
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primera actuació sobre el tema i a partir de la qual començà a prendre forma e l
programa «Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya» . Per a la seva realitza -
ció aquest projecte s 'estructurà a partir de l ' agrupació de tots els jaciment s
amb pintures en tres grans àrees geogràfiques, que foren documentades segon s
el programa següent :

1986.- CONCA DEL SEGR E

Documentació dels 19 jaciments coneguts amb pintures rupestres .
Cal destacar que un d'aquests jaciments (Vall de la Coma) fou desco-
bert gràcies a la realització de la Carta Arqueològica de les Garrigues i
un altre (Roques Guàrdies II) durant la realització de la documenta -
ció d ' aquests jaciments .
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1987 .- ÀREES CENTRAL 1 MERIDIONA L
Documentació dels 14 jaciments coneguts .

1988/ l r trimestre 1989 .— TERRES DE L'EBR E
Documentació dels 25 jaciments de la zona . D'aquests jaciments ,
l'anomenat Mas del Grant va ésser descobert aquell mateix any, l a
Bauma del Roc és fruit de la realització de la Carta Arqueològica de l a
zona portada a terme l'any 1985 i un tercer —Racó d'en Perdigó— ,
conegut únicament pels seus descobriments l'any 1921 fou « redesco -
bert» amb motiu d'aquestes documentacions .

Els resultats fruit d'aquestes documentacions es materialitzen en la publi -
cació de la sèrie «Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya» .

EL «Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya» no pretén ser una obr a
d'investigació, sinó oferir el màxim d'informació possible sobre els diferent s
conjunts de la manera més objectiva que es pugui . A aquest efecte, i per ta l
d'evitar consideracions subjectives, l'apartat de descripció dels motius pictò-
rics es realitza mitjançant una fitxa que enregistra les dades següents :

1. Situaci ó
2. Mida (de la part conservada )
3. Tècnica
4. Color (referència segons la taula Pantone Color Formula Guide 17t h

Edition, fourth printing, 1984-85 . A component of the Panton e
Library of Color, printed in USA )

5. Esti l
6. Morfologia (anatomia, indumentària, posició )
7. Observacion s
8. Conservaci ó

Lògicament, quan hom no en disposa, la informació s'obvia (com ara a l
camp Estil a les «restes») .

Una de les primeres reflexions que podem fer sobre el tema dels jaciment s
amb pintures rupestres, al marge del seu aspecte històric i com a object e
d'investigació i per tant de coneixement, és la seva consideració de valor
patrimonial . Aquesta consideració queda condicionada per un fet important i
alhora molt greu, que és el seu estat de conservació .

Ràpidament i resumint, podem dir que els jaciments amb pintures rupes-
tres estan afectats, quant a la seva conservació, per un seguit de problemes qu e
hi incideixen de manera doble :

A) a les pictogra/ies
B) al .supor t

Els tipus de problemes són fonamentalment :
1. Trencaments (suport )
2. Erosió (pigment i suport) : aigua, pols, etc .
3. Degradació : —per organismes vius (fongs, etc . )

—per reaccions químiques (formació de carbonat càlcic ,
modificacions del color del pigment . . .)
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—per accions antròpiques (ratllades, grafits moderns ,
fumades, etc . )

Davant d'aquests problemes, les solucions passen per diferents tipus d'ac-
tuacions que no tan sols no s'exclouen sinó que es complementen i, general -
ment, han de portar-se a terme de manera consecutiva o paral . lela :

1 . Documentació
?. Protecció : Lega l

Física : Protecció i conservaci ó
a. Tancaments
b. Consolidacions: suport, pigmen t
c. Restauracion s
d. «Camuflatges»
e. Trasllat s

3. Difusió

Totes aquestes tasques, conjuntament amb una correcta difusió, contribui-
ran a aturar o, si més no, a minvar o alentir la degradació de les pintures rupes-
tres .

1 . La Ley del patrimonio histórico español . de 1985 . inclou, al títol V, el paràgraf següent : «Quedan
declarados bienes de interés cultural• por ministerio de esta ley, las cuevas, abrigos y lugares qu e
contengan manifestaciones de Arte Rupestre .. .» . D'acord amb això, tot l'art rupestre d'Espanya ,
independentment de la seva importància, tant si està inventariat com si no, està subjecte a l a
protecció que la Llei estableix per a tal BIC .

Aquesta mateixa Llei, a l'article 3 .2 ., així com al seu desenvolupament parcial . preveu l a
creació de la Junta Superior de Arte Rupestre com a institució consultiva de l'Administració d e
l'Estat (Junta regulada per Ordre del 24 de juliol de 1986 . BOE 186, de 5 d'agost) . Malgrat qu e
aquesta Junta té com a funcions informar sobre les mesures que cal prendre referents a l a
investigació . la conservació, la protecció i la documentació de l'art rupestre i que es preveia qu e
aquesta Junta exercís les seves funcions mitjançant la Dirección General de Bellas Artes y
Archivos . de qualsevol òrgan o entitat de l'Administració de l'Estat o de les Comunitats Autòno-
mes que tinguin al seu càrrec la protecció del Patrimoni Històric, hom desconeix, fins a l
moment . que hagin estat elaborades qualsevol tipus de normes o pautes respecte a això .

Pel seu interés, resumim les recomanacions elaborades per l'Organització de les Nacion s
Unides per a l'Educació . la Ciència i la Cultura a la Reunió Internacional sobre la Conscrvació i
la Documentació de l'Art Rupestre de la Regió Mediterrània, celebrada a Barcelona . Saragossa ,
Terol i Peníscola, del 28 de novembre al 2 de desembre de 1983, en les quals es fan un scguit d e
suggeriments i valoracions sobre aquest tema :
– Denúncia de l'atenció insuficient per part de les autoritats competents en la matèria encarre-
gades de la protecció i la potenciació d'aquest patrimoni malgrat el seu caràcter essencial d e
patrimoni mundial .
– Necessitat urgent d'actuacions de salvament donada la fragilitat de l'art rupestre i el gra n
ventall de perills que l'amenacen .
– Necessitat d'elaborar projectes de salvament per part d'equips formats per prehistoriadors ,
investigadors, conservadors i l'Administració .

2. Aquest és un tema difícil, ja que sovint produeixen l'efecte contrari al dcsitjat : són centre s
d 'atenció i poden despertar agressivitat per la seva lectura repressora .

Proposem els «tancaments didàctics», és a dir, els que han de portar-se a terme de manera qu e
el visitant rebi la suficient informació in situ sobre allò que és del seu interés i pugui arribar a
entendre el motiu del tancament . Això és possible mitjançant la intal . lació al peu de les pictogra-
fics i interior dels tancaments d'uns plafons on es reprodueixin cls calcs de les pintures, escal a
1 :1 . acompanyat d ' una succinta explicació del que es contempla, significació . importància com a
BIC i vulnerabilitat de les mateixes .

Evidentment . a més a més, el tancament ha d'evitar eficaçment la degradació antròpica i, e n
gran mesura. la natural .
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A partir d'aquestes anàlisis, passem a afrontar el tema de la conservació ,
que configura la continuació del treball «Corpus de Pintures Rupestres de Ca-
talunya» .

Resumint els punts anteriorment exposats, creiem que el tema de la protec-
ció s'ha d'entendre des d'una perspectiva global, és a dir :

documentaci ó
— estudi i propostes sobre el tractament que ha de rebre el jacimen t

quant a conservació i protecció .
— protecció legal o marc jurídic .

protecció de l 'espai general que envolta el jaciment .

L . r 1A-TER IYi.yc1ó

La intervenció directa o indirecta sobre la paret amb pictografies o sobre e l
jaciment en general hauria de basar-se sobre un diagnòstic .

Segons les directrius acceptades internacionalment sobre aquest tema ,
aquest diagnòstic haurà de ser el resultat d'un estudi que demostri l'evoluci ó
més o menys ràpida de la paret, el suport o el jaciment cap a la seva destrucci ó
y els motius o factors causants d'aquesta destrucció . Així dones, és essencia l
conèixer «l'estat del suport» en el moment en el qual se n'ha començat l'estudi .
Aquest estat podria definir-se corn «estat Zero» . Reprenent aquest estudi més
tard, es podrà veure si hi ha hagut modificacions d'aquest «estat zero», i e n
conseqüència si fa falta o no intervenir-hi . Aquest «estat zero» vindrà defini t
per un seguit de paràmetres, entre els quals els més importants són :
Història :

	

Modificació de l'abric, excavació, protecció ,
deforestació, utilització per ('home, docu-
mentació .

Situació general :

	

Planimetria de l'hàbita t
Planta de l'abric, orientació, seccions
Vegetaci ó
Circuit de les aigüe s

Medi prehistòric:

	

Entorn prehistòric (Palinologia )
Tècniques dels gravats de les pinture s

Roques :

	

Tipus
Sedimentologia, petrografi a
Tipus, qualita t

Retrat de la paret arno representacions :
Fisures, alvèol s
Dipòsits, eflorescències
Descrostanents
Vandalisme, grafit i
Fauna, microfaun a
Flora, microflora



PINTURES RUPESTRES DE CATALUNYA

	

3 9

Estils dels gravats, les pintures i els dibuixo s
Aigua
Intervenció tècnica (consolidacions, vernís ,
repintades )
Règim de pluge s

Quantita t
Circuit en la roc a
Descolament s
Humitat de les platges
Composició de les aigües (pH )
Neu

Solcllamen t
Temperatur a
Humitat relativ a
Pressi ó
Pol . lució
Vent
Pols en l'air e

Interaccions :

	

Aire/roca : canvi d'aigua, vapor d'aigu a
flora:

	

Plantes
Aigüe s
Bacteri s

Fauna i rnicrofauna :

	

Animals :
cavalls, cabres, ovelles, ocells, rat-penats, in -
sectes, abelles . . .

.11echnica :

	

Evolució de les fisures
Evolució dels descrostament s
Erosió per descolament s

Totes aquestes tasques : 1) la documentació exhaustiva de tots els jaci-
ments, 2) el «tancament didàctic» d'alguns jaciments i 3) la diagnosi de l a
degradació dels jaciments i de les pintures, conjuntament amb les mesure s
correctores que s 'hi puguin aplicar, configuren per a nosaltres el projecte
«Corpus de Pintures Rupestr es de Catalunya» . 1 com a tal varen ser recollides a l
projecte-proposta pera la conservació i protecció dels jaciments amb pinture s
rupestres de Catalunya (elaborat el 1989) .

Aquestes actuacions comportaran, evidentment . la configuració d'u n
equip pluridisciplinar capaç de donar resposta a tot aquest tipus de proble-
mes .

A /gua :

-tire :
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DANIELLE STORDEUR (Institut de Préhistoire Orientale-Era 17, CNRS )
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PRESENTACI Ó

Les recerques que presentem a continuació s'inscriuen en el marc del s
treballs desenvolupats per la Mission Archéologique Permanente d'El Kowm
(Síria) des de l'any 1978 a les regions desèrtiques de la Síria central, i que esta n
dirigits per J . Cauvin . Històricament, el desenvolupament de les investiga-
cions es pot dividir en dues etapes . La primera, que comprendria els any s
1978-1987, amb una forta orientació d'anàlisi especial, realitzà una prospec-
ció sistemàtica de la zona . amb la descoberta d'un nombre important d e
jaciments d'èpoques paleolítiques i neolítiques, el seu estudi superficial (recol-
lecció, mostreig, extensió . . .), anàlisis geomorfològiques, i, d'altra banda l'ex-
cavació en extensió d'un hàbitat sedentari : El Kowm-2-Caracol, datat del V I
mil•leni (neolític-pre-ceràmic) .' La segona, iniciada l'any 1987 i realitzada a
partir de les hipòtesis resultants dels treballs anteriors, comprèn principal -
ment l'excavació de dos jaciments : Umm el Tlel-2' i Qdeir-l . 3

És aquesta segona fase de la recerca la que volem presentar-vos ací, i
oferir-vos una visió dels treballs en curs de realització, amb els aspecte s
positius i negatius que això comporta, com la difusió ràpida de les novetats pe l
que fa als primers i cl fet que part dels estudis estiguin en curs de realització, i

L Per a una visió de conjunt dels treballs realitzats fins a l ' actualitat vegeu CAUVIN, J ., 1983 i e n
premsa . Una bona part dels treballs de recerca de la regió han estat publicats a Cahiers dt L 'Euphhrate
núm . 2 . 3 . 4 i 5 .

2. Els trehalls desenvolupats a Umm el TIel els anys 1987 i 1989 . coordinats per M . Molist .
' inscriuen en el marc de la col laboració entre l ' Institut de Préhistoire Orientale/ERA 17 (CNRS) i

l'Arca de Prehistòria de la UAB . Volem agrair a J . Cauvin haver-nos confiat la responsabilitat d'aques t
estudi, a la 11AB la la CIRIT l ' ajut donat per portar-lo a terme . L ' equip està constitu 'it per M .C . Cauvi n
(estudi del material lític), A . Taba (estudi de material romà), G . Alcalde . J . Anfruns i M . Saña (excavaci ó
i estudi de materials arqueològics), J . Collina-Girard (sedimentologia) yG . Deraprahamian (tipografia i
dibuix) . D . Helmer (arqueozoologia) i G . Wilcox (paleovegetació). Aquest projecte s ' inscriu també en e l
marc de l'Acció Integrada Hispano-Francesa núm . 226 .

3. Els treballs de 1989 a Qdeir, coordinats per D . Stordcur, van tenir com a equip de treball de cam p
a A . Pecontal-Lambert . H . Bayle . J . Massoud i el mateix equip d 'anàlisi del jaciment d ' Umm e l
Tlel .
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que per tant o bé no en tenim dades o les que tenim són provisionals, pel que f a
als segons .

MARC GEOGRÁFIC 1 PROBLEMÁTICA GENERA L

Les zones de les estepes desèrtiques del Pròxim Orient havien estat, tradi -
cionalment, oblidades per la recerca arqueològica . En aquests darrers anys ,
diferents equips de recerca han iniciat una recuperació arqueològica d'aques t
tipus d'espai, en particular de la zona del llevant mediterrani, en zones com e l
Sinaí i el Negev o el Black Desert (Jordània) . L'oasi d'El Kowm pertany a
aquesta categoria, atesa la seva situació en la zona d'estepa de Síria central, a
uns 80 km al nord de la ciutat de Palmira, i a una distància similar al sud del ri u
Eufrates . Es tracta d'una cubeta d'uns 15 km de diàmetre envoltada pe r
cadenes muntanyoses pel costat sud (Djebel Minchard) i per l'est (Djebe l
Bischri) . Es presenta plana amb lleugeres ondulacions del terreny . Dos trets h i
són importants pel que fa a l ' ocupació humana . D 'una part, els recurso s
hidrològics, caracteritzats no tant per les aportacions pluvials, que són infe-
riors als 200 mm anuals, sinó per l'existència d'una capa freàtica subterrània ,
que antigament aflorava de forma natural per pous artesans i que actualmen t
és objecte d'un bombament sistemàtic per l'agricultura intensiva de cotó o
I'horticultura que s'hi practica . Cal assenyalar L'existència ocasional de culti u
de secà de cereals . D'una altra part, hi ha petits turons de formació eòlica a l
voltant de les antigues fonts ; formacions que han permès la conservació d e
restes arqueològiques provinents de campaments o insta l . lacions temporals no
construïdes (estacions de caça, àrees de talla . . .) .

Els treballs de recerca s'han orientat, d'una manera general, a la recons-
titució de la fisonomia cultural, espacial i ecològica d'aquest espai determi-
nat durant la seva ocupació pels darrers caçadors recol . lectors (paleolític
superior i epipaleolític) i les primeres ocupacions dels productors de subsis-
tència (neolític) . La problemàtica és diferent segons els períodes. Així ,
l'existència i les característiques dels darrers caçadors-recol . lectors en les
zones interiors de Síria era pràcticament desconeguda a l'inici dels treball s
a la cubeta d'El Kowm, fet que contrasta amb la informació relativamen t
abundant de què es disposava per les zones litoral i pre-litoral del llevant .
La labor es va orientar, doncs, a l'establiment previ d'un marc crono-
cultural determinat i la progressiva ampliació dels coneixements sobr e
aquest marc (característiques ecològiques, d 'ocupació de l ' espai, d ' explota-
ció de recursos, etc .) . L'ocupació de la regió de la cubeta d'El Kowm duran t
el paleolític superior fou reconeguda per la presència d'estacions de superfí-
cie atribuïbles a un moment aurinyacià, l'any 1985 per J . Cauvin. Pel que fa
a 1 ' epipaleolític, els treballs de M .C . Cauvin, gràcies a prospeccions superfi-
cials i sondeigs estratigràfics, han mostrat progressivament la intensa ocu-
pació de l'oasi durant les dues últimes etapes de les tres en què es dividei x
aquest període (kebarià, kebarià geomètric i natufià), amb un abandó de
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l'oasi al final del període .' En efecte . s'ha comprovat una absència human a
des del final del natufià i durant les primeres fases del neolític pre-ceràmic ,
moments en què en altres regions s'efectua el canvi vers les primeres pro-
duccions de subsistència . La reocupació d'aquest espai no s'efectuarà fins a
un moment en què les pràctiques agrícoles es troben ja en fase de consolida -
ció i es pot . sens dubte, vincular al fenomen de la conquesta d'espais nous ,
que d'una manera general es verifica a la globalitat del llevant mediterrani .
L'estudi d'aquesta reocupació ha centrat la recerca efectuada i planteja le s
línies futures d'investigació . En efecte, els treballs d'excavació desenvolu-
pats al jaciment d'EI Kowm-2 van mostrar l'existència d'un poblat sedenta-
ri d'agricultors-ramaders, situat cronològicament entre el 8000-7500 B .P .
Aquest assentament està caracteritzat per una arquitectura complexa, am b
6 nivells d'ocupació, la pràctica d'una agricultura i una ramaderia eficient ,
sense conèixer la ceràmica en uns moments en què ja n'havia començat l a
fabricació en altres regions, però amb un gran desenvolupament de le s
tècniques de fabricació del guix, que utilitzen tant a nivell arquitectòni c
(recobriment de sóls i parets), com a nivell domèstic (vasos, etc .) . Les
característiques reconegudes van permetre definir el conjunt com a «fàcie s
El Kowm», pertanyent a la fase anomenada tradicionalment «Pre Pottery .
Neolític B Final», amb uns lligams culturals forts i, per tant, un possibl e
origen a la zona oriental de l'Eufrates .-̀

Les prospeccions superficials, amb la realització de recol•lecions de mate -
rials a partir de mostreigs sistemàtics . van permetre localitzar diferents tipus
de jaciments en superfície, caracteritzats per uns conjunts d'indústria lític a
que tant en l'aspecte tipològic com en el tecnològic es diferencien del qu e
caracteritza El Kowm-2, i trobar un major vincle amb els dels assentaments de l
litoral siro-libanès . Aquests nous conjunts es defineixen com a «fácies d e
Qdeir» . Els diferents tipus de jaciments són :

1) Assentaments de la plana . Representats per tres jaciments : Qdeir-1 ,
Umm el Tlel-2 i Nadaouiyeh-7. Es troben pròxims a l'hàbitat sedentari d'E l
Kowm-2 i presenten poques restes arquitectòniques .

2 . Assentaments d'altitud . Emplaçats en la part superior de les cadenes
muntanyoses del costat est, el jaciment de Bir el Ain Sha es caracteritza pe r
l'absència de restes arquitectòniques, i comprèn un utillatge diversificat sense
un alt percentatge de puntes de sageta .

3) Estacions de caça . Un sol jaciment : El Khabra . que es caracteritza pe r
una inusual quantitat de puntes de sageta (50% dels útils localitzats) i l a
inexistència de restes de talla .

4) Tallers de talla de sílex . Estan caracteritzats per l'abundància de nuclis i
restes de talla, sobretot corticals, i l'absència d'útils . Han estat localitzats en el s
afloraments de primera matèria (Dar el Asfar . Dar el Mamlaha) .

Es pot veure, doncs, que, al «P .P .N.B . Final» . i amb una cronologia con-
temporània, es troben a la regió d'El Kowm dues fàcies culturals diferenciades ,

4. A 'egcu CALVIN COQL'EtGNIOT . 1989 .
Vegeu ST ORDEL'R . 1989 . també STORDELR . M :\RECEI :\ L i MOLIST . 1982 .1 MOLIST . 1983-84 .
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Fig . 1 . Dnin el Tlcl. 1 "isió general del sondeig principal a la cara sud .

la primera representada en un sol jaciment d'un poblat sedentari (El Kowm-2) ,
mentre que la segona comprèn la globalitat dels altres assentaments amb un a
gran variabilitat de tipus . '

LES DADES D'UMM EL TLEL-2

El jaciment d'Umm el Tlel és una eminència de forma allargada (208 X 11 8

m) de formació mig natural (eòlica) i mig antròpica que arriba a tenir uns 1 0
metres d'alçada sobre la plana que l'envolta . Situat en el sector nord-est d e
l'oasi pròxim d'El Kowm i de Qdeir, ha estat l'objecte de dues companye s
d'excavació/sondeig ; la primera realitzada el 1987, efectuant un sondeig en e l
centre de la vessant sud (54 m 2 ) amb l'objectiu de disposar de la seqüènci a
estratigràfica completa, i la segona el 1989, amb l'aprofundiment i ampliaci ó
dels sondeigs (71 m') (fig . 1) .

Les dades obtingudes permeten conèixer l'ocupació del jaciment en quatre
períodes cronològics diferents, cada un d'ells amb un tipus particular d'ocupació .

6 . Vegeu CAUVIN . 1982 .
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Període romà-bizantí . Constitueix l'ocupació més recent del tel/ . Ha esta t
reconeguda ocupant-ne la part superior i la vessant sud . Està caracteritzad a
per vestigis arquitectònics amb els seus corresponents nivells d 'ocupació, de
destrucció i/o abandó . Es tracta d'àmplies construccions amb plantes essen-
cialment rectangulars, amb murs de tovots i revestiment de guix als sòls i
parets . Nínxols . fogars i banquetes constitueixen els dispositius domèstic s
reconeguts a l'interior de les habitacions . El mobiliari, format essencialmen t
per ceràmiques (comunes, sigil . lades . . .), recipients de vidre i objectes de bron-
ze i ferro, indiquen un moment romà tardà amb una continuïtat vers el mó n
islàmic contemporani d'altres instal . lacions descobertes a l'oasi, com l'assen-
tament de Juvval, i vinculat a l'explotació dels recursos hidrològics de la zon a
en aquells moments històrics .

Període neolític . Els nivells corresponents a aquesta ocupació han estat
localitzats sota els estrats de la precedent . principalment en les parts oest, nor d
i est . De fet . la insta l . lació de l'ocupació romana sobre les restes neolítiques fa
que les restes d'aquesta època estiguin sovint malmeses, i en limiten normal -
ment el reconeixement i l'estudi . La superfície reconeguda és, dones . reduïda .
però permet, tanmateix, de fer les observacions següents :

Els nivells neolítics es troben sempre per sobre de la duna natural inferio r
(formació eòlica que forma un turó a l'interior del mateix te/l) . En el sector oest
i nord . aquests nivells han estat alterats per l'ocupació romana quan aquest a
ha buscat també la duna natural per a la fixació dels seus fonaments .

A les zones est i oest les primeres ocupacions són àrees de talla de sílex .
sense arquitectura, que en algun cas han estat recobertes per un nivell d'habita -
ció construït . S'hi ha pogut observar l'existència de murs, sòls enguixats i
fogars de tipus senzill (simples cubetes) . Finalment . a la zona nord, els nivell s
localitzats tenen l'aspecte d'àrees de rebuig, amb una composició heterogènia ,
sense que s'hi hagin pogut localitzar. de moment, les probables estructure s
d'hàbitat associades .

Així, s'estableixen dos models d'ocupació : el de major antiguitat . estrati-
gràficament, que correspon a zones i activitat de talla, que sembla ocupar l a
globalitat del jaciment, i el més recent, que correspon a uns moments am b
habitacions constru'ides .

El mobiliari està format en primer lloc pel material lític, molt abundant ,
sobretot en les àrees de talla on es localitzen un gran nombre de restes de talla, i
la presència de nuclis amb 1 o 2 plans de percussió, principalment de tipu s
naviforme (fig . 2) . Pel que fa als útils, destacarien les puntes de sageta de tipu s
Biblos, els burins transversals o d'angle sobre truncatura. és a dir, conjun t
industrial que, en termes generals, permet vincular-lo amb la «fàcies Qdeir» .
Completen el mobiliari la vaixella de pedra i la de guix .

Les activitats de subsistència estan caracteritzades per la pràctica d'un a
ramaderia d'ovicàprids (cabra, xai) i una agricultura de cereals . determinad a
per poques restes carpològiques . La cacera, principalment de gaseles, comple-
taria l'espectre alimentari .

Es tracta . dones, d'una ocupació vinculada a les primeres insta l . lacions dels
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primers productors de subsistència en la zona i que, com veurem, aporta noves
dades per a la interpretació i la discussió de les seves modalitats i característi-
ques .

Període epipalc'olític . L'ocupació d'aquest moment cronològic es localitz a
en la vessant sud del teli en una extensió d'almenys 80 m de llargada per 30 m
d'amplada . L'excavació ha posat en evidència l'existència de tres nivells suc-
cessius i d'una estructura d'habitació . Aquesta darrera, la primera que e s
localitza en l'àrea siriana, està formada per l'ocupació d'una duna, de form a
semicircular (5 m X 2,60 m), amb fogar central constitu'it per una senzill a
cubeta excavada de planta oval i reomplerta de sediment cendrós, i un sò l
d'hàbitat en el qual es distribueixen els artefactes i les restes òssies . L'anàlis i
espacial en curs permetrà la identificació de possibles àrees d'activitats especí-
fiques .

El mateix lític, exclusivament en sílex i amb talla essencialment laminar ,
està format per un conjunt d'útils : d'una part, els macrolítics (gratadors ,
burins . . .) i, de l'altra, els microlits (trapezis rectangles i rectangles) i la utilitza -
ció de la tècnica del microburí . Les restes òssies localitzades indiquen l a
pràctica de la caça de gaseles i d'èquids (ase salvatge) . Les característique s
descrites indiquen la seva correspondència a un moment del kebarià geomè-
tric, moment en què coneix una àmplia ocupació de la cubeta .

Període paleolític superior

Reconegut exclusivament en la part sud del teli, els nivells corresponents a
aquest període es troben subjacents estratigràficament als anteriors . L ' excava -
ció en una superfície reduïda (14 m') ha permès reconèixer un conjunt estrati-
gràfic important, format per 8 nivells, arqueològicament i sedimentològicamen t
ben diferenciats . És de notar l'absència d'estructures o dispositius domèstic s
conservats . L'estudi preliminar, tant a nivell lític com sedimentològic, ha per-
mès diferenciar dos conjunts . El primer, que comprèn els estrats 5-7, està forma t
per una talla essencialment laminar, amb un conjunt d'útils on els burins só n
més nombrosos que els gratadors, entre els quals es troben els burins carenat s
plans . Cal citar també les nombroses laminetes torsejades amb retoc fi o margi-
nal invers . El segon, que comprèn els estrats 8-12, presenta un canvi en le s
tècniques de talla, caracteritzat per un predomini més gran de les ascles i
l'aparició de la técnica levallois tant en làmines com en ascles . La composició de
l'utillatge no varia excessivament respecte a les fases anteriors . si bé s'observ a
una important reducció de les laminetes torsejades retocades . Aquests conjunt s
corresponen a les indústries típiques de 1'aurinyacià del llevant (burins plans ,
laminetes torsejades . . .) . El primer, més recent, és comparable als nivells XI-XII I
de la seqüència de Ksar Akil (Líban),' i el segon és lleugerament més antic din s
una mateixa seqüència evolutiva . L'estudi definitiu, les datacions absolute s

7 . QER(iNL\N, 1988 .
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Fig . 2 . L'mm el Tlc'! . Detall estrati,gràtic en el qual .s' 'observa, en la part interior ,
el nivell d'un taller de talla de sílex d'época neolítica i, en la part superior ,

construccions d'aquest període .

(C14, termoluminiscència), així com l'anàlisi sedimentològica i paleoclimàtic a
permetran de precisar les característiques de l 'ocupació . S ' ha d ' assenyalar qu e
aquesta descoberta representa l'única estació de l'aurinyacià en estratigrafia d e
l'interior de la zona del llevant mediterrani .

LES DADES DE QDEIR 1

El teli de Qdeir-1, de forma oval i orientació est-oest, està situat al costa t
d'una antiga font i curs d'aigua temporal (ouadi) a uns 8 km al nord d'El Kow m
i a uns 4 a l'oest d'Umm el Tlel . El jaciment pren el nom d'un petit poble ve í
format per poblacions nòmades en curs de sedentarització des de fa de u
anys .

Precedents

L'any 1979 es realitzà una primera recol . lecció de material en superficie
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QD'EI R

Fig. 3. Detall d'un deis sòls d'hàbitat d'i'poca neolítica a Qdc'ir-1 .

amb un mètode de mostreig ponderat, que va permetre a J . Cauvin definir les
característiques de «fàcies Qdeir» dins de la fase P .P .N .B. Final . El jacimen t
va mostrar una intensa activitat de talla, realitzada en sílex local, constituïd a
per uns conjunts lítics plenament diferenciats dels localitzats al poblat seden -
tari d'El Kowm-2 .

El sondeig de 1980, realitzat per O . Aurenche, 8 confirmà aquest aspecte i
amplià la documentació en els següents aspectes :

— Arquitectura quasi absent en el jaciment .
— Datacions absolutes, a l'entorn de 7600 B .Y., que es corresponien am b

les obtingudes a El Kowm-2, i que permetien parlar d'una certa contempora-
neïtat .

— Aportà noves precisions sobre la composició i les característiques de l a
industria lítica, de la qual destaca, en primer lloc, la seva factura cuidada . Els
trets principals d 'aquesta es poden resumir en les puntes de sageta (punte s
d'Amouq i de Biblos), que formen un 5% dels útils, l'existència de fulles d e
falç, l'alt percentatge de burins (35%), sobretot dels burins anomenats de l

8 . Vegeu AURENCIII .̀ CAUVIN . 1982 .
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desert o amb truncatura còncava (cf . Desert Noir, Jordània), 9 i la intens a
activitat de talla sobre nuclis naviformes .

Aquesta redefinició de la «fácies Qdeir» permet, d'una part, acostar-se a
definir el seu possible origen, orientant-se vers l'oest, en particular en el litora l
siro-libanès, i, de l'altra part, tot i presentant característiques comunes (absèn-
cia de ceràmica, utilització del guix . . .), observar les seves fortes diferèncie s
amb El Kowm-2, poblat sedentari que podria tenir més influències d e
l'est .

Es defineix també una forta activitat pastoral, amb un xai de gran talla, i ,
donada la raresa de cases construïdes i l'extensió dels nivells sense arquitectu-

ra, es proposa la hipòtesi inicial que es tracti de poblacions nòmades .
La contrastació empírica d'aquesta hipòtesi presentava dificultats, ateso s

els vestigis limitats que deixen les instal . lacions d'aquests tipus de poblacions ,
ja que el nomadisme s'escapa, per definició, a tota fixació a un sòl, enfront d e
la relativa facilitat a comprovar el caràcter sedentari d'un poble construït .

Sols una excavació en extensió i de caràcter exhaustiu, intensificant el s
esforços en la comprensió detallada i fina de 1'estratigrafia i l'aplicació d e
tècniques d'anàlisi espacial precises, podria permetre afrontar una de le s
temàtiques Inés difícils de tractar per un prehistoriador .

Les nores dades : excavació de 198 9

L'excavació, d'uns 50 m '-, fou efectuada en dos sectors : d'una banda, la par t
superior, coincidint amb l'extremitat est del teli, i d'altra banda, el centre vers
la part inferior . distribució que permetia cobrir la totalitat de les variacion s
estratigràfiques possibles, objectiu prioritari dels treballs .

L'estratigrafia reconeguda ha permès localitzar, en tota l'extensió del tall ,
quatre fases, que cobreixen un gruix total de 2,5 m de sediments situats sobr e
la duna estèril, de formació natural, que forma la base . Els resultats obtingut s
permeten descriure la seqüència, de dalt a baix, de la manera següent :

Fase IV .- Comporta restes arquitectòniques d'una construcció i els estrat s
de dejecció i fosses que s'hi associen . Es tracta d'una habitació, probablemen t
de planta rectangular, construïda sobre un sòcol preparat i amb un mu r
exterior amb fonaments formats per grans blocs de pedra calcària . Al se u
interior, s'hi localitzen estructures d'emmagatzemament en forma de petite s
cubetes revestides de guix . A l'exterior de la construcció, s'hi troben estrats qu e
comprenen fogars excavats en senzilles cubetes poc profundes i dejeccion s
diverses . Restes òssies de fauna (testimonis domèstics d'alimentació) i reste s
d ' activitats de talla completen el registre en aquest espai exterior .

9 . Vegeu 13GfTS . 1986 .
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Fase 111 .— Forns de guix .

Fase II .— De nou es localitzen restes arquitectòniques d'una construcció i
els corresponents estrats de dejecció exterior del mateix tipus que en el nivel l
IV . La construcció presenta, això no obstant, variacions tecnològiques respec-

te a la primera localitzada, com l'absència de preparació pel conjunt de l'habi-
tació i també de fonaments pel gros mur exterior . En el seu interior es loca-
litzen novament estructures d'emmagatzemament .

