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EI jaciment paleontològic dels Casot s
(Subirats, Alt Penedès )
SALVADOR MOYÀ SOLÀ, LLUÍS RIUS FONT*

L'any 1989, Toni Adell, veí de Sant Sadurní d'Anoia, va trobar en el municipi d e
Subirats, prop del Puig d'en Figueres, uns fragments d'ossos fòssils . Aqueste s
restes varen ser dipositades en el Museu de Geologia de Barcelona on Jaum e
Gallemí i Júlio Gómez Alba, en veure que es tractava de restes de vertebrats, e s
van posar en contacte amb l'Institut de Paleontologia «Miguel Crusafont» d e
Sabadell, membres del qual varen fer una primera visita al jaciment a fi d e
valorar la troballa .

Pocs mesos més tard, l'Institut de Paleontologia Miquel Crusafont va inicia r
la primera excavació al lloc, que actualment sabem que és el jaciment més im-
portant d'Europa de la seva edat, el miocè inferior .

De fet, el jaciment com a tal, té unes característiques força peculiars i poc
freqüents .

Es tracta d'un petit llac, format sobre un basament calcari del Mesozoic,
d'uns 500 x 100 m . No sabem encara amb exactitud quin va ésser l'origen de l
lloc, si simplement va lligat a les peculiars condicions orogràfiques de la zon a
(una zona deprimida voltada de petits pujols on l'aigua s'entollava periòdica -
ment) o si es tracta d'una gran dolina reomplerta on l'aigua s'entollava .

Sigui quin sigui el seu origen, el fet és que durant un lapse de temps no gaire
llarg, els sediments palustres i lacustres es varen anar dipositant en aquesta cube-
ta ; van permetre la fossilització d'una extraordinària i rica fauna de vertebrats i
de restes vegetals .

Des d'un punt de vista sedimentològic, malgrat la capacitat de la cubeta, el s
tipus de sediments i, per tant, d'ambients sedimentaris, són extraordinàriamen t
diversos : des de calcàries massives, que indicarien zones d'aigua permanent s
d'una certa profunditat, que trobem, a més, ben desenvolupades cap a les zone s
centrals del llac, fins a una gran diversitat de materials lutítics, dels colors més
diversos (blau, roig, verd, negre) que indiquen zones de menys profunditat ,
d'ambients palustres (àrees entollades ocasionalment on es desenvolupa un a
abundant flora d'hidròfits ; la presència de paleosòls i el nivell d'oxidació indi-
quen àrees en situació subaèria . Aquests últims es troben, sobretot, a les àrees
perifèriques del llac, just al límit entre l'àrea submergida i la subaèria . Final -
ment, tocant el basament calcari, hi trobem fàcies grolleres (graves, conglome-
rats, blocs dins d'una matriu margosa) típiques de vora de conques, que repre -

Institut de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell .
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sentenpetits cons de dejecció poc o gens canalitzats i deguts, més aviat, a petit s
esllavissaments gravitacionals .

CONTINGUT FÒSSI L

Sense excepció, les restes de vertebrats i de plantes podem trobar-les a tote s
les fàcies abans esmentades, i a qualsevol indret del llac .

Però és en els nivells palustres, a prop de la zona entre les àrees emergides i
subaèries, on trobem la més alta densitat de restes .

Majoritàriament, les restes fòssils pertanyen a diferents grups de vertebrat s
(peixos, amfibis, rèptils, aus i, sobretot, mamífers) i a vegetals diversos .

Dins d'aquests últims, hi trobem majoritàriament restes de troncs d'arbre s
no identificables, alguns fruits i, sobretot, restes foliars i tiges de diverses plante s
aquàtiques.

Les restes de vertebrats són extraordinàriament abundants i el seu estat d e
conservació excepcional .

Actualment hem trobat ja diversos esquelets totalment o parcialment conser-
vats (com de rinoceront, primitius cèrvids, aus, cocodrils, carnívors) . Hi són
també freqüents els cranis perfectament conservats amb les seves mandíbules, i
restes aïllades com ossos, dents i fragments diversos .

Les dades tafonòmiques preliminars ens indiquen que l'origen de l'acumula -
ció del material fòssil és degut essencialment a la interacció de dos factors : l a
depredació i la mort natural ; també han pogut actuar altres factors secundaris,
com la posterior interacció de carronyers (carnívors, aus, cocodrils), i l'actuació
de petits corrents d'aigua han provocat una certa dispersió posterior de les reste s
dels cadàvers .

No estem encara en condicions d'avaluar la influència de tots dos fenòmens ,
però actualment pensem que l ' últim ha tingut una influència escassa .

LA FAUNA DE VERTEBRATS

La fauna de vertebrats del jaciment dels Casots és molt rica, tant en densita t
com en diversitat . Algunes de les espècies que s'hi troben estan fortament vincu-
lades amb l'hàbitat aqüàtic com : peixos, tortugues i cocodrils, aquests darrers d e
dimensions modestes i d'afinitats encara no aclarides .

Cal destacar també la presència d'aus limnícules, fortament vinculades am b
aquest tipus d ' ecosistema.

Els mamífers són representats per nombrosos grups :

ELS PROBOSCIDI S

En el jaciment dels Casots hi són presents dos gèneres : Tetralophodon i Deinothe-
rium . El gènere Tetralophodon pertany al grup dels Mastodonts, avantpassats



TRIBUNA D'ARQUEOLOGIA

	

9

dels actuals elefants . A diferència dels actuals elefants, entre d'altres caràcters ,
Tetralophodon posseïa quatre defenses rectilínies, dues de grans al maxil . lar su-

perior i dues de més reduïdes a la mandíbula; els seus molars, molt primitius, só n
formats per grans cúspides arrodonides .

Tetralophodon era més gran que el seu coetani Deinotherium, d'origen filèti c
més primitiu . Aquest últim presenta una dentició força diferent dels masto-
donts, amb molars construïts per crestes transversals i tallants i amb dues úni-
ques defenses recorbades cap a baix i endarrere situades a la mandíbula .

ELS PERISSODÀCTILS

Formen, en quantitat, el grup més nombrós en elements fòssils . Segons la seva
morfologia sembla ser que podria haver-hi fins a tres taxons diferents que perta-
nyen als aceratherins i dicerhorins .

ELS ARTIODÀCTIL S

És l'ordre més ben representat en el jaciment i inclou :

Els suiformes
Són representats per dos gèneres : Bunolistriodon i Taucanamo .
El gènere Bunolistriodon és més gran, comparable al d'un senglar . Té una

dentició amb canines fortes i recorbades . A la seva base hi ha una expansió de l
maxil . lar ben desenvolupada . Els seus metàpodes, força més llargs que el Buno-
listriodon lockarti, li oferien una adaptació millor a la carrera .

El petit súid Taucanamo és un representant fòssil dels actuals pècaris ; aques-
ta espècie es troba molt ben representada en el jaciment dels Casots amb nom-
broses mandíbules i un crani sencer.

Els bòvids
En el jaciment dels Casots s'han trobat restes del primer bòvid més antic i

primitiu de l'Europa occidental, el gènere Eotragus.

Els Palaeomerycids
El gènere Paleomeryx, conjuntament amb els rinoceronts, constituexen la majo r
part dels elements fòssils .

El gènere Palaeomeryx és el més ben representat en el jaciment, ja que en la
campanya del 1990 s'hi va trobar, per primera vegada a Europa, tot un cran i
sencer i la major part de l'esquelet postcranial .

Aquesta espècie presenta en el seu crani un apèndix occipital bifurcat i une s
protuberàncies supraorbitals en una posició subhoritzontal .

Els cèrvids
Els cérvols i altres formes similars són molt abundants al miocè inferior, o n
assoleixen una gran varietat de formes . En general, es tracta d'espècies de mides
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Fig. 1 . Visió general del llac deis Casots (Subirats) .

reduïdes i amb banyes molt simples, sense les puntes característiques dels cér-
vols actuals . En el jaciment dels Castos s'han trobat restes dels gèneres Lagome-
ryx i Procervulus. Malauradament, aquestes espècies només són presents en pe-
tits fragments .

Del gènere Lagomeryx, només disposem de restes fragmentades i de due s
hemimandíbules, la qual cosa fa necessària la recerca del seu crani encara n o
descrit en cap jaciment del món .

Els tragúlid s
El gènere Dorcatherium pertany als trangúlids, petits remugants que en l'actuali-
tat agrupen els «cérvols d'aigua» i Hyemoschus de les pluviselves de l'Àfrica tro -
pical .

Al jaciment dels Casots, hi són presents formes tan estranyes com Caenothe-
rium, un petit artiodàctil de la mida d'una llebre .

ELS CARNÍVOR S

Els cànids
El carnívor més gran del jaciment és representat pel gènere Amphicyon, de l a
mida, d'un ós actual. Aquest gènere presenta una forta molarització dels seu s
molars superiors, cosa que l'aproxima més al nínxol ecològic que avui dia ocu-
pen els actuals úrsids .



TRIBUNA D'ARQUEOLOGIA

	

1 1

Fig. Z. Visió de l'excavació del tall 1, Els Casots, 1990 .
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Els úrsids
La subfamília dels hemicyonids són presents en dos gèneres : Plithocyon i Hemi-
cyon . Són carnívors de la mida d'entre un ós actual i la d'un llop ; aquests do s
gèneres devien actuar com a autèntics depredadors i carronyers .

Tant els amphicyonids com els hemicyonids, foren molt característics e n
bona part del miocè, i són les formes més primitives i més petites trobades al s
Casots si ho comparem amb altres jaciments .

Els mustèlids
En el miocè inferior d'Europa, els mustèlids són comparablement meny s

coneguts que altres carnívors . Les formes de 1'oligocè, de mida petita, donen pa s
a les formes més grans en el miocè, presents als Casots amb formes properes a l
gènere Iberyctis, possible antecessor llunyà dels actuals «glotons» .

Les martes, petits carnívors, són presents als Casots en almenys tres espècie s
diferents, de mides compreses entre les actuals martes i les mosteles .

Els vivèrrids
En el jaciment dels Casots només hi és present un gènere, Semigenetta, avant -

passat de les genetes actuals .

Els felids
El gènere Pseudaelurus és una forma primitiva de fèlid . A diferència dels actual s
felins, Pseudaelurus disposava d'un major nombre de premolars . La seva grandà -
ria és comparable a la d'un Linx actual .

Al jaciment dels Casots, hi són també abundants les restes de macromífers
com rosegadors, insectívors i quiròpters, els quals són encara en fase d'estudi .

La fauna de vertebrats així com el resultat dels primers estudis de micro -
mamífers permet situar el jaciment dels Casots dins el miocè inferior, aproxima-
dament d'uns disset milions d'anys .



Avanç sobre I' assentament lacustre
del neolític antic de la Draga
(Banyoles, Pla de I' Estany )
JOSEP TARRÚS, JÚLIA CHINCHILLA, BIBIANA AGUSTÍ ,
ANGEL BOSCH, RAMON BUXÓ, XAVIER CLOP ,
JOSEP MIQUEL FAURA, CARLES NAVARRO, MARIA SAÑA

INTRODUCCI Ó

SITUACIÓ 1 HISTÒRI A

El jaciment neolític de la Draga es troba al terme municipal de Banyoles (Pla de
l'Estany), a la vora est de l'Estany . Ocupa la part nord-oest del futur parc de l a
Draga, a pocs metres de l'aigua, en una zona baixa, normalment inundada du-
rant l'hivern .

Les seves coordenades geogràfiques són les següents :
–Latitud nord : 42° 7' 35"
–Longitud est : 2° 45' 35", del meridià de Greenwich .

Fou descobert el mes de maig de 1990, mentre es retiraven terres en aquest a
part del futur parc. Es va procedir immediatament a fer una prospecció d'urgèn-
cia de quinze dies de durada, que va servir per delimitar una àrea d'assentamen t
de 60 x 50 metres (3 .000 m2 ) . Pels materials arqueològics recuperats es va veur e
que el jaciment s'havia de situar en el neolític antic .

Igualment es va poder localitzar una primera estructura no afectada pel pa s
de les màquines : un gran fogar en cubeta, reomplert de rierencs cremats, fauna ,
cereals carbonitzats, restes de ceràmica i eines de sílex (estructura 6), que en s
assegurava la bona conservació del jaciment .

Els mesos de juny i juliol de 1991 s'hi ha fet una primera campanya sistemàti-
ca d'excavació, també amb caràcter d'urgència, durant la qual s'ha excavat un
rectangle de 15 x 16 m (240 m 2 ), comptant amb un equip de vint persones, entre
arqueòlegs i estudiants . L'obertura d'aquesta extensa àrea ha confirmat l'excep-
cional importància del jaciment, tant per la quantitat d'estructures descoberte s
com pels seus abundantíssims materials arqueològics .

Atès que la Draga és una zona inundable, amb una cota inferior a la d e
l'Estany, es va utilitzar una bomba especial per fer baixar el nivell freàtic, de l
tipus conegut com a Well Point . Aquesta màquina fou utilitzada només durant l a
primera quinzena de juny, perquè després el nivell freàtic va descendir 50 cm pe r
sota del nivell d'ocupació neolític .
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GEOMORFOLOGI A

Segons s'observà durant la prospecció del 1990, els nivells sedimentològics de l a
Draga són els següents:

– Un nivell I (30-40 cm), de terres marronoses compactes, formades en sec ,
després de l'abandonament de l'assentament neolític .

– Un nivell II (20-30 cm), de terres negroses, format per torba i restes orgàni -
ques, que correspondria a l 'hàbitat neolític .

– Un nivell III, de sorres travertíniques, que han estat datades per carboni 14 ,

pel geòleg Ramon Julià, vers el 6300 aC .
Segons les dades despreses per aquesta estratigrafia i també pel que sabem d e

la història recent del lloc, és probable que l'hàbitat neolític s'instal .lés a la Draga
poc després d'una lleugera retirada de les aigües de l'Estany, que va fer podrir l a
vegetació de la riba (torba), en un moment posterior al vil mil. lenni aC .

Posteriorment, la Draga continuaria sent una zona seca fins al segle Ix de l a
nostra era, quan els primers dics construïts pels monjos benedictins per tal d ' im-
pedir que l'Estany desguassés per Banyoles, feren pujar més d'un metre el seu
nivell . Des d'aleshores, històricament, la Draga fou sempre una zona inundad a
fins que, l'any 1850, es construeix un nou dic o mota entre ella i l'Estany i l'indre t
queda apte per a 1'horticultura .

Malgrat tot, la zona ha continuat patint inundacions periòdiques, en especia l
a la part de la Draga deprimida, que és on s'instal . là l'hàbitat neolític . Pel qu e
se'n pot deduir, l'assentament devia estar a uns 50 metres de l'antiga vora d e
l'Estany, sobre els 173,30 metres snm, per la qual cosa el nivell de les aigüe s
devia ser lleugerament inferior a aquesta cota . Normalment la zona devia esta r
seca, encara que exposada a inundacions periòdiques .