Fase 1 .— La composició sedimentològica canvia, de la mateixa manera qu e
el tipus d'assentament humà . S'hi localitzen dos tipus d'ocupacions separade s
en l'espai . D'una banda, restes in situ de tres zones o tallers de talla de sílex, d e
forma allargada, amb algun element estructural com un forat de pal i un foga r
no construït . Les restes lítiques estan formades essencialment per productes d e
talla (làmines i ascles) bruts, amb una absència total d'útils retocats . Els nucli s
naviformes són els més sovint reutilitzats com a percussors . La fauna, pràcti-
cament absent, està formada per elements particulars, com extremitats infe-
riors d'ovicàprids en connexió, que podrien haver tingut un rol tècnic .

D'altra banda, hi ha zones d'hàbitat no construït amb fogars, cines lítiques ,
restes de talla en desordre, etc .

El conjunt de la indústria lítica confirma la denominada «fàcies Qdeir »
tant en els nivells amb arquitectura (superiors) com en els nivells sense arqui-

tectura (inferiors) . Es podrien donar variacions segons la seva repartició, per ò
l'anàlisi és encara en curs . Pel que fa als recipients, es confirma la utilització d e
guix per a la seva fabricació, alguns amb empremtes de cistelleria, però tamb é
cal remarcar la preséncia de bells vasos fabricats en ònix, similars als loca-
litzats a El Kowm-2 o a Bougras .

Les restes de fauna i flora són en curs d'anàlisi, però es pot afirmar l a
pràctica d'una ramaderia de xai i cabra i d'una caça comparable a Umm e l
Tlel-2 i a la base d'El Kowm-2 .

Resumint, es pot observar que les noves dades permeten confirmar tres as -
pectes :

l .— Que la «fàcies Qdeir» es pot considerar definitivament una fàcie s
cultural diferent de la que forma El Kowm-2 .

2.— La sobreposició estratigràfica dels diferents nivells indica més antigui-
tat per als nivells sense arquitectura respecte als que presenten construccions .

3.— La preséncia d'arquitectura no vol dir forçosament que es tracti d'u n
poblat .

DISCUSSIÓ 1 PROBLEMES QUE CAL RESOLDR E

Les dades aportades pels treballs en curs en aquests dos jaciments compor -

ten elements de discussió i obren debats sobre la seva interpretació històrica .
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Essent tots dos inclosos en un mateix programa de recerca, voldríem exposa r
breument algun deis problemes i elements de discussió que definiran la conti-
nuïtat de la recerca .

Així, pel que fa als vestigis deis darrers caçadors-recol . lectors (paleolíti c
superior i epipaleolític), el tret essencial és l'estudi de la seqüència estratigràfi -
ca . La definició crono-cultural deis diferents horitzons reconeguts, l'aproxima -
ció a les característiques climatològiques, d'explotació del medi, etc . són el s
objectius bàsics prioritaris . Donat el buit d'informació existent, la caracte-
rització de les fases de I'aurinyacià de llevant i la seva possible evolució a parti r
deis conjunts del paleolític mitjà subjacents són algunes de les qüestions qu e
cal resoldre . El mateix es pot dir de la seqüència epipaleolítica . És rar trobar
tres nivells de kebarià geomètric sobreposats, i el fet que els dispositius d'habi -
tació estiguin conservats amplia considerablement la seva importància .

Pel que fa a les ocupacions neolítiques, el debat i els problemes són més
amplis, emmarcats en la hipòtesi inicial de J . Cauvin, segons la qual l'ocupaci ó
multiespacial de la zona per fàcies culturals diferenciades però contemporà-
nies pot traduir una població mòbil efectuant diverses tasques en estacion s
diferenciades a l'entorn d'un establiment sedentari, és a dir, l'existència d'u n
nomadisme pastoral enfront d'unes poblacions agrícoles i sedentàries . 1 0

Una sèrie de qüestions resten per resoldre, relacionades amb els aspecte s
cronològics i la natura de les activitats sòcio-econòmiques . Així, malgrat qu e
es disposi d'un marc cronològic ampli, es necessita una major definició de le s
característiques temporals a l'interior deis mateixos jaciments i entre ells . El
mateix es pot dir de les activitats econòmiques, corn per exemple el paper
desenvolupat per les activitats agrícoles a Qdeir i a Umm el Tlel, o si es po t
parlar per a Umm el Tlel de l'existència de veritables campaments nòmades a
la manera deis localitzats a Qdeir . Aquestes són algunes de les qüestions qu e
poden ajudar a veure com s'articulen els diferents jaciments i a extreure'n un a
interpretació general d'acord amb la hipòtesi efectuada .

Així, entre les diferents possibilitats, recordem-ne algunes de les més sug-
gestives . La primera, que la instal . lació de Qdeir-1 inferior (fase 1) sigu i
cronològicament la més arcaica, amb un fenomen de reocupació d'un espa i
buit (la cubeta d ' El Kowm) per part de grups nòmades, seguida per un procés
de sedentarització «in situ» amb les ocupacions d'Umm el Tlel-2 i deis nivells
inferiors d'El Kowm-2, i acabar-se el procés amb la població plenament seden -
tària deis nivells superiors d'El Kowm- 2 . La segona possible correlació és qu e
hi hagi un major grau de contemporaneïtat, és a dir, que els nivells inferiors d e
Qdeir, d'Umm el Tlel i d'El Kowm-2 siguin contemporanis i que la reocupaci ó
de ('oasi estigui vinculada amb l'existència d'antuvi de dos grups culturalmen t
i econòmicament diferenciats (nomadisme pastoral) .

La continuïtat deis estudis en curs i la represa de nous treballs de camp e n
els jaciments, així com la prossecució de la prospecció superficial a 6 d e

10 . Vegeu PAUVIN . en premsa h .
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conèixer millor les estacions superficials, poden contribuir a definir la inter-
pretació d'aquest fenomen .
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L'estació neolítica sepulcra l
de la Costa deis Garric s
del Caballol (Pinell, Solsonès)
JOSEP CASTAN Y

Aquesta Tribuna que avui presentem vol ser la segona part de la Tribuna
que vàrem oferir l'any passat amb el títol : «El megalitisme al Solsonès : resul-
tats de les darreres excavacions», i voldríem que reflectís la nostra investigació
sobre els processos de neolitització i la seva posterior evolució en algune s
comarques de l'interior de Catalunya . Els nostres treballs, que el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat i subvencionat, for-
men part dels programes d'investigació de l'Institut de Prehistòria i Arqueolo-
gia de la Diputació de Barcelona .

Enguany la nostra exposició versarà monogràficament sobre un jacimen t
complex: La Costa dels Garrics del Caballol . Si ja en vàrem oferir algun s
resultats preliminars en la Tribuna anterior, avui podem avançar-ne uns resul-
tats satisfactoris malgrat que . pel fet que l'excavació és molt recent, teni m
encara una sèrie d'anàlisis en curs, que podran aportar-nos noves dades .

La seva descoberta cal atribuir-la a les nostres recerques metòdiques a l
Solsonès i els seus voltants des de temps, seguint el fil d'algunes col . leccion s
particulars i d'algun lamentable comerç antic i recent de materials prehistò-
rics . Tot un seguit d ' excavacions arqueològiques són el bagatge que ens v a
permetent d'arribar a una base de dades científiques de força interès pe r
aprofundir cada vegada més en els coneixements sòcio-culturals de la prehistò-
ria a la zona .

La Costa dels Garrics del Caballol n'és un bon exemple en aquest sentit, j a
que reflecteix les línies que, de moment, són el centre de la nostra atenció :

– Aprofundir la investigació sobre les arquitectures i les tècniques cons -
tructives funeràries del neolític .

– Arribar amb mètode analític a conèixer els rituals i l'antropologia pobla-
cional .

- Aplicar una metodologia més dinàmica en els processos d'excavació ,
presa de dades i anàlisis .
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Tot això és la tasca d'un equip on el geòleg, el biòleg i l'antropòleg ha n
tingut i tenen un pes específic ja en els treballs de camp, com és habitual en le s
nostres investigacions .

1 . LA COS"I A DELS GARRICS DEL CABALLOL DE MADRONA

(Pinell, Solsonès )

Es tracta d'una estació neolítica sepulcral composta de tres unitats d'inte-
rès arqueològic :

– Costa deis Garrics del Caballol 1 :
Cista individual complex a

– Costa deis Garrics del Caballol II :
Cista col . lectiva simple amb estela-menhi r

– Costa deis Garrics del Caballol 111 :
Estela-menhi r

Costa dels Garrics del Caballol 1

Està format per un vas funerari configurat amb dos ortostats laterals, un d e
testera a sol ixent, una gran llosa de coberta i tres ortostats de tanca, a so l
ponent, que sobresurten de la llosa de coberta . El vas mesura 1,70 m de llarg ,
1 .10 m d'ample i 1,10 m de fondària . Fou elaborat a partir d'una trinxera a ce l
obert dintre d'argiles naturals . Els ortostats foren estampits amb llosetes-falca ,
i les escletxes dels angles entre aquests protegides també amb llosetes . Es cobr í
amb una gran llosa i es féu la inhumació horitzontalment per la banda de so l
ponent, per on, amb les tres lloses i amb diverses llosetes-falca, se segellà el vas .
Immediatament es cobrí amb argiles i, a sobre, s'hi col . locà una «cuirassa» d e
pedres formant tot plegat un túmul d'uns 6 m de diàmetre i 30 cm de gruix ,
reforçat amb un anell peristàlit de pedres més grans i ajagudes . Sortosament ,
s'ha pogut excavar un megàlit neolític estructuralment sencer ; tan sols hem d e
lamentar els senyals d'una petita violació a la cambra i la mutilació del túmu l
amb els antics treballs agrícoles i forestals, del qual resta intacta tan sols 1/ 3
part .

Aixovars :

– 4 geomètrics (triangles) de sílex fosc .
– 1 nucli de sílex beix amb senyals de múltiples extraccions .
– 1 punxó d 'os .
– 1 ganivet de sílex blanc, translúcid .
– 4 fragmentets de ceràmica, informe i llisa, pertanyents a dos vasos dife-

rents .
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Fig. 1 . Vista general de la cista i l'estela-menhir de la Costa deis Garrics del
Caballo/ II .

Costa deis Garrics del Caballo/ II

Passem a descriure aquest sepulcre excavat enguany, la metodologia, el s
resultats preliminars i la relació de l'inventari dels materials .

Es tracta d'una cista soterrada a la qual solament manca la coberta . Està
oberta al sòl natural d'argiles en una inclinació suau del terreny. La sev a
orientació és d'est a oest . No hi ha túmul . Abans d'iniciar l'excavació tan sol s
és visible una petita part de l'ortostat lateral del sector de migdia . És l'únic
senyal d'identificació . Amb la neteja del sector i l'excavació posterior, aparei x
la totalitat de la cista . És un vas funerari de forma rectangular, delimita t
lateralment amb dos ortostats que mesuren 1,70 m de llarg, que correspon a la
llargària de la cista, i 0,90 m d'alçada, que correspon a la fondària . El sector es t
queda barrat amb dues lloses verticals que recolzen l'una contra l'altra, i en e l
sector oest són tres les lloses principals amb la mateixa funció, però aquestes
estan protegides o recolzades amb llosetes suaument inclinades –en forma d e
plec de llibre–, algunes de les quals arriben a assolir la base de la cista ,
evidentment per la seva part exterior . Aquestes llosetes estan protegides late-
ralment per un garbuix de pedres . No hi ha dubte que es volgué protegir o
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Fig. 2. La risva deis Gurrics del Cahallol II vista des de 1'oest .

segellar aquest punt o sector corresponent a l'original accés a l'interior de l
vas .

A 2,5 m al nord de la cista hi ha un petit túmul d'1,20 m d'alçada i de 2 m d e
diàmetre, menjat en la part posterior per un camí rural antic i per l'erosió de le s
aigües . Aquest túmul és d 'argiles i terres naturals i presenta en la seva par t
superior una distribució anàrquica d'algunes llosetes planes i d'altres de verti-
cals que mantenen una gran llosa subvertical d'1,70 m de llargada, 1,20 m
d'alçada i 0,30 m de gruix, de forma ovalada amb els perfils arrodonits i algun s
gravats a l'angle inferior dret amb dibuixos acanalats i alguna cassoleta adop-
tant uns motius geomètrics de difícil interpretació .

Aquesta llosa es trobava fragmentada en tres trossos, dos d'ells a baix de l
túmul . Inicialment havíem cregut que aquest túmul corresponia a un sepulcr e
megalític la llosa subvertical del qual formaria part de la coberta . La posterio r
excavació del conjunt posà en evidència que no es tractava de cap sepulcre .
Estàvem davant d'una estela funerària 7 . Al seu aixopluc del sector de tramun-
tana s'hi trobà un vaset ceràmic o tassa d'èpe<•t medieval o moderna, actual -
ment en curs d'estudi .

L'excavació de la cista no comportà cap altra W"icultat que la incomodita t
de treballar en un espai reduït i la precaució que requeria . Es va treballar a
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partir d'una quadrícula de 6 x 5 m que abraçava els entorns de la cista així com
el túmul amb estela adjacent . Es va rebaixar l'entorn de la cista uns 25 cm pe r
delimitar-la exteriorment sense afectar-ne l'estructura . L'interior del vas esta -
va ple de terres molt dures i compactes totalment estèrils fins a una fondària d e
0,65 m . A partir d'aquest punt aparegué el nivell d'enterrament sense ca p
diferència de terres i amb les restes completament compactades amb les argile s
idèntiques a les de sobre i a les de l'exterior de la cista . A partir d'aques t
moment es féu necessari un treball minuciós i alentit, ja que era de màxim a
importància qualsevol detall de disposició dels materials arqueològics i antro-
pológics i llur integritat . Es va aconseguir excavar tot el vas fins a deixar-ne a l a
vista tot el seu contingut funerari, que descansava en un sol nivell, el de base ,
format per tapàs en el qual també estaven clavats els ortostats . Segons les restes
d'esquelets trobades, que corresponen a quatre individus, i segons la sev a
distribució espacial, és força clara la dinàmica d'utilització del sepulcre :

– Un primer sebollit ocupa la meitat SW de la tomba . Només en reste n
porcions d'esquelet i els maxil•lars superiors .

– Més endavant es practicà el dipòsit d'un infant a la part NE .
– Posteriorment s'arraconà l'infant a l'extrem NE per encabir-hi un cadà-

ver femení adult, després de l'operació prèvia de recollir tan sols el cran i
infantil i disposar-lo en el centre del vas funerari voltat de petites llosetes en le s
quals queda encaixat i amb una altra que li fa de coixí .

– Un darrer enterratge correspon a un home adult . El dipositaren còmoda-
ment dintre del vas, però abans varen retirar el crani de la dona, que els fei a
nosa, i el varen col .locar prop del crani de l'infant .

Els esquelets dels dos darrers sebollits estan en posició fetal . Destaca l a
presència d'un coixí format per dues llosetes sota del crani de l'individu masculí .

La concentració dels materials arqueològics al voltant del darrer sebollit i
la seva absència en la resta de la tomba (amb excepció d'un geomètric dintre d e
la pelvis de la dona) ens pot fer pensar que en els moments de reutilització e s
podia recuperar el material dipositat en les anteriors inhumacions .

Materials arqueològics :
– Quatre geomètrics de sílex negró s

- Un ganivet de síle x
– Un punxó d'o s

- Un penjoll d'ullal de sengla r

- Una bola «d'ocre» de la mida d'un pun y
– Un fragment petit de ceràmica llisa i inform e
– Un possible collaret de denes discoïdals de fusta ; a l'alçada del coll del

darrer sebollit, uns grans de carbó de 2 cm de diàmetre deixaren les empremte s
en les argiles .

Costa deis Garrics del Caballo/ II I

Una gran llosa plana de forma ovalada d'1,50 m x 1,30 m amb les vores
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arrodonides jeia sobre el terra del bosc equidistant entre els dos sepulcres de l a
Costa dels Garrics del Caballol . No té cap senyal de túmul, però a pocs metre s
hi ha unes pedres clavades verticalment en el terra que podrien haver-li fet d e
sosteniment .

Malgrat que no presenta cap tipus de gravat . pcl fet de ser treballada i teni r
els contorns arrodonits hauria pogut formar part d'alguna estructura sepulcral ,
potser d'una cista soterrada i no localitzada encara . S'hi varen realitzar algu-
nes cales a l'entorn, ja que pel seu volum no podia haver estat gaire desplaçada ,
però no s'hi va localitzar cap sepulcre . Als seus peus i a una distància d'uns 3 m
hi ha una petita rasa que deixà l'antic camí rural, avui convertit en un xaragall .
Tot ens fa pensar que aquesta llosa era una estela que presidia un sepulcr e
semblant al de la Costa dels Garrics del Caballol II, el qual desaparegué ja fa
temps per culpa del camí i l'erosió . Algunes lloses trencades que s'apilonen u n
xic avall sobre el torrent de Massana podrien haver format aquest sepulcre . A
més a més, hem de tenir present la relativa transformació del sector, ja qu e
alguns marges de pedres evidencien antics conreus, possiblement de vinya .
Aquesta llosa, una vegada adreçada, presenta el seu perfil arrodonit i una tota l
alineació est-oest amb els altres dos sepulcres .

2 . ASPECTES ARQUITECTÒNIC S

Les actives investigacions arqueològiques d'aquests darrers anys a Cata-
lunya han permès de perfilar millor l'evolució morfològica general de le s
cambres funeràries . Si per una banda s'han establert les seves tipologies, pe r
l'altra s'ha pogut determinar amb aproximació raonable la seva cronologia i ,
així mateix, se n'han pogut recuperar les tècniques de construcció, molt pròxi-
mes a les emprades fa cinc o sis mil anys .

Les tècniques arquitectòniques de la Costa dels Garrics del Caballol, e n
aquest sentit, ens ofereixen una doble tipologia :

A. Una cambra funerària complexa consistent en una caixa de lloses ,
soterrada, amb una gran llosa de coberta, dintre d'una estructura tumula r
formada per argiles cobertes amb una «cuirassa» de lloses amb peristàlit, qu e
refermen i segellen el conjunt (Costa dels Garrics 1) .

B. Una cambra funerària simple formada per una caixa de lloses, tamb é
amb coberta però sense estructura tumular . És a dir, simplement soterrada a l
nivell del platerra (Costa dels Garrics II) .

La idea fonamental per a totes dues fou la mateixa : utilitzar un accés
lateral, el de la banda de sol ponent, per a efectuar-hi la inhumació . Aquest fe t
és palès per la configuració del tancament del vas funerari, que està format pe r
diverses lloses fines, fàcilment manejables fins i tot per una sola persona, qu e
recolzades l'una en l'altra mantenen la seva verticalitat i sobresurten per
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damunt de l'horitzontal de la coberta, que no descansa sobre elles sinó que s'h i
acobla tangencialment . Aquesta porta es reforça, encara, amb altres llosete s
semiverticals en forma de plec de llibre i amb un apilonament de pedres qu e
des del nivell de base fan de contenció i segell .

Les tècniques arquitectòniques presenten, doncs, dos aspectes funcionals :
en primer lloc . un aspecte convergent, en el sentit que es tracta d'una mateix a
tipologia de caixa amb accés lateral o porta ; en segon lloc, un aspecte diver-
gent, consistent en la presència de túmul i «cuirassa de lloses» a la Costa del s
Garrics I i la seva absència original a la Costa dels Garrics II .

La funcionalitat de l'accés per a la primera arquitectura, la més complexa ,
és clarament per a segellar definitivament el vas funerari, mentre que per a l a
segona cal considerar l'aspecte de la funcionalitat de la reutilització .

La relació monumentalitat-nombre d'inhumats no és concordant, ja que é s
clara la simplicitat arquitectònica per a enterrament col . lectiu i la complexita t
per a enterrament individual . La relació sepulcre-grup humà es pot establi r
així : el grup inhuma un individu coordinant esforços i l'individu inhuma e l
grup simplificant-los . Conviuen, per tant, en el temps i l'espai les dues tècni-
ques constructives, sense que impliquin sentit de modernitat ni arcaisme en
termes arqueològics, com havíem plantejat en anteriors treballs .

Les tècniques de construcció de la caixa funerària, la presència dels matei-
xos aixovars en tots dos sepulcres i la seva idèntica orientació est-oest só n
factors que en determinen el sincronisme, malgrat que caldrà comprovar si l a
cronologia de C 14 de la Costa dels Garrics II coincideix amb la de la Cost a
dels Garrics I, que ha donat 4 .950 B .P ., és a dir 3 .000 aC .

Arquitectònicament, els sepulcres neolítics del «solsonià» que hem excava t
en els darrers anys presenten tots ells, menys a la Costa dels Garrics de l
Caballol I . la simplicitat de la caixa soterrada com la de la Costa dels Garric s
del Caballol II . Esmentem la Caixa del Moro de Peà, el sepulcre de Ca l
Tururut . la Fossa del Camí dels Casals i altres d'inèdites que coneixem, com e l
sepulcre de la Vinya Erma, el de la Trinxera, el del Cabiscol, el del serrat de l a
Fossa, per citar només els de la zona immediata que estem treballant .

Caldrà revisar, doncs, la teoria de l'evolució arquitectònica d'aquests se -
pulcres neolítics, plantejada per algun autor i per nosaltres mateixos en algun a
ocasió .

3 . ASPECTES ANTROPOLÒGICO-FÍSIC S

La Costa deis Garrres del Caballo/ 1

Un únic inhumat . Home de 25 a 30 anys . Talla 1,78 m
Robustesa mitjana . Acusada abrasió incisal i carrall .
Diàlisis aplanades i poc robustes a les extremitats superiors . Caretes d 'ajupi-
ment, mesocnèmia i peronés aplanats .
Talas i calcanis estrets i baixos .
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Paleopatologies : carral] a les peces dentàries incisals i artrosi lumbar inicia -
da amb revores osteofítiques en formació a nivell de L4-L5 .

La Costa deis Garrics del Caballo/ II

Individu probablement masculí d'uns 30-40 anys . Molt fragmentari .
Infant al•lofis d'uns 7 anys amb talla al voltant d'1,30 m . Mesocranià bursoid e
de perfil lateral alt . Ceptè tendent a mesè, hipsiconqué alt, amb òrbites qua-
drangulars i eixos horitzontalitzats .
Té aplanament postobèlic . Tipologia propera als mediterranis gràcils, encar a
que el seu valor en un infant sigui relatiu .

Dona de 20 a 25 anys . Gràcil . Talla 1,48 m . Dolicocrani bursoide de perfi l
lateral alt, mesè amb tendència a euriè, mesoconquè amb òrbites rectangular s
d'eixos poc inclinats . Té aplanament postobèlic i lleuger prognatisme alveolar .
Tipològicament atribuïble als mediterranis gràcils, encara que amb trets ro-
busts i cromanyids concomitants .

Paleopatologies: presenta bandes d'hipoplàsia de l'esmalt dentari no asso-
ciades a «criba orbitàlia» ni a línies de Harris .

Home de 25 a 30 anys, robust i amb talla d'I,65 m . Hiperdolicocrani pentago-
noide de perfil lateral alt, mesè tendent a euriè, cameconquè fort, amb òrbite s
rectangulars d'eixos inclinats . Perfil lateral curvilini sense aplanament post-
obèlic i amb lleuger prognatisme alveolar . Tipològicament és un mediterrani
robust amb trets cromanyids evidents més acusats que els de la dona .

4 . ASPECTES RITUAL S

Els rituals funeraris o el protocol deis enterraments no poden ser interpre-
tats si no és a partir del tipus de sepultures en els quals l'ossada es conserva bé i
que han tingut el privilegi o la sort de restar segellades i aïllades després de l a
inhumació o una utilització determinada .

Aquestes condicions existeixen a Costa deis Garrics 11 i, per tant, és de
capital importància aprofundir en la seva interpretació .

1. Cal admetre la presència de dues modalitats complementàries en el s
rituals funeraris del neolític : la d'individualitat i la de col . lectivitat d'inhuma-
ció . És el primer aspecte a tenir en compte .

2. Per a construir aquests sepulcres o monuments funeraris ha estat neces-
sària no només una ciència de la construcció i una diplomàcia capaç d'uni r
forces, sinó també una premeditació arquitectònica i religiosa . La disposici ó
deis cossos, el dipòsit d'uns viàtics (simbòlics?) —gairebé sempre els mateixos—,
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l'orientació dels sepulcres, així com la seva agrupació (cementiri, santuari ,
fossa), són detalls premeditats fruit d'un pensament religiós .

3. Hi ha una selecció de població inhumada? Sens dubte . Els rituals no só n
igualitaris i la monumentalitat és inversament proporcional al nombre d'inhu-
mats . ¿Com es pot valorar la disposició dels morts i els detalls premeditat s
d'ampliar l'espai disposant i desplaçant acuradament els cranis per inhuma r
un darrer individu? Per què aquest darrer individu ocupa un lloc de privilegi ?
Perquè és l'últim a ser inhumat? Per què disposa, ell exclusivament, del s
viàtics i d'un coixí de llosetes sota el cap ?

4. Quin és el significat de l'ocre vermell? A quina substància ens referi m
quan parlem d'ocre? Les seves propietats són diverses . Per exemple, tenyir ,
retardar la descomposició cadavèrica i afavorir l'antisèpsia .' Les anàlisis d e
difracció X efectuades sobre l'ocre de Costa dels Garrics II ens diuen que e s
tracta d'una illita amb abundants inclusions de Fe, 0 3 que li donen un colo r
musc. Aquesta, amb forma de bola i de la mida d'un puny, estava disposad a
sota l'ala ilíaca dreta del darrer inhumat i tenia encaixat el ganivet de sílex, i e l
fet que presenti l'empremta d'un dit evidencia que era tova i tendra en el
moment de l'enterratge .

Dos són els punts referencials que podem oferir :
En un nivell chatelperronià de la Grotte du Renne es varen trobar bole s

d'ocre vermell associades a altres materials . ' La tomba mesolítica de Bonifaci o
(Còrsega) va donar ocre vermell que, analitzat (primera anàlisi efectuad a
anteriorment a la nostra), va donar també una illita amb òxid de ferro . '

Sense descartar la seva funció de tinció o colorant (ritual d'impregnació de l
cos i la cara), pensem en la seva funció més aviat terapèutica o de remei
universal contra la malaltia . Hem sabut de l'ús de les argiles vermelles a l a
pagesia del Solsonès i els voltants fins a èpoques ben recents : a Torà (Segarra )
no fa gaire temps es guaria amb aquesta potinga (en el sentit etimològic de l
mot) les mamitis de les truges i el mal de ronyons dels porcs . A Pinell (Solso-
nès) es guarien les artritis de les cabres i les mamitis de truges i vaques . A Navè s
(Solsonès), ultra les funcions enumerades anteriorment, s'emprava per a ú s
humà per a guarir les mastitis, els eritemes dels bolquers i les lesions tòrpide s
de les cames d'origen vascular . Són dades prou significatives per entendre u n
altre sentit ritual d'aquest anomenat ocre vermell : funció de viàtic amb valo r
terapèutic .

5. Quin és l'origen d'aquest grup individualitzat de les cistes del «solso-
nià»? ¿És una manifestació local, tancada i autòctona dels corrents religiosos i

1. MAY, FABIENNE : Les Sépu/tures Préhistoriques . pág . 203-205, C .N .R .S . París, 1968 .
2. LERDI-GOURHAN . ANDRÉ : Las religiones de la Prehistoria, Ed . Lerna, Barcelona, 1987, pág. 29 -

30 .
3. DUDAN', HENRI: L'csquelette du sujet téminin de la sepultare prenéoliUque de Bonifacio (Curse .

Mémoires du Laboratoire d'Anatomic de la Faculté de Medecinc de Paris, núm . 24, París, 1975, pàg . 27 -
30 .
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rituals funeraris com els que observem des de l'Europa atlàntica fins al sud d e
la Península Ibèrica ?

6 . Respecte a les esteles-menhir :
Encara que tinguem en curs d ' investigació aquest important tema, vol-

dríem oferir unes quantes consideracions prèvies .
Pensant en veu alta : podem considerar-les esteles-menhir ?
El seu caràcter monolític, el fet de tenir arrodonit el contorn i presentar un a

forma oval, la seva disposició encarada vers migdia, la seva alineació est-oest i
especialment la seva presència acoblada dintre d'un context funerari, presi-
dint, simètricament disposada, la de Costa dels Garrics II –un sepulcre neolíti c
co l . lectiu– fan que tinguin tots els números a favor per a ser classificades com a
esteles-menhir funeràries . Els gravats, força visibles segons la incidència de l a
llum, són de difícil interpretació fins al moment present, i han pogut se r
difuminats de la llosa pels elements naturals, com l'erosió dels vents, els freds i
les pluges . Cal observar que els que resten potser deuen la seva supervivènci a
al fet que la pedra on estan ha romàs molt de temps bocaterrosa al peu del jaci -
ment .

Tot apunta a fer-nos pensar que estem davant d'un model que entra en l a
molt particular categoria dels menhirs que hom ha anomenat «indicadors d e
sepulcres», i que es troben a prop o sobre d'un tarter tumular, al costat d'u n
dolmen o d'una cambra sota túmul, a prop d'una galeria coberta, per ser visto s
des d'una certa distància .

Aquesta associació de menhir-sepulcre és flagrant en algun sepulcre mol t
concret de les Costes del Nord a la Bretanya (menhir i galeries cobertes d e
Prajou-Menhir a Trèbeurden i a Ploufragant) .

La cronologia abraça del final del IV fins al començament del III mil . lenn i
aC, segons les dades dels arqueòlegs francesos .

Aquesta etapa cronològica es caracteritza per la riquesa barroca de l ' ar t
gravat a les esteles-menhir . Art que es manifesta amb una acumulació d e
formes més o menys geomètriques, com els motius en U, en V, rombes ,
triangles, cercles, espirals i cúpules . '

No ens és permès de relacionar aquestes esteles-menhir amb el conjunt d e
les esteles antropomorfes o estàtues-menhir de la Provença ni amb les de l
Llenguadoc Oriental, que, de mides molt més reduïdes, no responen a un a
funció funerària clara sinó a un ritual domèstic (llinda d'hàbitat) i que se situe n
dintre d'un marc crono-cultural entre el neolític final i l'edat del bronze .

No ens és permès, ni disposem d'arguments per a fer-ho, de relaciona r
aquestes esteles amb les que s'han trobat a Catalunya, com la de Preixan a
(Urgell), la de Llanera (Solsonès), la del Puig Castellar (Barcelonès), la del Pl a
de la Calma (Montseny), totes sense context i de cronologies diverses i dubto-
ses . El mateix podem dir respecte dels menhirs que hom coneix i que envolte n
el í,'2ís, com el dels Trossos de l'Estany, a escassos centenars de metres de l

4 . E . SHUE TW(Ju :'G : The me,galithic art o western Europe, Oxford, 1981 .
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Caballol, el de Clarà, el de Perafita de Su, el de 1'Hostalet de les Forques, e l
d'Ardèvol, el de la Vinya del Giralt, el de Pinós, el de Vendrell de Su, el de
Joval i el de Navès, per citar-ne els més coneguts .

No ens és permès, finalment, de relacionar aquestes esteles amb els megá-
lits de pedra picada o «hemidòlmens» de Serra Vilaró .

Però, malgrat tot, en totes aquestes manifestacions monolítiques hi ha u n
rerafons ritual o religiós que la investigació hauria d'esbrinar .

Fóra empíric voler entreveure teories arqueo-astronòmiques com alguns
autors han volgut veure en aquestes arquitectures, és a dir, teories solsticials o
luni-solars . No és procedent aquí entrar en discussions controvertibles .

5 . LA CULTURA MATERIA L

La cultura material que acompanya com a viàtics els inhumats de la Costa
dels Garrics és molt concreta, sense apartar-se gens de la tipologia dels aixo-
vars documentats en aquests tipus de sepulcres neolítics del «solsonià» .

Els dos sepulcres del jaciment de la Costa dels Garrics del Caballol ha n
ofert gairebé els mateixos aixovars :

quatre geomètrics de sílex
un punxó d'os
un ganivet de síle x

– un penjoll d'ullal de porc fe r
– un o dos fragmentets ceràmics informes .
Tan sols no tenen rèplica :
– el nucli de sílex
– el nucli d'ocre .
¿Es tractava de proporcionar a l'inhumat una mostra de cadascuna de le s

cines o objectes que havia utilitzat en vida? El seu simbolisme va, possible-
ment, força més enllà de la seva funcionalitat .

Cal advertir, especialment, el simbolisme que representa el bocinet d e
ceràmica com a aixovar en aquests sepulcres del neolític . Al Solsonès, fora de l
megàlit del Senyor Bisbe i el de Font Cirera (Lladurs), que han proporciona t
tot un vas ceràmic, a la resta dels sepulcres la ceràmica no hi és present o, si h i
és, es tracta d'un bocinet simbòlic .

6 . CONSIDERACIONS FINALS 1 PROBLEMES PENDENT S

Entre el nombre considerable d'interrogants que ens plantegen aquest s
sepulcres del «solsonià», n'hi ha algun que ens colpeja insistentment en le s
nostres investigacions: ¿quin ha estat l'origen d'aquestes arquitectures de l
neolític mitjà? ¿Com irrompen en aquest espai geogràfic, on són tan abun-
dants?
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En un article nostre exposàvem la relació entre aquests sepulcres i els de le s
Boques de l'Ebre, seguint els passos d'un element d'ornament personal com el s
braçalets de glvcymeris .

Hi dèiem textualment : «El seguiment puntual dels jaciments ens permet d e
veure que aquests objectes d'ornament de procedència mediterrània es disper-

saren vers [interior de Catalunya a través de les conques de l'Ebre i els seu s
afluents : el Siurana, les dues Nogueres i especialment el Segre . Els seus orígen s
cal cercar-los entre els contextos sepulcrals del neolític antic evolucionat o epi -
cardial . . .» .

Com a il . lustració tenim els materials d'un sepulcre, recollits en una tracto -
rada a Montjuïc d'Altés (Bassella) : un conjunt de 31 braçalets de glyc:rinc'ris i

un collaret de denes de variscita .
Seguint els jaciments que ens han ofert aquestes joies exòtiques a les terre s

de l'interior, podem observar dos camins de penetració : el de l'eix Ebre-Segre i
el del Llobregat-Cardener . El problema és saber si, amb aquests aixovar s
exòtics . fan el mateix camí i en el mateix temps les arquitectures .

La recent troballa a la Validan (Odèn, Solsonès) d'un jaciment d'hàbita t
amb indústries del neolític antic cardial i epicardial ens permet de creure en u n
substrat cultural i local de poblament . El problema que se'ns planteja és com
enllaçar-lo amb el món de les cistes .

Entre els problemes pendents que tenim en la investigació, hi ha la necessi -
tat d 'excavar alguns nous sepulcres que puguin confirmar i ampliar el registre
de dades i, sobretot . l'excavació d'hàbitats que ens permetin d'estudiar le s
formes d'ocupació del sòl, de conèixer la dinàmica social i econòmica i d'esta-
blir una relació amb el gran nombre de sepulcres .



Les sitges prehistòrique s
del jaciment de I'Aiguacuit (Terrassa)
JOSEP MARIA DEFAUS, EDUARD SÁNCHE Z

INTRODUCCI Ó

El treball que es presenta és fruit de l'excavació d'urgència realitzada pe l
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, entre els mesos de setem-
bre de 1988 i març de 1989, i dirigida pels sotasignats . La urgència va se r
motivada per la construcció d'unes naus industrials en el lloc on, des de fei a
temps, es coneixia l'existència d'una vil . la romana . Anteriorment a la nostr a
intervenció s'hi havien realitzat diferents campanyes d'excavació i prospecció .

El jaciment de l'Aiguacuit pren el nom d'una casa, situada a llevant de l
jaciment, on antigament es fabricava cola . Està situat en una terrassa fluvial ,
inclinada lleugerament vers el sud-est, i delimitada pel Torrent de Palau a
ponent i la Riera de Vallparadís a l'est . L'alçada respecte del nivell del mar é s
d'uns 245 m, i les seves coordenades són : 2° 00' 50" L .E. / 41° 33' 04" L .N .
(U .T .M . : 31 TDG 177005) .

El jaciment es [roba actualment al sud del nucli urbà de Terrassa, en e l
polígon industrial Segle XX : més concretament, la part excavada per nosaltre s
se situa en l'illa formada pels carrers Muntanyans, Valls, Galícia i Santa Eulà-
lia .

El substrat geològic és una formació quaternària de lutites i argiles ocre s
vermelloses . semicompactes, amb capes de grava fina . Per sota d'ell, s'h i
troben argiles miocèniques més compactades .

Durant el temps que durà l'excavació s'hi localitzaren restes de diferent s
èpoques :

—Ocupació prehistòrica, definida per dos retalls en el substrat natural, i
diversos elements d'aquest període barrejats amb la resta de materials .

—Assentament romà . representat per múltiples estructures i materials qu e
responen a diferents fases, que van des del segle 1 aC al vi dC .

—Una presència medieval definida per unes 20 estructures negatives de
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diferents tipus i significats, i en alguns casos pel reaprofitament d'estruc-
tures romanes .

Posteriorment a la nostra intervenció, orientada a la delimitació del jaci-
ment i a l'excavació de les estructures més superficials, se n'efectuà una altra
per tal de salvar totes les parts del jaciment afectades perla construcció de le s
naus, cosa que ha fet variar sensiblement les conclusions sobre l'ocupació
romana i medieval . És per això que seguidament, tot esperant la publicaci ó
definitiva i global de l'estudi del jaciment, donem amb el present article u n
avenç únicament de la primera ocupació . '

DESCRIPCIÓ DE LES TROBALLES

En el sector 5-1 del jaciment es localitzaren i excavaren 22 estructure s
negatives corresponents a diferents fases d'ocupació . Entre aquestes, n'h i
havia dues d'època prehistòrica, molt properes, que van presentar moltes
dificultats a l'hora de delimitar-ne les boques .

ESTRUCTURA 137

La primera estructura que s'excavà fou la núm . 137, identificada en super-
fície per un sediment de característiques similars al natural, però amb intru-
sions de carbonets i minúsculs fragments de ceràmica a mà . L'aparició d'a-
quests materials ens portà a intentar delimitar la possible estructura, la qua l
cosa no vam aconseguir fins que no trobàrem un nivell amb gran quantitat d e
restes arqueològiques . Per això, la secció de l'estructura, a partir de la meita t
cap amunt, és una interpretació aproximada del seu perfil .

L'estructura fa uns 150 em de diàmetre a la boca i 100 cm de fondària mà -
;a .

ESTRATIGRAFIA

U .E . 136-1 . Nivell gairebé estèril, format segurament per terres procedent s
de la descomposició del substrat natural, ja sigui de les parets de la mateix a
estructura o de l'entorn .

U.E. 136-II . Nivell quasi totalment horitzontal, format per una gran mass a
de fragments de tovot o fang cuit a poca temperatura, amb empremtes d e
vegetals (tiges de cereals), a més de quasi tot el material arqueològic de
l'estructura . Presenta una potència màxima de 65 cm .

U.E. 136-II1 . Nivell format per una fina capa de cendres i macroreste s

1 . Agraïm a Robert Sala l'estudi que ha rcalitzat de la indústria lítica, a Ramon Buxó les dade s
prcvies sobre les macrorestes vegetals, i a Lluís Garcia i Julià Maroto les dades faunístiques .
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Fig . 1 . De dalt a baix: Esquema de l'estructura romano-medieval 133 que
talla la sitia prehistòrica 155 . i seccions estratigràfiques deis reompliments de

les sitges 155 i 137.
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V. 5 1» - 15

.5 t

J'7g. 2. Materials ceràmics de !'estructura 137 .
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vegetals carbonitzades (d'uns 3 cm de potència màxima), totalment enganxat a
les parets de la part inferior de l'estructura .

ESTRUCTURA 15 5

Aquesta estructura es va poder delimitar millor i se'n pogué observa r
clarament la forma ovoide amb el coll d'ampolla . Això va ser possible perqu è
estava seccionada per l'estructura medieval 133 que contenia un dolium rea-
profitat, que un cop extret ens va posar al descobert en secció tant la form a
com els nivells de l'estructura prehistòrica . És per això que només vam poder-
la excavar parcialment .

Les seves mesures són 130 cm de diàmetre a la boca, 165 cm de diàmetr e
màxim i 95 cm de fondària màxima .

ESTRATIGRAFI A

U .E . 154-I . Nivell gairebé estèril, format segurament per terres procedent s
de la descomposició del substrat natural, ja sigui de les parets de la mateix a
estructura o de l'entorn .

U .E . 154-II . Nivell estèril format per graves naturals de gra petit i mitjà ,
sense la matriu fina, amb una potència màxima de 20 cm .

U .E . 154-1I1 . Nivell semblant al 136-II, format per una gran massa d e
fragments de tovot o fang cuit a poca temperatura, amb empremtes de reste s
vegetals, a més de quasi la totalitat del material arqueològic de l'estructura . La
matriu sedimentològica que lliga els components antròpics de l'estrat és idèn-
tica al substrat natural . Presenta una potència màxima de 65 cm. A diferència
del nivell 136-II, s'hi van trobar un major nombre de restes arqueològiques ,
principalment carbons i llavors carbonitzades .

U .E . 154-IV . Nivell gairebé estèril, només amb alguns fragments ceràmics ,
format segurament per terres procedents de la descomposició del substrat
natural . No ocupa la totalitat de l'estructura . Presenta la forma de con trunca t
amb la part superior plana i amb senyals de rubefacció per l'acció d'un a
temperatura elevada .

U.E . 154-V . Nivell format per una capa fina de cendres i macroreste s
vegetals carbonitzades, d'uns 3 cm de potència màxima, totalment enganxat a
les parets de la part inferior de l'estructura .

MATERIAL S

Els materials arqueològics trobats dins les estructures estaven, en general ,
molt ben conservats . Això permetrà als estudis actualment en curs d'aporta r
noves dades i precisar-ne les actuals .
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CERÀMICA

Per a l'estudi de les restes ceràmiques s'ha dissenyat una fitxa que comprè n
les categories següents : número d'inventari, número de vas, nombre de frag-
ments extrets en l'excavació, nombre de fragments un cop enganxats, tipus d e
desgreixant, tipus d'acabat de les superfícies exterior i interior (variables :
allisat, polit, brunyit, sense acabat i desaparegut), tonalitat de les superfície s
exterior i interior, tipus de forma i decoració, ' mesures (variables : diámetre ,
alçada, índex diàmetre/alçada, alçades de les nanses, aplicacions i decoracion s
respecte a la vora) .

Com a resultat de l'excavació foren extrets 180 fragments en l'estructur a
137 (98 un cop enganxats) i 320 fragments en la 155 (180 un cop enganxats) .
Se 'n pogueren diferenciar, principalment pel tipus de desgreixant i per l a
forma, 16 vasos de la primera i 29 de la segona, alguns de bastant complets i
amb gran nombre de fragments, i d'altres només representats per un o dos frag -
ments .

Hi ha una gran varietat de desgreixants : quars, roca metamòrfica (esquist o
pissarra), petits nòduls calcaris, sorres amb diversos materials de diferent s
mides, i mica . Segons els vasos, el desgreixant pot estar format per un o mé s
dels materials abans citats . Aquesta diversitat en els tipus de desgreixant en s
pot informar força bé de l'àrea d'explotació de recursos del grup, si l'anàlisi d e
les pastes confirma diferències significatives en la composició de les argiles . S i
no, caldrà interpretar aquesta varietat per la facilitat que tenen de disposar d e
tots aquests materials en les terrasses de la riera propera o bé en les graves qu e
s'intercalen amb els nivells de lutites que formen el substrat geològic del jaci-
ment .

Domina àmpliament l'allisada com a forma de tractament de les superfí-
cies (85%), essent les altres minoritàries i sense diferències remarcables . Ca l
destacar una lleugera tendència que la part interna del vas estigui més treba-
llada .

Els colors dominants tant en la superfície interna com en l'externa són el s
foscos : negres, grisos, marrons foscos, i en molta menys quantitat hi ha el s
marrons clars i vermells . S'observa una lleugera tendència a presentar la par t
interior dels vasos més fosca que l'exterior .

Les dimensions dels vasos són més aviat mitjanes i grans .
Les formes primàries principals que es poden observar són les esfèriques o

globulars i les de perfil en S .
Els índexs dels vasos (altura total x 100 / diámetre màxim), en els poc s

casos en què tenim part de la base, estan majoritàriament al voltant del lími t
definitori entre vasos alts i baixos . També palesem la presència per igual d e
vasos oberts i de tancats .

Els llavis són majoritàriament arrodonits (86%), encara que hi ha algun s
casos de llavis bisellats (8%) i afuats (5%) .

2 . S ' ha utilitzat la tipologia de M . Dedet i M . Pv (1975), però amb algunes variacions per adaptar-l a
a les característiques formals de la ceràmica del jaciment .
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Pel que fa a les vores, n'hi ha força varietat, i en molts casos han esta t
difícils de classificar perquè es tractava de fragments molt petits (les vore s
constitueixen la part més feble dels vasos) .

Les bases són únicament i exclusivament esfèriques . Sense excepcions .
Els elements de prensió més representats (5 casos) són les nanses d'orellet a

vertical amb perforació horitzontal, que en un cas perfora la paret del vas . Les
nanses de cinta (3 casos) . totes són fetes amb unes característiques peculiars : es
col . loquen en el vas quan aquest encara és fresc, però mai de forma completa -
ment vertical ; la part inferior s'introdueix dins una impressió digital dissimu-
lada externament i la superior sempre s'enganxa per sobre la superfície extern a
del vas. També tenim cintes verticals sense perforació (2 casos), orelletes
horitzontals allargades (2 casos) i botons cònics (2 casos) . Tots els elements d e
prensió es troben a la part superior dels vasos .

Només dos fragments presenten una decoració, i en tots dos casos són línie s
incises . Una de les decoracions es localitza sota una orelleta horitzontal allar-
gada i consta de cinc línies incises verticals . Les decoracions també se situen e n
la part superior dels vasos .

Com a peça destacable perla seva raresa tenim el fragment de la base d'un a
copa polípode de base plana («coupe polypode à sole basilaire») . Es tract a
d'una forma ceràmica de base circular plana (11 cm de diàmetre) de la qua l
surten tres peus que aguanten una copa (vegeu fig . 3) . En el sud-est francès h i
ha dos grans grups de vasos polípodes : els decorats, pertanyents al grup de
Fontbouïsse, i els provençals, menys homogenis . Entre els darrers n'hi ha d e
semblants al trobat a I'Aiguacuit, alguns presenten els peus amb perforacions i
d'altres presenten la base anular, encara que de vegades són simples trossos
d'argila els que uneixen els peus . L'exemplar d'aquest tipus de vas més sem-
blant al de l'Aiguacuit, fins i tot en les dimensions de la base, és el trobat per J .
Courtin l'any 1967 en una petita cova d'enterrament de la Provença anomena -
da Grotte G2 (Var, Baudinard) . La funcionalitat del vas és . per ara . incerta ,
perquè si bé en un primer moment . i per paral . lels antropològics, es va lligar a
rituals funeraris (libacions o cremació d'incens), en un estudi posterior s e
n'han localitzat també en llocs d'habitació .

INDÚSTRIA LÍTICA

La descripció i l'anàlisi de la indústria de l ' Aiguaeuit ha estat realitzada a
partir del sistema lògico-analític desenvolupat des de 1983 (CARBONELL, E . :
GUILBAUD, M . i MORA, R . : 1983) . seguint l'estructura lògica de la talla . De
totes les restes lítiques recollides durant l'excavació, només són producte de l a
talla les de sílex i una resta aïllada de quars . Malgrat haver recollit molt s
fragments de quars, la talla en quars no és segura .

Algunes cines estan cremades . Hi ha restes de foc en totes dues sitges :
fragments de quars i sílex del nivell 154/I1I presenten senyals de cremació, aix í
com totes les restes de BN2G registrades en l'estrat 136/II . Aquestes darrere s
són les peces que hem trobat més alterades .
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El quars prové del sediment al . luvial molt proper al jaciment, però ja he m
dit que no fou pràcticament usat . La primera matèria més usada és, doncs, e l
sílex, però la seva procedència ens és desconeguda . En el subsòl de la zona es
coneix l'existència de petits còdols d'aquesta matèria, però no està demostra t
que fos aquesta la font d'abastament .

De bases tallades en un procés primari, només en queda una en sílex i
fragmentada . D'aquesta única resta, no en podem deduir el tipus de tècnic a
emprada . No sabem si fou longitudinal o centrípeta, però sí la indicació de l a
producció d'eines de petit volum esgotant molt les bases . Ja que les bases
positives (BP) també són escasses, la tècnica de talla no queda gaire clara ; só n
totes restes de mida petita, entre 10 i 50 mm, i per tant no tenim bases positive s
de les quals poguessin sortir les eines elaborades que descriurem seguidament .

Les bases negatives de segona generació (BN2G) formen la part més impor -
tant d'aquestes reduïdes restes . En tenim dos grups : un de primer, que corres-
pon a la mateixa cadena operativa que la BN 1 G i les BP ja esmentades, i co m
les altres amb poca inversió de treball de segona generació . L'altre grup de
BN2G és el més significatiu de tota la indústria, però també reduït en nombre .
És format per quatre eines senceres o semisenceres i tretze fragments d ' eine s
de les mateixes característiques que no han pogut ser remuntades . El foc és e l
causant d'aquesta fragmentació i de l'alteració que presenten .

La cadena operativa que els va crear és absolutament diferent de la qu e
produí les altres restes . Aquesta és més llarga i elaborada . Produí uns esclats d e
dimensió relativament considerable (la morfologia final té 60 mm) que fore n
transformats totalment, tot eliminant-ne les característiques prèvies . La tall a
és sobre el pla horitzontal i de tipus centrípet, bifacial i estesa en tot e l
perímetre, total ; les extraccions són planes i la morfologia final és ovalada i
biapuntada . Són només quatre eines semicompletes, però hi veiem una morfo-
logia molt estandarditzada amb dues mides diferents –dues que fan 50 mm d e
llarg per 35 d'ample i dues de 60 mm de llarg i 40 d'ample . Ho és tant, que
alguns dels tretze fragments que no hem pogut reconstruir els podem situar en
un punt o un altre de l'eina .

Tenim dos processos tècnics distints, que donen productes diferents . Qui -

na raó hi hagué per fer-ho així? Una anàlisi funcional i potencial sobre el s
productes d'ambdós ens podria ajudar . Segurament responen a una diferen t
atribució productiva ; les seves morfologia i capacitat diferencial de treball en s
ho marquen . Això no significaria una funció diferent, però sí que unes pogues -
sin resoldre necessitats puntuals i ràpides i les altres fossin cines de llarg

abast .
La cremació, com ja hem dit, és present a totes dues sitges i afecta tot tipu s

de material ; però tenim el fet interessant i inexplicat que les cines més elabora-
des són també les més cremades i alterades . Són totes a la mateixa sitja i ha n
pogut ser remuntades . Això significa que es van cremar a la sitja o en una àre a
molt propera . ¿Foren llençades o fou un fet fortuït? Potser ja eren gastades i
eren inservibles . L'ús a què es dedicaren tampoc no el coneixem; tenen u n
tallant llarg i molt capaç per a feines diverses, però també podrien estar
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Fig. 3 . Materials ceràmics de !'estructura 155 .
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Fig. 4 . Indústria lítica .

especialitzades en una tasca determinada que només coneixeríem mitjançan t
una anàlisi funcional .

ALTRES MATERIAL S

La indústria de l'os és representada per un sol fragment d'un punxó sobr e
metàpod fet d'ovicàprid, que no ens indica una datació concreta . És present en
molts jaciments, bàsicament des del neolític antic al calcolític .

Pel que fa al nombre de restes faunístiques i a la quantitat d'espècie s
representades, no s ' ha pogut comprovar cap diferència entre ambdues estruc-
tures . El grup millor representat són els ovicàprids sense determinar, seguits d e
les cabres ; en menor quantitat, de més a menys, el porc senglar, el cérvol i el s
bòvids, i un carnívor indeterminat, probablement un gos .

Com a objectes d'ornament personal tenim un total de 23 denes circular s
de collaret . Són fetes, esperant la confirmació d'una anàlisi petrològica, d e
calcària, amb unes mides i gruixos variables (mides mitjanes : 6 mm de diàme -
tre i 3 mm de gruix) . Un fet destacable fou el descobriment durant l'excavaci ó
d'un conjunt de cinc denes co l . locades verticalment una al costat de l'altra, e n
la mateixa posició en què estarien abans que desaparegués el fil que les havi a
unit .

Els tovots són les restes arqueològiques que més volum han donat . Són tots
de formes i mides irregulars, amb diferents empremtes de macrorestes vegetal s
(tiges de cereals i granes indeterminades) .

B

136 -I I -O3

136-11-03

136 II - 0•



LES SITGES PREHISTÒRIQUES DEL JACIMENT DE L'AIGUACUIT

	

7 5

Les macrorestes vegetals que s'han recollit en els nivells inferiors de le s
sitges estan actualment en estudi . Només recalquem . com a primer avanç, l a
presència de restes per ara indeterminades de fruiters, plantes arvenses (plan -
tes no conreades que es fan en les terres de conreu : males herbes) i cereal s
conreats (blat o ordi) .

CONCLUSIONS GENERAL S

El procés sofert per aquestes estructures és el següent :
1. S'instal . la en l'indret un grup humà redu'it .
2. Es produeix una modificació de l'espai fruit de la instal . lació i dels treball s
agrícoles del grup .
3. Se sega la collita i s'emmagatzema dins les sitges, almenys un cop .
4. En una data no molt posterior (desconeixem el nombre de cicles agrícole s
durant els quals van ser utilitzades les sitges), i després de buidar-les de llu r
contingut, s'hi produí una neteja amb foc, com ho demostra la petita capa d e
cendres, carbons i llavors que es troba a la part inferior de les sitges .
5. Seguidament . i després d'un període de temps molt curt, en l'estructura 15 5
cau part del sediment de les seves parets i forma un petit con (154-IV) .

6. Posteriorment, i també en un període de temps curt, s'hi aboquen, de form a
intencionada o no, materials fruit de l'ocupació humana . Almenys en el cas d e
[estructura 155, els materials abocats (154-III) haurien de tenir un cert grau d e
temperatura, com ho demostra l'estrat 154-IV, que presenta la superfície rube-
factada .
7. Finalment, de forma natural es diposita un nivell de sediment idèntic al que
forma el substrat geològic del jaciment (lutites), que curulla l'estructura .

A manera d'hipòtesi, i esperant els resultats dels diferents estudis que e s
pensen realitzar (ossos, pollen, carbons, llavors, traces d'ús, pastes), creie m
que les dues estructures negatives constitueixen dues sitges, que són el resulta t
de l ' ocupació de l ' espai immediatament proper . almenys en un període de do s
anys, per un grup humà que practica l ' agricultura itinerant dels cereals, aix í
com la ramaderia, la cacera i la recol . lecció . durant el calcolític .

Per la facilitat de reconstrucció i remuntatge dels materials ceràmics . ossis ,
lítics i la manera en què foren trobades part de les denes de collaret, pode m
afirmar que les restes no foren dipositades en el lloc per un procés de sedimen -
tació natural, malgrat que desconeguem si l'abocament va ser intencional . Le s
absències es poden atribuir, en gran part, a l'estat de conservació parcial de le s
estructures . Els tipus de restes també ens demostren que es tracta d'una ocu-
pació .

No es pot saber si les dues sitges són sincròniques o diacròniques i, per tant ,
si responen a una o dues ocupacions i/o unitats familiars .

L 'ocupació és almenys de dos anys perquè és el temps mínim necessari pe r
poder preparar un camp, plantar els cereals, segar-los, emmagatzemar-los ,
buidar i netejar la sitja . moment en què torna a començar el cicle .
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La determinació del moment en què es produeix aquesta ocupació nomé s
es pot basar actualment, a l'espera dels resultats de C-14, en els para l . lels del s
materials arqueològics . Entre aquests, n'hi ha molts que no són gaire significa -
tius per a la determinació d'una datació relativa precisa . El material lític és poc
nombrós ; només les quatre peces foliàcies ens podrien ajudar a precisar-ne l a
datació, si no fos perquè tant la forma com la tècnica són conegudes i emprade s
en un període molt ample de temps . El punxó sobre metàpod d'ovicàprid és u n
element que existeix des del neolític antic fins al calcolític, igual com les dene s
de collaret, però ambdós són més freqüents en el neolític antic . El conjun t
ceràmic presenta unes formes, elements de prensió i decoracions que es poden
situar en un període entre el neolític final i el calcolític ; el vas polípode de base
plana està datat a Provença dins d'un període calcolític .
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Algunes dades sobre I'edat del ferro
al Segrià : el jaciment de la Serra
del Calvari (la Granja d'Escarp )
i altres del seu entorn
JOSEP-IGNASI RODRÍGUEZ 1 DUQUE

INTRODUCCI Ó

Aquestes línies constitueixen un resum de les darreres campanyes d'exca-
vació al jaciment de la Serra del Calvari i l'extensió de les seves primeres
conclusions a jaciments propers del Segrià, alguns ja coneguts des de fa molt d e
temps i que poden contribuir a augmentar el coneixement de l'edat del ferro a
aquesta comarca .

La Serra del Calvari fou un jaciment arqueològic ja descobert per R . Pita en
la dècada dels cinquanta (PITA, 1958, pàg. 40) i que nosaltres visitàrem pe r
primera vegada en realitzar el treball de camp per a la nostra tesi de llicenciatu -
ra (RODRÍGUEZ, 1980), el 1979 . Durant la primavera de 1980, es van fer un a
extracció de terres i un aterrassament de la seva superfície, treballs am b
finalitat agrícola realitzats sense saber la importància del jaciment i que e n
destruïren una gran part . El context arqueològic en el qual ens trobem està
marcat per una sèrie de jaciments que envolten la confluència dels rius Segre i
Cinca, a molt poca distància del seu aiguabarreig amb l'Ebre . Des de la terrassa
superior del Segre tenim : el Fortí de Pedro (PITA, 1962, pàg . 326 ; RODRÍGUEZ ,
1980, pàg. 171), amb materials del bronze final ; el jaciment objecte d'aques t
treball, i la Punta del Calvari (PITA, 1962, pàg . 326 ; RODRÍGUEZ, 1980, pàg .
168), poblament d'època ibèrica . El lloc de la Serra del Calvari és una elevaci ó
de forma més o menys cònica separada de la terrassa intermèdia per un peti t
collet (foto 1) ; el cim estava antigament arrodonit i actualment és pla a causa
dels treballs agrícoles, tot formant un petit altiplà envoltat de terreres que
baixen pels vessants .

Com a conseqüència de la primera troballa de materials de prospecci ó
superficial, arrossegats per les màquines, vàrem fer unes primeres notes (RO-
DRÍGUEZ, 1981) on destacàvem la importància del poblament i la seva conne-
xió amb altres llocs de l'edat del ferro de la vall de l'Ebre . L'actuació arqueolò-
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gica posterior fou una prospecció exhaustiva de les terreres antròpiques i tre s
campanyes els anys 1982, 1983 i 1984 ; posteriorment, el 1987, realitzàrem l a
fins ara darrera actuació . L'any 1984 resumírem les tres primeres campanye s
en una comunicació presentada al VI Col•loqui Internacional d'Arqueologi a
de Puigcerdà (RODRÍGUEZ, 1986), raó per la qual no insistirem gaire e n
aquestes campanyes, i ens centrarem en els darrers treballs .

L ' EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGIC A

Campanya de 1982

A causa de la gran destrucció del jaciment decidírem efectuar sondeigs e n
diversos llocs del poblat per tal de trobar nivells in sito, o aparentment intac-
tes ; realitzàrem quatre cales (SC-1, SC-2, SC-3 i SC-4), de les quals les tres
primeres van ser totalment estèrils i la quarta oferí un nivell no destruït, am b
materials arqueològics . Com a dada curiosa, a la segona cala aparegué ceràmi -
ca catalana dels segles xv1 i xvII, la qual cosa ens datava un moment de conre u
del lloc mitjançant espones .

Campanya de 1983

Efectuada en dues fases, aquesta campanya consistí en l'ampliació de l a
cala anterior i posà al descobert un seguit d'estructures constructives de fona -
ments de pedra calcària sense treballar i parets de tàpia i tova, paviments d e
terra sobre els quals es dipositava l'aixovar i teulades de matèria vegetal qu e
pareixien cremades i caigudes sobre el terra . En aquesta actuació poguére m
demostrar que sols hi havia una fase de poblament, ja que aquestes estructure s
es dipositen sobre el sòl de roca natural calcària de la serra .

Campanya de 198 4

En aquesta ocasió, obrírem en direcció nord les dues cales anteriors per ta l
d'arrodonir el coneixement de l'entorn dels habitatges ; les restes aparegude s
confirmaven allò que ja havíem enregistrat : parets de pedra, tàpia i tova ,
paviments d'argila i cobertes vegetals cremades . Aproximadament comptà-
vem amb dos àmbits d'hàbitat complets amb la seva estructura interna . La
principal troballa, quant a clements constructius, van ser restes de paret s
d'argila amb un recobriment exterior a tall d'engalba de color vermell .

Campanya de 198 7

Aquí ens detindrem un xic més, ja que és l ' actuació que dóna més novetat s
quant a elements constructius . La realitzàrem en dues fases (agost-octubre) i
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Fig. 1 . Pista aèria de la Serra del Calvari sobre la població de la Granja d'Es -
carp.

decidírem canviar totalment de lloc, tot passant a un dels extrems (oest) de l
jaciment, fonamentalment per dues raons : d'una banda, les remocions moder-
nes hi havien exhumat un arrenglerament de pedres força sospitós i, de l'altra ,
podríem tenir l'oportunitat de comprovar l'existència d'un mur de tancament ,
cas que n'hi hagués . Els treballs arqueològics exhumaren tres àmbits diferen-
ciats, emmarcats per murs amb una tècnica constructiva característica : fona-
ments i murs de grans pedres verticals clavades al terra natural i calçades am b
una banqueta de pedres planes a tots dos costats (foto 2) . Aquests tres espai s
serien : una zona de «pati» molt arrasada amb una estructura de combusti ó
enmig, i dues habitacions, una de completa (H-1) i l'altra parcialment excava-
da (1-1-2), sempre amb intrusions de rases antròpiques modernes . La planta d e
l'habitatge complet és trapezoïdal, molt allargassada, amb unes mides de 1 4
metres de llargada i 2-3 metres d'amplada . Adossada al mur mitger entre
ambdós habitatges, hi havia una estructura quadrada farcida de pedres petite s
que contenia una peça sencera de ceràmica . El terra d'ús d'aquests habitatges
devia ésser una petita capa d'argila aixafada, i en alguns llocs la mateixa roc a
natural . Aparentment aquests tres àmbits estan units per un mur perimetral ,
del qual resten vestigis molt malmesos pels treballs agrícoles .
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LA CULTURA MATERIA L

La Serra del Calvari és un jaciment molt destruït, com ja hem vist, per ò
encara conserva un bon seguit de materials arqueològics, les característique s
dels quals resumirem succintament . En primer lloc, les ceràmiques són majori-
tàriament fetes a mà, amb formes globulars de vora exvasada i fons pla ; le s
decoracions no són nombroses i es redueixen a alguns cordons incisos, diverse s
incisions al coll i, excepcionalment, acanalats i algun element exòtic, com u n
mameló perforat ; les pastes són grolleres i les superfícies poden estar allisades o
brunyides . Hi ha algun element diferenciador, com una urna amb un pe u
anul . lar molt alt i formes molt petites igualment amb peus anul•lars . La ceràmi-
ca feta a torn és escadussera i es diferencia clarament de les altres formes: reste s
de grans vasos o àmfores de pastes ben cuites i desgreixant esquistós, i algun a
forma més petita amb decoració pintada de bandes vermelles (urna d'orellete s
quasi sencera apareguda l'any 1984) . Quant a la pedra, no podem parlar d'un a
indústria lítica, ja que no tenim cap peça de sílex o d'altre material ; per contra ,
hi ha un acurat treball de la pedra granítica : molins barquiformes, morters i
diversos recipients sobre pedres rieres . Respecte al metall, tenim documentad a
la meta l . lúrgia del bronze : agulles, restes de punxons i un motlle de fundició per
a destral tubular, aparegut en prospecció superficial (JUNYENT, PASCAL, RIBES ,

SERRA, 1984) ; però el fet més significatiu és l'aparició d'estris de ferro : un a
mena de ganivet corbat, una destraleta i un tascó completen les troballes, a l
marge de l'abundor d'escòries de fondre, molt nombroses a la campanya d e
1987 . Per últim, altres restes significatives serien uns possibles pesos de tele r
amb doble perforació i fets d'argila sense coure .

CONCLUSIONS DE L'EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGIC A

Després de quatre campanyes d'excavació tenim individualitzats cinc àm-
bits diferents del poblat : dos al centre del jaciment i tres a l'extrem, però encar a
ens falta la unió entre les dues àrees . Malgrat la greu destrucció del lloc, creie m
que podem concloure els següents punts : al centre del poblament se situaria l a
zona d'hàbitat, amb estances rectangulars de parets bastides amb pedra, tàpi a
o tova, paviments d'argila i coberta vegetal ; les diverses restes ens podrien fe r
parlar de petites divisions internes en zones de treball o d'habitacle ; aquest s
indrets serien rics en cultura material, bàsicament ceràmica, que restà aixafa -
da pel sostre en caure a causa d'un incendi . Cap a l'extrem del poblat se
situarien àmbits possiblement de magatzem, amb plantes més allargassades i
construcció fonamentalment de pedra ; aquí les troballes de ceràmica serie n
més esporàdiques (cal pensar, malgrat que aquí la destrucció antròpica moder-
na és més evident), però tindríem restes de grans vasos o àmfores fetes al torn .
Resumint, tenim un tipus de poblament que continuarla tradició indígena de l
bronze final del Baix Segre però que està en connexió amb els corrents medi-
terranis, els quals li fan iniciar un llarg camí vers la cultura ibèrica .
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Fig .