CONSERVACIÓ DELS MATERIALS

El jaciment lacustre de la Draga presenta una magnífica conservació de les matè-
ries orgàniques, a causa deis sediments torbosos i travertíncs que les envolten .
En contrapartida, les restes ceràmiques apareixen molt desfetes i amb les decora-
cions quasi esborrades .

En especial, cal destacar la bona conservació de restes deis pals de sosteni-
ment de les construccions, de la fauna i de les macrorestes vegetals, circumstàn-
cia que atorga a la Draga el caràcter de jaciment excepcional .

PALEOAMBIENT

En aquests moments encara no es disposa de dades antracològiques i palinològi-
ques de la Draga, per la qual cosa poc es podrà dir sobre la vegetació d 'època
neolítica. Únicament es pot apuntar que, segons l ' anàlisi dendrocronològica e n
curs (Patrick Gassmann del Laboratori de Neuchátel, Suïssa), quatre dels pal s
extrets l'any 1991 són de roure, mentre que el cinquè no s'ha pogut encara deter-
minar .
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L'HÀBITAT NEOLÍTI C

MICROSTRATIGRAFI A

L'assentament de la Draga sembla correspondre a un únic moment cronològi c
dins del neolític antic, encara que en desconeixem la possible durada .

-El nivell arqueològic presenta una escassa potència (15-20 cm) per damun t
del travertí, excepte en l'extrem nord-oest de l'excavació —la zona de l'aboca-
dor—, on s'enfondia lleugerament fins a arribar a una potència de més de 3 0
centímetres .

Es tractaria, sens dubte, d'un autèntic sòl arqueològic, molt ben conservat, e n
el qual s'observen algunes superposicions d'estructures (focs cavalcats, focs da-
munt de forats de pal), i especialment un nivell de blocs travertínics disposat s
irregularment, que se superposa a diverses estructures (recinte enllosat, focs i
forats de pal) a la meitat oest de la zona excavada .

DISTRIBUCIÓ DE L'HÀBITAT A LA ZONA EXCAVADA

A l'interior dels 240 m 2 excavats i a partir dels setanta-tres de pal localitzats ,
només s'ha pogut determinar un únic recinte segur: una zona circular enllosad a
de 4 x 3 m 2 (E-73), delimitada per cinc forats de pal, que s'ha interpretat com u n
graner per l'abundància de restes carbonitzades de cereals que contenia .

Cal dir també que a la part sud-est de l'excavació hi havia una zona oval ,
pràcticament lliure d'estructures i resseguida per una doble filera de forats d e
pal, que es podria interpretar com una cabana, amb totes les reserves .

Altres espais de la zona excavada que es poden relacionar amb activitat s
concretes de l'hàbitat són la zona de l'abocador al nord-oest i una zona, al nord -
est, amb multitud d'estructures de combustió . Aquesta darrera zona pot tractar-
se d'una àrea d'ús culinari i per a la torrefacció de les granes .

S'ha documentat també l'existència de les restes de dos vasos d'emmagatze-
matge . Un d'ells era una olla amb coll, decorada amb petxina de cardium, i
estava dins d'un foc (E-3) . L'altre (E-13) era una possible gerra d'emmagatzemat-
ge, gairebé desfeta del tot, que devia estar implantada sobre el sòl arqueològic .

La distribució dels materials arqueològics a l'àrea excavada (en curs d'estud i
per Carles Navarro) evidencia també l'existència d'àrees d'ús diferenciat en l'hà-
bitat i també que es tracta possiblement d'un assentament de curta durada (25-

50 anys ?) . Pel que fa al primer punt cal dir que els materials apareixen bàsica -
ment dins de les estructures descobertes (en especial, els fogars), però on s e
n'observa una enorme concentració és a la zona de l'abocador i als quadre s
contigus . Les zones sense estructures estan pràcticament netes, amb molt poc s
objectes escampats .

El segon punt es basa en el fet que els vasos ceràmics i les restes òssies ,
fàcilment esmicolables, apareixen a la Draga en zones concretes i força sencers ,
cosa incompatible amb un assentament de llarga durada .
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TIPUS D'ESTRUCTURES

Les estructures de conservació observades ja s'han citat anteriorment (gerre s
d'emmagatzematge de cereals i recinte enllosat) i, per tant, no cal insistir-hi .

Pel que fa a les estructures de sosteniment, cal dir que almenys trenta-sis del s
setanta-tres forats de pal localitzats conserven part del tronc de fusta original . L a
part de fusta conservada es troba sempre a partir de 60 cm per sota del sò l
arqueológic, fondària que deu coincidir amb el nivell freàtic permanent .

Quatre d'aquests pals es van extreure després de l 'excavació per tal d 'experi-
mentar el sistema d ' extracció proposat per Patrick Gassmann, i aprofitant que e s
podia comptar amb la seva col . laboració directa . Es va triar una àrea on n'h i
havia quatre que estaven separats per menys d ' un metre l 'un de l 'altre, tres en
linia recta i un de perpendicular al del centre . Tres d'ells feien un diàmetre d e
14-15 cm, mentre que el darrer –una estaca– només feia 8 cm . Totes les fustes
determinades són de roure (Quercus pubescens) i ipresentaven les puntes afuades
en doble bisell, sens dubte treballades amb aixes o destrals de pedra polida .

El tronc més llarg (E-107) dels extres mesura 1,43 metres de longitud . Si s'h i
afegeixen els 60 centímetres de forat sense fusta conservada resulta que el pa l
estava enfonsat uns dos metres dins del travertí, per la qual cosa se li pot suposa r
una part aèria de quatre o cinc metres .

Cal destacar també la coincidència entre l'observació a nivell de sòl arqueolò -
gic (quatre forats de pal determinats) i l'existència real d'aquests quatre pals ( i
només d'aquests quatre) . Això sembla indicar que l ' interval (1 m) de separació
entre ells, que s'ha observat, deu correspondre's amb la realitat original . D'altr a
banda, segons els primers resultats de l'anàlisi dendrocronológica se sap ja qu e
dos d'aquests pals (E-106 i 107) pertanyien a arbres tallats el mateix hivern .

Sobre les cubetes de combustió s'ha pogut fer una primera aproximació al se u
estudi (Josep Miquel Faura), que s'ha basat en les dinou estructures d'aquest a
classe que es varen poder excavar completes, d'entre les trenta-una descoberte s
(algunes per excavar, d'altres malmeses per les màquines) . S'han seguit les tipo-
logies proposades pel sud de França per Jean Gasco i A . Beeching .

Per a la construcció, es pot diferenciar entre l'estructura un simple foc pla
circular i tots els altres que són ja cubetes de combustió, circulars/ovals, am b
arrajaments i reompliments diversos . D'aquestes darreres, se'n poden fer tre s
grups segons les dimensions: dues de menors de 60 cm de diàmetre (estructure s
49 i 75), 10 compreses entre 6-120 cm (estructures 9, 14, 17, 23, 26, 56, 63, 65, 7 1
i 87), i 4 cubetes de més de 120 cm (estructures 6, 50, 51 i 52) .

Algunes cubetes de combustió presenten senyals d'arranjaments construc-
tius . Potser el més interessant és el de l'estructura 9, que té tota una soler a
enllosada, i alguns casos de vores parcialment reforçades amb blocs (estructure s
15, 17, 22 i 63) . Cal remarcar també l'estructura 71 que ha conservat en bon esta t
una corona de blocs travertínics al voltant de la vora i un possible revestiment d e
lloses de la mateixa roca sobre les seves parets interiors .

Pel seu reompliment es poden distingir entre les que estaven plenes de mate -
rials (estructures 5, 6 i 49), sobretot de calcària, però també de quars i quarsita,
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per damunt de la capa de carbons, i les que només contenien algun elemen t
rierenc, blocs de travertí o plaquetes de terra sorrenca . En aquestes darreres, en
canvi, la massa de carbons de fusta era molt més important, tant que de vegade s
es conservaven fragments de branquillons (estructures 3, 14, 17, 22, 23, 26, 40 ,
50, 51, 52, 56 i 63) .

Amb relació als testimonis de combustió del seu interior cal assenyalar que la
majoria de les restes de carbons no havien pas finalitzat completament el se u
procés de combustió, cosa que fa pensar en focs apagats de manera sobtada .
D'altra banda, els focs amb reompliment exclusiu de rierencs poden respondre a
una funció d'acumuladors tèrmics, de tipus polinèsic . Pel que fa a la resta del s
fogars es pot suposar que tenen una funció bàsicament culinària (restes de fauna )
i de torrefacció (granes), sense excloure les d'il . luminació i de calefacció . En to t
cas, es pot suposar que la zona (6 m 2 ) dels focs 50-51-52, els més grans i am b
superposicions parcials, pot tractar-se d ' una àrea culinària especialitzada .

Els objectes arqueològics (ceràmica, indústria òssia i lítica tallada i polida)
que es troben al seu interior no semblen tenir cap relació especial amb els tipu s
de focs, i és difícil de trobar-los una explicació (atzar o ritual?) .

ELS RECURSOS ALIMENTARI S

LA FAUNA

El nombre de restes faunístiques recuperades fins ara en el jaciment de la Drag a
és molt elevat (més de 6 .000) en relació amb el registre faunístic existen t
d ' aquest període a Catalunya . Actualment, aquestes restes es troben en cur s
d'estudi (Maria Saña), per la qual cosa les dades que es presenten sobre la gestió i
l'explotació dels recursos faunístics han de ser considerades només com a indica -
tives .

S'ha analitzat de moment una mostra formada per un total de 352 reste s
faunístiques, que s'han pogut determinar específicament i morfològicament . É s
una proporció baixa (5 %) si considerem el total de restes recuperades . L'índex
de representativitat d'aquesta mostra resta encara per contrastar, fet que ens
inclina a no avançar percentatges ni xifres totals (es parla només a nivell de NR )
perquè aquests variaran en completar l 'estudi i els actuals poden no ser significa-
tius . La fauna analitzada fins ara prové dels diferents tipus d'estructures identifi-
cades: forats de pal (estructures 1,97, 100, 101 i 102), estructures de combustió
(estructures 87, 40, 39, 43, 9 i 3), amb 94 restes analitzades i, de manera majori-
tària, del sector NW de l'excavació, zona que s'ha considerat un abocador d e
residus, amb 258 restes analitzades .

Els ovicàprids, bòvids i súids, per aquest ordre, són les espècies dominants ,
amb percentatges molt similars pel que fa a les determinades al nivell NR .

Entre els ovicàprids, del 63,2 % de les restes no se'n pot determinar l'espèci e
concreta (ovellada/ cabra), mentre que de la resta, el 34,6 % pertanyen a Ovi s
aries i el 2 % a Capra hircus . Queda reflectit doncs, el domini de l'ovella sobre la
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cabra domèstica . Aquesta última espècie presenta un índex de proporció relativa
baix dins d'aquest grup (5,5 %) .

El bou és la segona espècie més representada. L'estudi osteòmetric d'algune s
restes ha permès diferenciar la presència d'un bou de petita talla, de mides simi-
lars als bous domèstics del neolític antic, i un bòvid de dimensions superiors
(representat per un total de cinc restes) que s'ha atribuït a Bos primigenius.
L'explotació d'aquesta espècie salvatge està ben documentada en jaciments ar-
queològics d'aquesta cronologia, encara que a Catalunya només s'ha identificat ,
de moment, a les Guixeres de Vilobí .

Les dues espècies descrites anteriorment presenten un comportament horno -
geni pel que fa a la seva distribució espacial, perquè estan representades en tote s
les àrees mostrejades amb percentatges . La quasi totalitat de restes determinade s
d'aquesta espècie provenen dels quadres I-29 i J-29 . Aquest fet ens evidència un a
concentració d ' aquesta espècie en aquesta zona, per la qual cosa, la seva alt a
freqüència, equiparable a la dels ovicàprids i bòvids, es podria explicar segura -
ment per la funcionalitat precisa d 'aquest espai en concret que provoca un a
distorsió en la mostra analitzada .

Quan al seu estatus, la presència majoritària d'individus juvenils i l'absència
total de restes cranianes (criteri morfològic més fiable a l'hora de diferencia r
espècies domèstiques salvatges, segons Helmer) ens fa difícil la seva atribució a
porc senglar (Sus scrofa) o porc domèstic (Sus domesticus) . L'estudi osteomètri c
de les poques restes mesurables ens divideix els individus d'aquesta espècie e n
dos grups biomètricament diferenciats . Els de grandària més elevada se situen d e
manera clara dins l'interval de variació de Sus scrofa, mentre que els restants n o
queden clarament definitis, encara que pot tractar-se de porc domèstic .

Les altres espècies representades, ja en proporcions molt més baixes, són e l
cérvol (només representat per quatre restes) i, d 'entre el grup dels petits carní-
vors, només s'ha identificat la guilla ( Vulpes vulpes, amb deu restes) . Una segon a
falange de carnívor s 'ha atribuït a Canis sp ., ja que per les seves característique s
no ha estat possible mesurar-la . No queda exlosa del tot, per tant, l'existència de l
gos domèstic .

El més alt percentatge d'espècies domèstiques enfront de les salvatges i l a
predominança dels ovicaprins pel que fa a tàxons representats fa que el conjun t
faunístic de la Draga s'emmarqui perfectament en la dinàmica general seguid a
per la major part dels jaciments catalans i del sud de França de cronologie s
similars, com són el de Plansallosa, la cova 120, les Guixeres de Vilobí, la Timb a
del Bareny, la cova del Frare, la cova de Can Sadurní, i el de Leucata.

El jaciment de la Draga presenta, malgrat tot, una sèrie de peculiaritats qu e
cal considerar . D'una banda, l'alta freqüència de bòvids (similar a la d'ovicà-
prids) ens ha fet pensar que es podria tractar d'una conservació diferencial de le s
restes que ens podria portar a una sobrerepresentació de les espècies de grandà-
ria més elevada . De fet, però, les característiques de conservació són idònies i
similars per a tot el conjunt, cosa que ens permet desestimar aquest argument .

Per tant, el fet d'aquesta elevada freqüència reforça la hipòtesi de la majo r
importància econòmica d'aquesta espècie en els hàbitats a l'aire lliure (Plan-
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sallosa, Timba del Bareny, Leucata, amb l'excepció de les Guixeres del Vilobí) ,
enfront dels localitzats en abrics o coves (cova del Frare, cova de Can Sadurní ,
cova 120, cova de l'Or de Beniarrés) . El domini de l'ovella domèstica sobre l a
cabra domèstica és també general en tots els jaciments esmentats anteriorment, a
excepció de la cova de Can Sadurní i la cova del Frare .

La possible presència de bou salvatge i de porc domèstic, qüestió que d e
moment considerem a nivell hipotètic, fa que el jaciment de la Draga sigui d e
gran interès a l'hora de poder ampliar la informació, més aviat escassa, de qu è
disposen actualment sobre la domesticació d'aquestes dues espècies . L'elevat
nombre de restes faunístiques existents i el seu bon estat de conservació són do s
factors que ajudaran, sens dubte, a fer-ne una bona caracterització .