	

Habitació núm. 1 de la Serra del Cal vari .
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NOTES CRONOLÒGIQUE S

Com que de moment sols tenim un nivell al jaciment, el problema que se'n s
planteja és la seva datació, almenys del moment de la destrucció . Fa uns anys
plantejàvem la semblança d'algunes formes ceràmiques a mà amb les d e
poblats del Baix Aragó i de la vall de l'Ebre (RODRÍGUEZ, 1981, pàg . 175) amb
datacions dels segles vnl al vi aC . D'altra banda, la ceràmica feta al torn ,
sempre escassa, contribuiria a assegurar les mateixes dades : l'urna d'orellete s
amb decoració pintada de bandes horitzontals podria ser del segle vi (MALU-
QUER . 1983, pàg . 104), a l'igual que les restes de tipus d'àmfora fenícia (MAS-
CORT, SANMARTÍ, SANTACANA, 1989, págs . 74-75) . L'altre element que hem d e
considerar és el ferro, que apareix a la Serra del Calvari amb relativa abundor.
A la propera necròpoli tumular de Pedrós ja apareix un ganivet que es data del s
segles vnl-vi (MAYA, 1973, pàg . 622) . Nosaltres tenim un estri que s'hi podria
assemblar i, a més, la gran quantitat d'escòries d'aquest material fins i tot en s
podria apuntar el fet que no sols es posseïa utillatge de ferro, sinó que també e s
fabricava (PONS, 1984, pàg . 220) .

JACIMENTS PARAL.LELS A LA SERRA DEL CALVAR I

De forma esquemàtica veurem ara d'altres jaciments arqueològics proper s
que plantegen una problemàtica semblant a la de la Serra, tant en la form a
d'assentament com en la cultura material ; cal dir primer que en cap d'ells s'ha n
realitzat excavacions arqueològiques i que les primeres observacions es base n
en materials procedents de prospeccions superficials .

EL MAS DE LA CABRA (SERÒS )

Important complex arqueològic format per poblat i necròpoli tumular ,
situat en la partida de Pedrós, sobre una elevació de forma cònica separada de l
massís de Montmeneu per un collet . L'hàbitat és de mides petites i est à
localitzat al cim del tossal, envoltat per un doble cercle de murs de defensa ;
superficialment encara s'hi poden veure estructures de planta trapezoïdal ,
allargassades, que recolzen en un mur perimetral de forma radial . En un pl a
situat al peu d'aquest tossal, al sud, hi havia antigament la necròpoli tumular ,
ara destruïda en efectuar una repoblació de pins, que sols conserva vestigi s
d'un túmul aparentment rectangular i d'un altre de circular .

El jaciment del Mas de la Cabra fou trobat per Lluís Díez-Coronel, l'an y
1976, i visitat per nosaltres el 1979 en realitzar el treball de camp per a la tes i
de llicenciatura; recentment, amb els materials ceràmics d'aquelles prospec-
cions n'hem elaborat unes notes (RODRÍGUEZ, 1990), de les quals extreurem
ara les principals conclusions . És característica la forma de perfil en S, mol t
globular i amb vora bisellada, de factura a mà i sense cap tipus de decoració ;
tant les formes oxidades com les reduïdes són iguals que les de la Serra del



ALGUNES DADES SOBRE L'EDAT DEL FERRO AL SEGRIÀ

	

83

Calvari . A continuació tenim formes fetes al torn, escasses però presents : gran s
tenalles amb alguna decoració de cordó imprès i vestigis d'àmfora fenícia, am b
el seu característic desengreixant esquistós .

Aquest jaciment, com el que veurem a continuació, manté una forta tradi-
ció del bronze final (tipus d'assentament, necròpoli tumular, ceràmica a mà) ,
però se'n diferencia substancialment per la presència de ceràmiques fetes a l
torn, fruit d'un comerç mediterrani; segons això, la primera aproximació
cronològica que proposem, mancats d'excavacions arqueològiques, seria del s
segles vni al vi aC, continuant en la línia d'un altre paral . lel proper, el pobla t
dels Castellets, al terme de Mequinensa (ROYO-FERRERUELA, 1983-1985) .

EL MAS DEL COC (SERÒS )

Es tracta d'un complex arqueològic de diversa cronologia, situat dins de l
terme de Seròs, en una serra que descendeix del massís de Montmeneu e n
direcció nord; fou descobert pel senyor Lluís Díez-Coronel en la dècada del s
setanta i nosaltres mateixos en férem unes breus notes basant-nos en prospec-
cions realitzades fa deu anys i en materials cedits pel mateix senyor Díez -
Coronel (RODRÍGUEZ . 1986). Succintament hem individualitzat al lloc tre s
jaciments diferenciats : el poblat protohistòric al cim del tossal, un establimen t
íbero-romà als vessants nord i est i un jaciment de possible cronologia andalu-
sina als voltants de l'actual Mas del Coc . El poblament més antic que en s
interessa ara es troba al damunt d'un tossal en forma d'altiplà de planta més o
menys oval ; s'hi veuen superficialment plantes d'habitacions rectangulars que
es disposen longitudinalment, adossades entre elles, i bastides amb gran s
carreus de pedra ; parlaríem d'un mur perimetral de tanca de què hi ha vestigi s
al vessant est .

Quant al material que conservem . cal dir que no tenim ceràmica feta al tor n
com els tipus individualitzats a la Serra del Calvari, però si fem el para l . lel am b
aquell jaciment és per l'existència de ceràmiques a mà semblants : urnes globu-
lars amb vora exvasada, de pastes grises i vermelles sense decoracions, algu n
fragment amb incisions en espina de peix, o unes poques formes amb decora-
cions d'acanalats . Per a aquest poblament, possiblement podríem endarreri r
les cronologies cap als segles vii o vici aC, sobretot si el relacionem amb l a
necròpoli tumular de Pedrós, molt propera (MAYA, DÍEZ-CORONEL, PUJOL .

1973-1975) .

MONTFIU (AITONA)

El massís de Montfiu és un conjunt d'elevacions que envolten el co n
principal i arrenquen del mateix poble d'Aitona, en direcció nord . El conjun t
de jaciments que formen el complex arqueològic, el qual ja fou enunciat f a
anys per R . Pita (PITA, 1958), consta de : poblat del bronze final amb necròpoli
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tumular actualment destruïda (MAYA, 1981), jaciment d'època ibèrica en u n
lloc no determinat (materials conservats a l'Institut d'Estudis llerdencs proce-
dents de prospeccions de R . Pita), restes d'una torre de guaita al cim mé s
enlairat possiblement de cronologia andalusina, una necròpoli d'inhumaci ó
medieval destruïda, i una roca amb gravats de cronologia incerta (RODRÍ-
GUEZ, 1980, págs . 108-1 10) . Per últim, ja sobre la carretera local de Seròs ie n
un vessant a l'extrem est del massís hi ha el jaciment que ara ens interessa, e l
qualja havia estat individualitzat per R . Pita als anys 50 (PITA, 1958, pàg . 64)

amb el nom de «Clamor de Jebut» . Molt malmeses per l'erosió, s'hi vcuen
restes d'arrenglerament de pedres, possiblement formant habitatges de plant a
rectangular.

Els materials arqueològics recollits es redueixen a ceràmica a mà mol t
rodada, que presenta les mateixes característiques, quant a pasta i cocció, qu e
la de la Serra del Calvari, raó per la qual ens inclinem a pensar que som a l
davant d'un jaciment de cronologia similar . Un altre punt que confirmari a
l'existència d'un poblat protohistòric, en aquest lloc o molt proper, seri a
l'aparició de ceràmiques fetes al torn antigues, com és el cas de fragment s
d'àmfores fenícies i d'altres formes que ens parlen d'un establiment al voltan t
del segle vi aC (JUNYENT, PASCAL, RIBES, SERRA, 1984) .

LA VALLETA DEL VALER O

És el darrer dels jaciments que tractarem en aquest treball, i planteja un a
problemàtica molt especial que per la seva complexitat no podem veure e n
profunditat . Descobert per R . Pita (PITA, 1958), es tracta d'un poblat ibèri c
famós per haver-s'hi trobat un collaret d'or d'aquesta cronologia . Es tract a
d'un tossal aïllat amb el cim allargassat, separat de la terrassa superior per u n
collet ; les poques estructures que conserva al cim, malmeses per excavacion s
clandestines, són d'època ibèrica ; malgrat això, el tossal compta amb vessant s
d'erosió tant al nord com al sud, on es recull material ceràmic divers que en s
parla de moments anteriors d'ocupació del lloc : ceràmiques fetes a mà d e
textura i forma semblant a les de la Serra del Calvari . En aquest sentit, J .
Junyent presentà fa uns anys diverses ceràmiques fetes al torn de cronologi a
antiga que ens confirmarien un moment immediatament anterior a l ' èpoc a
ibèrica (JUNYENT, PASCAL, RIBES, SERRA, 1984) . En qualsevol cas, la definició
dels diversos moments que hi ha a la Valleta del Valero possiblement ens l a
donarà un futur estudi geoarqueològic dels vessants d'erosió, del tipus que fa
anys practicàrem al jaciment para l . lel del Tossal de Moradilla a Lleida (PEÑA ,

RODRÍGUEZ, GONZkLEZ . 1988) .

CONCLUSION S

No és el moment en aquestes línies d'enunciar grans hipòtesis sobre I'edat
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del ferro al Baix Segre, però podem apuntar unes breus notes del que en s
suggereix l'observació d'aquests jaciments .

Sembla clar que hi ha una tendència a canviar de lloc d'assentament entre
el bronze final i l'iberisme, i en aquest sentit podem recordar una teoria que j a
enuncià R . Pita fa trenta anys (PITA, 1960); aquests nous poblaments que
apareixen en l'edat del ferro sols presenten un nivell d'habitació i aparentmen t
hi ha un gran interès a fortificar-los o almenys a formar recintes tancats :
possiblement el Mas de la Cabra amb la seva necròpoli tumular seria e l
jaciment més característic i millor conservat . Únicament la Valleta del Valer o
podria tenir una evolució en el mateix tossal, però ja hem apuntat que e n
aquests jaciments podria donar sorpreses un estudi geoarqueològic .

Aquest conjunt de jaciments manté una forta tradició del bronze final de l
Baix Segre (distribució urbanística . tipus d'assentament, ceràmiques acanala -
des), que està en contacte amb la vall de l'Ebre, a través de la qual indubtable -
ment han d'arribar les influències mediterrànies que han de provenir del su d
(fenicis). Aquestes influències, de les quals actualment la més clara és l'apari-
ció de la ceràmica feta al torn, faran evolucionar les poblacions autòctones ca p
a I'iberisme . Respecte a l'altre element nou que apareix, la metal . lúrgia de l
ferro i la seva aplicació en l'utillatge, ara com ara no podem saber si la sev a
introducció en aquests jaciments és una conseqüència del comerç mediterran i
o és d'influència europea . El cert és que en aquest moment, a la Serra del
Calvari se'n realitza la fundició i s'utilitzen estris d'aquest material .

Per últim, corn a aproximació cronològica, ens mouríem en les dates que j a
hem anat enunciant al llarg d'aquestes línies ; aparentment estem en un segl e
vu-v1 aC per a la Serra del Calvari i els voltants, la qual cosa implica que encara
tenim espais buits abans i després ; en qualsevol cas, futures excavacion s
podran perfilar cronologies i establir passos intermedis que ara s e'ns escapen i
que tal vegada haurem de buscar en les zones veïnes de cada jaciment .
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EI conjunt monumental d'Olèrdola :
les darreres campanyes d'excavacion s
(1983-1989 )
RICARD BATISTA, NÚRIA MOLIST, JORDI ROVIR A

INTRODUCCIÓ

La plataforma rocosa olerdolana està situada a la zona de contacte entre el s
estreps meridionals del massís de Garraf i la depressió del Penedès, dins el term e
municipal d'Olèrdola (Alt Penedès) i a uns 40 km al sud de Barcelona .

La muntanya (358 metres) constitueix una talaia natural envoltada d e
penya-segats i delimitada pels torrents de les Valls i de la Vall . La plataforma
presenta la superfície plana (3,5 hectàrees) i inclinada vers el nord-est . Des de l
cim es divisa la planúria del Penedès, amb les serres del Montmell i la Plan a
d'Ancosa a l'oest, Montserrat al nord i el massís de Garraf a l'est .

Olèrdola ha despertat des de temps antic un gran interès erudit . Joan de
Marguerit, bisbe de Girona . es va interessar per les seves runes cap a mitja n
segle xvi . La discussió sobre els orígens d'Olèrdola i la seva identificació am b
la Cartago fetus que menciona Ptolomeu o la Cartago Poenorum de Plini v a
ocupar una bona part dels historiadors dels segles xvii al xix (FERRER . 1949 :
RIPOLL, 1971) . A partir de mitjan segle xix, Milà i Fontanals i Bofarull, entr e
d'altres, van abandonar, gràcies a la revisió de les fonts clàssiques, la identifi-
cació d'Olèrdola amb Cartago 1'etus o Cartago Poenorum (BOFARULL, 1876 ;
MIL .k i FONTANALS, 1880) . La investigació es va centrar en la identificació i l a
cronologia de les runes, sobretot de les tombes antropomorfes i de la muralla .
Al 1882-83 es va dur a terme la primera excavació coneguda, dirigida pel pare
Llanas (LLANAS, 1882-83) .

Des del final del segle xix, Olèrdola va interessar als erudits i als excursio-
nistes de Catalunya . Maties Pallarés, de l'Institut d'Estudis Catalans, va rea-
litzar, el 1921, diverses campanyes d'excavacions (PALLARÉS, 1921). El 1931 ,
l'església de Sant Miquel és declarada Monument Nacional . La darrera inter-
venció planificada realitzada a Olèrdola la va portar a terme Albert Ferrer, e l
1946 . en diversos punts i, sobretot, entorn de la muralla . per tal d'establir-ne l a
cronologia, essent fins ara el millor estudi que se n'ha publicat (FERRER, 1949) .
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Fig. 1 . Plànol topogràfic d'Olèrdola : 1- muralla ; 2- museu ; 3- cisterna ; 4 -
església ; 5- talaia . A- àrea d'excavacions 1983-87: B- àrea d'excavacions 1988 -

89.

Pere Giró prossegueix en les dècades següents les investigacions sobre e l
Penedès i Olèrdola (RIPOLL-GIRÓ, 1960-61) . La Diputació de Barcelona ad-
quireix Olèrdola el 1963 i aquest mateix any és declarada Conjunto Histórico
.artístico. L'any 1971 es va inaugurar el museu monogràfic de les ruïnes
d'Olèrdola, després que la Diputació de Barcelona hi realitzés important s
obres d'infrastructura .

L'any 1983, sota la direcció del Museu Arqueològic de Barcelona, es vare n
iniciar les campanyes sistemàtiques d'excavacions, després d'un llarg períod e
d'abandó de la investigació . Des de llavors han participat a les excavacions u n
nombrós grup de professionals i alguns estudiants . Les campanyes dels any s
1983 a 1987 es varen realitzar a la zona interna de la muralla, prop de la porta ,
mentre que a partir de 1988 els treballs se centraren en l'àrea entorn de l a
cisterna (fig . 1) .

CAMPANYES DE 1983 A 1987

L'any 1983 s'iniciaren els treballs arqueológics en el sediment existent a la
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Fig. 2. Plànol de l'àrea d'excavacions 1983-87.• 1- bronze final i reaprofita -
ment ibèric; 2- ibèric; 3- romà-republicà .
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cara interna de la muralla olerdolana, a l'esquerra de la porta d'accés . Es
tractava dels primers treballs sistemàtics després dels precedents que havie n
representat els treballs de Maties Pallarés i la tasca d'Albert Ferrer i Soler a l
llarg de la dècada dels anys quaranta .

Entre 1983 i 1987 es va excavar part de la primera plataforma que s'esté n
just darrere la muralla . Aquesta plataforma, estructurada en terrasses per l a
seva configuració artificial en marges de pagès, limita al nord amb la car a
interior de la muralla, a l'est amb la continuació dels marges de conreu qu e
segueixen el pendent natural de la muntanya i, a l'oest, amb el mur de pare t
seca que tanca artificialment el passadís d'entrada al recinte .

Així, durant el 1983 s'obriren dos petits talls estratigràfics contra l'esmen-
tada cara interna . A partir del 1984 i fins el 1987, aquests talls foren ampliat s
fins a un total de sis cales (figs . 2 i 3) . Nogensmenys, i amb independència de l a
informació particular de cadascun dels sis talls oberts, és evident que l'anàlis i
de les fases constructives i d'ocupació del sector és conseqüència de les dade s
proporcionades pel conjunt de campanyes, i que les dimensions i la complexi-
tat de les estructures arquitectòniques ha implicat, ineludiblement, un estud i
global per fases força més aclaridores .

En aquest sentit, la finalitat de situar els treballs d'investigació en aques t
sector es basava en la necessitat de comprovar pràcticament l'única seqüènci a
estratigráfica antiga disponible sobre Olèrdola i, d'altra banda, de contrastar -
la amb informació recent . Tanmateix, en les cinc campanyes efectuades e n
aquesta zona s'ha pogut constatar l'existència d'interessants fases medievals ,
romano-republicanes, ibèriques i del bronze final .

Descripció de les estructures

Sens dubte, aquest és un dels punts amb més sediment del jaciment, però l a
seva excavació comporta una gran complexitat estratigràfica, amb multitud d e
construccions de diverses èpoques que destrueixen o se sobreposen a les prece -
dents .

a) Fase del bronze final . A aquest període correspon l'aixecament d'u n
notable mur defensiu que discorre paral . lel a la muralla romano-republican a
coneguda a uns dos metres d'aquesta (fig . 2, 1) . Aquesta és la primera defens a
coneguda, aixecada en el punt més estret i accessible de l'istme que conform a
la península envoltada de penya-segats . Aquesta defensa conserva també en e l
tall II un mur transversal intern, la part superior del qual fou aprofitat en èpoc a
ibèrica . La longitud fins ara descoberta s'apropa als 20 m, amb una amplada
mitjana d'1,30/1,40 m i una alçada conservada en alguns sectors d'1,20 m. Es
troba composta d'un doble parament de blocs poc desbastats que folren u n
rebliment intern de pedra més petita . Recolza directament sobre les argile s
vermelles naturals, presenta un traçat llis nord-oest/sud- est, amb un gir cap a l
nord en el tall 3, i topa amb la torre esquerra de flanqueig de la muralla roma-
no-republicana .
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b) Fase ibérica . Es documenta en aquest indret una ocupació des del segl e
iv a .n .e ., sense que hi hagi restes materials ni estructures ibèriques anteriors .
La primera presència ibérica s'aprecia en la reutilització de la muralla de l
bronze final i I'adeqüació d'habitatges i un carrer, estructurats respecte al mu r
defensiu i seguint el vessant natural del terreny (fig . 2 . 1 i 2) . Alguns del s
habitatges, de planta rectangular, estan parcialment retallats a la roca i le s
parets, remuntades amb murs de pedra seca . El carrer, paral•lel a la muralla, é s
de traçat irregular i, en alguns dels seus trams, presenta una canalitzaci ó
central, a voltes coherta amb lloses . Aquests àmbits són utilitzats fins al fina l
del segle u a .n .e .

Atribuïble a la fase ibérica, es va localitzar una possible torre, lligada mé s
tard al traçat de la muralla . Aquesta torre es trobaria englobada en la torr e
posterior d'època republicana, amb refaccions i alteracions modernes, i en u n
moment anterior podia haver estat relacionada amb el mur defensiu de l
bronze final, encara visible i possiblement actiu .

c) Fase romano-republicana . L'excavació de la cara interna de la murall a
ha proporcionat tant la seva datació aproximada com l'apreciació de le s
característiques de la seva construcció . Al final del segle n a .n .e ., els roman s
construeixen la muralla (fig . 1, 1), en opus poligonal, davant de l'anterior, per ò
retallant les argiles naturals i la roca calcària per assentar-la sobre un sól du r
(fig . 2, 3) . Així dones, s'ha pogut apreciar la rasa de fonamentació –on e s
localitzaren materials escadussers, campaniana A i B, del darrer terç o de l
darrer quart del segle II– i un paviment de calç –de potència considerable e n
alguns trams– que unia les dues muralles i que cal interpretar com a espai d e
circulació intern . La cara interna de la muralla està feta en encofrat de calç i
pedra petita i mitjana, en el qual no es nota cap canvi de parament, a diferènci a
de la cara externa, en la qual això és molt evident i que, fins ara, s'havi a
atribuït sempre a una refacció medieval . Tanmateix, es va excavar parcial -
ment, durant la campanya del 1987, l'interior de la torre esquerra de flanguei g
de la porta, i es va comprovar un gran rebliment modern i un nivell romà del s .
i a .n .e . per sobre d'una possible torre ibérica anterior, l'excavació de la qual n o
es va poder continuar .

d) Fase alt-medieval . En aquest sector s'estableixen, almenys, tres fase s
medievals que se sobreposen als nivells ibèrics tardans . A un primer momen t
sembla correspondre un camp de sitges tallades en el sediment (fig . 3, 1) . Le s
construccions posteriors són difícils de relacionar per l'existència dels testimo -
nis i la pròpia i complexa sobreposició d 'estructures (fig . 3, 2 i 3), encara que e s
poden delimitar algunes estances de dimensions considerables tot seguint l a
direccionalitat de la muralla i transversals a aquesta . Així mateix, a la cala V e s
varen localitzar els basaments de dues pilastres, lligades per sengles mur s
longitudinals que constituïen les parets d ' una gran estança . En general, aques -
tes construccions documenten l'existència d'edificis alt-medievals d'una cert a
entitat . Tot el material medieval ceràmic recuperat són vasos de ceràmic a
grisa . sense que s'hi trobin materials vidrats, fet que suposa un abandonamen t
vers el segle xiii .
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Fig. 3 . Plànol de l'àrea d'excavacions 1983-87:• 1- fase medieval 1 (sitges) ; 2 -
fase medieval II: 3- fase medieval III; 4- construccions modernes ; 5- muralla

reaproftada.
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e) Fase moderna . Finalment, cal mencionar l'existència d'algunes estruc-
tures modernes (segle xix) corresponents al conreu en feixes (marges), recons-
truccions (paret davantera nord de la torre d'entrada) i l'aparició d'un proba-
ble forn exhumat en el tall oest de la cala 5, destinat a la fosa de metall (fig . 3 ,
4) .

CAMPANYES DE 1988 A 198 9

Arran de l'intent de convertir el conjunt monumental d'Olèrdola en parc
natural per part de la Diputació, es va fer un estudi global del jaciment i
s'establí un seguit de prioritats arqueològiques a curt, mitjà i llarg termini ,
enteses dins un marc més ample de dinamització del jaciment, i es marcaren
nous itineraris, nova senyalització i es féu, així mateix, una nova propost a
museogràfica . A partir d'aquell moment es va decidir actuar arqueològica-
ment en una zona diferent a la que es venia treballant des del 1983 (fig . 1, A) ,
prioritzant la posada al descobert d'una àmplia àrea que permetia una ràpid a
excavació, comprensió i dinamització, condicions que no reunia la zona ados-
sada a la muralla . L'àrea escollida fou la denominada Zona 3 (fig . 1, B), qu e
comprenia ('àrea entorn de la cisterna fins a la suposada pedrera (franj a
rectangular situada al terç inferior de la plataforma que anava de la cinglera est
a l'oest) . Aquesta zona reunia les condicions més adients : 1) escàs sediment
–excepte en aquells punts en què la roca apareixia retallada, com sitges, canals ,
etc .–, que, per una banda, permetia el descobriment d'una superfície gran ,
però, per l'altra, dificultava la comprensió de les estructures; 2) aqueste s
estructures d'emmagatzematge d'aigua, de gran importància per als habitant s
de la plataforma, a més de les altres estructures que es localitzessin ; 3) evacua-
ció ràpida de les terres fora del recinte fortificat, ja que es trobava al costat de l
camí .

Descripció de les estructures

Com ja hem esmentat, la manca de sediment va dificultar la interpretaci ó
global de tots els petits retalls practicats a la roca que es van localitzar duran t
aquestes dues campanyes : canals, encaixos, forats de pal, retalls indiferenciats ,
etc . ; moltes d'aquestes estructures estaven únicament cobertes per una fina
capa d'humus . L'existència de marges de conreu va permetre la conservació de
sediment arqueològic en alguns punts . A la resta de la superfície, l'erosió de l
terreny, un pendent descendent vers el nord-est, havia rentat de forma natura l
el sòl i hi havia aflorat la roca en molts punts .

a) Bronze antic-bronze mitjà . Envoltada de tres sitges medievals, es v a
localitzar per primera vegada una estructura d'aquesta època . Concretament
es tracta d'una cubeta d'uns 70 cm de profunditat, que va proporciona r
materials ceràmics fets a mà molt esmicolats, restes de fauna i sílex .
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b) Bronze final . No s'ha pogut documentar l'existència de cap estructur a
d'aquesta època ; no obstant això, alguns dels retalls –forats de pal i rase s
relacionables amb habitatges– podrien correspondre a aquest període . En el s
estrats arqueològics d 'èpoques posteriors s ' han recuperat ceràmiques acanala-
des i brunyides, vores bisellades, urnes amb cordons, etc . que testimonien l a
presència d'un hàbitat protohistòric .

c) Fase ibèrica i romano-republicana . Resulta difícil diferenciar tote s
dues etapes, ja que molt possiblement, durant el segle n i primera meitat de l
segle 1 a .n .e ., ibers i romans devien conviure dalt de la plataforma . A aques t
període correspon la major part del material que es localitza normalment e n
superfície i estratigràficament, cosa que ens indica una alta presència d e
pobladors . Si bé superficialment i en estrats medievals hem localitzat mate -
rials arqueològics dels segles Iv i 111 (ceràmiques àtiques i protocampanianes) ,
les estructures que definirem a continuació corresponen bàsicament al període
d'ocupació romana, que no sobrepassa la segona meitat del segle 1 a .n .e .

La coneguda cisterna, tallada totalment a la roca, té una capacitat de mé s
de 350 m 3 (fig . 1, 3) . Les seves mesures són 16,40 m de llargada, 6,50 m
d'amplada i entre 3,5 i 4 m de profunditat . A l'angle est hi ha una escala am b
els graons tallats a la roca . Està situada en el terç inferior de la plataforma ,
seguint el seu mateix pendent vers el nord, i estaria coberta, possiblement, am b
fusta, com indiquen els escaixos que es troben al seu voltant . L'aigua de pluj a
era recollida per dos canals tallats a la roca –excepte en un tram en què e s
construïren dos murs, a banda i banda, per substituir la roca– que la conduïe n
fins a una bassa de decantació situada davant de la cisterna, que actuava d e
filtre . Com la cisterna, els canals devien estar coberts amb fustes o lloses, co m
indiquen també alguns trams, amb encaixos a banda i banda . A finals del segl e
xix es construí un canal de desguàs a l'angle nord de la cisterna, que tall a
diverses sitges medievals . Cal també fer esment de les escales graonades que e s
troben a l'est de la cisterna i que acomplien una doble funcionalitat, com a
escala d'accés a la part superior de la plataforma i com a amortidora de l a
velocitat i decantadora d'impureses de l'aigua de pluja . La data de construcció
de la cisterna no ha estat mai determinada amb exactitud, encara que hi ha un a
certa inclinació per considerar-la d'època ibèrica o romano-republicana (FER-

RER, 1949 ; RIPOLL, 1977) . Durant la campanya de 1989, s'excavà part d'u n
dels canals de recollida de l'aigua que conservava encara sediment arqueològi c
gràcies al fet d'estar en part obliterat ja d'antic : els materials recuperats din s
del canal van, cronològicament, des de mitjan segle 11 a mitjan segle 1 a .n .e .
(ceràmica de parets fines, comuna romana, ibèrica tardana, etc .). Tenim ,
doncs, que la cisterna és una construcció romano-republicana o anterior (d'è-
poca ibèrica, segles 1v o n1?), i clarament no és medieval, tot i que es v a
reaprofitar en aquesta època, tal com esmenten els documents medievals .

La campanya de 1989 va posar al descobert la meitat de la superfície d'un a
pedrera possiblement oberta per la construcció de la muralla i la talaia roma-
no-republicanes (BATISTA ei ulii, en premsa) . El sistema d'extracció de blocs é s
força peculiar i no respon a les tècniques emprades habitualment . La poca
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Fig. 4. Planta de la pedrera interior (campanya de 1989) .

duresa de la pedra i la urgència del temps ens van obligar a utilitzar un altr e
sistema, basat a deixar els blocs lliures per cinc de les seves sis cares realitzan t
unes rases al seu entorn d'uns 30 cm d'amplària, que s'obrien a pic ; finalment ,
amb tascons i fustes, s'aixecava la cara inferior que faltava . Els blocs só n
rectangulars, encara que de mesures desiguals, i es poden resseguir diverso s
fronts i la pròpia evolució de la pedrera (fig . 4) . Aquesta no és l'única pedrera
d'Olèrdola, ja que davant de la muralla i al camí vers el Pla dels Albats se' n
troba una altra, també de la mateixa època, però en la qual s'utilitzà el sistem a
més tradicional . L'anàlisi petrogràfic (realitzat pel Dr . A. Àlvarez) indica qu e
es tracta de calcària recifal, de matriu micrítica amb abundants mineral s
argilosos així com alguns fòssils orgànics –algues coralines, briozous, forami-
nífers, etc .— (BATISTA et alü, en premsa) .

Algunes de les estructures retallades a la roca han de situar-se cronològica -
ment en aquest període, bé pel sediment associat, bé per la configuració i
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característiques de les mateixes estructures . Creiem que, un cop finalitzad a
l'extracció de pedra, l'àrea situada entre la pedrera i la cisterna va ser ocupad a
per estructures d'un marcat caire «industrial», difícils d'identificar .

d) Fase medieval . La complexitat estratigráfica i ocupacional medieva l
documentada a la zona adossada a la muralla no ha estat possible testimoniar -
la en aquesta zona, bàsicament a causa de la manca de sediment . Les estructu-
res descobertes en aquest sector corresponen tant a cases com a possibles àree s
de serveis i part de la muralla .

Al peu de la pedrera s'han documentat diversos àmbits delimitats pe r
murs, dels quals es conserva la primera filada, i amb llars de foc d'argila . Due s
d'aquestes cases han estat excavades durant la campanya de 1989 . Són de
planta rectangular i aprofiten la roca com a mur de fons . Altres àmbits són mé s
difícils d'identificar . Enmig dels múltiples retalls de la roca es poden delimita r
estructures que conformen un únic conjunt, com ara una casa de plant a
rectangular que deuria ser construïda amb pals drets, argila i brancall, de l a
qual es conserven les petites rases per als pals i un retall rectangular en u n
angle, possiblement per a la llar . La seva atribució a l'època medieval és in -
certa .

L 'espai situat entre la cisterna i el penya-segat oest està ocupat per una àrea
en pendent amb la superfície rocosa allisada . A més d'algunes sitges, aques t
espai, parcialment obert, ha estat identificat inicialment com una àrea d e
premsatge, de testimoni del qual tenim dues cubetes còncaves amb canals de
sortida i una casa semisoterrada que hem identificat com un celler . Aques t
habitatge de forma rectangular presenta una escala de pedra que devia servi r
per a accedir als cups . Desconeixem si es tractava d ' un espai privat o d 'una
àrea de serveis comunals dependent del senyor feudal (recordem que es troba
al costat de la gran cisterna i en una àrea intermèdia entre les àrees de culte i
senyorials i ('àrea ocupada pels habitants) . A la part inferior de L'àrea de
premsatge trobem un canal que desguassa directament al penya-segat .

Tota la plataforma està plena de sitges tallades a la roca –les de la zona de l a
muralla estan excavades a la terra . Entre 1988 i 1989 n'hem localitzat unes 1 5
de noves . Totes responen a un mateix model : boca quadrada –rarament circu-
lar– amb un encaix per a la tapadora, cos ovoide i fons pla (fig . 5) . Al seu
voltant és habitual localitzar petits canals de desguàs per evitar l'entrad a
d'aigua . Acostumen a estar reblides amb terra i pedres amb escàs material ,
entre el qual domina la ceràmica ibèrica (60-70 %) .

Sobre el penya-segat oest es va localitzar part de la muralla medieval qu e
envoltava la plataforma, d'uns 60 cm d'amplada .

CONSIDERACIONS FINAL S

Les excavacions arqueològiques sistemàtiques fetes de forma ininterrom-
puda des de 1983 han permès establir de manera acurada la seriació cronològi-
ca d'ocupacions sobre la plataforma olerdolana . No obstant això, en aquests
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Fig. 5 . Secció est-oest de dues de les sitges medievals, buides i amb tapadora
de lloses .

moments resten encara per resoldre moltes incògnites, algunes immemorials ,
mentre que d'altres han sorgit al llarg dels treballs arqueològics .

La dinàmica ocupacional d'Olèrdola –des del bronze antic fins a l'èpoc a
medieval, amb llargs períodes d'abandó– no es pot entendre sense tenir en
compte dues excepcionals característiques naturals, com són una situaci ó
estratègica privilegiada, dominant la plana del Penedès i els estreps sud de l
Garraf, i la mateixa plataforma rocosa, veritable talaia natural envoltada d e
penya-segats, que la converteixen en un indret ideal per a l'ocupació humana
en períodes d'inestabilitat . No obstant això, alguns factors negatius, com só n
la manca d'aigua –hi ha, però, fonts al peu de la plataforma– i 1'escassedat de l
terreny conreable –abundós a la plana–, han fet necessària la realització d'o-
bres d'infrastructura –cisterna, canals, cubetes i sitges– per fer habitable Olèr-
dola, i, a més, aquestes mancances han condicionat el seu abandó en el
moment en què l'ocupació de la plana no oferia risc .

La plataforma olerdolana i el seu entorn estan ocupats des del bronze antic .

s .