MALACOLOGI A

Durant la campanya del 1991 han aparegut nombrosos mol . luscs tant als fogars
com a l'abocador, que han estat estudiats per Assumpció Güell i Bibiana Agustí .
La major part són d'aigua salada o marítims i, en canvi, només s'han observa t
dos exemplars d'una espècie d'aigua dolça (Potomida littoralis) . Entre els pri-
mers hi ha algun gasteròpode (Murex brandaris, Cerithium vulgatum, Charoni a
nodvfera, Dentalium), però sobretot bivalves (Mytilus edulis, Glycymeris violas-
cescens, Cerastoderma edule, Cardium tuberculatum, Ostrea edulis, Spondylus
gaederopus i Chamelea gallina) . Totes aquestes espècies són comestibles, encar a
que algunes degueren servir sobretot com a suport de peces d'ornament .

LES MACRORESTES VEGETAL S

Les macrorestes vegetals de la Draga han aparegut durant la campanya del 199 1
en zones concretes, cosa que n'ha facilitat la recollida (per garbellament am b
aigua i tria posterior dels sediments secs), malgrat l'abundància d'aquestes (al-
menys trenta mil granes en l'actualitat) que en converteixen l'estudi en un del s
més importants del jaciment.

Ja s'havien observat l'any 1990 (foc núm . 6) que apareixien a les estructure s
de combustió, per la qual cosa varen ser garbellades amb aigua totes les estructu-
res excavades . D'entre aquestes estructures de combustió excavades, un total d e
vint-i-tres sobre trenta-una de localitzades, la majoria (2/3) contenen granes car-
bonitzades . Cal esmentar que aquest percentatge pot encara créixer, perquè n o
s'han acabat de triar tots els sediments dels darrers focs excavats .

Una altra zona on varen aparèixer nombroses granes és als voltants i a din s
del recinte enllosat (E-73) que, tal com abans s'ha dit es podria interpretar co m
un graner . Evidentment, l'estructura amb més quantitat de granes és 1'E-13, cosa
lògica perquè es tracta de les restes d'un vas ceràmic gran ple de cereals . D'altra
banda, la seva nombrosa presència a l'interior i als voltants de l'olla de ceràmic a
amb nansa que estava dins del foc E-3, potser cal explicar-la amb relació a l
procés de torrefacció a què eren sotmeses les granes .

De més interès és que n'hagin trobat a l'interior de forats de pal, en tretze
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casos dels setanta-tres localitzas . La seva presència coincideix, a més, en casos ,
amb restes de fauna de petits mamífers (lepòrids) . Finalment, cal assenyalar qu e
s'han recuperat nombroses restes de granes carbonitzades entre els sediments
negrosos, amb carbons molt orgànics, de la zona de l'abocador, a l'extrem nord -
oest de l'àrea excavada .

A manca d'un estudi més detallat (Ramon Buxó) es pot avançar una primer a
llista amb la determinació de les espècies més segures de la Draga .

Entre els cereals hi ha sobretot blat dur (Triticum durum/aestivum i també de
tipus compactum), abundants restes d'ordi vestit (Hordeum vulgare) i també
alguns elements de pisana (Triticum dicoccum) .

Pel que fa a les lleguminoses conreades, destaquen sobre manera les faves
(Vicia faba), encara que també s'han detectat pèsols (Pisum sativum) . Altre s
lleguminoses presents a la Draga, com les guixes (Lathyrus sp.) i algunes arvense s
com el morró (Stellaria media), deuen ser producte d'una recol . lecció intencio-
nada. Igualment, es pot suposar que algunes restes de baies de fruiters silvestres ,
encara per determinar, devien ser també recol . lectades .

LA CULTURA MATERIA L

Els objectes recuperats a la Draga entre el 1990 i el 1991 formen un conjunt mol t
interessant i variat sobre la cultura material del neolític antic a Catalunya .

LES MATÈRIES PRIMERE S

L'estudi de les matèries primeres és en curs en aquests moments, per la qual cos a
les dades de què es disposa són parcials . Fan referència essencialment als objecte s
sobre pedra (Xavier Clop), a excepció de la indústria lítica tallada . Les paste s
ceràmiques (Sara Aliaga) i també els pals de fusta seran objecte d'estudis concrets .

Val la pena avançar, però, les següents dades :
–De les set eines (aixes) de pedra polida, dues són d'esquist gneísic am b

entremolita, una d'aplita granatífera, una d'aplita granatífera amb plaques d e
biotita, una d'aplita permatítica, una de quarsita i l'esbós (estructura 50) é s
d'esquist quarsític amb biotita .

–Els dos fragments de braçalet són, un de calcària de color gris-blanc, i l'altre
de calcària negra (mineralògicament calcita micrita, molt homogènia) .

–El vas i l'agulla fets de roca blanca, peces excepcionals en el neolític antic d e
Catalunya, han resultat ser de marbre de gra molt fi .

–Finalment l'anàlisi per làmina prima de la macroindústria lítica ha dona t
els resultats següents : una de les mans de molí és de basalt, mentre que l'altra é s
de toba traquítica ; tres de les bases de molins de pedra són basalt de matriu amb
abundants micròlits, zonacions i amb presència d'augites microgranulada i olivi-
na; la quarta base de molí de pedra és de pòrfir granític amb cristalls de quars ,
feldspats i amb presència de biotita clorita molt fèrrica .

A partir d'aquests resultats preliminars sobre els objectes de pedra, cal adme-
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tre que la major part de les matèries primeres pètries de la Draga no poden se r
d'origen estrictament local, perquè el Pla de l'Estany és una conca lacustre, sens e
cap més roca que la calcária . El seu origen caldrà cercar-lo, doncs, en zone s
properes (la zona volcànica de la Garrotxa, els esquistos i granits de l'Alt Empor-
dà), que de fet són a poca distància (dins d'un radi màxim de 30 km) del jaciment .

El mateix es pot dir pel que fa a la indústria sobre pedra tallada, feta sobr e
minerals (sílex, quars, cristall de roca) desconeguts localment, alguns dels qual s
(sílex) cal anar a buscar-los en zones encara més allunyades (uns 50 km), com pe r
exemple al Vallès .

ELS VASOS CERÀMIC S

S'hi han localitzat tant gerres d'emmagatzematge (més de 25 cm de diàmetre de
la boca) com vasos domèstics de dimensions més reduïdes . Les primeres són

cilíndriques ; tenen grans nanses de cinta en el terç superior del vas . Duen cor-

dons llisos i també decoracions cardials .
Entre els segons hi ha formes de bols subesfèrics, escudelles, marmites he-

miesfèriques i olles globulars, amb o sense coll, proveïdes de petites nanses de

cinta . Alguns presenten les superfícies llises, però la majoria tenen decoracion s
cardials, amb pinta i punxó, molt difícils de veure pel mal estat de la ceràmi-
ca .

EL VAS DE MARBR E

Sens dubte la peça més exòtica de la Draga és el vas cilíndric de marbre, llis i ben
polit, amb un diàmetre de 10,4 cm i una altura estimada d'uns 9,2 cm . Els
paral .lels més propers de vasos de roca en el Vè mil .lenni aC al Mediterran i
Occidental cal anar a cercar-los als neolític antic de Xipre, Grècia i el sud d'Ità-
lia, i també al Baix Egipte (cultura de l'Omari a Helwan), encara que el seu orige n
estigui en el Proper Orient (amb datacions entre el vin i el vi mil .lennis aC) .

LA INDUSTRIA SOBRE PEDRA POLIDA

Només han aparegut, per ara, aixes i enformadors de diverses mides a la Draga ,
fins a un total de set . La manca de destrals pot ser deguda a un atzar de la mostra
o bé al fet que aquesta mena d'eines es perden o trenquen més usualment a les
zones de talla dels arbres, és a dir, en els boscos propers a l'assentament .

LA INDÚSTRIA LÍTICA TALLAD A

S'han recuperat un total 380 elements, entre nuclis, fragments i peces retocade s
(1990-1991), fetes essencialment sobre diversos tipus de sílex, encara que tamb é
hi ha força peces de cristall de roca i algunes poques sobre quars, jaspi, òpal ,
quarsita i calcária.

Els mòduls d'allargament de les peces senceres (un total de 114) se centren,
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segons el sistema de G . Laplace entre les curtes estretes quaranta-tres i les llar-
gues quaranta-dues, cosa que representa un 74,56 % . S ' han determinat el matei x
nombre cinquanta-set de làmines que d'ascles .

Pel que fa a les famílies tipològiques, segons el sistema de J .J . Cabanilles, s'h a
obtingut el resultat següent sobre vuitanta-dues peces retocades : trenta-vuit là-
mines retocades (0,463 %), dotze denticulats (0,146 %), nou perforadors
(0,109 %, amb quatre becs, tres trepants i dos perforadors), set diverso s
(0,085 %, amb un burí, una rascadora, tres gratadors i dos escatats), sis ascle s
retocades (0,073 %), cinc geomètrics (0,061 %, amb quatre trapezis i un seg-
ment), i cinc truncadures (0,061 %) .

LA INDÚSTRIA ÒSSI A

Les eines fabricades sobre os són nombroses (setanta) i variades a la Draga . De
fet han estat un dels elements que diferencien més aquest jaciment dels altres de l
neolític antic del NE de Catalunya i que donen suport a l'antiguitat d'aquest as-
sentament .

Cal destacar-ne els nombrosos punxons (vint-i-set de segurs), fabricats sobr e
metápode d'ovicàprid, sobre extrem de banya de cèrvids o sobre estelles d'os, le s
puntes (varetes amb extrem apuntat i base treballada, de les quals n'hi ha quatr e
de segures) i els cisells o espàtules (dues de segures) . Molts altres fragments petit s
d'eines d'os indeterminables (vint-i-dos) deuen pertànyer a alguna d'aqueste s
categories . Com a peces úniques han aparegut un objecte apuntat sobre os llar g
de bòvid, amb doble perforació central, un tub sobre diàfisi, una espàtula denta-
da o gradina, un fragment d'arpó, un fragment de cullera o paleta, mànecs d e
banya buidada i serrada, i alguns objectes perforats, serrats o ranurats .

ELS OBJECTES D'ORNAMEN T

D'entre els objectes d'ornament destaquen els dos fragments de braçalets d e
calcària, de secció rectangular, i també l'agulla (?) de marbre, amb una ranura a
l'extrem superior, també interessant, però ja coneguts al neolític antic català, só n
els tres fragments d'anells (?) d'os polit, un dels quals té una protuberància .

Quant a les peces de collaret hi ha simples dentalium i denes discoïdals d e
petxina (Cardium edule) o d'esteatita . No hi falten tampoc els penjolls sobre
defensa de senglar, altres d'ovals sobre petxina i també simples petxines perfora -
des (Glycivmeris sp, Cerithium vulgare i Cerastoderma glaucum) .

LA MACROINDÚSTRIA DE PEDRA

No s'han identificat encara percussors per a la talla de la indústria lítica, però s í
algun polidor de calcària per a la ceràmica i altres de sorrenca o també la calcàri a
(un amb una ranura profunda, que devien servir per al poliment de la indústri a
òssia o dels objectes d'ornament . Quant als molins de pedra, se n'han identifica t
dues peces senceres i quatre fragments de basaments barquiformes, i també un a
peça sencera i dos fragments de mà de molí .
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Fig . 1 Planta general de la zona excavada l'any 1991 a la Draga (Banyoles)

CRONOLOGIA RELATIVA I ABSOLUT A

Pels materials arqueològics recuperats (essencialment la ceràmica impresa am b
decoració cardial) s'ha de pensar que la Draga és un jaciment del neolític antic ,
de fàcies Cardial probablement de mitjan o final del Vè mil .lenni aC . S'han fet j a
dues datacions per carboni 14 sobre els carbons de fusta d'un fogar (estructur a
6), descobert l'any 1990. Una es va enviar a la Universitat de Gakushuin
(Tòquio) i l'altra a la Universitat de Barcelona . Són les següents :

–GAK-15223	 5710 ± 170 BP, és a dir el 3760 aC, que calibrad a
(segons taules el del Grup de Tucson) dóna un espai cronològic comprès entre e l
4945-4370 aC .

–UBAR-245	 5920 ± 140 BP, és a dir el 3970 aC, que calibrada (a l
95,4 % de probabilitat segons el laboratori de la UB) dóna un espai cronològi c
comprès entre el 5210 i el 4510 aC .
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soa

Fig. 2 . Tres deis pals (E-90, 106 i 107) recuperats a la Draga l'octubre de
1991 .

Les dues datacions són una mica més baixes del que s'esperava, amb un a
separació respecte a la cronologia relativa d'uns 300-500 anys . Caldrà esperar le s
noves datacions radiomètriques en curs (carboni 14 i termoluminiscència) sobre
mostres de carbons, granes, fusta, ossos i ceràmica de la campanya del 1991 pe r
veure si es confirma o se supera aquest hiatus cronològic .

CONSIDERACIONS FINALS

L'assentament lacustre de la Draga (Banyoles) devia tenir uns 3 .000 m 2
d'extensió i era a uns 50 m de la vora de l'estany, sobre terrenys normalmen t
secs, encara que exposats a inundacions periòdiques .
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Fig. 3. Materials arqueològics de la Draga (Banyoles) . El vas i l'agulla amb

cap de l'extrem inferior dret són de roca (marbrefi) .
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Les construccions (cases i graners) devien estar construïdes directamen t
sobre el travertí, si s'ha de jutjar per les restes d'enllosats i pels focs descoberts ,
tots sobre la roca travertínica . Malgrat tot, no es pot descartar l'existència d e
plataformes poc elevades que ajudessin a superar els inconvenients de le s
inundacions hivernals . L'única construcció segura que s'ha observat —el recint e
enllosat voltat de forats de pal (estructura 73), que hem considerat un graner ,
tenia una planta ovalada .

A hores d'ara, la Draga, amb una cronologia estimada del Vè mil .lenni aC ., es
presenta com un dels jaciments lacustres més antics d'Europa (Suïssa, su d
d'Alemanya, nord d'Itàlia, est de França), on aquesta mena d'assentaments n o
solen començar fins ben entrat el IV mil . lenni aC .

Amb les expectatives actuals, el projecte d'excavació d'urgència a la Draga
que s'allargarà fins al 1995 (amb el suport del Servei d'Arqueologia i d e
l'Ajuntament de Banyoles) haurà de ser, sens dubte, un dels punts de mir a
essencials de la investigació sobre el neolític antic a Catalunya .
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La intervenció arqueològica a
Sant Pau del Camp : un nou jacimen t
prehistòric al Pla de Barcelona
ORIOL GRANADOS, FERRAN PUIG, ROBERT FARR É

La renovació de la caserna de la Guàrdia Civil del Raval, al carrer de Sant Pa u
núm. 92, que ocupava una antiga construcció industrial, va motivar una inter-
venció arqueològica sobre el conjunt del solar afectat per l'obra .