+ 1

+ - I

2+
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A les petites valls que l'envolten, s'hi han localitzat pintures rupestres, ceràmi-
ques i indústria lítica en sílex que corresponen a aquesta fàcies històric a
(RIPOLL-GIRÓ, 1960-61 : pàg . 253) . Així mateix, a l'interior del recinte fortifi -
cat s'han recuperat materials i estructures corresponents a aquesta etapa : un
vas campaniforme del complex Salomó (bronze antic avançat), aparegut en el s
estrats de rebliment de la muralla romano-republicana durant les campanye s
de 1983 a 1987 (BATISTA-ROVIRA, 1989 ; págs . 227-228), i una cubeta am b
materials corresponents a un bronze antic-bronze mitjà localitzada en la cam-
panya de 1989 .

La plataforma olerdolana presenta un hàbitat estable i organitzat urbanísti-
cament a partir del bronze final, amb successives ocupacions i abandona -
ments . La primera fortificació coneguda es construeix durant el bronze fina l
(segles Ix-VIII a .n .e .), en el mateix indret en què se succeiran les defense s
posteriors, que tancaran l ' istme de la península que conforma la plataform a
rocosa . Durant els segles IV-llit a .n .e ., sobre la plataforma, s'hi assenta u n
poblat ibèric que reaprofita la muralla anterior . Al final del segle II a .n .e., el s
romans instal . len a Olèrdola possiblement un destacament militar, i aixeque n
una muralla impressionant davant l'antiga defensa i una torre talaia en el pun t
més elevat de la plataforma, des d'on dominen i controlen el territori i la Vi a
Heraclea (la posterior Via Augusta) i, probablement, la gran cisterna . Cap a
mitjan segle I a .n .e ., quan el territori està totalment romanitzat, Olèrdola é s
abandonada durant un llarg període de temps .

Novament, la situació estratègica i l'existència de sòlides defenses va con-
dicionar l'ocupació en època medieval, a partir del segle Ix, com a punt clau e n
la frontera sud de la Marca Hispànica . El primer document medieval és d e
l'any 91 1 i, a partir d'aquesta data, és abundant la documentació sobre la Urbs
Olc'rdulue, sobretot en els segles x i xI (FERRER, 1949 ; RIPOLL, 1977) . Al fina l
del segle x i durant bona part del segle xl, dins la història d'Olèrdola sobresur t
la figura del seu princcps, Mir Geribert, paradigma del senyor feudal i de l
feudalisme, el qual arriba a enfrontar-se amb el comte de Barcelona Berengue r
Ramon . L'avanç de la frontera sud vers les terres de l'Ebre i la pacificació de l
territori varen ser la causa que, a partir del final del segle xII, Olèrdola ané s
abandonant-se de manera progressiva i la població es desplacés a les parts mé s
baixes . L'abandó definitiu se situa entre els segles xIII i xiv, amb ocupacion s
esporàdiques en determinats períodes d'inestabilitat . La zona fins ara excava-
da se situa en la part baixa del poblat medieval, ocupada pels habitants, del s
quals trobem restes de cases amb murs de pedra o cabanes i múltiples sitge s
d'emmagatzematge de gra . Pel que sembla, les cases del poblat ocupen la part
inferior de la plataforma, sense arribar possiblement a l'església, situada a l a
part intermèdia . Al cim, encara per excavar, hi ha restes del castell, adossat a l a
torre romana .
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Les etapes de poblament
al jaciment de l'Esquerda ,
les Masies de Roda de Ter ,
Osona (s . VIII aC - s . XIV dC)
IMMA OLLICH i CASTANYE R
MONTSERRAT DE ROCAFIGUERA i ESPON A

INTRODUCCIÓ

Les darreres campanyes d'excavació arqueològica portades a terme al jaci-
ment de l'Esquerda han proporcionat un seguit de novetats tant en ('àrea
ibèrica com en la medieval, novetats que permeten establir una primer a
periodització de les etapes de poblament .

En l'àrea ibèrica, cal remarcar la descoberta el 1989 de les dues torre s
quadrades d'entrada al poblat, a més d'una sèrie d'estructures defensive s
(armora) amb els seus nivells de construcció, ocupació i destrucció . Per sot a
d'aquestes estructures hem pogut documentar per primera vegada les reste s
d'un hàbitat prehistòric, corresponent al bronze final .

Les torres d'accés al poblat inicien un carrer longitudinal nord-sud qu e
enllaça amb el carrer localitzat al poblat medieval . Aquesta continuïtat de l a
planificació urbanística al llarg del temps ha estat ratificada pels resultats d e
les prospeccions elèctriques realitzades en aquest sector .

El carrer actua com un eix distribuïdor de l'hàbitat medieval fins a arribar a
la plaça davant l'església . L'excavació duta a terme al cantó est del carrer ha
permès identificar una sèrie d'estructures que corresponen a un comple x
tecnològic agrari de producció, emmagatzematge i transformació d'aliments ,
que denoten un grau d'organització remarcable: graner, molí, trull, era, paller i
cobert per al fenc . Part d'aquestes estructures amortitzen construccions ante-
riors de pedra, que baixen en terrasses cap al riu, corresponents a un hàbita t
medieval més antic .

El plantejament del jaciment com un conjunt global i una excavació e n
extensió han permès confirmar la seva continuïtat al llarg de 2 .200 anys i
establir-hi una sèrie de fases successives d'ocupació i despoblament des de l
segle vils aC fins al 1315 . En l'estat actual de la recerca, hem identificat fins a
vuit etapes cronològiques que caldrà contrastar amb properes excavacions .
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Fig. 1. Planta general del jaciment de l'Esquerda .

1. EL POBLAMENT PREHISTÒRIC

El nivell més antic localitzat a l'Esquerda està format per una capa de terr a
marró molt compacta i diferents superposicions de petites pedres, disposade s
en forma còncava . La ceràmica associada és exclusivament feta a mà, am b
fragments brunyits, acanalats i vores bisellades, cosa que permet atribuir a
aquest nivell una cronologia de segle vin-v►1 aC (bronze final) . Ara bé, l a
relació que s'estableix amb els nivells superiors fa considerar la possibilita t
que ens trobem davant d'un segle vl-v aC, amb material arcaïtzant propi d'un a
zona on encara no han entrat les innovacions tecnològiques, com el torn d e
terrissaire, portades a occident pels pobles colonitzadors .

Encara no sabem com eren les cases d'aquell moment, a causa del poc espa i
excavable (50 x 50 cm) que permeten les estructures superiors, però possible -
ment es tracta d'un poblat senzill, format a base d'una aglomeració de cabanes ,
com els que s'han identificat a d'altres jaciments, com el de la Fonollera a
Torroella de Montgrí (PONS, 1986) .

2. EL PRIMER POBLAMENT IBÈRIC : EL SEGLE IV AC

Tallant els nivells anteriors i sense recolzar-se en la roca mare, que e n
aquest sector es troba a més de 3 m de profunditat, hi ha unes grans lloses d e
pedra sense escairar que constitueixen la fonamentació de les estructure s
defensives del poblat ibèric del segle ►v aC . Aquestes estructures consten d e
dues torres quadrades d'uns 5,5 m de costat, que flanquegen l'entrada a l
poblat . A la cara interna de la muralla, hi han aparegut dues recambre s
adossades de 8 m- que semblen correspondre als armora localitzats a d'altres
assentaments propers, com el del Turó del Montgròs al Brull . Les paret s
laterals dels armora marquen, junt amb el carrer, l'entramat urbanístic del po-
blat .
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El sistema constructiu del conjunt murari és complex : de primer s'aixeca e l
pany de paret frontal sobre les grans lloses abans esmentades . Les paret s
laterals que s'hi entreguen no tenen fonamentació . Per tal de reforçar aquest a
estructura, se'n reomplí la part baixa amb un nivell de pedres de diferent s
dimensions, d'un metre i mig de profunditat, que alhora anivellava el penden t
i feia la funció de drenatge . Al seu damunt . s'hi va construir una paret de tanca -
ment .

El nivell d'ocupació que correspon a aquesta estructura s'ha pogut iden-
tificar amb l'excavació de l'Armorum 1 . Els dos fragments de skiphos àtic
de figures roges trobats prop de l'entrada asseguren una cronologia d e
mitjan s . 1v aC. La resta de material . compost majoritàriament de gerre s
fetes a mà i a torn i vasos contenidors, fa atribuir a la cambra una funci ó
d'emmagatzematge i no domèstica . S'han descobert restes de fusta cremad a
a la sortida d 'aquest armorum, que podrien correspondre a la porta . Les
anàlisis antracològiques ens l'han identificada com a faig, cosa que a l a
vegada ens apunta la idea d'un clima lleugerament més humit que l'actua l
(BERTRAN, 1990) .

La destrucció d'aquest conjunt murari és fruit d'un gran incendi, com h o
demostra el nivell de cremat i les mateixes fustes abans esmentades . L'ender-
rocament de la muralla i les dues torres vers la part exterior de l'ocupaci ó
degué fer-ne impossible una recuperació posterior .

3. LA REFETA DEL POBLAT : EL PERÍODE IBÈRIC RECEN T

Tot i que ens trobem ja en un nivell molt afectat per les activitats del conre u
del camp, s'ha pogut identificar el procés de reconstrucció del que serà l a
darrera etapa del poblat ibèric . Es construeix una nova muralla uns 10 m mé s
enllà i es terraplena l'àrea ocupada per l'enderroc de la muralla antiga amb una
capa de terra premsada de color ocre . Per bé que no s'han pogut identificar le s
estructures, el material recuperat al nivell de conreu és pràcticament homoge-
ni, amb una cronologia que abraça des de mitjan segle fins a finals del i aC ,
sense passar el canvi d'era quan, si hem de fer cas de les nombroses taque s
d'alteració per foc del nivell de terraplenatge, el poblat es torna a incen-
diar.

4. DEL SEGLE 1 DC AL SEGLE VII I

Després d'uns 500 anys d'intens poblament, sembla que el jaciment d e
l'Esquerda s'abandona, o almenys es redueix dràsticament . No s'hi docu-
menta material romà imperial, ni tampoc estructures que permetin argu-
mentar una ocupació en aquest període . De tota manera, l 'abandonamen t
del poblat no té perquè correspondre amb un despoblament del territori . Es
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molt possible que les noves pautes sòcio-econòmiques que comporta el mó n
romà facin més còmoda una vida a les terres planes prop dels camps de con -
reu .

La refeta del poblat en època medieval es farà palesa en una reconstrucci ó
de la muralla ibèrica, fonamentant-la i reforçant- la amb argamassa, a la qua l
s'adossaran noves torres . La manca d'elements de datació ens impedeix, d e
moment, donar una datació precisa a la muralla medieval, però ens demostr a
que l'establiment devia ocupar tota la península i no només la part mé s
elevada entorn de l'església .

5 . L'ocuFAc[Ó CAROLÍNGIA I LA «RODA cIVITAS» (S .vlll -Ix DC)

L'any 826, als «Annals Reials» de Lluís el Pietós, s'esmenta que Aissó v a
destruir «Roda Ciutat», antic nom de l'actual jaciment de l'Esquerda . Sobre
aquest episodi, absolutament desconegut encara en el marc de la històri a
medieval de Catalunya, només en tenim aquesta referència . Gairebé no se'n
sap res ni dels protagonistes (només que la revolta era indigenista i antifranca)
ni de les seves conseqüències (probable destrucció i abandonament de le s
comarques centrals de Catalunya al llarg de més de 50 anys) .

Malgrat una evidència documental tan minsa, el que queda clar és l a
importància estratègica d'un lloc que controlava el Ter i les rutes cap a l'inte-
rior i cap a la costa . Quin tipus d'establiment és el que va destruir Aissó el 826 ?
Quina població ocupava el lloc? ¿Hi havia restes d'un poblament indígen a
anterior o eren guerrers francs instal . lats per defensar un punt clau en la líni a
del Ter? Tenint en compte que en l'últim terç del segle v►n els carolingi s
organitzen una xarxa defensiva en zones desorganitzades per l'entrada del s
musulmans, i utilitzen el Ter com a primera línia fronterera, pensem qu e
l'Esquerda (o Roda Ciutat) entraria en el seu esquema estratègic de defensa ,
junt amb altres punts propers com Savassona i Casserres . De fet, a l ' Esquerda ,
els francs només havien de reaprofitar una antiga fortificació, amb funci ó
complementària de marca de territori .

Si exceptuem l'anàlisi de l'entorn, l'evidència arqueològica no és gair e
clara . Només les marques i encaixos a la roca, a més d'estructures semiexcava -
des, ens indicarien un moment previ al món medieval en el qual s'empra l a
fusta per a la construcció d'estructures (característica no indígena, sinó aporta-
da pels francs foranis) . Només successives excavacions permetran aclarir de l
tot aquest punt .

Resta encara una altra qüestió : quin tipus de poblament hi ha a l'Esquer -
da després d'Aissó? El fet que els documents no esmentin l'església fins a l
927 no implica un buit poblacional paral•le1 . Cal suposar que la repoblaci ó
d'Osona per Guifré el Pilós a partir del 875 va incloure l'Esquerda en el s
llocs que calia controlar . La continuïtat toponímica del mot «Roda Civitas »
en els documents fins als segles xI-xn indica un record viu en la població de l
lloc .
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6. EL POBLAMENT ALT-MEDIEVAL (S . X-XI DC )

A partir del segle x, tant els documents com l'arqueologia ens mostren u n
poblat format i organitzat entorn d'una església . La primera cita de Sant Pere
de Roda és l'any 927, amb motiu d'una donació de terres a l'església per part
d'uns feligresos . Els documents continuen, a partir d'aquest moment, empran t
sempre el terme «Roda Civitas» en situar les terres esmentades . Els noms del s
habitants d'aquest moment tenen encara reminiscències visigòtiques o germà -
niques: Ellemar, Eldregod, Witard, Wisall .

Arqueològicament, podem associar a aquesta etapa una església de pedr a
(probable substituta d'una antiga construcció de fusta) de la qual resta l'absi s
inicial i part de l'altar, construït amb pedra tosca . Del segle x són també le s
tombes antropomorfes excavades a la roca, orientades bàsicament d'est a oest ,
formant una necròpoli entorn de l'església .

Quant a l'hàbitat, les darreres campanyes d'excavació (1988 i 1989) ha n
mostrat l'existència d'unes estructures soterrades, amortitzades per construc-
cions posteriors . Aquestes estructures dels segles x i xI són de planta quadrada ,
de dimensions petites (5 x 5 m i 4 x 5 m), i baixen en terrasses cap al riu ,
almenys en el cantó est del jaciment .

7. LA PLENITUD DEL POBLAT MEDIEVAL (S . XII- MEITAT S . XIII )

En el segle x1I, el poblament ha crescut prou per necessitar una nov a
església, que s'edifica al mateix lloc, però més gran i de tipologia claramen t
romànica . Els murs d'aquesta església passen per sobre i tallen algunes tombe s
antropomorfes pertanyents a la necròpoli anterior . El sistema d'enterramen t
en aquesta època és a base de tombes de llosa, també orientades d'est a
oest .

L'habitatge s'agrupa entorn de la plaça central, davant de l'església, i a l
llarg del carrer longitudinal que dóna accés al poblat . Pel que sembla, e l
carrer pot ser molt més antic, ja que es localitza en nivells ibèrics, i to t
l'urbanisme medieval de l'Esquerda sembla obeir pautes prèviament fixa -
des per antigues ocupacions del lloc . Les cases excavades corresponents a
aquesta època solen ser de pedra, de planta rectangular, amb murs qu e
distribueixen l'espai interior . El material associat està format per ceràmi-
ques grises-negres de cuina, algunes vidrades, eines i atuells de ferro, reste s
de fauna, alguns objectes de bronze i altres elements que pertanyen a la vid a
domèstica quotidiana .

L'excavació de la part més alta del poblat ha revelat l'agrupació en espai s
determinats d'una sèrie d'estructures, destinades a una funció específica d e
treball . Aquest és el cas del magatzem de pedres, que s'obre a la plaça . I del
conjunt tecnològic agrari, destinat a producció, emmagatzematge i transfor-
mació d'aliments, format per una sèrie d'edificacions : graner, molí, era, trull,
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Fig. 2. Planta del graner medieval de l'Esquerda .

paller, cobert per al fenc, etc . Pel que sembla, tot el conjunt funcionava
paral . lelament des de mitjan segle x11, fins que fou destruït per un incendi e n
una data incerta, però probablement cap al segle X111 .
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Fig. 3 . Secció nord-sud i una reconstitució hipotética del graner medieval de
l'Esquerda .

La identificació d'aquest gran espai de treball denota una societat agràri a
ben organitzada quant a la producció d'aliments i que podia ser autosuficien t
per cobrir la demanda interna de consum . Les diverses anàlisis realitzade s
(carpologia, antracologia, zooarqueologia) ens donen referències concrete s
sobre el sistema de conreu dels camps (combinació de ferratgeres i llegum s
-primer cultiu-, blat -segon cultiu- . i ordi-civada -tercer cultiu ), que indiquen
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una rotació triennal del terreny, amb aprofitament intensiu del sòl ; sobre la
ramaderia, amb un augment espectacular d'ovicàprids per sobre dels porcs ;
sobre el paisatge, amb predomini d'una vegetació humida, de roures i faigs ;
sobre la dieta alimentària, etc .

8 . EL PROCÉS DE DESPOBLAMENT DE L'ESQUERDA (FINAL S . X111-1314 )

Aquesta última fase en l'ocupació del jaciment va relacionada amb l a
formació de l'actual nucli de Roda de Ter, prop del riu, a la part baixa de l a
península . El fet que, en aquest moment, es passi la parroquialitat de Sant Per e
de Roda a l'església del nou nucli és una indicació prou clara de quina era l a
tendència de la població . A això hi van ajudar les lluites senyorials contínues a
la part alta, convertida gairebé en fortalesa . Els habitants de l'Esquerda anaren
abandonant progressivament les seves cases, atrets per les facilitats de comuni-
cació del nou poble vora el riu i del camí (strata francisca), que facilitava e l
comerç i l'intercanvi, propis del nou sistema econòmic que s'anava imposant .

Arqueològicament, les proves d'aquest abandonament són ben visibles : a
vegades es tracta d'una destrucció violenta, motivada per un incendi ; d'altres ,
és una simple desocupació del lloc. La mateixa excavació del graner ha mostra t
unes fases successives d'utilització : des d'un primer moment de ple ús, despré s
d'un incendi només se'n refà una part, i s'anul . la absolutament tota la rest a
d'estructures del voltant . Això correspondria a l'última etapa del poblat, inici s
del segle xlv, quan els habitants de l'Esquerda devien ser només els que e s
dedicaven a defensar el lloc d'atacs ocasionals . El 1314 es va destruir definiti-
vament .
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Empordà i Gironès, Cerdanya ,
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El document bàsic per a portar a terme un estudi cadastral és el territor i
actual, ja que s'hi superposen els diferents intents de l'home per tal de domina r
el medi i aconseguir una organització i explotació racional dels seus recursos .
Hem de recordar que el paisatge no és natural, sinó artificial, perquè é s
producte de l'activitat humana sobre el medi . Aquelles operacions que, al llar g
de la història, hagin contribuït a una major sistematització de l'espai agrari ,
afavorint una estructura paisatgística adequada per a la posada en valor de tot s
els recursos, quedaran impreses sobre el terreny . El grau de supervivènci a
d'aquestes temptatives de control del paisatge i dels recursos dependrà d e
l'adaptació al terreny i de la funcionalitat i efectivitat aconseguides (CHOU-
QUER, CLAVEL-LÉVÉQUE, FAVORY, 1982 ; FAVORY, 1983) .

Tenint en compte l'evolució cadastral documentada a Itàlia i el desenvolu-
pament de la centuriació com a principal forma cadastral exportada per Rom a
a les províncies, tal com demostra la restitució de centuriacions en diverse s
zones, entre aquestes les àrees objecte del nostre estudi, pensem que la sev a
implantació devia comportar una gran eficàcia . La centuriació s'aferma se-
guint el ritme de l'expansió protagonitzada per Roma, i es consolida com u n
instrument de gran utilitat perquè permet la remodelació del paisatge i l'orga-
nització de l'explotació . La modificació del territori a partir d'esquemes ro-
mans facilita el domini sobre aquest territori i la imposició de nous model s
socials i econòmics que regeixin, a partir d'aquest moment, sobre la zon a
conquerida. La implantació d'un cadastre en les zones sotmeses s'ha d'enten-
dre en el marc de la seva funcionalitat, ja que en reorganitzar un territor i
assegura el domini romà sobre aquest, sobre la població i els seus recursos . La
centuriació esdevindrà una eina de gran importància, perquè es pot adaptar a
qualsevol territori i n'assegura el control romà (CLAVEL-LÉVÉQUE, 1983 : GAB-
BA, 1984 ; CHOUQUER, CLAVEL-LÉVÉQUE, FAVORY . VALLAT, 1988) .

A partir de la profunda planificació del paisatge que exercien aquestes
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unitats cadastrals, i de l'organització racional de l'explotació que portaven a
terme, considerem lògic que en el territori actual hagi restat una forta emprem -
ta de les dues . La supervivència d'aquestes restes resulta encara més factible s i
recordem que els límits de la trama es fossilitzaven sobre el terreny a base d e
camins, fosses i canals . La continuïtat de funcionament d'aquests elements, o
d'una part d'ells, al llarg del temps, resulta versemblant .

Pel que hem pogut observar, els cadastres restituïts demostren una plen a
adaptació al relleu i als condicionaments geogràfics, geològics i hidrogràfics .
D'igual manera, s'ha verificat una posada en valor intensiva de les terre s
agrícoles, i l'aprofitament probable d'altres àrees per desenvolupar-hi activi-
tats econòmiques complementàries ; així, les terres elevades podien respondr e
a una explotació ramadera o forestal . Aquesta sistematització racional d e
l'espai rural va poder contribuir a la pervivència dels cadastres romans .

Per tal de conèixer les formes cadastrals implantades per voluntat roman a
sobre els diferents territoris, cal realitzar una anàlisi acurada de la morfologi a
actual, per a la qual cosa el territori esdevé la principal eina de treball . En
efecte, l'observació detallada de la morfologia ha facilitat reconèixer la presèn -
cia de determinades estructures que condicionen les línies principals del terri-
tori actual, i imposen una organització homogènia que afecta un conjun t
espacial . Els documents essencials per tal d'iniciar aquest treball han estat el s
mapes topogràfics a escala 1/25 .000 i les fotografies aèries verticals del vo l
americà dels anys 1956-58, a una escala aproximada d'1/35 .000. El principa l
objectiu és la individualització de les orientacions que condicionen més pro-
fundament el territori i imposen unes constants direccionals que afecten un a
gran superfície de terreny . Aquestes estructuracions paisatgístiques represen -
ten el primer índex a tenir en compte per tal d'abordar la possible presència d e
cadastres antics .

NORD-EST CATALÀ (EMPORDÀ 1 GIRONÈS )

La nostra investigació ens ha permès detectar l'existència d'una estructuraci ó
determinada que influeix enormement sobre la morfologia agrària del nord-es t
català . Aquesta segueix una direcció de nord-2 graus-oest i es troba present e n
una gran superfície del territori . Els documents essencials treballats són el s
mapes i les fotografies aèries, mirant de determinar totes les línies inscrite s
sobre el terreny que es caracteritzen per presentar una orientació precisa i
constant i que denoten certa linealitat . La identificació d'un gran nombre d e
línies ortogonals pertanyents a un mateix projecte de divisió espacial en s
permet suposar que es tracta de les restes d'un cadastre antic . Ara bé, per pode r
assegurar la seva correspondència a un cadastre romà ha calgut estudiar e l
ritme mètric seguit per aquestes línies planimètriques . Solament la constataci ó
de la utilització d'una mètrica basada en mòduls romans, derivacions de l a
mida base dins l'agrimensura romana, l'actus, afavoreix el fet de poder deter-
minar amb bastant certesa que ens trobem al davant d'una trama d'època
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Fig. 1. Centuriació al NE de la ciutat de Gerunda. travessada pel riu Ter.
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romana. Aquesta presenta un mòdul de 20 x 20 actes amb un valor de 706 m, i
es tracta d'una centuriació clàssica a la qual hem anomenat Girona A, atès e l
vincle que presenta amb la ciutat romana de Gerunda .

La centuriació Girona A apareix perfectament consolidada sobre el territo-
ri i presenta un bon grau de conservació . La seva restitució mostra que v a
realitzar una important penetració sobre el terreny, la qual queda reflectida e n
els intents de drenatge i dessecació que afectaren algunes terres de cair e
pantanós . Aquests treballs de recuperació d'algunes zones d'aiguamoll demos -
tren que la implantació d'aquest cadastre va anar acompanyada de tota un a
sèrie d'obres que tenien com a objectiu una incidència més gran sobre e l
territori, i que es va aconseguir un major control sobre el paisatge i posar e n
valor una major quantitat de terres, factor que significava una millora i u n
increment de l'explotació agrícola (fig . 1) .

La restitució d'aquesta centuriació ens ha permès reconèixer el vincl e
existent entre aquesta trama i la ciutat romana de Gerunda . L'urbanism e
d'aquest centre segueix la mateixa orientació que el cadastre, factor qu e
ens permet deduir que ambdues realitzacions foren obra d'un mateix project e
de planificació . La consolidació d'una ciutat romana segurament va ana r
acompanyada d'una reorganització del territori mitjançant una centuria -
ció (fig . 2) .

L'única referència que tenim sobre l'antic traçat urbà de Gerunda és el pa s
del kardo maximus per l'actual carrer de la Força. En aquest carrer, s'hi obre n
dues de les portes de la muralla, la porta nord o Sobreportes i la porta sud a l a
plaça del Correu Vell . Aquest eix representa el pas de la Via Augusta pe r
l'interior de la ciutat (NoLLA, 1988) . A partir de l'orientació d'aquest carrer, i
suposant que l'urbanisme presentava un pla reticular, hem cercat indicis din s
del plànol actual de la ciutat que permetin una reconstrucció del traçat viar i
antic . En primer lloc, si ens fixem en el carrer de la Força, o kardo maximus ,
constatem que la seva longitud total, entre les dues portes de la muralla, és d e
248 m, que en mides romanes són 7 actus justos . En relació al decumanus
maximus de la ciutat, ha estat possible comprovar que, si tracem un eix a 3 actos

de la porta nord, es forma un decumanus que arriba fins a la Torre Gironella ,
precisament en el punt on es localitza una torre romana . La seva longitud, a
partir del kardo maximus, és de 284 m, és a dir, 8 actus . Si mesurem a partir de l
tram conegut de la muralla oest obtenim 319 m, cosa que equival a 9 actos

exactes . El recorregut d'aquest eix abraça d'est a oest la part més àmplia de l a
ciutat . Cal recordar que les muralles de Gerunda delimiten un recinte triangula r
que té com a vèrtex la Torre Gironella . La realitat d'aquest eix troba confirma -
ció en alguns trams de carrers actuals que segueixen el mateix recorregut .

El decumanus maximus de la ciutat queda, així mateix, atestat per l a
centuriació Girona A . En efecte, ha estat possible comprovar que en un del s
decumani de la trama cadastral es materialitza i senyalitza el mateix decuma-
nus maximus del centre urbà . Tot sembla indicar que la ciutat es devia edifica r
a partir de les pautes imposades pel cadastre, i que totes dues, ciutat i centuria -
ció, corresponen a un mateix projecte d ' intervenció romana .
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Fig . 2 . Centuriació al voltant de Gerunda (dalt) i eixos del traçat urbà de l a
ciutat, coincidents amb els de la centuriació .
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El plànol actual de la ciutat mostra un conjunt de carrers que es presente n
com una supervivència de l'urbanisme antic . En primer lloc, és possible obser-

var que el tram conegut de la banda nord de la muralla, a tots dos costats d e
Sobreportes, segueix idèntica orientació que el cadastre . Aquest fet confirma

una relació entre el traçat de la muralla i el traçat urbanístic . Tenint en compt e
que la muralla ha estat datada (NoLLA, 1988) en el primer terç del segle ► aC ,
suposem que l'urbanisme va ésser traçat en aquest mateix període fundaciona l

de la ciutat . Aquesta cronologia segurament correspon també al momen t
d'implantació de la centuriació Girona A .

Molts carrers actuals deriven de l'urbanisme antic, fins i tot alguns edifici s
medievals, com la catedral o el Palau Episcopal, segueixen la mateixa direcció .
Observem que es manifesta amb força claredat un kardo que passaria pe l
davant de la catedral i continuaria pel carrer del Dr. Oliva . Si mesurem l a
distància entre aquest i el kardo ma .vimus tenim 52 m, que podrien correspon -
dre a 1,5 actus . Aquesta distància queda també corroborada pels decumani. A
1,5 actes de la muralla nord apareix la part sud de la catedral, i a 3 actes trobem
ja el decumanus ma.vimus . En conseqüència, podem imaginar la presènci a
d'insulae d'1,5 actes .

Algunes excavacions realitzades en el subsòl de la ciutat han descober t
restes de construccions romanes que s'adapten a l'urbanisme evidenciat .

La ciutat de Gerunda va néixer arran d'una intervenció romana sobre e l
territori que va significar la consolidació d'una nova organització mitjançant l a
implantació d'una centuriació . La raó principal argüida per a l'establiment d'a-
questa ciutat és la seva posició al costat del pas de la Via Domitia/Pia Augusta .

Si analitzem la intervenció romana en altres indrets, com el sud de França o
a la mateixa Itàlia, per exemple la Vall del Po (CHOUQUER, CLAVEL-LÉV@QUE ,
DODINE Y, FAVORY, FICHES . 1983 ; GABBA, 1984), comprovem que la penetra -
ció romana sol basar-se principalment en la creació de ciutats, en la reorga-
nització del territori mitjançant la implantació de cadastres i en una reform a
de les vies de comunicació . Aquests elements es presenten com les cines

emprades per Roma per tal de consolidar les seves conquestes i procedir a l a
romanització . En el cas de Girona, la fundació de la ciutat va anar acompanya -
da d'una reorganització de l'àrea rural, mitjançant una centuriació . També
sabem que el lloc d'instal•lació va venir condicionat pel pas d'una via impor-
tant . Amb aquestes dades podem suposar que la fundació de Gerunda va
comportar algun tipus d 'activitat sobre aquesta via . La comprovació que la vi a
segueix la mateixa orientació que el cadastre en el tram abans d'arribar a
Gerunda i en el seu pas per la mateixa ciutat és un fet que ens permet veure-h i
una relació .

CERDANYA

Presentem ara un cas sensiblement diferent del cas del Vallès o de l'Empor -
dà. Es tracta de l'estudi realitzat per un de nosaltres (O . Olesti) sobre el territori
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de la vall de la Cerdanya, una vall d'origen tectònic, molt plana, de 20 x 20 km ,
situada a 1 .200 m d'altitud, en ple Pirineu axial .

Quan vàrem decidir estudiar aquesta zona pirinenca ho vàrem fer motivat s
per diverses raons :

– La Cerdanya és un territori muntanyenc, però no un territori tancat . Al
llarg de la prehistòria la comarca va estar en contacte amb els principal s
corrents culturals mediterranis . Tan sols en el moment de la 2a edat del ferro
sembla que aquest territori va quedar una mica aïllat . Aquest aïllament, però ,
protagonitzat pel poble dels ceretans, va acabar amb l'arribada del món rom à
(PADRÓ, CAMPMAJÓ, 1978) .

– Sabem que per la Cerdanya passava la via romana de Ruscino a Ilerda ,
una via transpirinenca de notable importància (PADRÓ, 1984) .

– Sabem per les fonts que existia a la comarca una ciutat romana : la Julia
Livica de Ptolomeu (s . II dC), confirmada per l'arqueologia i la pervivènci a
documental del topònim (Llívia) .

– Finalment, sabíem que en aquesta zona s'havien multiplicat darrera -
ment les troballes arqueològiques relacionades amb el món romà (Pla de Prats ,
Pont de Sant Martí, Pont Soler, Necròpoli d'Alp, etc .), i que per tant comptà-
vem amb una base arqueològica mínima (PADRÓ, 1988) .

Tot això ens va portar a la conclusió que la Cerdanya no era una zona ta n
marginal com s'havia pensat, una zona que es romanitza quan es cristianitza ;
sinó que probablement s'havia ocupat en època romana d'una manera mol t
més efectiva del que s'havia pensat . En aquest context, la localització d'u n
cadastre romà havia de ser un argument decisiu en l'esclariment d'aquest a
problemàtica .

És evident que plantejar l'existència d'una centuriació a 1 .200 m d'altitud
és una hipòtesi arriscada, però de fet cal pensar que la Cerdanya és un a
comarca molt particular, amb una gran plana única en tot el Pirineu, i l a
mateixa existència d'establiments rurals romans a la plana és una prova que v a
ser ocupada efectivament . Que aquesta ocupació es realitzés de la manera més
racional i efectiva que es coneix al món romà, la centuriació, és una hipòtes i
ben raonable .

Amb el material cartogràfic i fotogràfic vàrem poder destacar l'existènci a
de dues orientacions principals en la xarxa de camins i en el parcel•lari de l a
plana cerdana .

La primera, orientació A, està menys treballada i sembla menys significati-
va . La segona, orientació B (nord 19° oest), presenta en canvi una gran densita t
de traces orientades .