La seva situació tan immediata al monestir de Sant Pau del Camp, on e n
diferents moments, en fer obres diverses d'arranjament de l'entorn, havien esta t
localitzades restes d'època romana i on, l'any 1989, les excavacions dutes a ter-
me pel SAC amb motiu de la construcció d'un aparcament, havien permès loca-
litzar i estudiar les restes d'una vil-la i d'una necròpolis romana, com també, e n
un nivell molt més baix i al costat del carrer de Sant Pau, d'un assentament d e
l'edat del bronze, va determinar la realització d'una prospecció general de to t
l'àmbit afectat, comprès entre els carrers de Sant Pau, de la Riereta i de Sant a
Helena .

Aquesta prospecció dirigida pel SAC i feta per Mònica Blasco va donar com a
resultat la localització relativament superficial, en un sector del solar d'uns cen t
metres quadrats, d'una agrupació de trenta-quatre tombes d'inhumació, de le s
quals trenta eren primàries i quatre secundàries, situables cronològicament, pel s
materials més tardans, entre el segle tv i el v► dC. Els cossos van co l . locats dins
d'una fossa poc fonda en posició decúbit supí i, majoritariament, amb orientaci ó
SO-NE. L'enterrament era cobert, de forma més freqüent, amb tegulae a dobl e
vessant . En alguna ocasió es troben dins una fossa simple sense cobertura, però
segurament dispositats dins taüts de fusta, com ho testimonia la presència d e
claus de ferro .

La mateixa prospecció va evidenciar l'existència, en una àrea d'uns 900 m 2
que es corresponen amb la meitat NE del solar —al costat del carrer Riereta— ,
d'un jaciment prehistòric de gran potència pertanyent tant a l'edat del bronz e
—constatat ja a l'altra banda del carrer Sant Pau— com al neolític .

Per fer l'excavació va ser creat un ampli equip de camp que va ser dirigit pe r
Robert Farré i Josefa Beà, sota la supervisió del SAC, que realitzà la intervenci ó
entre els mesos de juliol de 1990 i febrer de 1991 .

La Direcció General de la Guàrdia Civil va assumir la totalitat de la despes a
de la intervenció, que va incorporar dins el pressupost general de l'obra ; tant el
cost del treball de camp com el corresponent a l'estudi i l'anàlisi de mostres .

L'equip va ser complementat amb especialistes del camp de la geologia i l'an -
tropologia per tal de poder-ne fer la reconstrucció paleoambiental i del relleu antic,
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al mateix moment de l'excavació, com també l'estudi –realitzat pel Departamen t
d'Antropologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona– de l
conjunt d'enterraments d'inhumació corresponents al neolític antic, localitzat s
als nivells inferiors del jaciment .

Igualment, cal remarcar els treballs de conservació, extracció i restauraci ó
dels esquelets i altres objectes arqueològics, fets pel laboratori de restauració de l
SAC i pels membres del taller de restauració arqueològica de l'Escola-Taller de l
Laberint d'Horta, dirigits per Montserrat Pugés, així com dels components d e
l'equip de topografia i documentació gràfica del SAC Roberto López i Edmon d
Mestres .

L'ESTRATIGRAFIA

La seqüència estratigràfica de la zona mostra, per sota dels nivells romans, l'exis-
tència de cinc nivells sedimentaris que es reconeixen, malgrat el problema de l a
manca d'una definició visual suficientment clara, en tota l'àrea d'excavació a
excepció dels comptats punts on queden afectats per estructures modernes .
Aquests estrats, que presenten tan sols petites variants atribuïbles a la microto-
pografia del terreny, i que tenen una inclinació de NO a SE, amb una potènci a
més gran en aquest últim punt, són els següents :
1 . Nivell clar, de llims i argiles, arqueològicament estèril .
II. Nivell més fosc, de llims i argiles de color rogenc i gris, de 30 a 50 cm d e

potència, que coincideix amb un nivell arqueològic .
III. Nivell de sorres i graves amb matriu argilosa en proporcions motl variables ,

de 50 a 130 cm de potència ; pràcticament estèril .
IV. Nivell de llims i argiles, de color fosc i d'alt component orgànic, de potènci a

gairebé inexistent a 60 cm amb restes arqueológiques molt quantioses .
V. Nivell fortament compactat i de composició geològica exclusiva, de caràc -

ter continental del plistocè, format per nòduls calcaris amb matriu argilos a
(tortorà) .

L ' ATRIBUCIÓ CRONOCULTURAL 1 LA DESCRIPCIÓ DE LES TROBALLE S

El nivell II devia abraçar dos horitzons culturals diferents . El superior o mé s
modern, amb indicis poc clars d'estructures d'hàbitat, atribuible a un bronze
final III, mentre que l'inferior devia correspondre a un bronze antic .

En aquest últim, les vuit estructures de combustió localitzades –tres de le s
quals presentaven una estructura formada per pedres tot i configurant un espa i
més o menys circular, mentre les altres eren llars planes simples sense delimita -
ció o estructura– són, sens dubte, les evidències més representatives dels ele -
ments estructurals relacionats amb l'hàbitat .

Altres evidències localitzades corresponen a estructures d'emmagatzematge ,
concretament a cinc grans fosses circulars, o sitges, de forma troncocònica, amb
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parets divergents cap a la base i fons quasi totalment pla . Una contenia abun-
dants materials a l'interior i també granes carbonitzades de cereals . Una altr a
serví d'enterrament, sense que l'individu, dipositat al fons, amb absència d'aixo-
var, presentés una col . locació intencionada .

Hem d'esmentar també determinades zones amb acumulacions de pedres ,
algunes de les quals formaven alineacions, com la documentada en angle recte ,
possible indici d'una unitat d'habitació .

En aquest moment històric es constatà l'existència d'una riera que travessav a
('àrea estudiada . Aquesta, que excavà el seu curs en els sediments inferiors, pre-
sentava un petit embassament d'origen antròpic, amb un muret de contenci ó
realitzat amb pedres en disposició vertical clavades uns 20 cm en el seu llit .

El nivell IV, atribuible a un neolític antic, presentava una gran complexitat ,
amb una zona de necròpoli i unes àrees d'hàbitat, que semblen pertànyer al -
menys a dos horitzons diferents .

En la necròpoli, deixant de banda un enterrament secundari d'atribució es-
tratigràfica dubtosa, les vint-i-quatre sepultures documentades, corresponen a l a
inhumació primària d'un sol individu, si n'exceptuem una amb doble enterra-
ment . Generalment, l'inhumat es troba col . locat en posició fetal o encongida i
recolza freqüentment sobre el seu costat esquerre, amb les extremitats replegade s
davant del tronc . Les fosses on es dipositava el cadàver, identificades de manera
imprecisa i només en comptades ocasions, eren bàsicament de forma ovalada o
circular .

L ' esquelet generalment s ' acompanya d'un conjunt funerari més o menys ri c
–atuells de ceràmica, estris de sílex i jaspi, aixes de pedra polida i objectes d'or-
nament personal degudament col . locats en el difunt–, que ens ha permès atribui r
els enterraments a un neolític antic evolucionat . Un dels individus, a més a més ,
fou inhumat amb dos ovicàprids .

Quant a les evidències d'hàbitat d'aquest nivell, hem de fer referència a le s
estructures de combustió . Els vint-i-sis forgars localitzats en aquest nivell, situat s
propers al nivell V, estaven formats per una cavitat més o menys circular –de 6 0
cm a 2 m de diàmetre– i poc profunda, plena de pedres i carbons, que retallava
en alguns casos el tortorà . La seva relativa bona conservació permet apreciar e n
les pedres i, a vegades, en l'argila del subsòl on es retallava la cubeta, els efectes
de l'acció del foc . Cal esmentar també, a més a més, dos exemplars clars de foc s
plans sense estructura .

Al voltant dels fogars es van documentar una sèrie de nivells de cendres qu e
es trobaven retallats per les fosses dels enterrraments quan aquests coincidie n
amb la zona de necròpoli . Encara que la configuració i l'extensió en dificulten la
interpretació, hem de relacionar-los amb nivells d'ocupació i en possible relaci ó
amb les llars .

Les altres evidències d'hàbitat, que semblen pertànyer a un horitzó encar a
anterior, corresponen a nou sitges excavades en el nivell V –tortorà–, de morfo-
logia molt similar a les trobades en el nivell II, i on l'anàlisi carpológica ens ha
documentat l'existència de llavors carbonitzades de cereals .

Cal parlar, també, dels més d'un centenar de retalls circulars d'origen antrò-
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pic apareguts en el nivell de base quaternari –nivell V–, alguns d'ells interpretat s
com possibles forats de pal sense que per ara s'hagi pogut determinar cap tipu s
d'estructura .

Al voltant dels fogars es van documentar una sèrie de nivells de cendres qu e
es trobaven retallats per les fosses dels enterraments quan aquests coincidie n
amb la zona de necròpoli . Encara que la configuració i l'extensió en dificulten la
interpretació, hem de relacionar-los amb nivells d'ocupació i en possible relaci ó
amb les llars .

Les altres evidències d'hàbitat, que semblen pertànyer a un horitzó encar a
anterior, corresponen a nou sitges excavades en el nivell V –tortorà–, de morfo-
logia molt similar a les trobades en el nivell II, i on l'anàlisi carpològica ens ha
documentat l'existència de llavors carbonitzades de cereals .

Cal parlar, també, dels més d'un centenar de retalls circulars d'origen antrò-
pic apareguts en el nivell de base quaternari –nivell V–, alguns d'ells interpretat s
com possibles forats de pal sense que per ara s 'hagi pogut determinar cap tipu s
d'estructura .

ELS MATERIAL S

L'horitzó més modern del nivell II estaria representat per vasos globulars i plats
tapadora de vora bisellada, i també per vasos globulars o bitroncocònics am b
coll, en què destaquen les decoracions d'acanalats en les parets d'aquestes for-
mes i també les impressions sobre la vora .

El més antic del mateix nivell, el representen vasos hemisfèrics, subesfèrics ,
globulars o ovoides, carenats, troncocònics i vasos de suau perfil en «s» ; tots ell s
amb fons plans . Són freqüents les decoracions plàstiques de cordons amb im-
pressions –generalment associades a grans vasos– i les impressions digitals i
ungulars –aquestes últimes associades a incisions, sobretot en vasos hemisfèrics ,
subesfércis i carenats–. La indústria lítica d'aquest moment, amb predomini de l
jaspi com a matèria primera, té poc volum i el material es troba fragmentat, l a
qual cosa dificulta l'atribució tipològica . Malgrat tot s'observa un predomini d e
l'ordre dels simples, i dins d'aquest dels denticulats i rascadores .

Les inhumacions del nivell IV estarien definides pels materials ceràmic s
de l'aixovar . Són ceràmiques llises, de formes hemisfèriques o subesfèriques ,
algunes de les quals presenten nervadures, que simulen un bigoti, a partir de
–collars i braçalets– estan formats per denes de petxina, d'os i de pedra ,
com lignit i variscita .

Els tipus ceràmics relacionats amb l'hàbitat són molt similars als dels enterra -
ments, als quals s'han d'afegir la presència tant de vasos globulars com de gran s
vasos d'emmagatzematge, amb cordons llisos verticals o horitzontals a sota l a
vora, o amb cordons amb impressions . Han estat localitzats tant en els nivells d e
cendres com en altres zones del jaciment on aquests manquen . Quant al materia l
lític hem d'esmentar tant la troballa d'utillatge de pedra polida –destrals i aixes–
com de pedra tallada . Aquesta última, que presenta un gran volum, amb un
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predomini percentual del jaspi com a matèria primera, és de suport majoritària -
ment laminar . En les peces retocades, hi ha una superioritat de l'ordre dels sim-
ples, amb preponderància de denticulats i rascadores . Pel que fa als nuclis, pre-
dominen els polièdrics .

L'horitzó més antic del nivell IV el representa el material trobat a les sitges i
també, encara que de manera molt minoritària i residual, en altres indrets del
jaciment . Correspon a ceràmiques amb decoracions impreses amb Cardiu m
i també, encara que minoritàriament, amb impressions amb punxó, ungulars ,
i incisions .

CONCLUSION S

Ens trobem davant d'un jaciment complex, encara en fase d'estudi i amb un s
problemes derivats de la manca d'una definició clara de I'estratigrafia . Tot espe-
rant obtenir resultats de les datacions i dels estudis complementaris, ens trobe m

Fig. 1 . Treballs de documentació de llars de foc neolítiques.
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amb la dificultat de donar-ne una interpretació definitiva . Malgrat això, pode m
aventurar una primera ocupació de la zona en un moment Cardial-Epicardial, i
un nou assentament que es produí durant el neolític antic evolucionat, moment ,
aquest últim, en què també es devia utilitzar la zona com a necròpoli . Més enllà
d'un llarg període sense evidències, trobem una nova ocupació durant el bronz e
antic, en un moment en què la zona és creuada per una riera . Després d'un nou
buit en el registre arqueològic, la zona sembla ésser reocupada de nou durant e l
bronze final III, per convertir-se, ja en època romana, en zona de necròpoli . Des
d'aquest moment no trobem cap més evidència fins a l'època moderna i
contemporània, amb pours i murs de les fonamentacions que acaben forman t
part de l'estructura de l'antiga caserna .
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ANNEX 1

L ' ESTUDI GEOLÒGIC DEL SOLAR DE LA CASERNA
DE SANT PA U

V . DE LAORDEN *, J .L. PRADA * , F .J .M . MONSEÑE** , J . SERRA * *

L'estudi geològic de la zona consta dels apartats següents :

1 . OBJECTIU S

a) Determinar la composició dels materials i la seva procedència .
b) Determinar l'estratigrafia per tal de situar les troballes arqueològiques dins

d'una escala geològica .
c) Diferenciar el transport natural de les aportacions humanes .
d) Determinar l'evolució ambiental i l'entorn geològic .

2. SITUACIÓ GEOLÒGIC A

L'àrea estudiada es troba en el límit S-SE de la plana litoral de Barcelona, molt a
prop de l'antiga línia de costa . Topogràficament, s'assenta a la riba nord d'una
antiga àrea deprimida, situada a la base del vessant nord de Montjuïc . Aques t
peneplà està constituït per dipòsits del quaternari antic dels quals sobresortien
diversos turons corresponents al paleorelleu prequaternari (pliocènic) dels qual s
resta com a exemple més significatiu el Mons Taber .

El pla de Barcelona era travessat per una xarxa de drenatge que baixava d e
la serra de Collserola . El règim i el cabal d'aquests torrents ha variat amb le s
oscil . lacions climàtiques que van tenir lloc en èpoques prehistòriques .

3. MATERIALS

Els sediments són majoritàriament d'origen detrític, constituïts per combina-
cions d'una fracció fina, formada per argiles i llims, i una de grollera compos-
ta per sorres i graves amb matriu argilosa .