L'orientació B ocupa tot l'àmbit de la gran plana cerdana, excepte la zon a
del Baridà, una zona on no hem detectat una presència significativa d'estruc-
tures emplaçades segons l'orientació B (i on, de fet, no es coneix cap rest a
arqueològica d'aquest moment romà) (fig . 3) .

En algunes zones (Estoll-Sorgiguerola-Alp) allò que s'ha conservat de l'o -
rientació B mostra una estructura ortogonal de camins i parcel•lari, amb
presència de mesures romanes basades en l'actus, que conserva quasi perfecta-
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Fig. 3 . Centuriació (orientació B) a la Cerdanya .
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ment la distribució de la centuriació . Cal reconèixer, però, que excepte aques -
tes zones on aquesta estructura s'ha conservat notablement –fins al punt qu e
podem considerar-les zones «fossilitzades» d'època antiga– (Estoll-Alp, sud d e
Llívia, etc .), la major part de l'estructura de la possible centuriació s'ha degra -
dat i ha desaparegut a causa del pas del temps i de les transformacions que sen s
cap mena de dubte han afectat la plana cerdana .

De tota manera, hi ha altres elements que fan pensar en l'existència d'a-
questa centuriació :

– La distribució dels jaciments romans coneguts s'adiu perfectamen t
amb l'estructura centuriada i tots ells queden (inclòs Llívia) prop de limites d e
la centuriació .

– La distribució de gran part de les esglésies i cementiris esmentats en l a
documentació alt-medieval del s . tx (Acta de la Seu d'Urgell, etc .), i que ca l
pensar que reflecteixen l'estat de l'ocupació del territori en un moment encar a
ben antic, es correspon a grans trets amb l'estructura territorial marcada per l a
centuriació romana (situades a creuaments de limites, etc .) .

– Conservem en la documentació alt-medieval topònims que és possible
relacionar amb les estructures de la centuriació (strata, quadra, limites), en
zones significatives segons la nostra restitució de la centuriació .

– El traçat identificat de la via romana a la plana (camí Oncés-Gorguja) ,
així com d'un llarg camí que va del Pont de Soler (romà) fins a Senavastre ,
totalment rectilinis, coincideixen amb limites teòrics de la centuriació . La sev a
força vertebradora del territori, i la seva situació a 5 centúries l'un de l'altre ,
permeten pensar que es tracta de limites quintarii de la centuriació .

Tots aquests elements, resumits aquí de manera radical, ens porten a
pensar que les restes conservades de l'orientació B són les restes d'una antiga
centuriació romana . És, evidentment, una hipòtesi, però que creiem raonable -
ment fonamentada .

De fet, cal pensar que aquesta orientació B no segueix cap tipus d'orienta-
ció natural (és una orientació estricta, que està estructurada entorn de camins ,
no de cursos fluvials, i enmig d'un paisatge totalment transformat per l'home) i
que al llarg de la història, si exceptuem el moment romà, no sembla have r
pogut tenir una presència molt limitada a la comarca (SALRACH, 1983) . A més ,
en època medieval l'estructura típica és la basada en la forma d'estrella, radial ,
no l'ortogonal . A partir del 1659, amb la partició efectiva de la comarca, ca p
remodelació cadastral hauria pogut afectar ambdós costats de la frontera .
L'orientació B, present a la plana de l'Alta com de la Baixa Cerdanya, ha d e
tenir un origen anterior . Nosaltres creiem que aquesta orientació respon a
l'antiga centuriació .

L'existència de la centuriació, que cal relacionar amb el nucli de Zulia
Livica, possible municipi romà (TARRADELL, 1978), ens demostraria, un a
vegada més, la gran versatilitat i la utilitat que per a l'imperialisme romà t é
aquest sistema d'ocupació i transformació del territori . Demostraria, a més ,
que la Cerdanya fou un territori ocupat i transformat, explotat, sota les paute s
d'interès del món romà .
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VALLÈS

El Vallès, estructuralment, pot considerar-se com una mateixa unitat física ,

encara que formada per dues subcomarques : Vallès Occidental i Vallès Orien-
tal, aspecte que només respon a una moderna divisió territorial de tipu s
administratiu . La seva divisòria es troba esquemàticament en la partició

d'aigües de les rieres de Caldes i del Tenes, afluents totes dues del riu Besòs .
Aquesta unitat física resta limitada al nord per la carena litoral, que actua de
barrera respecte a la costa (SOLÉ SABARÍS, 1968) .

Fig. 4. Centuriació al Vallès, entre la riera de Caldes i el riu Tenes (orientació C)
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Fig. 5a. Detall de la centuriació al Vallès, entre les poblacions actuals de
Polinyà, Parets i Mollet .

Per tant, existeix una unitat geogràfica de plana oberta pels seus extrem s
NE-SO, al NE cap a la vall de la Tordera, i al SO cap a la vall del Llobregat . La
característica principal d'aquesta configuració és la de conformar el territori co m
una zona de pas natural de caràcter transversal . Aquesta disposició s'ha erigit com
un element de gran valor dins la geografia històrica de la comarca .

L'existència d'un poblament romà establert des de l'època republican a
amb un desenvolupament de nuclis urbans que obtingueren possiblement l a
categoria de municipium, Egara (Terrassa) i Aquae Calidae (Caldes de Mont-
bui), l 'existència d 'una xarxa viària que travessa la comarca (MAYER, RODÀ ,

1984), fins i tot la presència propera de la colònia augustea de Barcino, foren
els motius principals pels quals decidírem engegar aquesta investigació, junta -
ment amb la potencialitat d'elements d'interpretació històrica que la recerc a
de cadastres ofereix .

Mitjançant els mapes cartogràfics i la fotografia aèria vertical, estris fona -
mentals per a la recerca de cadastres, hem pogut atestar l'existència de tre s
orientacions, que han estat designades alfabèticament : A, B i C . Aquesta
darrera orientació és la que volem presentar, tot i tenint en compte que e s
troba encara en una fase intermèdia de la investigació i que, per tant, no e n
podem donar ara per ara dades concloents .
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Fig . 5b . Mètrica del paree! lari en una zona compresa entre la riera de Caldes
i el torrent de Caganell, al Vallès.
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La restitució cadastral C presenta una orientació nord 11° oest evidenciada
a tota la comarca vallesana, però que afecta més profundament el bell mig de l a
comarca, en una franja compresa entre la ciutat de Sabadell i la població d e
Llinars del Vallès, per anar-se diluint en els seus extrems NE i SO (fig . 4 i
5) .

La multiplicitat de línies descobertes (camins, parcel•laris, límits jurisdic-
cionals, etc .) conforma una xarxa ortogonal organitzada mitjançant eixo s
importants de divisió del territori, limites de la possible centuriació . Així, l a
carretera comarcal B-140, que des de la població de Caldes de Montbui enllaça
amb la també comarcal B-143, que comunica la ciutat de Sabadell amb e l
municipi de Mollet del Vallès ; la comarcal B-140, que va paral . lela a la riera d e
Caldes, sembla que tanmateix continuava el camí que en època romana devi a
unir el municipium d'Aquae Calidae amb la via provinent de Zulia Livica .
L'esmentat eix cobreix un traçat de prop de 10 quilòmetres . Vestigis d'aquesta
orientació, els trobem a l'antic camí reial que, provinent de Granollers, e s
dirigia cap a Sabadell, camí que segons Josep Estrada i Garriga pot identificar -
se amb el traçat real que ofereix l'Itinerari dels Vasos Apo l . linars o de Vicarell o
(ESTRADA, 1987).

També els nuclis de població vallesans presenten encara en el seu urbanis-
me actual restes d'aquesta orientació (Cardedeu, Sant Cugat, Terrassa, Saba-
dell, Granollers, etc .), i escapen molts d'ells a la característica distribució en
forma d'estrella de les viles amb un desenvolupament en època medieval .

Paral . lelament a les restitucions cartogràfiques i fotogràfiques, hem rea-
litzat un estudi mètric del parcel•lari en una zona compresa entre la riera d e
Caldes i el torrent Caganell (fig . 5b) . Això ens ha permès d'observar un ritm e
de divisió més freqüent, que respon a : 1 ; 2,5 ; 2 ; 4 ; 4,5 ; 6 ; 6,5 ; 10 ; 14 ; 16 ; 27 i 2 8
actus . La recerca es realitzà a partir del valor establert de l'actus de 35,5 m, i
eliminant aquelles restes que malgrat continuar en aquesta orientació no
responien a les medicions efectuades .

Els estudis toponímics i l'anàlisi de les fonts escrites d'època clàssica i
alt-medieval, juntament amb la prospecció arqueològica ien darrera instànci a
l'excavació, són eines de treball imprescindibles per obtenir la validesa de le s
restitucions proposades. Així, doncs, l'anàlisi dels documents continguts en e l
Cartulari de Sant Cugat del Vallès ens ha proporcionat topònims significatiu s
com strata, calciata o quadra . D'altra banda, la localització de jaciment s
arqueològics d'època romana a prop de cruïlles i limites, especialment en
aquells indrets on els vestigis de la trama són millor conservats, fonamentari a
la hipòtesi que ens trobem davant una actuació cadastral d'època romana .

Malgrat haver confirmat que l'orientació cadastral C correspon a un cadas-
tre d'època romana, no ens és possible, ara per ara, d'afirmar amb tota certes a
que ens trobem davant d'una centuriació . La degradació constant del paisatge
vallesà, un dels més industrialitzats de Catalunya, fa que no sigui tasca fàcil l a
recerca dels limites, és a dir, cardines i decumani d'una trama ortogonal
organitzada mitjançant centúries . Però, si tenim en compte que la forma mé s
comuna de divisió cadastral d'un territori a les províncies de l'occident romà
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és la centuriació, considerem aquesta com la nostra millor hipòtesi de treball, i
esperem que la recerca que portem a terme ens ofereixi els seus millors
fruits .
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EI tram de Via Augusta
del Perelló (Baix Ebre )
MÍRIAM CARBONELL 1 SOLÉ ,
PERE IZQUIERDO 1 TUGAS

El tram de via romana del Perelló fou descobert casualment l'any 1988 e n
el transcurs d'unes obres de reparació de camins rurals engegades per l'ajunta -
ment d'aquest municipi del Baix Ebre . Davant les característiques especial s
que aquest camí presentava, com eren una amplada considerable, l'existènci a
de restes de pavimentacions i les estructures associades, l'alcalde consider à
necessària la presència de l'arqueòleg territorial corresponent . Com que le s
restes presentaven unes característiques relativament extraordinàries i er a
necessari reparar el camí per a l'ús agrícola que encara conservava, es conside -
rà necessari fer-hi una actuació arqueològica de salvament que permetés veri-
ficar el seu possible origen romà i documentar-ne les característiques construc -
tives i el context estratigràfic, fos quina fos la seva cronologia .

La presentació d'aquest jaciment en aquesta Tribuna té una motivaci ó
afegida a la del seu interès científic : es tracta de presentar també una propost a
de projecció futura mitjançant un pla de recerca i restauració, elaborat pe r
encàrrec del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya l'any 1987 . '

El tram de via que presentem s'estén des del límit sud del Perelló fins a l
pont del Salvador, situat a mig camí entre aquest poble i l'Ampolla . La
longitud total del traçat reconeixible és de 3 .540 metres . Les coordenades de l
seu extrem nord són 0° 42' 48" E i 40° 52' 23" N, i les de l'extrem sud 0° 42' 43 "
E i 40° 50' 32" N .

L'àrea en què se situa està delimitada per l'interior per les serres de Cardó i
del Boix, amb altures fins a 767 m .s .n .m. als Morrals de Cantdegall . Aqueste s
serres estan formades per calcàries del Cretaci que es perllonguen fins a l a
costa i constitueixen la base del camí que descrivim .

Vers el sud, la relació amb la vall baixa de l'Ebre és dificultada per la Serra

1 . IZQUIERDO, P . : Projecte de Pla d'Estudi i Restauració del tram de Via Augusta i posterio r
carretera Barcelona-València del Perdió (Baix E.bre), Tortosa, 1988, inèdit .
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del Coll de l'Alba, amb una orografia força turmentada que en cap cas n o
permet la construcció de camins rectes ni planers .

A la banda de la costa, l'orografia té com a característica principal l a
presència de constants obstacles transversals formats per barrancs i turons qu e
moren a la mar en forma de penya-segat . Actualment, la via del tren i l'autopis -
ta segueixen un itinerari costaner que salva les irregularitats del terreny mit-
jançant constants talls i viaductes .

Al nord, després d'una gran plana anomenada en l'edat mitjana desert
d'Alfama, hi ha un sistema muntanyós important que arriba al mar en l'ano-
menat coll de Balaguer, obstacle orogràfic de primer ordre com ho demostra e l
fet que separa les comarques del Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Bai x
Camp .

La font d'informació més important que coneixem sobre el traçat de la vi a
Augusta a les terres de l'Ebre són els itineraris d'època romana que hi fan
referència .' En primer lloc, dels Vasos Apol•linars i de l'Itinerari d'Antoní e s
dedueix que aquest camí recorria entre Tarraco i Dertosa una distància de 6 2
MP, equivalents a uns 92 km . Entre aquestes dues ciutats se'ns esmenten tre s
localitats o mansiones :

– Oleastrum, l'Oleastron d'Estrabó (64 aC-23 dC, Geographia, III, 4 .6), a
21 MP (31,1 km) de Tarraco .

– Subsaltu o Subsaltum, a 4 MP (5 .9 km) d'Oleastrum .
– Tria Capita, a 20 MP (29,6 km) de Subsaltu i a 17 MP (25,2 km) de Der-

tosa .
L'anònim de Ravenna afegeix a aquestes el lloc de Pinos o Pinon, entr e

Saltu o Saltum i Orea o Trea Capita . Finalment, la tègula de València només
esmenta Dertosa entre Sagunt i Tarragona .

Aquestes mansiones poden ser situades amb força aproximació :
– Oleastrum o Oleastron pot ser situada a la banda sud de la desembocadu-

ra del riu Llastre o Ullastre, on hi ha un jaciment romà de grans dimen-
sions .

– Sub Saltem o Sub Saltu podria haver estat entre l'autopista A2 i l a
central nuclear de Vandellòs I, on hi ha un altre jaciment romà que correspo n
amb la distància indicada .

– Pinos o Pinon és possible que fos prop del Barranc del Pinet (l'Ametlla d e
Mar), al costat sud de la desembocadura del qual es troba el jaciment medieva l
i romà de Sant Jordi d'Alfama .

– Tria Capita ha estat situada en diversos llocs . força separats, segons
diversos autors . Així, Ceán Bermúdez el 1832 i Saavedra el 1862 situave n
aquest lloc al Perelló, mentre que Blázquez (1925) i Pallí (1985) afirmen qu e
era a l'Ampolla . Madoz (1846) la situa a Tivissa . Abans d'ubicar-la a l'Ampo-
lla . Blázquez havia suposat que era a Miravet (1892), i entre Ginestar i
Benifallet (1898) .

2 . ROLDAN, J .M . : Itineraria Hispana . Fuentes para el estudio de las rías romanas de la Penínsul a
ibérica . Madrid . 1975 .
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L'origen d'aquestes disparitats rau en dues causes combinades : per un a
banda, la complexitat de l'orografia de tot el sector des del coll de Balaguer fin s
a Tortosa ; per l'altra, el desfasament entre la distància de les fonts (91,9 km) i
la distància en línia recta (68 km), tenint en compte que fins a Oleastru m
només hi ha 3 km de diferència . Això implica que el camí feia una marrada
considerable per no travessar el bloc muntanyós del coll de l'Alba . Des de l
nostre punt de vista, la situació de Tria Capita a l'Ampolla és l'única qu e
soluciona aquest problema de distàncies, atès que la distància fins al coll d e
Balaguer, passant pel tram que presentem, correspon a la indicada, així com l a
distància a Tortosa, suposant que el ramal principal de la via seguís per l a
plana vers el sud-oest i girés posteriorment vers el nord ja a prop del riu Ebre ,
esquivant el coll de l'Alba . El topònim de Tria Capita s'explicaria, doncs, pel s
tres caps que llavors es devien endinsar en el mar : el Cap Roig, el Capelo i la
roca mateixa que fa de base de la vila vella de l'Ampolla .

Les aportacions de la toponímia contemporània ens permeten precisar un a
mica més el traçat del camí, amb noms com Font de Quint, petit nucli situat a
cinc milles al sud de Tortosa a la banda esquerra de l'Ebre ; el Perelló mateix ,
que podria indicar tant la posició d'un mil Bari com l'arbust homònim ; la
Creveta (el Perelló), assimilable a cruïlla de camins ; i potser també el Mas d e
Ponts o de Ponç, situat a la vora de la carretera substituïda fa pocs anys entre
dos barrancs, en terme de l'Ampolla .

D'altra banda, els mil•liaris coneguts a les terres de L'Ebre són escassos . Un
d'ells, anomenat de l'Aldea, és d'època de Claudi i va ser publicat ja a inicis de l
segle xtx . 3 Es trobava a l'església de la Mare de Déu de l'Aldea, d'on va se r
robat a finals del segle passat . En l'actualitat és al pati d'una propietat privad a
de la ciutat de Tortosa . Un segon mil•liari fou localitzat en els anys seixant a
prop de Sant Jordi d'Alfama . 4 La seva inscripció presenta una L arcaica que
sembla que el relaciona amb un dels primers amollonaments del camí . Final -
ment, hi ha una probable base de mil•liari en terme de l'Aldea, entre l a
Burjasénia i el riu Ebre, que fou publicada en els anys cinquanta per F . Esteve
Gálvez.

Un altre indicatiu de la vialitat romana és la situació de necròpolis i d e
monuments funeraris . En aquest sentit, la major part de troballes d'enterra-
ments romans a Tortosa s'han situat a la banda sud de la ciutat, on recentmen t
ha estat excavada una necròpoli tardo-romana i les restes d'una probabl e
basílica paleocristiana .' D'altra banda, en un lloc situat entre els dos mil•liari s
coneguts de l'Aldea hem pogut localitzar diversos carreus treballats, algun del s
quals amb baix relleus, que indiquen possiblement la situació d'un monumen t
funerari .

Tenint en compte que, per un principi d'economia elemental, els camin s

3. LABORDE, A . : Viatge pintoresc i històric (1808) . Montserrat, 1978, planxa LXXXVIII .
4. MASSIP, J . : El lapidari romà de Tortosa . «La Voz del Bajo Ebro», 1-111-1968 . MAVER, M . &

RODA . 1 . : Consideraciones sobre el conjunto epigráfico de Tortosa, «XVIII CNA», Saragossa, 1985 .
5. BARRASETAS, E . : Memòria de la campanya d'excavacions arqueològiques de salvament a l a

plaça d ' Alfons X11 (Tortosa), Barcelona, 1989, inèdit .
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principals romanen en ús durant molts segles, la situació dels hospitals medie -
vals ens pot acabar d'orientar sobre el traçat de rutes més antigues . Així ,
trobem un hospital a l'Hospitalet de l'Infant, a poca distància del jaciment qu e
associem a Oleastrum, un altre al castell-monestir de Sant Jordi d'Alfama ,
molt a prop del lloc on podia haver-hi hagut Pinon, i un tercer al Perelló, que fa
palès que els viatgers s'allunyaven de la costa en aquest punt .

A partir d'aquestes dades podem fer una hipòtesi de reconstrucció de l
traçat, que sortint de la costa a la desembocadura del riu Llastres devia passa r
el coll de Balaguer per la muntanya (avui, malauradament, arrasada), conti -
nuar costejant fins a Sant Jordi d'Alfama i endinsar-se una mica abans d'arri-
bar-hi per evitar els barrancs, seguint carenes a través del lloc on avui hi ha e l
Perelló fins a tocar altra vegada el mar a l'Ampolla . Seguint el límit entre l a
plana i les muntanyes, la via devia guanyar la vall de l'Ebre a l'altura d e
l'Aldea, remuntant-la ben a prop del riu per Font de Quinto i Camp-redó, fin s
a entrar a la ciutat aproximadament pel mateix lloc per on avui ho fa el ferroca-
rril .

Els camins constitueixen un tipus de jaciment arqueològic viu i sotmès a
una transformació constant . Es tracta d'un cas extraordinari de perduració en
l'ús d'una estructura que només es pot paral•lelitzar amb el subsòl urbà . Això
fa que sigui difícil de discriminar la cronologia dels trams de camí i de les obre s
que s'hi poden trobar. Per complicar la cosa, la represa de la construcció i
reparació de carreteres en l'edat moderna fonamentà la seva tecnologia e n
l'observació dels camins romans, que encara llavors formaven la major part d e
la xarxa principal de comunicacions . '

Aquesta problemàtica ha estat especialment tinguda en compte tant en el s
estudis arqueològics preliminars realitzats fins ara com en la redacció de l
programa de restauració en el tram del Perelló .

Aquest tram té en la seva major part una amplada propera als 8,70 m ,
equivalents a 30 peus romans, i la longitud conservada és de tres quilòmetres i
mig, des que surt del poble del Perelló, a l'altra banda del barranc de les Comes ,
fins que es perd sota l'actual carretera nacional 340, a l'altra banda del pont de l
Salvador . El seu traçat és nord-sud rectilini, amb altures que osci l . len entre el s
90 m .s .n .m. en el seu extrem nord, els 190 m .s .n .m. del coll de Sant Cristòfol i
els 66 m del seu extrem sud . Els pendents osci l . len entre un 4,5 i un 8%, encar a
que hi ha un tram de 400 m que en té un 15%, cosa que segurament motivà l a
variació posterior del traçat . En contrast amb les carreteres posteriors, qu e
solucionen la travessia d ' aquesta zona abrupta cercant posicions a mitja pen-
dent, els constructors d'aquest camí triaren deliberadament les carenes pe r
deslliurar-se de l'erosió en bona part del recorregut .

Al llarg de tot el tram hi ha nombroses estructures relacionades amb e l
camí, evidentment fetes o refetes en diverses èpoques . En primer lloc, en l a
seva major part el camí està calçat per murs de pedra seca, que en ocasions e l

6 . AUTORS DIVERSOS: «Las obras públicas en el siglo XVIII», MOPU, 356, juliol-agost 1988 ,
número monogràfic .
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Fig. ' . .1lur lateral de la riu rrare.s .sat per una claveguera .

sobreeleven per totes dues bandes i en d'altres l'anivellen per la banda on e l
terreny és més baix .

Les pavimentacions, allà on es conserven, són de còdols lligats amb morte r
de calç o, de vegades, amb guixos locals (fig . 1) . Sovint la superfície de
rodament és formada per la mateixa roca retallada . Cintes transversals diago-
nals, fetes de lloses de calcària, reforcen la pavimentació en els trams més pen-
dents .

Els nivells de construcció, massa sovint considerats típics en les vies roma-
nes, només hi són presents en els trams sobrepujats . A partir de la informaci ó
obtinguda en els sondejos realitzats, sembla que la roca pelada és anivellad a
amb terra, o bé s 'elimina la capa superficial d ' aquesta, i s ' empra la roca com a
fonament . La roca fa així la funció de I'statumen, preparació que de fet nomé s
devia ser necessària en les vies que circulaven sobre terrenys niés inestables .
Damunt s'hi posa una capa gruixuda de pedra irregular de diverses mides o
ruc/u.s.. Damunt d'aquest nivell s'han localitzat reparacions posteriors am b
terra . Finalment, la pavimentació equivaldria al mrcicus, que es deixava sense
enllosar. com s'acostumava a fer fora dels nuclis urbans i dels seus vol -
tants .

En d'altres indrets la via circula retallada a la roca, de vegades la totalitat d e
la calçada i d'altres tan sols els desguassos .
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3 . Extrenl duna claveguera transversal .

En alguns trams elevats, els murs laterals són perforats per claveguere s
transversals de llinda adovellada, similars a les de la calçada de Puerto del Pico
(Àvila), el clavegueram de la villa romana dels Munts, les clavegueres d e
Tiermes (Sòria) i la claveguera muntanya-mar del sector de les Termes d e
Badalona (fig . 2) .

L'actuació arqueològica del 1988 tenia coma objectius valorar el jaciment i
el seu estat de conservació davant la necessitat de les obres de condicionamen t
de camins, aclarir les seves característiques constructives i funcionals, i ava-

luar les possibilitats de restauració i rehabilitació .
Entre els treballs realitzats, s'efectuà la neteja de la superfície d'algun s

trams per poder-ne observar millor les característiques i evitar la degradaci ó
causada per part de la vegetació . Així mateix, s'excavaren de forma extensiv a
els canals de desguàs laterals per tal de restablir els circuits originals d'evacua -
ció de les aigües pluvials . Cal esmentar que ha estat detectada la utilitzaci ó
d'un avene natural corn a sobreeixidor d'un canal de desguàs lateral .

Potser les estructures més remarcables d'aquest tram són les claveguere s
transversals, a les quals vam dedicar una part de la intervenció excavant-n e
l'entrada i la sortida d'una . Aquesta claveguera té una longitud de 12 m, am b
una alçària que osci l . la entre 95 cm i un metre i una amplada mitjana de 55 cm .
La potència del farciment d'aquesta claveguera i dels seus voltants era de 9 0
cm . En l'extrem superior hi va aparèixer un muret de pedra seca destinat a
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desviar l'aigua del marge de la via cap al passadís . Es va poder documentar
parcialment el sistema de construcció dels murs laterals, en els quals es posa -
ven els blocs de calcària irregularment, de forma que encaixessin . Seguida -
ment es retocava la superfície del mur, aconseguint així una superficie consi-
derablement llisa amb el mínim d'esforç possible . Una prova d'aquest procé s
és l'estrat d'esquirles de pedra trobat a la base del mur . Sobre el sostre de l a
claveguera s'obrí una cala de 4 m 2 , que va permetre documentar com e s
relacionava la seva construcció amb la de la resta del farciment del camí . La
documentació d'aquest farciment es realitzà mitjançant una altra cala d'u n
metre quadrat en el paviment de la via, a poca distància d ' aquesta clavegue -
ra .

Finalment, es realitzà una prospecció en recerca de les filades diagonals d e
lloses, que van ser netejades i documentades .

Davant I'excepcionalitat que té un monument d 'aquestes característiques i
de la necessitat de trobar una solució a la disjuntiva entre donar-li un ú s
cultural o permetre la seva destrucció per millorar l'accés als camps, el Serve i
d'Arqueologia de la Generalitat ens encarregà la redacció d'un pla d'estudi i
restauració del monument, que fou lliurat el 1988 amb el títol «Pla d'estudi i
de restauració del tram de Via Augusta i posterior carretera Tarragona -
València del Perelló» .

El Pla d'estudi es considera un requisit previ indispensable per a la realitza -
ció de cap mena de restauració . Consta de dues parts diferenciades, la primer a
de les quals inclou actuacions dirigides a la documentació i la segona, d'altre s
més pròpiament de recerca .

Entre les actuacions del Pla de documentació hi ha la investigació en arxiu s
a la recerca de documents escrits i gràfics sobre la via i el seu context, l a
documentació topogràfica combinant fotogrametria i tècniques convencio-
nals, la intervenció arqueològica i la documentació gràfica i fotogràfica, qu e
inclourà la filmació d'un documental .

La intervenció arqueològica consistirà en la realització d'excavacions des-
tinades a netejar la superficie i a enretirar i estudiar els paquets sedimentari s
que oculten paraments . Es preveu la recollida de columnes de mostres pe r
anàlisi sedimentològica i pol•línica i un estudi petrològic de les varietats d e
pedra emprades en l'obra, el seu origen, les seves qualitats físico-químiques i
els riscs de degradació .

Entre les actuacions del Pla de recerca s'inclou una beca per realitzar una
anàlisi de l'evolució de la vialitat al Baix Ebre, l'anàlisi arquitectónica i
paleo-técnica del traçat i de l'enginyeria civil, de forma interpretativa i diacrò-
nica, i un programa de difusió . Aquest programa de difusió, didàctica i publi-
cacions preveu una publicació científica, un fullet divulgatiu polilingüe, u n
fullet didàctic destinat a les escoles i l'edició d'un vídeo sobre l'evolució de l
transport i de les vies de comunicació, així com els mètodes d'estudi aplicats a
aquest tram .

El projecte també preveu la protecció legal que hauria de rebre el monu-
ment, la qual s'hauria d'iniciar amb la declaració com a bé d'interès cultural i
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implicaria l'adequació de les normes urbanístiques, amb la creació d'un en -
torn de protecció d'un mínim de cinquanta metres per banda .

Finalment, el Pla de restauració, conservació i utilització estableix un s
criteris generals sobre el plantejament de les obres ; la restauració es definir à
conforme a les dades obtingudes en els programes de documentació i recerca ;
serà limitada i dirigida bàsicament a la conservació del monument ; s'efectua-
ran el mínim de reconstruccions possibles, i sempre en funció de dades certes .
L'enjardinament hauria d'assajar una reconstrucció de l'entorn vegetal origi-

nal a partir d'anàlisis palinológiques . També es preveu la senyalització de l
monument a diferents nivells i es formulen propostes de conservació i d'uti-
lització que permetin fer-lo útil socialment i donar-li usos que en garanteixi n
1'automanteniment .

El pressupost estimat per realitzar aquest projecte és força moderat pe r
l'envergadura del monument i es preveu que el seu finançament sigui diversifi-
cat .

En conclusió, la troballa d'aquest tram de carretera abandonada és un a
contribució al coneixement del traçat concret de l'anomenada Via Augusta i e l
seu estudi detallat pot permetre progressar vers el coneixement de la tècnica i
la mentalitat dels constructors de camins del passat . Per això, considerem
necessari que aquest monument rebi el tractament que caldria donar a molt s
d'altres : restaurar-lo i obrir-lo a activitats públiques i pedagògiques, atesa l a
seva singularitat i les possibilitats de rendibilitat social i àdhuc econòmic a
(veg . turisme al Perelló) .

Esperem que el Servei d ' Arqueologia faci seu aquest pla d ' estudi i restaura -
ció i el porti a terme, iniciant així una línia de treball integral sobre jaciment s
relativament espectaculars per tal d'aplicar-la posteriorment a d'altres jaci-
ments de Catalunya que mereixen un tractament semblant .



Un vestigi del món romà a la
Ribera : l'estela de Vinebre
MARGARIDA GENERA, MARC MAYER ,
JORDI PONS, MARTA PREVOST I

Seguint el programa de la Tribuna d'Arqueologia d'enguany, dediquem l a
sessió d'avui a la presentació dels primers resultats de l'estudi de l'estel a
descoberta fa poc temps a la partida de la Fontjoana, situada pràcticament a l
peu del serral de Sant Miquel de Vinebre, uns 100 m al sud-oest del poble, al
costat dret de la carretera que va a Móra, a la comarca de la Ribera d'E -
bre .

Si bé la importància d'aquesta troballa és molt gran per les característique s
tan singulars de la peça en si, científicament encara ho és més perquè prov é
d'un context arqueològic on centrem les nostres investigacions des de l'an y
1975 .

L'estudi de la troballa comprèn :
A. Descripció i context arqueològi c
B. Estudi filològi c
C. Iconografi a
D. Aspecte prosopogràfi c

A) Descripció i context arqueològic

Es tracta d'una estela funerària amb elements iconogràfics de tipus astral ;
és de gres de color grisenc, molt probablement de les pedreres de Flix, o d e
l'encara més propera d'Ascó . Fa 250 cm d'alçària màxima, 68 cm d'amplada i
28-30 cm de gruix .

Dintre una orla de 9,5 cm que ressegueix el perímetre, podem distingir-h i
quatre parts :

1 . La superior és acabada en semicercle i decorada amb tècniques d e
baixrelleu realitzat de forma esquemàtica . Hi ha representat un estel o un a
creu de sis braços amb sis cors que omplen els espais ; el centre és format per
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dues circumferències concèntriques i sota aquesta composició de conjun t
apareix la figura d'un creixent .

2. Comprèn la tabula ansata amb tres ratlles on llegim dos noms perso-
nals : el d'un pare C(aius) AEBVTIVS TvRDVS i el del seu fill C(aius) AEBVTIV S
VERECVNDVS, soldat de la legió VI .

3. Dintre un camp de 74 x 52 cm hi ha una inscripció de 23 ratlles . E l
deteriorament de les lletres fa difícil la lectura del text ; això no obstant, pode m
establir-ne el caràcter poètic i la mètrica . Hi consta un altre nom personal ,
VAEEREI LAVRA, la persona que es va encarregar de fer construir el monumen t
i molt possiblement la mare del difunt .

4. És un quadre no inscrit, possiblement reservat per a un altre text qu e
no es va arribar a gravar .

Aquesta descoberta motivà una actuació arqueològica a la recerca de nous
elements que ens permetessin documentar-la amb més detall . Al llarg de la
intervenció vam realitzar els treballs següents :

1. Excavació d'una cala (E) .
2. Garbellament de les terres remogudes en el decurs de les tasques d e

recuperació de l'estela .
3. Noves prospeccions a totes les feixes de terra dels voltants d'aquest a

partida, especialment a les Raboses de la Capitana, els Pedruscalls i a la Sort d e
Sant Jordi .

Dintre de la cala, vam localitzar-hi les restes d'una construcció, de la qua l
formava part un gran carreu de jaspi de la pedrera de la Cinta, molt ben tallat ,
de 160 x 66 x 63 cm .

El 3r nivell —dels 5 que hi vam poder distingir— correspon al sòl d'ocupaci ó
tardo-romana (s . 1v-v) . Coincideix amb el de la base del carreu de jaspi i de
l'estela, així com d'una sèrie de carreus més petits que aquí trobem forman t
mur .