Els components solen ser fragments de roques : granits, llicorelles, esquis-
tos . . ., procedents de l'erosió dels materials paleozoics de la serralada de Coll -

Departament de Petrologia . Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona .
** Departament de Geodinàmica Externa . Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona .
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serola . A més fragments de calcinobre, de distribució irregular procedents
del retreballat del substrat corresponent al tortorà .

En alguns estrats molt significatius es troben fragments carbonosos consti -
tuïts per restes vegetals carbonitzades . Observats amb tècniques microscòpi-
ques, s'hi aprecia que preserven l'estructura llenyosa ; aquest factor, unit a la
distribució que presenten en el sediment i la seva associació, més o meny s
directa, a estructures arqueològiques de combustió fa que es puguin interpre-
tar, quant a la seva procedència, com d'origen antròpic .

Per últim, tenim blocs de forma polièdrica, i d'altres de forma més irregu-
lar, relacionats directament amb les estructures arqueològiques . La seva lito-
logia es diferencia clarament de la de la resta de components dels estrat s
estudiats; procedeixen de l'àrea de Montjuïc, ja que es tracta de gresos i
conglomerats corresponents a la sèrie detrítica miocènica que aflora e n
aquella àrea . Això fa pensar en un transport intencionat, no natural, ja qu e
Montjuïc no és l'àrea de procedència geològica dels sediments que consti-
tueixen els substrats del jaciment .

4 . ETRATIGRAFIA

S'han fet dos estudis estratigràfics paral . lels i complementaris atesa la seva
localització, que han permès una visió més general de la zona :

A. Sector del parc de Sant Pau del Camp, sota mateix de l'aparcament sub-
terrani .

B. Solar de la caserna de la Guàrdia Civil .
Resultats :
A . Al parc s'hi estableixen tres grans trams :

1. Sèrie inferior formada per una falca d'arenes marines .
2. Tram fluviotorrencial format per graves i sorres d'estructura com-

plexa .
3. Sèrie llimoargilosa amb algun tram sorrenc d'origen lacustre o b é

fluviolacustre ; aquest origen s'ha comprovat mitjançant anàlisis es -
tadístiques granulomètriques (bivariant d'Stewart) i anàlisis políni-
ques que han proporcionat restes d'algues lacustres (Zygnemata-
ceae. Mougeotia [alga conjugada]) . '

B . Al solar de la Caserna únicament s'observen dos trams, el fluviotorrencia l
i el lacustre o fluviolacustre, mentre que el tram inferior d'arenes marine s
no hi és present ; hi ha, en canvi, la presència clara d'un substrat de base ,
molt continu, constituït pel tortorà .

Els nivells arqueològics pertanyents al neolític se situen en la base de la sèri e
fluviotorrencial damunt la base del substrat de tortorà, mentre que els nivells d e

1 . Realitzat per Núria Solé del Departament de Geologia Dinàmica Geofísica i Paleontologia . Fa-
cultat de Geologia. Universitat de Barcelona .
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l'edat del bronze corresponen a la sèrie fluviolacustre i es localitzen en tots do s
solars .

5 . EvoLUc1Ó DEL RELLE U

Les sèries estratigràfiques on s'assenta el jaciment corresponen al quaternar i
modern i es desenvolupen damunt la base de tortorà pertanyent al pleistocè o
quaternari antic . Aquest tram superior del quaternari té unes característique s
sedimentàries i paleoambientals clarament diferenciades, que corresponen al s
canvis produïts després de l'última fase glaciar, i que van influir notablemen t
sobre la línia de costa a partir de 9000 BP .

Podríem dir que hi ha tres factors fonamentals que cal destacar :
1. L'existència d'un nivell de base, ja mencionat, que controlava la sedimen-

tació i el paleorelleu d'aquella època . La superfície del tortorà present a
una topografia irregular, i, quant a cota, presenta una forta inclinaci ó
N-S-SE (comprovada amb sondeigs geotècnics) .

2. Les variacions del nivell del mar que s'han caracteritzat per dues menes d e
fases: una d'inicial d'elevació i una altra de posterior d'estacionament .

Aquests canvis han provocat l ' existència d ' episodis marins representats en la
zona del parc per la presència de la falca de sorres marines en la part inferior d e
la columna estratigráfica . Aquesta transgressió no va penetrar uniformement e n
tota l'àrea costera estudiada . Posteriorment, l'evolució i el relatiu estacionamen t
del nivell del mar va produir un episodi de règim de lagoon que va evolucionar
cap a ambients lacustres i tancats, amb gran influència de rieres i torrents . L'es-
tudi estratigràfic i palinològic suggereix que l'extensió i la localització d'aquestes
zones lacustres van poder variar bé per raons climàtiques, bé per la xarxa d e
drenatge natural, bé per modificacions per l'activitat humana, o bé, d'una mane-

ra més general, per lleugeres variacions del nivell del mar.
3. Finalment el factor antròpic, de difícil avaluació, que ha influït en la compo-

sició i l'estructura d'alguns nivells .
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ANNEX I I

LES RESTES HUMANES NEOLÍTIQUES DE LA CASERNA
DE SANT PAU

J . ANFRUNS * , T. MAJÓ*, J.I . Oms* *

Les restes humanes exhumades en els nivells neolítics del jaciment del carrer d e
Sant Pau de Barcelona, sumen un total de vint-i-sis individus, repartits en dife-
rents grups d'edat i sexe com ho mostra el següent quadre .

Masculins 4 Perinatals 6
Femenins 6 Infantils 1 0
Indeterminats 16 Joves 2

Adults 8

Pel que fa a l'estat de conservació, és en general dolent : les condicions d'hu-
mitat i les concrecions que han afectat els ossos han produït considerables defor-
macions . Aquest fet ha limitat en part l'estudi morfològic i antropomètric .

Els amidaments cranials obtinguts de només cinc individus adults indiquen
que un és braquicèfal, tres són mesocèfals i un hiperdolicocèfal . Aquestes dade s
demostren que es tracta d'una mostra tipològicament dins del grup dels mediter-
ranis gràcils . Tot i així no es tracta, en cap dels caràcters observats, d'un conjun t
homogeni . És interessant de remarcar la presència d'alpins ja en el neolític ,
avançant les cronologies més enllà del que era suposat anteriorment . Cal remar -
car també, pel que fa als caràcters mètrics, la incidència d'un marcat prognatis-
me subnasal en alguns individus, malgrat que el conjunt de la mostra present a
una gran variabilitat . En general, cal destacar la gracilitat que presenta la majo r
part de les restes, fet que coincideix amb les apreciacions d'altres autors per a le s
mostres d'aquest període que divergeixen considerablement de les restes mesolí-
tiques i epipaleolítiques en general més robustes .

La sèrie estudiada (malgrat les reserves que cal tenir per a un conjunt petit )
mostra una elevada mortalitat infantil, i una esperança de vida molt baixa . No -
més dos individus superen els vint-i-un anys . Es tracta d'una població molt jove ,
ja que divuit dels vint-i-sis individus (69,23 %) no arriben als divuit anys en el
moment de la mort . És remarcable el grau de mortalitat infantil 57,69 % concen-
trada principalment en dos moments : el primer any de vida (30,77 %), i al vol -
tant dels sis/set anys (26,92 %) . Aquestes xifres són les que caldria esperar pe r
aquest període, i tot i que les dades procedents d'excavacions antigues són dife-
rents, creiem que la causa cal buscar-la en les mateixes insuficiències del regis-
tre .

S'han estudiat un total de 373 peces dentàries, corresponents a vint-i-u n
individus (263 peces permanents i 110 deciduals) . Els caràcters odontomètric s
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indiquen que la mostra entra plenament dins l'amplitud de la variació conegud a
per al neolític . En alguns casos els valors superiors a la mitjana, pensem que ca l
atribuir-los a la joventut de la mostra, fet que indica que es troba poc afectad a
per l'abrasió tant oclusal com interproximal . Pel que fa als caràcters morfològics ,
Incisius en pala 52,94 %, M-2 amb 4 cúspides 36,36 % Tubercul de Carabell i
18,8 %, com també el dibuix oclusal de 1'M-2 inferior en + 57,89 %, Y 26,31 %, X
15,78 %, ens mostrarien un patró dentari no estrany en el neolític, però més
pròxim a poblacions lleugerament més modernes .

La patologia oral presenta càries en un total de vuit peces sobre el nombre d e
dents erupcionades, que representen un 2,44 %. Les hipoplàsies de l'esmalt s'ha n
detectat en dos individus, concretament en els ullals inferiors . La malaltia perio-
dontal, destaca per la seva baixa incidència, potser també a causa de la joventu t
de la sèrie . És important assenyalar en un individu, CSP-18, la presència d'odon -
todisplàsia, una rara patologia de la qual fins al moment només s'han documen-
tat 109 casos en la literatura especialitzada i aquest seria el primer en la paleopa -
tologia . Es tracta d'una anomalia en els teixits dentaris durs que involucr a
l'esmalt i la dentina i associada a una falta d'erupció completa . S'han suggerit
diverses causes com desordres circulatoris locals, traumatismes, infeccions víri-
ques, dèficits nutricionals, trastorns metabòlics o mutacions somàtiques .

D'aquesta sèrie neolítica, volem destacar-ne la presència de trepanacions e n
tres cranis, tots ells pertanyents a individus adults de sexe masculí (CSP-6, CSP -
18 i CSP-19) . La lesió del crani número sis es troba situada sobre la sutur a
lambdàtica esquerra, és de morfologia més o menys circular i correspon a un a
trepanació per barrinadura . El número divuit presenta tres trepanacions ; la mé s
gran situada al bregma, de forma oval, podria correspondre a la tècnica d'abra-
sió, les altres dues més petites situades al migdia d'ambdós parietals correspon-
drien a la tècnica de barrinadura . La trepanació del crani dinou es troba situada
en la zona cerebral esquerra de l'escama occipital, presenta forma ovalada i
podria haver-se fet amb barrinadura .

Cal destacar el predomini de cranis masculins trepanats . Del neolític nomé s
coneixem un crani atribuït a un individu femení (Timba d'en Bareny) sobre u n
total de set individus . Igualment, hi ha una possible localització preferencial (e l
costat esquerre) amb set d'un total de deu trepanacions . Pel que fa a les tècnique s
no sembla que es posi de manifest una clara preferència, ja que quatre són pe r
abrasió, quatre per barrinadura i dues incisions (sempre pel que fa a les conegu-
des per al neolític de Catalunya) .

Voldríem assenyalar que l'estudi definitiu d'aquesta sèrie es troba encara e n
curs ; per tant tot el que hem exposat és un avenç preliminar, i així, les dade s
exposades són encara susceptibles de veure's modificades o ampliades, fet qu e
podria variar algunes de les conclusions obtingudes fins al moment . Creiem qu e
aquesta sèrie, al costat d'altres d'aparició recent, seran d'una gran importànci a
pel que fa al coneixement de les poblacions neolítiques .

Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona .
Metge estomatòleg.
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Fig. 2 . Enterrament neolític amb aixovar.
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La necròpoli ibèrica del turó del s
Dos Pins . Cabrera de Mar (Maresme )
JOAQUIM GARCIA i ROSELLÓ

INTRODUCCI Ó

El descobriment de la necròpoli ibèrica del turó dels Dos Pins fou fortuït i a
causa de l'espoliació d'excavadors clandestins que durant l'any 1986 havie n
buidat unes nou tombes . Assabentat el Servei d'Arqueologia de la Generalitat d e
Catalunya, va decidir iniciar l'octubre de l'any 1986 una actuació arqueològic a
d'urgència que es perllongà fins al març de l'any 1987 . L'any 1990 es realitzà un a
nova campanya d 'excavació, aquest cop programada, dirigida per Joaquim Gar-
cia i Roselló i Dolors Zamora i Moreno .

L'ENTORN GEOGRÀFIC : SITUACIÓ DEL JACIMEN T

La necròpoli ibèrica del turó dels Dos Pins està situada al terme municipal d e
Cabrera de Mar, a la zona central de la comarca del Maresme .

A la zona nord del terme municipal hi ha una petita vall, d'entre 100 i 200
metres d'altitud que s'obre cap al mar. Té com a capçalera la muntanya d e
Burriac (401 m) i a ambdós costats s'hi desenvolupen els contraforts de la Serra -
lada Litoral : a un costat el Montcabrer (312 m) i a l'altre la perllongació del tur ó
dels Oriols.

La necròpoli està situada a la part baixa del vessant de migdia de l'anomena t
turó dels Dos Pins. Aquest és una petita elevació de 220 m d'altitud sobre e l
nivell del mar que conforma una estribació de la muntanya de Burriac a la vall d e
Cabrera de Mar. Les coordenades geogràfiques del jaciment són : 2°, 23' i 15" d e
longitud nord i 41°, 31' i 56" de latitud est . Les coordenades UTM són : x=
448917 y= 4598120 . Es localitza entre 135 m i 145 m d'altitud sobre el nivell de l
mar, a la propietat del Sr. Jordi Maluquer, polígon 2 B, parcel .la 93 del cadastre
de Cabrera de Mar .

LA NECRÒPOLI 1 EL SEU CONTEX T

La necròpoli ibèrica del turó dels Dos Pins no és un jaciment aïllat a la vall d e
Cabrera de Mar ; de fet, aquesta és una zona molt rica en jaciments ibèrics . De s
del final del segle passat, quan l'historiador Juan Rubio de la Serna descobrí i
publicà el primer (una necròpoli d'incineració a l'anomenat hort de Can Rodon)
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(RUBIO DE LA SERNA, 1888) passant pel descobriment, l'any 1915, del poblat
ibèric de Burriac, protagonitzat per Lluís Bonet i Garí, fins a la descoberta i
l'excavació l'any 1986 del conjunt arqueològic del turó dels Dos Pins, format per
una necròpoli d' incineració i un petit assentament rural, ha passat quelcom mé s
d'un segle on les troballes de nous assentaments, les excavacions de part o de l a
totalitat d'alguns d'aquests, i la seva publicació posterior han estat uns fets conti -
nuats . Els jaciments ibèrics més representatius de la vall de Cabrera de Mar
Són :

– El poblat ibèric de Burria c
– La necròpolis d'incineració de can Rodon de l'Hor t
– El Camp de Sitges de can Miralles-can Modolell
– L'assentament rural ibèric de can Modolel l
– L'assentament ibèric del turó de l'Infer n
– Els assentaments rurals ibèrics del turó dels Dos Pin s
– El camp de Sitges de can Bertomeu
– L'assentament rural ibèric de can Bertome u
– El possible santuari ibèric del Montcabre r
A aquests jaciments, s'hi haurà d'afegir a partir d'ara la necròpoli object e

d'aquest present treball, la qual, lògicament, haurà de ser valorada i interpretada
dins d'aquest marc arqueològic .

LES TOMBE S

La necròpoli es trobà força arranada : tan sols s'hi documentà una tomba sencera ,
la núm. 51 . Els motius pels quals estava arranada són diversos . Potser els do s
factors que més han contribuït a desfer part de la necròpoli s'han de buscar, en
primer lloc, en un antic torrent, avui inutilitzat, que la travessava . L'altre facto r
ha estat el constant conreu que des de fa temps hi ha hagut a la zona .

Fruit d'aquesta destrucció, s'han trobat diversos forats aïllats per encabir-h i
una àmfora que creiem que no s'han d'interpretar com un element funerari per s i
mateix, sinó com un element que en el seu moment devia formar part d'un a
tomba que, per alguna de les causes abans esmentades, avui ha aparegut .

Es tracta d'una necròpoli on els tipus de tomba són molt homogenis, sens e
variacions tipològiques importants . Les tombes excavades es poden classifica r
en els tipus següents :

A-1 Tomba excavada a la roca, de secció circular, fons pla i dos forats d e
forma cònica per encabir-hi els fons de les àmfores . La paret sol ser
recta o bé lleugerament còncava . Solen tenir un diàmetre mitjà d'un
metre i una alçària d 'entre 80 cm i 100 cm : pel que fa als forats per a le s
àmfores, el diàmetre mitjà és de 25-30 cm i l'alçària mitjana entre 2 0
cm i 40 cm .

A-2 Tomba excavada a la roca, de secció quasi circular i fons pla sense ca p
forat per a les àmfores . La resta de característiques i les mides só n
similars a les del grup anterior . Aquest tipus és minoritari .
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B-1 Tomba excavada a la roca, amb forma de ronyó, fons i paret còncaus ,
sense forats per àmfores . Tipus nou, desconegut fins ara a la resta d e
necròpolis catalanes excavades . L'eix major pot variar entre 120 cm i
140 cm, i l'eix menor entre 40 cm i 60 cm . En no haver trobat cap
tomba sencera d'aquest tipus desconeixemn l'alçada mitjana que po-
dien tenir.

EL DIPÒSIT FUNERARI

Els materials que s'han trobat en el lloc on foren col .locats originàriament confi-

guren el que denominem el dipòsit o aixovar funerari .

CERÀMIQUES DE VERNÍS NEGR E

Els materials de vernís negre apareguts a la necròpoli els podem agrupar, segon s
el seu origen, en dues grans àrees geogràfiques, la península Itàlica (34,3 %) i l a
zona del golf de Lleó (bàsicament la zona de Roses i els voltants) (59,3 %) . En
menys quantitat, s'han trobat peces atribuibles a tallers de l'àrea púnica de l a
península Ibèrica (6,4 %) .

Pel que fa a les formes, observem que en el període de temps en què funcion à
la necròpoli (250-180 aC .) la forma més corrent fou el bol, tant en la versi ó
Lamb. 27 (10,8 %) com la Lamb . 26 (48,6 %), que fou la més freqüent . Segueixe n
els plats, de les formes Lamb . 23 (8,1 %) i Lamb . (5,4 %) . Aquestes formes tamb é
es troben freqüentment en els assentaments ibèrics de la zona . La resta de les
formes són numèricament minoritàries, difícils de trobar en els assentament s
(Lamb. 45, Cuadrado, 70, etc .) .

Aquesta proporció es manté si analitzem la relació entre tallers i formes, tan t
pel que fa al taller de Roses com al de la Campaniana A .

ALTRES MATERIALS D'IMPORTACI Ó

En aquest capítol hem d'incloure dos gerros amb decoració pintada, dos thymia-

teria i part d'una corona o kalathos d'un tercer .
Tipològicament, dos dels thymiateria correspondrien al tipus A de Muño z

(Muñoz, 1963) o I de Pena (PENA, 1988), és a dir amb el kalathos decorat amb
dos ocells contraposats i ramells de fruits amb fulles i flors . Ambdues autore s
coincideixen a definir aquest tipus com a clàssic, d'estil grec, que és el mé s
nombrós i potser el més antic . El tercer exemplar correspondria al tipus B de
Muñoz o II de Pena, que defineixen com una degradació o simplificació del tipu s
anterior .

La tipologia i la decoració dels dos gerros pintats ens fa pensar que, si bé só n
produccions típicament ibèriques, el seu centre de fabricació s'ha de buscar e n
zones més meridionals de la península (potser a la zona del llevant o a la del sud-
est) .
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CERÀMIQUES INDÍGENE S

Les ceràmiques indígenes són la producció més nombrosa de la necròpoli ,
aproximadament un 90 % del total .

Si bé la ceràmica ibèrica feta a mà sol estar ben representada a les zone s
d'hàbitat de la vall de Cabrera de Mar, en aquesta necròpoli passa tot el contrari .
Només en dues tombes, les núm . 51 i 85 es trobaren vasos d'aquest tipus . En
general, són peces petites, de factura grollera i de formes simples i repetitives .

Dins del tipus de les ceràmiques fetes a torn destaca per la seva singularitat l a
ceràmica grisa ibèrica . Les formes més típiques foren la gerreta bitroncocònic a
d'una sola nansa i els bols que imitaven les formes de les ceràmiques d'importa-
ció . Més rarament es trobaren els «askoi» i gerretes de cos globular .

Les ceràmiques fetes a torn de cuita oxidant són el tipus més nombrós entr e
les indígenes . Malgrat haver-se'n trobat un bon nombre, el repertori formal és
molt repetitiu : páteres i bols que imiten les formes de les peces d'importació ,
tasses de fons umbilicat, gerretes bitrococòniques de característiques idèntique s
als exemplars de la ceràmica grisa ibèrica, gerres de cos globular amb vora exva-
sada, sense nanses; gerres de cos ovoide o bitrococònic poc marcat, coll quas i
cilíndric, vora exvasada plana i, generalment, dues nanses . Utilitzats com a reci-
pients exclusivament cineraris hi ha les urnes de cos globular, boca de gran
diàmetre, doble vora per rebre la tapadora i dues nanses horitzontals i la típic a
àmfora ibèrica del tipus Mañà B-3 . La majoria d'aquestes peces es trobaren e n
un perfecte estat de conservació, i feien la sensació que no havien estat utilitza -
des anteriorment .

OBJECTES METÀL .LIC S

Altres elements importants del dipòsit funerari, si bé menys nombrosos, són el s
materials de metall : l'armament i els complements de la indumentària, bàsica -
ment fíbules, sivelles de cinturó i objectes d'ornament personal .

El metall més representat en aquesta necròpoli és el ferro, si bé, en molta
menys proporció, hi trobem el bronze, l'argent i l'or . L'escassetat d'objecte s
fabricats en bronze ens fa pensar que, en aquells moments, el bronze degu é
esdevenir un element de luxe, potser de prestigi .

El conjunt de fíbules exhumat no és gaire ric . Tan sols dues fíbules són de
bronze, les restants són de ferro . Totes les altres peces trobades presenten prove s
d'haver sofert l'acció del foc . Tipològicament, excepte un sol exemplar classifica -
ble com a fíbula anular hispànica, totes les altres peces trobades corresponen a l
tipus de La Tène .

Només hem trobat dues sivelles de cinturó senceres : una femella de tipu s
ibèric i de cronologia força antiga (segles v-1v aC.), per la qual cosa en sobta l a
perduració, en un context més modern, i una altra femella de tipus cèltic .

L'armament és majoritàriament del tipus La Tène. S'han trobat espases, pun-
tes de llança i umbos d'escut . Les espases són rectes, de fulla estreta i beina d e
ferro . De les llances només s'han conservat les fulles i les virolles . Dels escut s
només s'han conservat les parts metà l . liques : els umbos frontals i potser els ribet s
de protecció dels elements de fusta .
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Entre els objectes d'ús personal cal destacar la troballa, en una mateixa tom-
ba, de dos penjolls amb clares connotacions simbòliques . El primer és un petit
fal .lus d'argent . El segon és un «escaraboide», probablement d'ivori, engalzat e n
una anella de bronze revestida d'or . Aquesta imitació d'«escaraboide» és el pri-
mer que s'ha trobat a la zona de la Laietània ibèrica, si bé ha aparegut en u n
context cronològic que no és el seu .

A més d'aquests objectes, s'han trobat també anelles (o anells) fabricats e n
ferro, bronze i or, i un petit aplic d'or decorat amb una filigrana .

ALTRES OBJECTE S

Els objectes fabricats amb altres materials són molt minoritaris . Entre aquest s
cal destacar el treball en os, en pasta de vidre i en ivori .

LA CRONOLOGIA GENERAL DE LA NECRÒPOL I

En cap de les tombes no es trobaren peces atribuibles al taller de les «petite s
estampilles» típiques de primera meitat del segle In aC. Aquest fet ens permet
fixar el terme post quem de la necròpoli cap el 250 aC . El terme ante quem ens v e
donat per l'absència de produccions de la Campaniana B, vers el 125 aC .

D'entrada tenim, doncs, una cronologia general àmplia per a aquesta necrò-
poli que fixem entre el 250 aC i el 125 aC. Aquesta cronologia, però, la pode m
afinar molt més pel que fa al límit més modern . Totes les peces de Campanian a
A trobades en l'excavació es poden classificar dins de l'anomenada variant anti-
ga d'aquesta producció, per la qual cosa cal modificar el límit cronològic mé s
modern fins aproximadament el 175-180 aC . Proposem, doncs, una cronologi a
general per a la necròpoli del 250 aC . fins al 180 aC .

Aquesta és la datació que donarem a aquelles tombes que no hem pogut data r
individualment pel fet d'estar arrasades o no contenir en el seu dipòsit funerar i
materials de vernís negre .

Així mateix, l'estudi dels materials de vernís negre d'aquesta necròpoli per-
met analitzar una sèrie d'associacions entre ells . Concretament, ens referim a le s
associacions existents entre els materials de la Campaniana A i els dels tallers d e
Roses, i les associacions de la Campaniana A amb el taller de NIKIA-IWN C .

Aquesta necròpoli també ens pot ajudar a clarificar un xic més tota la proble-
màtica que hi ha a l'entorn de les primeres produccions, la dita variant antiga d e
la Campaniana A. A més aporta una nova forma que a partir d ' ara caldrà inclou -
re en les tipologies de les produccions de les ceràmiques de vernís negre .

ANÀLISI ESPACIAL DE LA NECRÒPOL I

La destrucció que, per diverses circumstàncies ja comentades, ha sofert aquest a
necròpoli ha estat la causa que, en molts aspectes, no puguem generalitzar ni
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obtenir conclusions globals o significatives . Malgrat que es van excavar total -
ment, un alt percentatge de tombes (més d'un 50 %) les trobàrem, totalment ,
arranades i la resta, en el millor dels casos . només conservaven la meitat inferio r
intacta . Només podem considerar sencera una tomba, la núm . 51 .

A I'hora d'analitzar la distribució espacial de la necrópoli ens basarem fona-
mentalment en els aspectes següents :

TIPUS D'ESTRUCTURA FUNERÀRIA

En total s'excavaren noranta-quatre tombes, de les quals cinquanta-dues corres -
ponen amb seguretat al tipus A-1 (55,3 %), cinc al tipus B-I (5,3 %) i tres al tipu s
A-2 (3,1 %) .

La majoria de les que no s'han pogut classificar perquè estaven pràcticamen t
destruïdes, les indeterminables (trenta-quatre tombes, un 36,1 %), tenen algun a
característica que potser les faria formar part del tipus A-1 . Per tot això deduï m
que aquest és el tipus majoritari i el més freqüent . D ' aquest tipus també són le s
quatre tombes que s ' excaven a la propera necròpoli de can Rodon de I 'Hort
(BARBERÀ, 1969-70, pàg. 17) .

Del tipus A-2 només trobàrem tres tombes, les número 7, 29 i 53 . Aquestes ,
conservaren intacta la zona inferior però, curiosament, no hi havia restes d'àm-
fora ibèrica ni de cremacions . A manera d'hipòtesi, pensem en la possibilitat que
es tractés de cenotafis, és a dir, tombes construïdes per a un difunt que mai n o
fou enterrat en aquest indret .

Hem documentat cinc tombes del tipus B-1 (núm. 41, 69, 71, 76 i 85), que és ,
doncs, igualment un tipus minoritari . Es tracta d'un tipus totalment nou e n
I'àrea catalana .

LA CRONOLOGI A

D'un total de noranta-quatre tombes excavades només se n'han pogut datar
disset . Aquest fet ha donat lloc a una anàlisi molt parcial, la qual, pensem, s'h a
de contemplar amb certes reserves i sempre d'una manera hipotètica . Cronològi-
cament s'han diferenciat tres fases :

1) Tombes datades entre el 250 i el 220 aC .
2) Tombes datades entre el 220 i el 200 aC .
3) Tombes datades entre el 200 i el 180 aC .
Només en les tombes de la tercera fase sembla haver-hi una ordenació sobr e

el terreny . A més d'ocupar una zona perifèrica de la necròpoli, s'observa un a
certa alineació o disposició ordenada, alhora que una separació còmoda entr e
aquestes tombes .

A tall d'hipòtesi, pensem que podria haver-hi un procés d'ocupació del ter-
reny dependent de les diferents fases cronològiques . És a dir, en un primer mo-
ment la zona es devia ocupar exhaustivament i s'hi devien concentrar, bàsica -
ment, les tombes en la zona central . Potser en tractar-se d'un espai tan reduït
s'ocupà el terreny de manera concentrada . La densitat de tombes de la primera
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fase i la necessitat de nous enterraments ocasionà un creixement de la necròpoli .
Aquest creixement ens el documentarien les tombes més modernes, que no sa-
bem si, casualment, ocupen una zona que podríem considerar d'ampliació .

DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE LES TOMBES

Observant la planta general de la necròpoli, s'hi aprecia una acumulació d e
tombes que semblen no seguir cap ordenació especial en el terreny .

D'igual manera, no sembla haver-hi una orientació determinada de les tom -
bes . Si analitzem detingudament la situació dels forats per a les amfores de le s
tombes del tipus majoritari, A-1, constatem que no existeix cap norma en la sev a
distribució . Així mateix, tampoc no hi ha pomes a l'hora de col . locar les restes
òssies de les cremacions en una àmfora o en una altra .

És clar que, si existí algun tipus de jerarquització o gradació d'importància e n
les diferents tombes, aquesta no es reflectí en les estructures funeràries . Les
característiques de les tombes (diàmetre i fondària) són pràcticament idènti-
ques . En qualsevol cas, aquesta necròpoli es diferencia molt de les de zones mé s
meridionals, on una forta jerarquització social es reflecteix sovint en una orde -
nació de l'espai destinat a cementiri .

ORDENACIÓ DE TOMBES PER SEXE S

Mitjançant les anàlisis de les restes òssies de les cremacions s'han pogut identifi -

car molt pocs individus, per la qual cosa s'han adoptat criteris de selecció basat s
en alguns dels objectes integrants dels aixovars funeraris . Tot i així, el nombre de
tombes que hem pogut diferenciar per sexes és baix, tan sols vint-i-sis .