Els estudis dels altres jaciments de la zona ens aporten més informació .
Per tot el cim del serral de Sant Miquel (100 m alt) —que forma un planell d e

forma escapular— hi ha un recinte que tanca un complex d'estructures mol t
adaptades al terreny . Al final del s . II o començament del segle I aC, s'establei x
un grup dalt d'aquest turó, amb objectius de tipus estratègic . i l'abandona a
partir de la segona meitat del segle I aC .

Al nord de Sant Miquel, ja en el pla, es troba la partida de les Raboses de l a
Capitana, on hem localitzat vestigis d'una necròpoli dels segles l-11 dC. Creie m
que aquest és l'indret d'on prové l'estela, concretament del sector on encara
són visibles alguns carreus molt ben tallats, que fins i tot podrien have r
constituït un mausoleu .

Atribuïm a la mateixa època de l'esmentada necròpoli les restes que e s
troben a la zona dels Pedruscalls, situada pocs metres abans d'arribar al nucl i
urbà de Vinebre .

Es tracta d'elements constructius —de vegades aprofitats per a usos dife-
rents— i d'altres vestigis que apunten l'existència d'un ample establiment rom à
en aquests moments ocult per les edificacions modernes .
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Fig. 1 . L'estela romana de J'inebre.

A partir del segle IIt dC, quan ja sembla que l'estació dels Pedruscalls decau ,
alguns grups humans s'haurien instal . lat a la partida de la Fontjoana, més a
prop del riu, on van aixecar unes construccions amb finalitats agrícoles, apro-
fitant elements trobats a la rodalia, entre ells l'estela . El gran bloc de jaspi de l a
Cinta, amb una cara totalment polida, fou utilitzat com a contrapès d'un a
premsa entre altres carreus perfectament escairats . Tots aquests elements n o
tindrien raó de formar part d'unes estructures tan pobres si no és la de se r
aprofitats en unes noves construccions ; ens ho prova el fet que aquest bloc d e
jaspi —provinent de Tortosa— és reformat in situ .
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B) Estudi ,¡ilolog>ic

Com hem vist abans, la inscripció presenta dos registres inscrits dels tre s
camps epigràfics previstos, el primer dels quals, en forma de tabula ansata ,
conté 3 línies de text de grandària de lletres superior al segon registre, qu e
forma un rectangle recolzat sobre un dels seus costats menors . Aquest sego n
camp conté 22 línies de text amb lletres de grandària inferior a la del prime r
registre més una línia un xic separada de les altres 22 que conté una fórmul a
final amb lletres de grandària força superior . El tercer registre, com ja hem dit ,
és anepígraf. Entre el camp epigràfic superior i el segon camp presenta, en e l
costat superior esquerre del marge, unes lletres esgrafiades a punta seca que ca l
examinar amb més cura .

Paleogràficament la inscripció no presenta massa singularitats . Algune s
lletres en el camp epigràfic superior són força elegants, o millor, cal•ligràfiques ,
corn és el cas de les T i de les V ; d'altres presenten una gran regularitat d e
traços, com és el cas de les R i de les B . Per contra, les E, L i F són de tret s
horitzontals curts . Això val també per a la línia 23 del segon camp, és a dir, l a
26 del text complet . El segon camp epigràfic presenta lletres d'una gran regula -
ritat dintre d'uns pautats o caixa força atapeïts . Malgrat això, es fa evident qu e
el lapicida ha pogut treballar amb més cura les línies que comportaven meny s
text . Cal destacar també la presència d'algunes 1 longae, corn és el cas de l a
inicial . L'estat de desgast del text en algunes línies, com la 4, la 7 o la 20, fa
difícil d'esbrinar-lo a partir dels soles de lletres conservats . El conjunt del tex t
d'aquest segon camp es presenta amb una densitat que fa difícil la lectura, pe r
més que a primer cop d'ull aquesta sembli senzilla . En la seva facies originària
el text devia presentar els bisells pintats, la qual cosa devia facilitar-ne l a

lectura . De tota manera, ens hem d'imaginar que el camp se'ns presentari a
amb el seu centre a l'altura dels ulls, fet que també devia afavorir la lectura ,
motiu principal de l'erecció d'aquest tipus de monuments i de la composici ó
de textos com el que ens ocupa .

La puntuació es fa mitjançant hederae al primer registre i amb punt s
rodons o triangulars al segon .

La ordinatio, és a dir, la paginació, o si es vol, la distribució del text en e l
monument, és molt acurada, i des d'un punt de vista epigràfic gairebé precio-

sista . Al primer registre les tres línies recullen : la primera, un nom complet ; l a
segona, un altre i, la tercera, els fets distintius del segon personatge, to t
indicant que és fill del primer i soldat de la legió sisena a Síria . El segon registr e
presenta encara una característica més notable, ja que, escrit en vers, fa que
cada una de les línies en contingui un de sencer sense depassar aquest límit ,
cosa difícil en ocasions i que comporta en algun cas l'existència de nexos

limitats . però, al mínim indispensable, així a la línia 20 del segon registre . L a
puntuació separa fins i tot la major part dels mots, amb la qual cosa l'artific i
queda encara més palès . Poques vegades s'esdevé que s'ultrapassi el cam p
epigràfic : es produeix, per exemple, a la línia tercera del primer registre i a la 2 0
del segon, així com a la final . En aquests casos l'escriptura es fa sobre la
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motllura, que aquí és un llistell inclinat . En algun cas depassa el llistell per
situar el text sobre la banda exterior del camp epigràfic . Evidentment aqueste s
sortides del camp epigràfic es fan només al costat dret .

Tipològicament l'estela té els paral . lels immediats a Tortosa, Mianes i
Tarragona . El para l . lel amb l'estela de Mianes és el més pròxim pel que fa a l a
presentació del camp epigràfic, que és també semblant al de dos blocs funerari s
de Tortosa . La pedra en tots els casos és molt semblant . Els paral . lels d e
Tarragona i els aspectes formals d'aquesta inscripció ens portarien a un a
datació entorn de l'any 100 dC, encara que res no s'oposaria a una datació u n
xic anterior . El contingut convé perfectament a una cronologia com la propo-
sada .

Des d'un punt de vista onomàstic cal destacar només –l'estudi es fa e n
tractar l'aspecte prosopogràfic– que Tardus és hores d'ara un hapax, puix que
es troba documentat ací únicament . De raresa semblant és el cognomen LAi -
R .-1, que és la dona de nom VALERIA que erigí el monument .

El segon registre presenta 22 versos, és a dir, 11 dístics elegíacs ; és, doncs ,
un carmen epigraphicum de considerable longitud, on s'alternen hexàmetres i
pentàmetres . La forma mètrica és molt correcta comparant amb el que é s
corrent en aquest tipus de composicions, generalment de caire funerari . No -
més es permet un cas de llicència a la línia 17 del segon registre, on escriu vias t
per via est, la qual cosa té un regust arcaïtzant que també es fa notar a eiras per
iras o deicas per dicas . En aquest ordre de coses, assenyalem també una form a
no assimilada, anplexus .

El contingut d'aquest poema explica que un soldat que havia complert to t
just divuit anys trobà segat el camí de la seva vida com a lectus miles de la legió
sisena a Síria, on es comportà amb valor . En una forma dialogada es dirigeix
als seus pares tot dient que es complaïa en la vida militar i que per a això havi a
nascut . Malgrat tot, la fortuna exercí les seves ires i no permeté que les seve s
despulles fossin sebollides a la seva pàtria, potser Vinebre o Tortosa . Sorgei x
en aquest punt el record del pare mort en circumstàncies que semblen ta n
dramàtiques com les del fill i que causaren el dolor que ara renovava la mare .
De tota manera, el poema es clou amb uns versos de consolació i acceptació de l
destí, malgrat les circumstàncies adverses . L'habitual petició al vianant per ta l
que no passi per alt l'epígraf i desitgi al difunt que la terra Ii sigui lleugera tanc a
la composició . L'última ratlla conté el nom de Valeria Laura, esposa de Gaiu s
lebutius Tardus, i mare de GaiusAebutius Verecundus, que dilargitur, és a dir ,

es féu càrrec del cost del monument, que hem d'interpretar en principi com a
cenotafi, ja que molt possiblement fou només un record dels difunts i no un a
veritable tomba .

Des d'un punt de vista literari, la composició presenta nombroses reminis-
cències d'altres poemes del mateix gènere . La fórmula inicial indicant els anys
és gairebé tòpica i presenta dificultats mètriques com ara és el cas . Els paral . lel s
més abundosos són els altres Carmina Epigraphica coneguts, fins i tot en zones
relativament properes . No manquen, però, reminiscències directes de Virgili, i
també conté un vers d'Ovidi sencer, només amb el canvi del me inicial per nec .
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No ens estendrem en aquest aspecte, que mostra el nivell de cultura assolit a l a
zona, bé que es pugui considerar de caire escolar .

Fins aquí el que podem denominar un avanç preliminar dels resultats que e s
poden obtenir quan l'anàlisi epigràfica i filològica del text arribi al seu terme .
Des d'ara, però, resulta clar que som davant d'un dels testimonis més impor-
tants descoberts a casa nostra en els últims temps en el camp de l'epigrafia .

C) Iconografi a

La part superior d'aquesta estela consisteix en un camp decorat am b
iconografia ben típica del món funerari romà : motius de simbologia astral i
L'heura . El tema de l'heura és al•legòric de la immortalitat ; amb la seva full a
perenne representa la renovació en el més enllà i la vida perdurable de l'ànim a
després de la mort .

Els altres dos elements, l'astre solar i el quart de lluna creixent, són comun s
al culte astral constatat per tota l'antiguitat, des d'orient, començant pe r
l'Índia vèdica, fins a les cultures de l'occident d'Europa . Tots aquests pobles
atribueixen de molt antic una importància primordial als dos grans astre s
celestes, en relació amb el destí de les ànimes després de la mort . De fet ,
hauríem de dir, que és una creença comuna a moltes cultures d'arreu de l a
terra, que la part immaterial dels éssers humans té una vida pòstuma a la lluna .

La relació del sol amb el més enllà, amb les regions de les tenebres i la mort ,
apareix ja a les hierofanies solars més arcaiques . Almgren i Hòffler han demos -
trat que hi ha una simbiosi d'elements solars amb elements del culte funerari i
ctònic-agrari . I fa ja molt temps que Mannhardt, Gaidoz i Frazer van demos-
trar que el complex solar de l'any i de la roda de la fortuna formaven part de l a
màgia i de la mística agrària de les antigues creences europees i del folklor e
modern . Blázquez no dubta a interpretar rodes i rosàcies de l'art ibèric amb e l
sol, potència vivificadora, protecció sobrenatural i esperança d'una futur a
vida astral . L'arqueologia brinda abundants representacions del culte solar ,
tant procedents de la cultura ibèrica com de la celta . Ara bé, l'estel del di a
representat a l'estela de Vinebre, amb els feixos d'espigues i les fulles d'heura ,
és únic dins de la iconografia solar . El sol pròpiament dit sembla estar repre-
sentat pels dos cercles concèntrics centrals, i els sis radis que parteixen d'el l
serien els raigs solars que infonen l'energia de la vida . Aquests raigs esta n
representats per feixos d'espigues de gra, el qual segurament es considerava
que reintegrava als morts el corrent vital . Però aquesta nova vida després de l a
mort serà perdurable, com indiquen les sis fulles d'heura entre els radis . La
funció de l'astre solar queda ben explicada : els morts en rebran l'energia pe r
ressuscitar en el més enllà, i aquesta energia, que és eterna, els proporcionarà l a
immortalitat .

Ara bé, on hem de situar aquest més enllà? Evidentment, a la lluna, co m
sembla voler indicar el dibuix del sol pràcticament inserit dins de les banyes d e
l'astre nocturn . Allí devien anar les ànimes dels morts, a renéixer corn reneix la
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mateixa lluna després d'acomplir el seu cicle mensual . Allí obtenien la forç a
necessària per regenerar-se, però en aquest punt calia l'energia eterna de l

sol .
A la península Ibèrica es pot rastrejar un important culte pre-romà al sol i l a

lluna, tant a l'àrea ibèrica com a la celta, que ha d'entroncar amb testimoni s
similars de la resta de països ceites d'Europa . En parlen els autors clàssics, i h o
reflecteix l'arqueologia . Per tant, creiem que la làpida que ens ocupa entronc a
més amb unes tradicions religioses indígenes, que van trobar una terra fèrti l
amb la introducció de la religiositat romana . Segurament no cal anar a busca r
influències forànies, sense menystenir, però, el sincretisme o fins el reforça -
ment que es pogués produir amb la dominació romana i els contactes filosòfic s
i religiosos que va propiciar.

El simbolisme de l'estela que tractem encaixaria, doncs, perfectament tan t
dins de la tradició ibèrica com de la romana . Pel primer cas només cal observa r
l'enorme similitud existent entre la que ens ocupa i les esteles ibèriques (potse r
ja d'època republicana) de Badalona i de Barcelona . Les dues tenen caràcter
funerari, són de pedra, de proporcions no gaire diverses a la de Vinebre ,
gravades amb baix relleu esquemàtic, representen l'astre solar al capdamun t
de l'estela i el quart de lluna al davall (a la de Barcelona hi havia dos dofin s
entre el sol i la lluna) . És a dir, que les dues pertanyen a una tradició, un estil i
unes creences absolutament emparentades amb les que respira la de Vine-
bre .

García Bellido (1949, p . 321-385) va estudiar com un grup homogeni le s
esteles funeràries que ell anomena «del NO de la península Ibèrica», que tene n
una clara relació amb la de Vinebre . Les classifica com d'arrel celta, basant-s e
en el seu parentiu formal amb les d'Europa central i en 1'antroponímia qu e
presenten . Alguna d'elles duu fins i tot la inscripció en caràcters ibèrics . Altre s
autors han anat reprenent les seves teories . Així . Blázquez (1983, p . 270 )
afirma que no es donen ni a la Bètica, ni a la Lusitània al sud del Tajo, ni en to t
el Llevant . Com hem vist més amunt, a Catalunya podem citar les dues d e
Barcelona i Badalona, a més de les esteles ibèriques amb simbologia astral d e
St . Hipòlit de Voltregà, de Tona i de Rubí, i força més ja d'època romana .
Sense anar més lluny, Alfóldy (1975) publica les número 645, 335, 216, 909 ,
210, totes amb representacions del sol i/o la lluna a la manera dels grup s
d'esteles esmentats . És cert que el nombre d'aquesta mena de monument s
funeraris és molt inferior a l'àrea catalana, i ibèrica en general, que a Galícia o
la Meseta nord, que a la Gàl•lia o la Pannònia, tant a l'època ibèrica com a l a
romana . Kooy (1981) s'ha plantejat a fons la qüestió de la distribució mol t
desigual dins de la França actual, i també, encara que més superficialment ,
dins d'Europa . però no arriba a cap explicació convincent .

Les esteles ibèriques citades de l'àrea catalana, així com les posteriors ,
d'època romana . que continuen duent simbologia astral, pensem que demos-
tren clarament que la iconografia de l'estela de Vinebre entronca amb creence s
religioses indígenes pre-romanes del món d'ultratomba . creences que, pe r
sincretisme religiós o simplement per addició, potser per la similitud amb



142

	

M . GENERA, M . MAYER, J . PONS, M . PREVOST I

certes divinitats o hierofanies greco-romanes, aviat devien quedar assimilade s
per la religió hispano-romana.

D) L'aspecte prosopogrà¡l e

Com acabem de dir, l'estela funerària de Vinebre és un cenotafi, el de C .
Aebutius Verecundus, fill i soldat de la legió VI a Svria . Curiosament, la llarga
composició mètrica en què es lamenta el dissortat destí d'aquest jove, mort al s
divuit anys lluny del seu país, a Svria, torna a fer esment de la condició milita r
del difunt, a qui es qualifica de lectus miles, és a dir, de soldat escollit .
Tanmateix, al costat del seu nom, també hi figura, sense cap precisió, el d'u n
altre personatge d'igual gentilici, C . Aebutius Tardus, cosa que posa de mani-
fest la dimensió familiar del monument . Què sabem doncs d'aquests Aebutii
de la Ilercavonia?

D'entrada, hem de dir que el nom Aebutius no és un gentilici gaire freqüen t
en el món romà . On n'hi ha més exemples, una quarentena escassa, és a Itàlia .
Epigràficament, també apareix testificat a diverses províncies de la zon a
europea de l'Imperi . A Hispania en tenim alguns exemples: un a Lusitania, a
Veiros (CIL, II, 167) ; els altres, als conventus nord-occidentals de la Tarraco-
nensis, a Bragança (CIL, II, 2500) i a Legio (CIL, II, 2672-2673) . D'altr a
banda, entre els duumvirs que apareixen en les encunyacions de la seca de l a
colònia de Caesaraugusta, fundada per August amb llicenciats de les legion s
IIII, VI i X, hom hi troba un Sex . Aebutius, en moneda fraccionària d'època d e
Tiberi (Villaronga, 1979, p . 284) . Per tant, Aebutius fou un nom preponderant-
ment itàlic, rarament present a Hispania .

D'acord amb això, podem pensar que els nostres Aebutii eren probable-
ment d'origen itàlic, possiblement arribats a la Península com a militars ,
segons comentarem més endavant . Amb tot, aquest possible origen forà con-
trasta amb l'indigenisme que traspua la iconografia de la làpida .

Poca cosa més podem dir dels Aebutii de Vinebre . Cal, però, que tracte m
d'una qüestió particularment interessant : la destinació de C . Aebutius Vere-
cundus a la legió VI a Svria .

Com és sabut, el numeral VI, com passa amb tants d'altres dins l'exèrci t
romà, no era exclusiu d'una única legió, sinó que era dut simultàniament pe r
més d'una unitat . A quina d'aquestes s'allistà, doncs, el jove Verecundus ?

Tractant-se d'una inscripció hispànica, de seguida hom pensaria en la legi ó
VI Viciri_x, que romangué llarg temps a la Península, des de les Guerre s
Càntabres fins a la Guerra Civil del 68-69, en la qual donà suport a la revolt a
de Galba, llavors governador de la Citerior . Durant el Principat d'August, ho m
té constància de la participació d'aquesta legió en diverses i importants inicia-
tives dutes a terme en terres del nord-est de la Península : la fundació de la
colònia de Cesaraugusta, la construcció d'algunes vies que partien d'aquest a
ciutat cap al nord i l'edificació del pont de Martorell sobre el Llobregat .
Tanmateix, la legió mai no fou destinada al Pròxim Orient : de resultes de l a
revolta bàtava, la legió sortí d'Hispania l'hivern del 69-70 per dirigir-se al Rhin
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inferior, on restà fins a Trajà, i a partir d'Adrià fou aquarterada a Britannia .
Per tant . la seva història es desenvolupà en les terres occidentals de l'Imperi .
Es, doncs, difícil d'imaginar que Verecundus hagués servit en aquesta uni-
tat .

Això no passa si pensem en la legió VI Ferrata, que com l'anterior tamb é
provenia de l'antiga legió VI de César . La part d'aquesta legió que restà a
Occident amb Octavià constituí la VI Victrix ; la que anà a Orient amb Antoni ,
la VI Ferrata . Des d'un primer moment, aquesta unitat restà aquarterada a
Siria, si bé passà a les veïnes terres de Palestina en el segle u . Tota la seva
història es desenvolupà en aquestes terres d'Orient, d'on només sortí e n
comptadíssimes ocasions . Així, la «legio VI in Siria» de la inscripció d e
Vinebre no devia ser altra que la legió VI Ferrata ; de la mateixa manera que ,
per exemple, la «Leg(io) VI ex Hispania» d'un epígraf d'Itàlia (CIL, XI, 3312 )

ha d'identificar-se amb la legió VI Victrix.
Admetent aquesta segona identificació, en què s'adiuen perfectament uni-

tat i territori de destinació, hauríem de concloure que Verecundus s'allistà e n
una legió situada a l'altre extrem del territori romà. contràriament a allò que
era més usual : fer-ho en una legió geogràficament propera . Amb tot, això no
era un fet insòlit .

Efectivament, limitant-nos a les inscripcions hispanes i a la unitat que en s
ocupa, hem de dir que la rica epigrafia de Tarraco testimonia dos .flamines
provincials de la Citerior que prèviament havien estat tribuns militars de l a
legió VI Ferrata (RIT, 300 i 306) . D'altra banda, hom també hi coneix l a
inscripció sepulcral, no anterior als Severs, d'un frumentari de la legió VII

Gemina P.F. i beneficiari consular, el qual, encara que originari de la Baetica,
havia iniciat la seva carrera militar en aquell cos : «probato in legione VI
Ferrata» (RIT, 193) .

Ara bé, en el cas que comentem, cal tenir present dues circumstàncie s
particulars que poden ajudar-nos a comprendre'l millor .

En primer lloc, la procedència de la inscripció, localitzada vora l'Ebre, un a
activíssima artèria comercial durant l'antiguitat . Com hem comentat en altre s
ocasions, la Dertosa romana, enllaç de la navegació de l'Ebre i de la marítima ,
degué constituir una plaça d'una intensa vida marinera i mercantil, singular -
ment il . luminada per les seves encunyacions i la seva epigrafia . Entre el s
habitants de la ciutat, familiaritzats, sens dubte, amb els altres ponts de l a
Mediterrània, hi devia haver, doncs, una arrelada tradició de navegació . que
possiblement ajudà Verecundus a enrolar-se en una legió tan allunyada del seu
país .

En segon lloc, hem de referir-nos a un centurió de nom Aebutius, destinat a
Palestina a finals del regnat de Neró, que lluità en la primera guerra jueva .
Aquest personatge, de reconeguda valentia, ens és conegut per l'historiado r
jueu Flavi Josep, testimoni d'excepció de la contesa, de primer com a cap d e
les forces rebels a Galilea . després col . laborant amb els romans . Gràcies a la
seva detallada narració coneixem la participació d'Aebutius en diversos fet s
d'armes : primers combats de Flavi Josep contra els romans a Galilea (Vit ., 24),
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presa de Jotapata després de l'arribada de Vespasià a l'escenari de la guerra
(Bell . lud ., 111, 7, 3) i, finalment, conquesta de Gamala, en què fou mort (Bell .
lud . . IV, 1, 5) . .lebutius fou, sens dubte, un oficial que degué distingir-se
durant e!s primers anys de la guerra .

D'altra banda, el mateix Flavi Josep també ens informa de la participaci ó
de la legió VI Ferrata, amb les altres de l'exèrcit de Siria, en la primera guerra
jueva, en la fracassada expedició contra Jerusalem de Cestius Gallos, governa-
dor de Siria, operació en la qual morí el seu legat (Bell . Iud ., I1, 18, 9 ; II, 19, 7) .

Òbviament, no podem pensar que el miles de la legió VI Ferrata C. ,4ehu-
tius 1'erecundus, mort a Siria als divuit anys, i el centurió :lebutitts, destinat a
Palestina a finals del regnat de Neró, fossin la mateixa persona . Tanmateix, e l
fet que duguessin un nomen similar. com hem dit, no gaire freqüent, menys
encara al Pròxim Orient, i Ilur comuna professió militar no permeten descarta r
una possible relació de parentiu, no desmentida perla cronologia de la inscrip-
ció ; relació que, en aquest cas, possiblement no hauria estat aliena a la destina-
ció de Yerccundus en terres de Siria . De fet, no és descartable que aquest jove ,
un lectus miler, s'hagués allistat en un exèrcit . el de Si ria, on un familiar seu
havia aconseguit de distingir-se en la recent guerra jueva . En aquest cas ,
hauríem de pensar que els nostres lebutii haurien estat una família itàlic a
d'arrelada tradició castrense (una mena de dinastia militar), cosa que ajudari a
a entendre millor el text de la inscripció de Vinebre i àdhuc el tipus i l a
iconografia del monument .

En fi, abans de concloure aquestes pàgines . no voldríem deixar d'assenya-
lar un fet fortu'it ocorregut a Dcrtosa en els mateixos anys de la primera guerr a
jueva, fet que il . lustra els contactes i les relacions de tota mena que hi devi a
haver entre els ports de tota la Mediterrània, també entre les costes catalanes i
les del Próxim Orient . En referir-se a la revolta de Galba . Suetoni (Suet . ,
Galba, X, 1) comenta, entre altres bons auguris que precediren la sublevació ,
l'arribada a Dertosa d'una nau d'Alexandria, carregada d'armes, sense pilot ,
mariners ni passatgers . Precisament, durant aquella guerra, Alexandria vis -
qué, com altres poblacions properes a Palestina . esclats de violència entre l a
població local i la colònia jueva, en aquest indret molt antic i importan t
(Joseph . . Bell . lud ., II . 18, 7 ; II, 18 . 8) . Casualment, l'episodi consignat pe r
Suetoni torna a posar-nos en contacte Dcrtosa amb les agitades terres de l
Pròxim Orient d'aquells anys .
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Les darreres intervencion s
arqueològiques a Barcelona
J .O. GRANADO S

INTRODUCCI Ó

Des del 1982 l'actual Servei d'Arqueologia de la Ciutat ha anat fent u n
seguit d'intervencions arqueològiques aprofitant les actuacions urbanístique s
freqüents, per tal de delimitar i definir les zones d'interès arqueològic que e s
conserven al subsòl del terme municipal de Barcelona .

La informació acumulada durant molts anys va permetre en un princip i
l'elaboració d'una primera carta provisional que permetia identificar algunes
de les zones conegudes i així, provisionalment, es podia reglamentar i regula r
les actuacions edificatòries sobre aquests indrets, condicionant la concessió d e
permisos i llicències d'obres a la realització d'un informe arqueològic i, e n
conseqüència, a la realització d'una excavació informativa sobre el solar afec-
tat . En cas de donar un resultat positiu, l'excavació es feia extensiva a tot e l
solar, de forma prèvia a l'inici de l'execució de les obres .

Aquest sistema d'actuació requereix una definició de funció, una delimitació i
una valoració més acurada del patrimoni arqueològic existent i conegut .

Les dificultats que implica programar treballs d'excavació dins d'una ciu-
tat quasi totalment construïda obliguen a aprofitar de manera sistemàtica le s
zones lliures o en edificació com a possibles fonts d'informació i punts a
sondejar des del punt de vista arqueològic .

En el decurs de l'any 1989, a Barcelona s'ha anat implantant una sistemàti-
ca en aquest tipus d'intervenció, solucionant els problemes que la fan possibl e
des del punt de vista de l'execució i del finançament .

En aquest sentit, presentem un breu apunt dels resultats obtinguts en tre s
grans intervencions fetes amb motiu d'unes obres d'equipament a l'interior d e
la ciutat .

Cadascuna d'aquestes intervencions obeeix a un projecte elaborat pel Ser-
vei d'Arqueologia de la Ciutat i dut a terme mitjançant la creació d'un equip
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constituït per tècnics d'arqueologia contractats, que actua sota la direcció del s
tècnics del Servei .

La primera intervenció està relacionada amb el projecte de construcci ó
d'un aparcament al nivell superficial d'un ample solar situat al barri del Raval ,
entre els carrers Tàpies, Sant Pau i Riereta, immediat a l'absis de l'església i
monestir de Sant Pau del Camp .

La seva situació en un punt on havien estat localitzades restes de l'èpoc a
romana i algunes tombes feia suposar l'existència en aquest punt, distant de l a
ciutat romana, d'un assentament romà anterior a la construcció del monestir ,
així com de diverses restes de les construccions aixecades en èpoques poste-
riors, en consolidar-se el teixit urbà i construir-se el Raval a partir del segl e
xvui-xix (edificacions industrials i residencials) .

La segona intervenció, corresponent a l'avinguda de la Catedral, té l a
finalitat de valorar les restes del subsòl i veure la possibilitat de construir u n
aparcament soterrani .

Aquest ample vial va ser construït sobre una àrea ocupada fins als anys 40 i
50 per diverses illes de cases, delimitades pels carrers Bou de la plaça Nova i d e
la Corribia, actualment desapareguts .

Aquestes restes es remunten als segles xilt i xiv, però hi ha documentaci ó
que parla d'un principi d'urbanització a la zona en els segles Ix i x (la Vilanova
dels Arcs Vells) . Era important la seva proximitat a la muralla romana i a un a
de les vies que donaven a la porta romana nord-oest, situada a l'actual plaç a
Nova. La possibilitat de descobrir les estructures externes a la muralla, e l
traçat de l'aqüeducte o els annexos a la vil . la romana de la plaça d'Anton i
Maura, feia preveure uns resultats importants .

La tercera d'aquestes intervencions ha tingut com a centre la plaça de Sant
Miquel, al mig de la ciutat romana . La finalitat era un estudi per a valorar le s
restes arqueològiques en funció d'un projecte d'aprofitament del subsòl .

En aquest punt ja s'havia fet una intervenció entre els anys 1968 i 1975, qu e
va posar al descobert les restes d'unes termes romanes, el segment d'un carrer i
la façana d'una casa romana, de la qual es posaren al descobert algunes estan -
ces .

Finalitzades o a punt de finalitzar aquestes intervencions, hem cregut
adient presentar-ne un primer esbós dels resultats .



Excavacions arqueològiques a l'entorn
del monestir de Sant Pau del Cam p
ALBERT BACARIA, EMÍLIA PAGÈS 1 FERRAN PUI G

Al principi de 1989 es van iniciar els treballs d'excavació del solar ubicat a l
costat del monestir de Sant Pau, concretament entre aquest edifici, el carrer de
Sant Pau, la prolongació de Riereta i el carrer de les Tàpies, al barri del Raval .
Es tracta d'un solar planer, on es construeix un aparcament semisoterrani qu e
forma part del futur parc de Sant Pau del Camp .

Els primers treballs, realitzats l'any 1988, van consistir en una campanya
de prospecció informativa, prèvia a la realització del projecte, amb l'obertura
de 40 sondeigs de 2 x 2 m repartits al llarg de tota la superfície del solar ,
l'objectiu de la qual era confirmar la presència de restes arqueològiques en el
subsòl i calibrar-ne l'estat de conservació i la importància .

Els primers resultats van ser positius, amb la troballa de restes arqueològiques
molt malmeses —una àrea de necròpolis i restes constructives datables en èpoc a
romana— localitzades en una zona àmplia, d'uns 3 .000 m 2 , que va fer imprescin-
dible la realització d'excavacions en extensió per tal de documentarles .

La intervenció ha posat al descobert un conjunt d'estructures que forme n
part d'una seqüència estratigráfica compresa entre una època prehistòrica i un
moment modern .

la fase

Correspon als nivells més baixos del solar, on es localitzen, en una zona
situada en l'angle del carrer de Sant Pau amb el de la Riereta, restes bastan t
disperses d'un jaciment datable a l'edat del bronze, les dades del qual n o
podem avançar donat que encara està en procés d'excavació . '

2a fase

Després d'uns estrats pràcticament estèrils, hi trobem les restes d'un assen-
tament romà, amb fragments de fonamentacions de pedra seca, repartides a l
llarg de tota la meitat nord de l'excavació . La presència d'una àrea amb

1 . Excavació dirigida per Robert Farré .
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concentració de fons de dollium in situ, un pou per a extracció d'aigua i la sev a
situació ens confirmen que es tracta d'una vil . la rústica pertanyent a l'ager d e
Barcino . El seu mal estat general de conservació impedeix una interpretaci ó
acurada de les estructures exhumades .

Cronològicament, cal situar la vi l . la, segons els materials apareguts, entre e l
segle I i uI dC, amb una pervivència, probablement sectorial, fins al segle v .

Als voltants de la vil . la es localitzen unes zones d'enterrament . Concreta-
ment, en la zona més propera al monestir i al carrer de Sant Pau es van pode r
estudiar 20 enterraments, corresponents a 22 individus, i prop del carrer de le s
Tàpies es va localitzar un enterrament aïllat . Es tractava d'enterraments mol t
deteriorats, que impedien, algunes vegades, distingir la tipologia de la tomba .
Els enterraments identificats corresponen a tombes de tegulae, àmfora o taü t
de fusta . En general, es tracta d'individus adults, encara que s'han localitzat 3
infants, alineats paral . lelament o perpendicularment al carrer de Sant Pau .
Aquest conjunt presenta, com passa sovint en necròpolis d'aquestes caracterís-
tiques, un problema d'indefinició cronològica . Caldrà datar-la, lògicament, e n
relació amb la vida de la vil . la .

Una menció especial mereix una construcció situada en un extrem de l a
necròpoli . Es tracta dels fonaments d'un edifici de forma quadrangular d e
5 x 6,5 m, construït en opus caementicium, que sembla correspondre a u n
mausoleu senyorial . Els dos costats perpendiculars al carrer tenen un grui x
d'1,40 m, mentre que els altres són d' l m d'amplada . L'interior, que havi a
estat espoliat totalment, presenta restes d'un envà, de 0,50 m de gruix, adossat
al mur més meridional, que compartimentava la cambra . L'exterior del mau-
soleu havia estat, per les restes que s'han localitzat al seu voltant, folrat am b
carreus de marbre blanc, i devia estar decorat amb motllures i algun gru p
escultòric . El mausoleu es pot datar del segle iv o v .

3a fase

Després d'un gran buit cronològic, on no trobem mostres de cap men a
d'activitat humana al solar, es comencen a localitzar restes arqueològique s
datables entre els s . xln i xlv . Cal destacar la presència d'un pou, amb gra n
quantitat de catúfols en els nivells de colmatació, que ens indiquen la utilitza -
ció d'una sínia per a l'extracció d'aigua .