Observem, però, que no totes les tombes contenen les restes d'un sol indivi-
du, n'hi ha que en contenen dos i altres que en contenen més de tres . Hem
identificat tretze tombes que corresponen a enterraments exclusivament mascu-
lins (59 %), tres que corresponen a enterraments exclusivaments femenin s
(13,6 %), tres corresponents a un indvidu de sexe masculí més un segon de sex e
femení associat a un infant, potser mare-fill (4,5 %) i dues que corresponen a
enterraments de grup (9 %) .

No sembla haver-hi una ordenació de tombes segons el sexe dels individu s
enterrats. Així mateix, tampoc no hi ha una diferenciació de sexes basada e n
l'estructura de la tomba . Així mateix, sobta la diferència numèrica de tombe s
d'individus masculins en relació a les dels femenins . No hi ha enterrament s
només d'infants .

NOMBRE D'INDIVIDUS PER TOMBA

Com en altres apartats anteriors el nombre de tombes que ens han proporciona t
informació és baix, només trenta-quatre .

En total hi ha quatre tombes (11,76 %) que considerem com a possibles ceno-
tafis . Les tombes més freqüents són les que contenien un sol individu, un
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64,71 % . Segueixen, amb molta menys proporció, les que contenien dos indivi-
dus (17,65 %) i les que en contenien més de tres (5,88 %) .

En tots els casos les estructures funeràries tenen unes mides similars, és a dir,
no pel fet de ser-hi enterrats dos, quatre o set individus es construí una tomba d e
mides més grans .

D'altra banda, l'anàlisi de la situació espacial de les tombes amb dobles o
múltiples enterraments no ens indica una distribució peculiar sobre el terreny ,
per la qual cosa hem de deduir que no foren enterraments principals o nuclis a l
voltant dels quals s'ordenés la disposició de la resta de les tombes .

En aquest punt, cal reflexionar sobre la possibilitat de l'existència d'una se-
lecció d'individus enterrats en la necrópoli, és a dir, ens qüestionem si aquest a
era una necrópoli selectiva o si s'hi podia enterrar tothom que formés part de l a
comunitat .

Aquest és un aspecte que es pot desprendre de l ' estudi d ' altres necròpoli s
ibèriques més meridionals . Sembla clar que algunes necròpolis com les del Cigar -
ralejo a Mula (Múrcia) (CUADRADO, 1987), Cabezo Lucero a Guardamar (Ala -
cant) (ROUILLARD, LLOBREGAT, ARANEGUI, GREVIN, JODIN, UROZ, 1990) i Lo s
Villares a Hoya Gonzalo (Albacete) (BLÁNQUEZ, 1990) per exemple, són selec -
tives per a un tipus de personatges socialment diferenciats de la resta de l a
comunitat .

En el nostre cas hem intentat reflexionar sobre aquest aspecte i hem fet un a
aproximació quantitativa dels individus enterrats . Si als individus identificat s
amb seguretat (quaranta-cinc en trenta-quatre tombes) hi afegim un individu pe r
cada una de les restants (seixanta tombes), calculant un mínim d'almenys u n
individu per tomba (seixanta individus), resulta un nombre mínim de cent cin c
individus .

Si ens remetem a la cronologia general de la necrópoli, que d'una manera
àmplia hem fixat entre el 250 i el 180 aC, i la relacionem amb el nombre mínim
d'individus enterrats en aquestes noranta-quatre tombes excavades ens adonem
que és un nombre molt baix d'individus : 1,5 individus enterrats per any .

Aquesta mitjana d ' individus enterrats per any és molt baixa, més si pense m
en les condicions de vida en què es devia desenvolupar la comunitat ibèrica de l a
zona : mortalitat infantil elevada, expectativa de vida relativament curta, etc .

D'altra banda, recordem que quasi un 60 % de les tombes excavades corres-
ponien exclusivament a individus de sexe masculí, i que en la majoria de les
seves tombes s'ha trobat armament . Aquest fet també es repeteix en la propera
necrópoli de can Rodon de l'Hort, com també a la sitja núm . 26 del també prope r
jaciment de can Miralles-can Modolell, aprofitada com a tomba .

Cal deduir davant d'aquest fet que la majoria dels enterrats eren guerrers? O
potser caldrà pensar en la possibilitat que l'armament esdevingués un element de
prestigi més que un indicador del grau de militarització dels seus propietaris . S i
l'armament cal considerar-lo com un element de prestigi haurem de començar a
pensar que aquesta fou una necrópoli on s ' enterraven personatges d'un cert pres-
tigi dintre la comunitat .

D'altra banda, l'escàs nombre d'enterraments femenins i d'infants ens ajuda
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a confirmar la idea que aquest tipus d 'enterraments eren selectius . conseqüent-
ment, si fos així, s'haurà de plantejar quin tractament ritual tenia la resta de l
poblament i on s'enterraven .

Un altre aspecte que sobta és el cronològic . Fins al moment hi ha localitzade s
i excavades parcialment dues necròpolis : les de can Rodon de l'Hort i la del turó
dels Dos Pins . A més, hi ha una tomba afillada, reaprofitant el clot d'una sitja e n
el jaciment de can Miralles-can Modolell . Totes aquestes sepultures tenen una
cronologia molt similar. Cal interpretar aquest fet com una simple coincidència ,
o bé es tracta d'un fet característic associat a un tipus d'enterrament concret qu e
defineix un període cronològic específic ?

EL RITUS FUNERARI

Com a la resta de necròpolis que pertanyen a la cultura ibèrica, el ritus funerar i
de la necròpoli del turó dels Dos Pins fou la incineració .

En aquesta necròpoli, el tipus d'incineració fou secundari, és a dir, el cadàve r
es cremava en un lloc específic par a tal fi, 1'ustrinum, i les restes d'aquesta
cremació es disposaven després a la tomba, al contrari que en les incineracions
primàries on el cadàver es cremava en la mateixa tomba . Tanmateix, no hem
trobat 1'ustrinum .

Considerant el reduït volum de les restes òssies cremades conservades d e
cada tomba, el cadàver devia quedar quasi reduït a cendres . Aquest fet degu é
implicar la utilització d'una gran quantitat de llenya i un llarg temps de crema -
ció . La temperatura de cremació degué arribar als 650° C. S'incinerava indis-
tintament individus d'ambdós sexes i en alguns casos fins i tot infants, aquest s
però sempre associats a una altra cremació d'un adult, la majoria dels casos d e
sexe femení .

Els cadàvers anaven vestits quan foren cremats . El fet de trobar dues fíbule s
de diferents mides pot ser indicatiu del fet que el difunt duia diverses pece s
de roba .

Altres objectes, que donen proves clares d'haver estat cremats són l'arma -
ment i alguns vasos ceràmics, els quals fa la impressió que no suportaren tot a
la cremació, potser perquè varen ser col .locats a la pira funerària en els darrer s
moments .

Un cop acabada la cremació del cadàver se separaven, garbellant-se i rentant-
se, les restes òssies que no havien cremat del tot de les cendres, i es dipositaven a
l'urna funerària . Desconeixem què es feia amb les cendres, ja que no n'he m
trobat cap dipòsit .

En el cas de la necròpoli del turó dels Dos Pins (igual com a la de can Rodo n
de l'Hort) l'urna funerària era, normalment, una àmfora ibèrica que es diposita-
va dreta a la tomba . Essencialment, només es dipositava una cremació per tom-
ba . Quan n'hi havia més d'una, rarament més de dues, la segona incineració e s
col . locava en una urna fabricada exclusivament per a aquest fi .

Un cop l'àmfora-ossari era dipositada al seu lloc, es col . locava al seu costat
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una altra àmfora amb algun tipus de líquid i tota la resta del dipòsit funerari a l
voltant de les dues àmfores . Aquest dipòsit funerari constava bàsicament d'u n
seguit de vasos ceràmics, sempre sense trencar, i en alguns casos tota una sèri e
d'armament prèviament cremat i inutilitzat . Quan hi havia la cremació d'u n
infant era freqüent que part del dipòsit funerari fossin joguines .

No hem pogut diferenciar amb claredat cap vas ceràmic amb caràcter exclusi -
vament funerari, si bé és cert que alguns dels vasos trobats en les tombes són d e
difícil localització en les zones d'hàbitat : tasses amb umbo central, askoi, guttus ,
thymiateria, etc ; tanmateix no tenim cap prova que els faci exclusius del mó n
funerari, si bé es pot atribuir a alguns d'aquests vasos una simbologia relaciona-
da amb certes creences religioses i funeràries, com pot ser el cas de les tasses am b
umbo, assimilables als vasos mesonphalos . D'altres, per la seva decoració plàsti-
ca (guttus amb cap de Medusa o thymiateria amb la representació de Demèter) ,
ens introdueixen personatges de la mitologia grega .

Juntament amb tot aquest dipòsit funerari trobàrem molt freqüentment res-
tes òssies d'animals . Un cop analitzades les restes de fauna, només s'hi constat a
l ' existència de tres tipus d 'animal : porc, ovicàprid i aus d ' espècies petites . En cap
de les tombes no hi havia l'esquelet sencer de l'animal . Sembla que hi hagué un a
tria prèvia de les parts de l'animal que tenen una més abundant aportació càrni-
ca i que alhora són més gustoses i exquisides, les potes, el costellam i les mandí-
bules (galtes) .

Malauradament, l'anàlisi de les restes de la fauna no ens permet d'esbrinar e l
perquè d'aquestes ofrenes . Potser s'hi dipositaven simbòlicament per a l'alimen-
tació del difunt en el seu traspàs del món dels vius al dels morts o bé perquè feie n
participar el difunt del darrer àpat amb els seus familiars o amb les persones am b
qui es relacionà en vida, és a dir, del banquet funerari . També s'ha documenta t
la presència d'ous de gallina en alguna de les tombes, els quals poden interpretar -
se com a elements simbòlics o simplement, com un aliment més .

El següent i darrer pas del ritus funerari devia ser el tancament de la tomba .
Només trobàrem dues tombes que conservaren in situ el sistema de tancament :
una gran llosa amb cases plenes . A part d'aquestes lloses no tenim constància qu e
hi hagués cap altre element de tanca de les tombes . Potser caldria pensar en la
construcció d'un petit túmul de terres que amb el pas d'un curt espai de temp s
havia desaparegut pel fet de no tenir cap element fix o de subjecció . Tamb é
sembla ser que no hi havia cap element durador que identifiqués físicament i
exteriorment la situació de la tomba .

EL MARC HISTÒRIC

No podem fer un estudi complet d'una necròpoli si no la relacionem amb el seu
context . La cronologia de la necròpoli (del 250 al 180 aC) abasta dos període s
força diferents del desenvolupament de la cultura ibèrica : un primer període qu e
s'emmarca dins de l'anomenada etapa clàssica de la cultura ibèrica, i un sego n
període que es desenvolupà amb una presència real romana .

Cap a mitjan segle 111 aC, la comunitat ibèrica de la vall de Cabrera de Mar
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Fig. 1 . Panoràmica de l'excavació .

Fig. 2 . Detall de l'excavació de la tomba núm. 51 .
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Fig . 3 . Detall de l'excavació de la tomba núm. 85 .

tenia ja una llarga història que havia començat en un moment del segle vl aC . E l
seu desenvolupament el veiem reflectit bàsicament en els llocs d'hàbitat de l a
zona, entre els quals destaca 1'oppidum de Burriac . Per tota la vall hi ha docu-
mentades un bon nombre de sitges, algunes de disperses i altres d'agrupades .
Aquest fet ens demostra, l'existència d'uns excedents agrícoles importants . Es
lògic pensar que a prop d 'aquests agrupaments o camps de sitges hi hagués nucli s
de població rural i dispersa, petits assentaments dedicats exclusivament a l
conreu de la terra . D'alguns d'aquests assentaments dispersos, n'hem trobat le s
restes en el mateix turó dels Dos Pins .

És lògic pensar que cada un d'aquests assentaments dispersos tenia la seva
zona destinada a cementiri . Així ens ho feia pensar la situació de l'única necrò-
poli coneguda fins l'any 1986, la de can Rodon de l'Hort, situada a uns 1 .100 m
del poblat de Burriac .

La necròpoli del turó dels Dos Pins, a diferència de l'anterior, ha de relacio-
nar-se amb el poblat ibèric de Burriac i els petits assentaments rurals dispersos a l
voltant del poblat . El moment final de la necròpoli coincideix cronològicamen t
amb altres abandonaments de zones d'hàbitat i d'emmagatzematge de la zona,
fruit d'una reorganització del territori ocasionada potser pels esdeveniment s
militars del final del segle nl aC i l'inici del segle II aC. Aquests fets significaren la
presència dels romans a la península i el començament de la romanització de l
territori (ZAMORA, GUITART, GARCÍA 1981) .
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La intervenció arqueològic a
a la variant de Mataró
de la carretera N-I I
C . BENET, X . FÀBREGA ,
J .M . MACIAS, J .A. REMOLÀ (CODEX SCCL)

ORÍGENS I PLANTEJAMENTS DEL PROJECT E

La prolongació de l'autopista A-19 fins a Palafolls ha representat la construcci ó
d'una obra de gran envergadura en una comarca especialment densa en vestigis
arqueològics com és el Mareme . En comprovar que el traçat de la carreter a
afectava diversos jaciments ja inventariats (IPA 1987), el Servei d'Arqueologi a
de la Generalitat de Catalunya va iniciar una campanya de prospeccions inten-
sives de tota la superfície afectada per l'autopista i els diversos enllaços am b
la N-II . (Fig . 1) .

Aquestes prospeccions van ser encarregades als arqueòlegs J .M . Defaus i
A. Martín i van donar com a resultat la localització de cinquanta-set punts d'in-
terès arqueològic afectats d'alguna manera per la nova construcció . A parti r
d ' aquestes dades, el Servei es va posar en contacte amb Autopistas CESA, em-

presa concessionària del projecte, i, com a resultat d ' aquestes converses, l'es-
mentada empresa va assumir al cost dels treballs arqueològics al mateix temp s
que oferí una col . laboració permanent .

D'acord amb el procés constructiu de l'obra, el projecte va quedar dividit e n
dues fases: la primera, coneguda amb el nom de Variant de Mataró, comprenia e l
tram situat entre els termes municipals de Cabrera de Mar i Sant Andreu d e
Llavaneres, mentre que la segona concernia la resta del traçat fins a Palafolls .

Els treballs arqueològics derivats de la construcció de la variant de Matar ó
varen ser adjudicats a l'empresa CODEX SCCL. Les primeres actuacions va n
consistir en la valoració de cada un dels enclaus catalogats a la memòria de le s
prospeccions (DEFAUS/MARTÍN 1989) per tal de comprovar les característique s
de cada un d'ells . Després d'unificar algunes zones en una mateixa àrea i descar-

tar les que no estaven afectades directament, quedaren un total de divuit punt s
en els quals era necessària una intervenció arqueològica .