4a fase

Posteriorment, i ja abandonant la funció agrícola de la zona, trobem l a
primera urbanització del solar, amb restes arquitectòniques repartides al llar g
de la façana del carrer de Sant Pau, que corresponen a construccions domèsti-
ques . Així, hi trobem una alta concentració de pous morts i fonamentacions ,
amb materials datables en els s . xv, xvi i xvu .
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5a fase

A partir del s . xix es realitzen les construccions fabrils típiques d'aquest a
zona del raval, amb cambres soterrades per accionar les màquines de vapor, i
gran quantitat de serveis que malmeten intensament els nivells arqueològic s
anteriors . Aquestes construccions han estat enderrocades recentment pe r
construir-hi el futur parc .



Intervenció a l'avinguda de la Catedra l
MÒNICA BLASCO, CARME MIRÓ i CAROLINA ROVIR A

El sector de la ciutat on es realitzarà l'excavació abasta tota l'avinguda de l a
Catedral, des de la plaça Nova fins a la Via Laietana, fora del recinte de l a
ciutat romana però tocant a la muralla . En època romana formaria part d e
l'ager, on sabem que hi havia algunes estructures, unes, rurals, d'altres, d'en-
ginyeria pública .

No constituí pròpiament una àrea d'expansió de l'urbs fins al s . tx dC ,
moment en el qual es començà a edificar el barri d'extramurs de Vilanova del s
Arcs, el nom del qual recorda l'antic aqüeducte romà . A poc a poc es configurà
la xarxa urbana que va perdurar fins al 1942, moment en el qual s'inici à
l'enderroc sistemàtic d'aquestes cases fins al 1957, en què l'avinguda de la
Catedral va quedar definitivament tal com la coneixem actualment .

L'equip inicial que realitzà l'excavació constava de tres arqueòlegs, M .
Blasco, C . Miró i C . Rovira, dues dibuixants, I . Campi P. Manuel, de 10 a 1 5
auxiliars (estudiants i llicenciats de poc) i 8 obrers . Més tard, i per al seguiment
i control de la realització de les rases on calia instal•lar nous serveis d e
clavegueram i de telèfons, es van contractar dos arqueòlegs més, L . Gonzálve z
i T . Portillo .

La superfície de l'excavació —de poc més de 5 .000 m 2 — va haver de se r
dividida en tres sectors (A : de la plaça Nova a la Pia Almoina ; B : fins al carre r
Tapineria/Joaquim Pou; i C: fins a la Via Laietana) per raons totalmen t
alienes a nosaltres, com és un pas per a vianants i un important nus de servei s
moderns en funcionament . També es va deixar un passadís central longitudi-
nal a tota l'excavació, que coincidia amb el traçat de la claveguera centra l
moderna, i que es va aprofitar per a l'accés de màquines i camions .

Es va arribar a documentar un 70% del total de l'àrea que ocuparà e l
pàrquing aplicant el mètode d'excavació estratigràfica i de registre proposa t
per E . C. Harris .

A l'àrea afectada pel projecte de l'aparcament no s'hi havia treballat ma i
exhaustivament fins a la nostra intervenció, que va anar precedida d'una sèrie
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de sondeigs realitzats per Núria Molist a principis de 1989, que ens va n
proporcionar un mostreig estratigràfic de tota l'àrea en qüestió . A més a més ,
coneixíem l'existència d'algunes estructures properes que podien tenir conti-
nuïtat a la nostra zona ; tal és el cas de la vi l . la alt-imperial . Per altra banda, a l a
plaça Nova havien estat ja descoberts els fonaments d'alguns pilars dels aqüe-
ductes romans que abastien d'aigua la ciutat romana .

De l'època alt-imperial hem pogut documentar la fonamentació dels pilars
dels dos aqüeductes que abastien la ciutat de Barcino des del Besòs (San t
Adrià), dels quals sols coneixem el seu traçat final al carrer Capellans i la plaç a
Nova; les banquetes són de planta quadrada, construïdes amb pedres sens e
desbastar i lligades amb morter de calç .

Quant a la vil . la d'Antoni Maura, tan sols hem trobat dos murs d'un a
habitació pavimentada amb opus signinum durant el rebaix de la rasa per o n
ha de passar la claveguera moderna, en el tram de cruïlla de l'avingud a
Catedral amb el carrer Tapineria .

Entre el Pla de la Seu i els aqüeductes de la plaça Nova, es va documentar, a
més, un gran retall a la roca que discorre més o menys paral . lel a la muralla i
que, a mesura que s'acosta als aqüeductes, es va tancant suposadament fins a
topar amb la muralla ; fins a aquest moment no ha estat possible confirmar-ho ,
perquè eren fora de ('àrea afectada pel pàrquing, però els trams que en conei-
xem semblen indicar-ho . Tan sols es van poder realitzar sondeigs puntuals ; l a
secció és en forma d'u, l'obertura màxima de la qual fa 23 metres de la murall a
i la seva cota més profunda és de sis metres . Aquest gran retall es va ana r
omplint al llarg de tot l'Imperi amb tota mena de deixalles —detritus, reste s
ceràmiques fragmentades i evidents signes d'aigües estancades . Pel que fa a l a
seva funció, sembla clar que no es tracta d'un fossat defensiu, perquè n o
envoltava tota la muralla ; la hipòtesi més plausible és que fos un canal de
drenatge o recollida d'aigües .

Finalment, també hem trobat nombroses sitges reomplertes amb materia l
baix-imperial, moltes d'elles practicades a la roca i la majoria escapçades pe r
construccions posteriors .

L'expansió urbanística en aquesta àrea s'inicia en el s . Ix dC i no abans, atès
que devia formar part de l'ager immediat a la muralla romana i, per tant, era
zona no urbanitzable .

En el s . xiv els carrers de la Corribia, Bou de la plaça Nova, Infern, Riera de
Sant Joan i Ripoll s'urbanitzen definitivament, segons la documentació escri-
ta . De restes constructives no n'hem constatat, exceptuant alguns pous oblite-
rats al segle xlv .

En el s . xvi les cases de davant de la Catedral del carrer de la Corribia va n
ésser enderrocades, i es va configurar una plaça pública que va perdurar fins a l
s . xx . Aquest és el motiu pel qual hem trobat les úniques restes constructive s
clarament medievals —dos murs i un paviment de rajola—, que si bé no podem
emmarcar-les cronològicament amb precisió ara per ara, sí que dispose m
d'una data ante-quem . Durant els s . xviü-xix els carrers i les seves case s
experimentaren grans reformes, que es tradueixen en nou clavegueram i pavi-
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mentació, l'edificació de més plantes i sobretot en la construcció de soterranis ,
molts d'ells de caire industrial o de magatzem, que trenquen les restes del s
habitatges anteriors i que perforen, en la majoria dels casos, fins i tot la roca
mare . L'última gran modificació urbanística del sector en qüestió fou l'ende-
rroc de les cases, entre el 1942 i el 1957 moment en el qual queda altra vegad a
al descobert la muralla romana .



Excavació arqueològic a
a la plaça de Sant Mique l
MARÍA RAYA DE CÁRDENAS 1 BEATRIU MIRÓ JUÁRE Z

El motiu inicial de les intervencions arqueològiques a la plaça de San t
Miquel foren les nombroses troballes localitzades per les diferents remodela-
cions urbanístiques que s'hi dugueren a terme .

Fins arribar a l'any 1989, no s'havia intervingut més arqueològicamen t
d'ençà que entre els anys 1968 i 1975, es varen realitzar diverses campanye s
d'excavació .

Els treballs de 1989 es van dividir en dues fases . La primera, des de 1' 1 d e
març fins al 15 d'abril i, la segona, des de 1'1 de juliol al 15 de desembre .

En un primer moment es fan tres cales a la meitat sud de la plaça, una de le s
quals coincideix amb l'angle SO de I'insula, ja excavada el 1973 . Aquesta ens
servia com a guia de relació entre les antigues estructures i les noves . L'objectiu
d'aquestes cales no fou cap més que saber si les noves dades eren prou signifi-
catives com per ampliar l'àrea d'excavació en aquest sector . S'obtinguere n
nivells in situ, i es va documentar una habitació amb paviment d'opus tessella-
tum delimitat per tres murs, un dels quals coincidia amb la façana exterior d e
la casa . La cala situada més a l'est només va donar un mur paral . lel al mu r
nord, tallat per edificacions modernes . Vistos els resultats, s'amplià en un a
extensió de 25 x 18 metres . Les dades obtingudes en un primer moment sobre
el terreny podem dividir-les en quatre fases :

— Fase fundacional . S'ha conservat la planta d'una domus amb un atr i
que conserva l'estany i un brocal d'un pou . Al voltant del pòrtic ens trobe m
amb un total de set habitacions i el vestíbul d'entrada . Els murs de la façan a
estan fets amb opus vittatum arrebossats d'estuc per l'interior . Els envans, e n
canvi, estan fets en opus incertum, igualment arrebossats . Els paviments só n
tots d'opus signinum i opus tessellatum (dibuix geomètric de floretes en blanc i
negre), documentat en el pòrtic, el vestíbul i un dels cubicula . Sabem, pel
procés d 'excavació, que la casa experimentà una sèrie de remodelacions, qu e
no podem precisar quan es produïren perquè s 'està estudiant .
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—Fase tardana . Aquesta la dataríem entre els segles 1v i vil aproximada-
ment, i hi apareixen uns murs i llurs banquetes fets amb pedres mitjanes i
irregulars lligades amb terra . Altres estructures serien clavegueres i pous .

—Fase medieval i moderna . Poc podem dir d'aquestes a causa de l'escas-
setat de dades ; només podem parlar de sitges i pous .

—Fase contemporània . Són les estructures dels segles XVIII i xix, que
foren enderrocades en el moment de fer el nou edifici de l'Ajuntament ver s
1964-65 .

.tilaterials

Les ceràmiques localitzades són les següents : terra sigillata sudgàl•lica i
terra sigillata hispànica, poc representades ; terra sigillata clara africana, am b
predomini de la manufactura D i bastant representada ; en menys quantitat, le s
paleocristianes grises ; a continuació les medievals grises, molt poc nombroses ,
juntament amb les de reflexos metàl . lics i la blava catalana .

Els metalls els engrossen la numismàtica i els elements personals . Mencio-
nem també els marbres pertanyents a restes d'escultures i d'ornament arqui -
tectònic .
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Excavacions arqueològiques a l
monestir de Sant Pere de Rodes .
Primers resultats
MONTSERRAT MATARÓ, JOSEP BURCH ,

JUDIT LLOPART, ANNA M . PUIG,

FRANCESCA TIÓ, GEMMA VIEYRA

SITUACIÓ DEL MONESTI R

El monestir benedictí de Sant Pere de Rodes es troba situat en el term e
municipal de Port de la Selva, a la comarca de l'Alt Empordà . Es localitz a
exactament a 42° 19' 23" lat. nord i 3° 10' 2" long. est . La seva situació a l a
serra de Rodes, a uns 520 m sobre el nivell del mar, li proporciona un a
estratègia visual important que permet dominar el litoral des del golf de Lle ó
fins al cap de Creus .

Fou declarat Monument Nacional l'any 1930 i protegit pel Decret de 2 2
d'abril de 1949 sobre protecció de castells espanyols i posteriorment també pe r
una disposició addicional de la Llei de 1985 del patrimoni històric espa-
nyol .

Actualment s'arriba al monestir per dues vies d'accés : la carretera que surt
de Vilajuïga i que, travessant la serra de Rodes en uns 10 km, dóna a la façan a
principal situada a ponent ; l'altre accés és la carretera que, vorejant el monesti r
per la banda nord, arriba fins a Port de la Selva .

ZONES D'ACTUACIÓ 1 METODOLOGIA EMPRAD A

Dins del projecte d'estudi global i pluridisciplinar de Sant Pere de Rodes,
l 'equip d 'arqueologia hem portat a terme dues campanyes d 'excavació . La
primera ha afectat tres cossos arquitectònics independents, com són el Pala u
de l'Abat, les Sagristies Noves i el Refectori, tots destinats a una propera
consolidació i rehabilitació . La segona campanya d'excavació s'ha centrat e n
el pati d'entrada al monestir i en l'església de Santa Helena, situada aproxima-
dament a 1 km al nord del monestir, i que forma juntament amb Sant Pere i e l
castell de Sant Salvador el gran conjunt medieval de la serra de Rodes .
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Fig. 1. 1 Vista dc' la Jàçana nord del monestir de Sant Pere de Rodes (fotogrulia
de Jordi S. Carrera )

La intervenció arqueològica en les dues darreres zones esmentades no s'h a
acabat i, per tant, aquestes zones no són objecte d 'aquesta tribuna . Centrem,
dones, el present article en el Refectori . Sagristies Noves i Palau de ('Abat .

Cadascun dels llocs on hem actuat ha estat considerat com una zon a
independent dins del conjunt monàstic, en tant que es tracta sempre d'estruc -
tures tancades, és a dir, d'edificis que podem considerar aïllats i amb un a
funció pròpia, però que cal tractar alhora com una part integrant del monu-
ment . Partint d'aquesta premissa. cada un dels edificis s'ha identificat amb u n
número de zona . Així mateix, i amb la intenció de facilitar el treball d ' excava-
ció, registre i posterior interpretació, cada una de les zones ha estat dividida e n
sectors . S'han considerat sectors diferents cada una de les estances interior s
dels edificis delimitades per estructures o elements arquitectònics que perme-
ten considerar-les com a espais individualitzats .

L'objectiu de la nostra intervenció a Sant Pere de Rodes és el de pode r
establir i diferenciar les diverses fases constructives i remodelacions de cara a
la consolidació i la restauració dels diferents edificis . Amb aquest propòsit ,
hem practicat, sempre que ha estat possible . una excavació en extensió .

Per als edificis de les Sagristies Noves i el Palau de l'Abat . on l'excavació e n
extensió ha estat possible, hem tractat cada un dels elements arqueològics, j a
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sigui sedimentològic o arquitectònic, com una unitat estratigràfica única . Això
ha comportat la realització d'una fitxa basada en el sistema Harris-Carandini ,
en la qual s'analitzen les relacions estratigràfiques de les diferents unitats, i
permet proposar en la majoria dels casos un terniinus ante queni i post queln .
Aquest registre estratigràfïc es complementa sempre amb el documental, e l
qual comporta la realització de la planimetria, així com de la fotografia del s
diferents elements i conjunts arqueològics .

L'estudi final de cada un dels edificis ha de comptar amb la participació d e
diversos especialistes . com són arquitectes . historiadors de l'art, documenta-
listes, antropòlegs, arqueòlegs especialitzats en l'estudi de la fauna, de l a
carpologia, dels metalls i del paisatge, numismàtics . . ., treball interdisciplina r

que ha de permetre a llarg termini establir les diferents fases constructives i
ocupacionals del conjunt monàstic .

EL REFECTOR I

El Refectori és un edifici situat al sud del claustre (fig . 2 .1) . La nostra
intervenció en aquesta zona ha estat forçosament limitada a recuperar mitjan-
çant la fotografia i el dibuix el petit testimoni deixat per Miquel Oliva en e l
soterrani, ja que la resta fou buidada a finals de la dècada dels anys 60, èpoc a
en la qual foren restaurades diverses parts del monestir . Això no obstant, he m
pogut constatar que existia en el soterrani un paviment de calç a nivell d'un a
porta, actualment tapiada, que permetia una sortida a l'exterior, cap al lloc o n
devien situar-se en l'època els horts del monestir . Aquest soterrani comunica -
va amb la planta pròpiament dita del refectori a través d'una escala retallada a
la roca mare . Malauradament, les obres efectuades en els anys 60 no ens ha n
permès donar cap datació de l'edifici .

LES SAGRISTIES NOVE S

L'edifici de les Sagristies Noves és potser una de les dependències de l
monestir menys conegudes fins ara . tant des del punt de vista arquitectòni c
com històric . L'única notícia documental que en tenim és una breu referènci a
que fa el cronista Jeroni Pujades en la seva Crònica universal del Principal de
Catalunya, escrita a principis del segle xvn, quan diu que va copiar una sèri e
de noticies referents a la fundació del monestir d'un llibre gran, escrit e n
pergamí i titulat Especulem Sancli Petri Rodensis, el qual es guardava a l'arca
gran de l'antiga sagristia, tocant al cor, lloc que servia d'arxiu quan l'any 160 6
ell visità el monestir .

Les Sagristies Noves es troben situades a l'extrem nord-oest del conjun t
monàstic, adossades a la nau septentrional de l'església entre la torre de San t
Miquel i la Galilea (fig. 2 .2) . Arquitectònicament queden configurades com u n
edifici de planta rectangular de tres pisos, dels quals es conserva només la
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planta baixa i la part occidental del primer . El primer pis, a l'igual que e l
superior, estaria, en origen, cobert amb voltes de maó pla i s'hi devia accedir a
través d'una porta oberta al bell mig de la nau de tramuntana de l'església . Un
altre accés està situat a la façana de ponent del creuer . L'accés a la planta baix a
és possible a través d'una altra porta oberta a la façana oest de l'edifici . La
comunicació entre la planta baixa i els pisos superiors se solucionà per mitj à
d'una escala situada a l'angle nord-est .

Malgrat que aparentment sembli un conjunt homogeni, una lectura acura-
da dels paraments i nivells estratigràfics permet observar diversos moments d e
construcció .

El primer moment està representat per una petita estança d'uns 12 m 2 que
per les seves característiques constructives hem considerat de cronologia ante-
rior a la resta del conjunt . Aquesta habitació es troba encaixada entre la façan a
de la nau de tramuntana de l'església i el braç nord del transsepte, des d'o n
s'accedeix a través d'una escala. Els murs que delimiten aquesta estanç a
aprofiten alguns elements de l'església, com són la banqueta i el contrafort, pe r
a recolzar-s'hi . La part superior d'aquests murs serà arrasada en construi r
l'edifici de les Sagristies Noves, així com també ho serà el paviment d'aquest a
estança primitiva, una mena d'opus signinum que arrebossa part de l'escala
esmentada i amortitza la banqueta de l'església . Els importants rebliment s
localitzats a l'interior d'aquest espai confirmen que recentment havia servi t
d'escombrera de les runes de les obres realitzades en el teulat de l'església . En
un d'aquest reompliments localitzàrem una tomba de lloses força malmesa ,
mutilada a nivell dels genolls i acompanyada de material molt modern : plàs-
tics, llaunes, vidres . . . La causa d'aquesta pertorbació ha estat identificada
gràcies a una fotografia datada del setembre de 1969, que fou realitzada am b
motiu de les obres del teulat de l'església i que es conserva a l'arxiu fotogràfi c
del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona .

Malgrat aquesta pertorbació en l'estratigrafia, l'excavació en extensió d'a-
questa estança ha permès documentar una fase d'ocupació anterior a la cons-
trucció de l'església, materialitzada per la presència de dos cranis humans i
altres ossos inconnexos que són coberts per la banqueta del mur nord de l'es-
glésia .

A un moment cronològic posterior correspon l'habitació situada a l'extre m
més occidental del conjunt . Es tracta d'un espai de planta rectangular amb u n
accés a l'exterior obert en el mur oest i cobert per una volta d'aresta construïda
amb pedres disposades de cantell . Sobre aquesta volta hem practicat dos
sondeigs, el resultat dels quals ha estat del tot decebedor, ja que no aporten ca p
tipus d'informació material que ens permeti donar una aproximació cronolò-
gica a la seva construcció. Creiem molt probable, però, que aquesta sigu i
l'habitació que correspongui a la cita del cronista Jeroni Pujades .

En aquest àmbit s'ha pogut documentar un paviment de terra batuda qu e
devia correspondre al primer moment d'ocupació i que serà destruït posterior -
ment per l'excavació d'una fossa d'inhumació situada a tocar del mur oest d e
l'estança . Es tracta d'una inhumació en caixa de fusta de la qual hem pogut
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resseguir tot el contorn i recuperar-ne alguns claus . L'esquelet, pertanyent a un
adult, reposava amb els braços creuats sobre el pit subjectant un rosari entr e
les mans . Es conservava gairebé complet, tret dels ossos dels peus, que aparei-
xien mutilats per un dels forats localitzats al costat del mur nord . Es tracta de
tres forats excavats en el paviment de terra batuda i identificats com a enclava-
ments de bastida . A nivell del pis superior apareixen diversos forats de cabir ó
anul . lats posteriorment per la construcció de la volta d'arestes . Ambdós fet s
cal relacionar-los amb un canvi del sistema de coberta d'aquesta habitació : se
substitueix el sostre de cairats per la volta d'arestes .

Aquesta reforma es produeix en el mateix moment en què s'amplia l'edific i
per la part de llevant construint un cos nou . Les habitacions anteriorment
descrites quedaran englobades dins del conjunt de les Sagristies Noves, gràcie s
a la perllongació i el reaixecament de la façana de tramuntana i al corresponent
tancament pel costat est . En aquest moment també es construeix un contrafort
exterior en el punt d'intersecció amb l'edificació de la segona estança descrita ,
i s'hi obre una porta interior per tal de facilitar la comunicació horitzontal . A
nivell de la façana es construeix una filada de merlets rectangular per tal d e
donar una imatge més coherent amb la resta del conjunt monàstic .

L'excavació en extensió d'aquest nou sector ampliat no ha posat al desco-
bert cap moment d'ocupació anterior . Es tracta, per tant, d'una ocupació ex
novo on s'integren elements arquitectònics pertanyents a l'església, com són l a
façana, els contraforts i les banquetes de fundació . Així, podem observar co m
s'aprofita l'estructura escalonada de les banquetes de la façana nord de la torr e
de Sant Miquel (aixecada sobre el braç nord del transsepte de l'església) com a
mur de tancament del costat sud . La resta de murs es fonamenten sobre la roc a
mare, que en aquesta zona presenta una diàclasi en direcció est-oest, qu e
dibuixa un fort desnivell del terreny . Es interessant assenyalar el sistem a
d'atalussament dels murs a mesura que guanyen en altura . Estratigràficament ,
hem pogut distingir tres nivells de sediment fins a arribar a la cota del nivell de l
paviment de calç que s'estenia per tota la planta baixa . La primera aportació
està relacionada amb la construcció de la primera banqueta de la façana nord ;
el segon i el tercer rebliments, amb el segon nivell de banqueta i amb l a
construcció dels pilars que sustentarien el sostre .

A l'angle nord-est, tocant a la banqueta de la torre de Sant Miquel, ha esta t
localitzada una bossada a manera d'ossera amb nombroses restes humane s
inconnexes . Tradicionalment s'havia considerat que és precisament en aques-
ta zona on es construeixen les Sagristies que estaven situades el cementiri de l
monestir.

Tots els reompliments d'aquest espai corresponen a un mateix momen t
cronològic i semblen aportats del mateix lloc . El material exhumat, ceràmica
vidrada amb decoració de tonalitat blavosa coneguda amb el nom d'«influèn-
cia francesa», ens permet situar cronològicament el conjunt de les sagristie s
noves a mitjan segle xvnl .
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Fig. 2. Planta general del conjunt arquitectònic de Sant Pere de Rodes (basa-

da en la de J. A . Martínez, 1980) : 1) refectori : 2) sagristies noves: 3) palau
de l'abat .

EL PALAU DE L'ABAT

El Palau de l'Abat és un edifici annex al monestir, situat al nord-est d e
l'absis de l'església i concebut com una construcció d'aspecte noble i grandió s
(fig . 2,3 i 3) .
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L'excavació en extensió d'aquesta zona ha posat al descobert diverse s
estructures corresponents a dos moments cronològicament anteriors a la cons -
trucció del palau . Arqueològicament i arquitectònicament podem distingi r
tres moments :

1. Un edifici anterior al Palau abacia l

Les restes arqueològiques més antigues trobades fins ara formen una es-
tructura localitzada a l'interior d'una de les habitacions de l'ala nord de l a
planta baixa del Palau . D'aquesta estructura, en queda només el basament d e
tres grans murs de pedra seca i un paviment de lloses . Es conserva en un a
llargària de 10,80 m i en una amplada de 2,40 a 3,40 m . El material ceràmic
trobat en relació amb les restes d'aquest edifici és molt escàs ; es limita a uns
pocs fragments de ceràmica espatulada i d'engalba blanca, un dels qual s
pertany possiblement a una àmfora romana . No cal però, considerar aquest
element com a determinant per establir una cronologia . En tot cas, apuntem l a
possibilitat d'una ocupació del lloc molt anterior a les estructures medievals ,
que queda constatada per l'aparició d'altres elements antics com són frag-
ments de tègula i un informe de ceràmica de cuina africana . Sembla, doncs, de l
tot possible que existeixi una tradició ocupacional del lloc .

Reconstruir l'estructura completa d'aquest edifici anterior al Palau é s
difícil, per les posteriors construccions . De tota manera, la talla dels murs (1 m
d'amplada) fa pensar en parets mestres, i l'enllosat sembla correspondre a u n
espai interior que podria perllongar-se cap a la banda septentrional traspassan t
el límit actual del palau . En aquest cas, el pronunciat desnivell de la roca e n
aquest indret se solucionaria mitjançant un sistema d'aterrassament . Una
altra possibilitat que cal considerar és la perllongació cap al sud, en direcció a
l'església . En aquest cas, la construcció del Palau abacial és la causa d'u n
arrasament absolut .

2. Un cementiri de tombes antropomorfe s

Anteriors també al Palau de l'Abat són una sèrie de 5 tombes antropomor -
fes excavades a la roca, orientades d'est a oest i localitzades enfront de la port a
que mena a la cripta . Estaven desprovistes de qualsevol resta òssia . Aquestes
tombes demostren l'existència en aquest indret d'un cementiri . Cal considerar
la possibilitat que aquest ocupés en origen una extensió àmplia . De fet, una
altra tomba del mateix tipus fou localitzada, també buida, a uns 10 mal sud d e
les primeres . Tres tombes més, situades darrere de l'església i excavades per
nosaltres, han quedat tallades a nivell dels membres inferiors per raons d e
seguretat en l'excavació . Es tracta en aquest cas també de tombes antropomor-
fes que completen la seva construcció amb blocs d'esquist quan el fort desni-
vell del terreny així ho exigeix . Algunes d'aquestes tombes foren utilitzades en
diverses ocasions i contenen més d'un individu .

La datació n'és difícil de precisar a causa de la manca total d'aixovar . En tot
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Fig. 3. Planta general del palau de l'abat (dibuix de J. Burch i F. Tió) .

cas, però, sembla clar que la primera ocupació medieval del lloc constatad a
fins ara és de caire funerari, contemporània molt possiblement als primers
moments de l'església i anterior a les estructures abacials, les quals canviara n
la funcionalitat de l'espai .

3 . El Palau abacia l

El Palau de l'Abat és un edifici de planta gairebé quadrada, amb un a
superfície aproximada de 200 m 2 i amb planta baixa i pis . S'aixeca directa-
ment sobre la roca mare, la qual cosa obliga a adaptar la seva estructura a l
desnivell del terreny, modificant-lo quan és necessari .

Suposem que originàriament el Palau de l'Abat tenia dues entrades . Una ,
situada al sud, comunicava amb el cos monàstic circumval . lant els absis d e
l'església mitjançant una zona de pas que venia de les estances situades a l'es t
del claustre, i permetia arribar a la porta principal oberta en el mur de migdia
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de l'edifici . L'altre accés era obert a la façana de llevant . Actualment ambdue s
entrades estan inutilitzades i s'hi accedeix a través de la cripta i des d'una port a
practicada en la façana de ponent en la dècada dels anys 60, època en la qual e s
refà tota aquesta façana i part de la façana nord .

De la porta de la façana sud, a la qual s'arriba actualment a través de l a
cripta, se'n conserven el marxapeu i part dels brancalls . Aquesta porta perme t
l'accés a la planta baixa i al pis superior .

En un primer moment, hom accedeix a les estances inferiors a través d'un a
gran escalinata retallada en part a la roca i completada amb blocs de pedra be n
escairats en els punts on el desnivell del terreny és pronunciat . Aquesta escali-
nata mena a un pati interior al voltant del qual s'organitza tot l'edifici . Des de l
pati s'arriba, d'una banda, a l'ala de llevant, formada per una gran nau i una
petita estança que permet l'accés a l'exterior i, de l'ala nord ; i de l'altra banda, a
una mena de porxo, actualment descobert, que dóna pas a l'ala nord, formad a
també per una gran nau que serà posteriorment compartimentada . Finalment ,
també des del porxo s'arriba a un petit compartiment situat a l'oest i destinat a
latrina .

Des d'un principi, la construcció d'aquest edifici en un lloc de gran pendent
pot suposar un problema per al desguàs de les aigües de la pluja . Això se
soluciona amb la construcció de diverses conduccions fetes a base de lloses de
pedra relligades amb morter. El sistema de desguàs és ben estudiat i complex ,
de manera que evacua i aprofita al màxim les aigües de la pluja . Així, e s
comunica el pis superior amb la planta baixa i les aigües es condueixen cap a l a
latrina o bé cap a l'exterior de l'edifici .

Els nivells arqueològics més antics són datats per ceràmica blava, blava i
daurada i de reflexos metàl•lics, que situen cronològicament aquest prime r
moment en els segles xv i xvI . Dins d'aquests anys cal, doncs, possiblement ,
situar la construcció de l'edifici ; és a dir, dels murs perimetrals i de les estance s
de la planta baixa i del pis superior .

Dels segles xvi i xvti podem datar l'ocupació segura de la majoria del s
sectors de la planta baixa a través dels paviments o de les seves preparacions .
En una d'aquestes preparacions aparegué un recipient de ceràmica vidrada, d e
color verd per fora i marró per dins, en forma d'albarel•lo o pot de farmàcia ,
que contenia un conjunt de monedes . Aquest dipòsit monetari quedà protegi t
per un important rebliment de runa i sediment . El conjunt està format per 65 8
monedes, de les quals 348 són d'or i 320 de plata . És curiós assenyalar l'espe-
cial disposició d 'aquestes peces, ja que les de plata ocupaven la part inferio r
del recipient, mentre que les d'or hi eren per sobre . Les monedes ocupaven la
totalitat del recipient ceràmic, el qual no conservava cap tipus de coberta .

Les primeres apreciacions han permès datar-les grosso modo al voltant del s
segles xv i xvi . Les peces d'or provenen de diferents seques, com la ciutat d e
Barcelona, el regne de València, el regne de Portugal, el regne de França, le s
repúbliques italianes, l'Estat vaticà i Hongria . Les de plata, en canvi, són tote s
dels reis catòlics i provenen de Barcelona, llevat de dues que són castella-
nes .
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A part d'aquesta troballa un xic espectacular, cal dir que la majoria d e
material arqueològic aparegut en aquest estat es compon de restes de fauna ,
ictiofauna, metalls i ceràmica de reflexos metàl . lics de l'estil pinzell pinta .

El sistema de coberta de l'edifici en aquesta fase consisteix en un sostre d e
cairats de fusta recolzats sobre arcs torals i dels quals hem posat al descober t
alguns dels forats que els sostenien mitjançant l'excavació del pis superior .

La darrera gran reforma constatada en el Palau de l'Abat suposa un canv i
de primer ordre : el sistema de coberta de les habitacions de la planta baixa
substitueix els cabirons per voltes . Aquest canvi fa que s'anu l . li part dels murs ,
que, com hem pogut comprovar, tenien un enlluït de color vermellós . Aquest a
modificació del sostre la podem datar del segle xvIII gràcies a la ceràmic a
trobada en l'excavació de les voltes . En aquest moment s'inutilitzen també le s
espitlleres de les façanes est i nord i es construeixen nous punts de llum. É s
possiblement també ara que es canvia la direcció de les escales d'accés a l
Palau, anul . lant part de l'antiga escalinata i construint un paviment de lloses i
pedres de finestra reaprofitades . Finalment, cal dir que és també en aques t
moment que alguns dels paviments de les habitacions de la planta baixa sera n
reformats .

CONCLUSION S

La primera campanya sistemàtica d'excavacions arqueològiques duta a
terme en el monestir benedictí de Sant Pere de Rodes per l'equip que sign a
l'article permet fer diverses constatacions. En primer lloc, sembla del to t
possible que l'estratègia natural de la serra de Verdera sigui coneguda i aprofi-
tada abans de l'època alt-medieval, com ho demostra la tradició ocupaciona l
del lloc que ve materialitzada per la presència de materials antics . Això n o
obstant, cal desmentir, de moment, la idea, apuntada per alguns autors, d'u n
edifici religiós dedicat a Venus . L'excavació de la zona del Palau de l'Abat h a
posat al descobert la fonamentació de l'absis de l'església recolzat directamen t
sobre la roca . D'altra banda, les estructures anteriors al Palau no proporcione n
tampoc els elements suficients per afirmar-ne l'existència .

Al llarg de vuit segles, el monestir de Sant Pere de Rodes és edificat i
remodelat . Es converteix en un centre ric i important relacionat amb d'al-
tres .

Les Sagristies Noves i el Palau de l'Abat són objecte de grans modificacion s
en un moment molt tardà, que podem datar en el segle xv[►I . Es una evidènci a
del fet que l'època que la historiografia tradicional ha insistit a qualificar d e
decadent esdevé un moment culminant i de gran poder econòmic dins l a
història d'aquest nucli religiós i cultural .

Caldrà, dones, una excavació sistemàtica i acurada de totes i cada una d e
les dependències per poder presentar un model de l'evolució constructiva i
ocupacional del monestir de Sant Pere de Rodes .
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