Tot seguit, es va programar el calendari de les actuacions a partir de le s
prioritats constructives de l 'obra i segons el temps necessari per portar a term e
cada intervenció, els mitjans a utilitzar i la situació del jaciment .

D'altra banda, la complexitat del projecte requeria un contacte permanen t
amb les diferents entitats i institucions implicades en el projecte : la Generalita t
de Catalunya, l'Ajuntament de Mataró mitjançant el Museu Comarcal, Autopis-



54

	

TRIBUNA D'ARQUEOLOGI A

tes CESA, l'empresa constructora, i CODEX SCCL . Aquest contacte va queda r
articulat bàsicament, amb una visita setmanal a les excavacions on s'avaluav a
l'evolució dels treballs .

Els treballs arqueològics foren dividits en dues fases . La fase inicial, anome-
nada delimitació, tenia per objectiu la verificació de l'existència real de reste s
arqueològiques en les zones identificades a partir de les prospeccions . El mètod e
utilitzat en les delimitacions fou l'excavació de petits sondeigs i rases-guia d e
dimensions variables, segons les característiques del terreny i els resultats qu e
anaven proporcionant durant la seva excavació . Els treballs d'aquesta fase es van
realitzar manualment per tal d'evitar la destrucció de les restes . La situació del s
primers sondeigs, tot i contemplar la totalitat de la superfície afectada, es v a
plantejar partint de la consideració de diversos factors, especialment, les dade s
proporcionades per les prospeccions, la topografia del terreny, les informacion s
bibliogràfiques i orals, la inspecció ocular, l'extensió i l'ús que en aquell momen t
rebia l'àrea afectada .

Les zones on els treballs de delimitació no van revelar l'existència de vestigi s
arqueològics van ésser alliberades . Això no obstant, i per a més seguretat, es v a
creure necessari realitzar el seguiment arqueològic dels treballs de construcció
per tal poder documentar possibles restes aillades .

En aquells casos en què la delimitació resultà positiva, els treballs es vare n
dirigir vers l'establiment d'una primera aproximació de l'extensió de les reste s
localitzades . Al mateix temps, s'intentà comprovar-ne l'entitat, la cronologia i
l'estat de conservació per tal d'orientar els treballs d'excavació en extensió .

La segona fase d'actuació va consistir en l'excavació intensiva dels jaciment s
localitzats, incidint tan sols en l'àrea directament afectada pel traçat de la va-
riant . Els treballs d'excavació es van dirigir, en un primer moment, vers l'establi-
ment de les característiques del jaciment amb la introducció de mitjans mecà-
nics per tal d'agilitar l'exhumació dels nivells superficials . Mitjançant aquest a
operació, ha estat possible establir en la major part dels casos la tipologia de l
jaciment, i d ' aquesta manera, determinar els treballs arqueològics necessaris pe r
a cada cas segon el grau d'incidència de la nova construcció (Figura 1) .

TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS

La delimitació dels divuit jaciments es va fer entre els mesos de juliol i agost d e
l'any 1991, mentre que l'excavació dels jaciments localitzats es va portar a term e
a partir del mes de setembre i fins al mes de desembre del mateix any .

Aquí ens referirem tan sols a aquells jaciments que han proporcionat algu n
resultat positiu . Dels divuit punts d'interès arqueològic intervinguts, només e n
vuit casos es va documentar l'existència de restes arqueològiques. D'aquests ,
únicament en quatre s'ha procedit a l'excavació en extensió (sitges de la Por, forn
de can Portell, can Balençó i camí de Vista Alegre), mentre que de la resta, do s
van quedar exhaurits durant la delimitació (Santa Margarida i Pla dels Cape-
llans), un altre va ser localitzat i excavat durant el seguiment de màquine s
(Torrent de les Piques) i en un l'excavació va quedar proposada (el Morrell) .
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SANTA MARGARIDA DE CABRERA

Santa Margarida de Cabrera es troba situada dins el terme municipal de Cabrer a
de Mar en el punt on arrenca l'enllaç que uneix la carretera N-II amb la prolonga-
ció de l'autopista A-19 .

El plantejament dels primers treballs venia condicionat per les nombrose s
referències bibliogràfiques existents entorn de la riquesa arqueològica del lloc .
En aquest indret es trobava situada l'església romànica de Santa Margarida d e
Cabrera, la qual estava adossada a la masia de Can Cebrià i fou enderrocad a
l'any 1950 . Són diversos els autors que han esmentat també la possible existènci a
d'una vil .la romana, especialment Marià Ribas (RIBAS 1928, 1932, 1933, 1934,
1952, 1964, 1975) el qual menciona en diverses ocasions un gran nombre de
troballes . Tot i que la zona on es construeix la nova carretera es troba relativa -
ment allunyada de la masia, lloc on se situaven les restes mencionades, els tre-
balls de delimitació havien de permetre comprovar si el possible jaciment s'este-
nia pels voltants de la masia .

Aquests treballs van consistir en l'excavació de nou rases, vuit de les qual s
van posar en evidència una seqüència estratigràfica formada per un conjun t
d'estrats originats per l'acumulació de sediments de formació natural i qu e
contenien alguns fragments ceràmics d'època ibèrica i romana, escadussers i
d'aspecte rodat . Tan sols en un dels sondeigs es va documentar l'existència d e
restes arqueològiques, i es localitzà un retall d'ús indeterminat de 0,90 m x 0,5 0
m. Per aquest motiu es va fer un altre sondeig a pocs metres de distància pe r
verificar l'extensió de les restes . A causa dels resultats negatius d'aquest, es v a
procedir a l ' ampliació del sondeig inicial, i es comprovà que es tractava d 'una
petita rasa de planta i secció ovalada amortitzada amb un reble de pedres, tegu-
lae i altres elements constructius d'època romana . El material recuperat no h a
permès proposar cap datació fiable per a la seva amortització . No obstant això ,
podem pensar amb una certa seguretat que es tracta d 'un nivell originat en èpoc a
romana ja que no aparegué cap contaminació ceràmica d 'època posterior .

PLA DELS CAPELLAN S

Es troba situat al terme municipal de Mataró, entre la riera de Figuera Major i e l
torrent d ' en Pregària . Només es tenia noticia d 'aquest jaciment a partir de le s
prospeccions fetes en el traçat de l ' autovia, que porporcionaren materials cerà-
mics d'època ibèrica d'aspecte rodat (DEFAUS/MARTÍN 1989) .

Es van fer un total de nou sondeigs, i només en dos d'ells aparegué un estra t
de poca potència amb material ibèric, ceràmica Campaniana A i àmfora itàlica .
Davant de la manca d'estructures, l'escassa entitat dels estrats i l'aspecte roda t
de la ceràmica es va interpretar que els materials apareguts provenien d'algu n
punt proper a l'àrea delimitada no afectat per les obres . Així doncs, es van donar
per finalitzats els treballs, tot recomanant una especial atenció als treballs d e
construcció .
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SITGES DE LA PO R

El jaciment de les Sitges de la Por es troba situat al terme municipal d'Argentona ,
a la riba dreta de la riera d'Argentona .

Segons els resultats de les prospeccions hi apareixia ceràmica ibèrica (DE-
FAUS/MARTÍN 1989) . La inspecció ocular de la zona en el moment d'iniciar el s
treballs no va permetre demostrar, però, cap concentració prou significativa d e
material arqueològic en superfície així com tampoc la presència visible de ca p
estructura . Per aquesta raó es feren tres sondeigs, i s'aprofitaren els talussos de l
terrasament del terreny per tal d ' obtenir seqüències estratigràfiques completes .

En cap de les rases obertes no es van documentar restes estructurals, si bé es
va demostrar l'existència de nivells amb materials arqueològics que havien esta t
arrasats parcialment amb motiu de conformació del terreny en terrasses d e
conreu . Aquests nivells . formats per l'erosió del terreny, oferien un conjunt cerà-
mic força homogeni, gens contaminat per materials posteriors, que ens situa e n
un horitzó cronològic que abasta des de mitjan segle II aC fins al segle I dC .

Aquests resultats feien pensar en l 'existència de vestigis arqueològics en una
zona relativament pròxima, motiu pel qual es va creure necessària la realitzaci ó
d'una excavació en extensió . L'excavació va consistir en l'obertura d'un quadr e
de 25 m2 a la zona on havia aparegut una més gran concentració de materials .
Posteriorment, amb l'exhumació del nivell superficial, el quadre va quedar re-
duït a un extrem on s'havia localitzat la presència de nivells amb material s
ceràmics antics d ' aspecte no rodat i de grans dimensions . La presència d ' aquest s
en un sediment molt fi, resultat d'un procés de sedimentació lenta, sembl a
confirmar l'existència d'un jaciment arqueològic a les rodalies de l'àrea intervin-
guda i que resta al marge del traçat de la variant . A causa d'aquests resultats, e s
va abandonar l'excavació en extensió de la resta del quadre obert inicialment .
No obstant això, i per a més seguretat, es van fer diverses rases, amb l'ajut d e
maquinària pesant, per tal de confirmar els resultats .

FORN DE CAN PORTELL

Cent metres més al nord de les sitges de la Por es va localitzar el jaciment de ca n
Portell, situat al vessant dret de la riera d'Argentona, al terme municipa l
d'aquesta població . Les úniques notícies relatives a la importància arqueològic a
de l'àrea procedien de les prospeccions de l'any 1989 (DEFAUS/MARTÍN 1989), en
les quals es van localitzar nombrosos fragments ceràmics d'època ibèrica i roma -
na i una estructura feta de grans blocs de granit que es va interpretar com u n
mur. També es donava noticia de l'existència d'una petita càmera de forn d e
planta circular propera al jaciment que, si bé no era afectada directament pe l
traçat de l'autovia, podia haver generat altres elements arqueològics d'interès .

La intervenció inicial va constar de vuit sondeigs . Els quatre primers, a l a
part baixa de la zona, no van oferir cap resultat arqueològic positiu . En un d'ell s
es va procedir a l'excavació de l'estructura identificada durant les prospeccions ,
la qual, un cop excavada, es va revelar com les restes d'una conducció moderna
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formada per dos murs paral . lels i coberta per grans blocs de granit . Una altra
rasa, excavada a la part més elevada del traçat de l'autovia va permetre, en canvi ,
localitzar diversos nivells que contenien exclusivament material ceràmic romà i
que fou interpretat com a part d'un abocador relacionat amb un centre de pro-
ducció amfòrica .

A partir d'aquestes dades, es va proposar una excavació en extensió de l'àre a
més propera als sondeigs que havien proporcionat resultats positius . Després d e
diverses tasques de neteja de talussos i rebaixos del nivell superficial fets amb
l'ajut d ' una màquina retro-excavadora, es va optar per obrir un quadre de 17 m 2 .

La finalitat d'aquest quadre radicava en l'obtenció d'una mostra representativ a
del material que ens permetés establir la cronologia i la seqüència estratigráfic a

de l'abocador .
Així, es va evidenciar que l'abocador presentava diversos materials mol t

similars que formaven part d ' un mateix abocament, el qual es presenta molt
homogeni, tant des del punt de vista estratigràfic com ceramològic . El conjunt
ceràmic ens situa en un horitzó datable entre els anys 15-20 dC a partir d'algune s
formes de terra sigil . lada Itàlica . La major part del material recuperat en l'exca-
vació és àmfora tarraconense, bàsicament del tipus Dressel 2-4 i Pascual 1 i, e n
menys mesura, Laietana 1 i Dressel 1 .

CAN BALENÇÓ

El jaciment de can Balençó està situat al terme municipal d'Argentona, als terre-
nys de conreu de la finca de can Balençó, enclavats a la falda nord-oest del tur ó
de Cerdanyola .

Els resultats de les prospeccions assenyalaven una gran àrea de 15 .000 m 2
amb materials ceràmics ibèrics en superfície (DEFAUS/MARTÍN 1989) . El primer
pas per iniciar la delimitació va consistir en el reconeixement dels terrenys pe r
tal d'emplaçar els sondeigs de la manera més adient, situant-los en aquells punt s
on es va detectar una més gran concentració ceràmica .

En total van ser excavats catorze sondeigs, la major part dels quals van pro-

porcionar una estratigrafia formada per sediments aportats per l'erosió . No obs-
tant això, dos sondeigs permeteren ja documentar les primeres restes estructu-
rals, consistents en dos murs de pedres irregulars travades amb fang . Quant a l a
cronologia, els materials apuntaven a una inutilització al final del segle I aC, i un
període d'habitació del segle I► aC .

L'excavació en extensió es va iniciar amb l'obertura d'un primer quadre que
comprenia l'extensió existent entre els dos sondeigs que havien proporciona t
resultats positius, amb la finalitat d'obtenir ràpidament una primera aproxima -
ció a les característiques del jaciment, establir un marc cronològic més precís i
precisar-ne l'estat de conservació, factors que determinaren els treballs poste-
riors . Finalment, la zona excavada va abastar una superfície de 1 .200 m2 . La
col . laboració de l'empresa constructora i Autopistas va permetre la intervenci ó
de maquinària pesant per tal de retirar els nivells superficials, els quals arribave n
a superar el 1,5 m de potència (Figura 2) .
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Les estructures apareixien cobertes per un potent nivell d 'amortització for-
mat a partir de l'abandó de l'assentament, per sota del qual es conservava e n
algunes zones un nivell d'enderroc, resultat de l'ensorrament de les cobertes . El s
murs configuraven petits àmbits de planta quadrangular però en nombroso s
punts les restes apareixien molt degradades, i era difícil la identificació d'àmbit s
i el restabliment de la planta . En d'altres, en canvi, es mantenia el contorn sence r
de les habitacions que conservaven en el seu interior pavimentacions de terr a
piconada com també, en quatre casos, una llar consistent en una acumulació d e
fragments ceràmics o bé en una tegula encaixada en el paviment .

Quant a l'extensió de l'assentament, manca el límit nord ja que ultrapassa e l
límit de l'àrea afectada per les obres . D'altra banda, cal destacar que el lími t
sud-oest el donava per una antiga riera delimitada per un mur que protegia la
seva riba dreta .

L'excavació dels nivells de pavimentació i la seva preparació va posar a l
descobert estructures d'una fase anterior a la documentada fins aquell moment .
Aquestes estructures apareixien força arrasades i presentaven una planta mol t
fraccionada, fet que dificulta la seva comprensió . Les habitacions també tenie n
paviments de terra piconada i llars similars a les ja documentades .

Pel que fa a la cronologia, la construcció de la primera fase s'ha de situar a
mitjan segle II aC, mentre que la de la segona va del tercer quart del segle I, aC
fins al darrer decenni del mateix segle, moment en què quedà definitivamen t
abandonat .

Finalment, cal mencionar la presència, a l'extrem nord-est del jaciment, de
les restes d'un mur que sembla conformar una habitació de planta rectangula r
dividida en dues estances i amb un extrem acabat en forma absidada . Aquest a
estructura apareix molt degradada i desproveïda de context arqueològic que
permeti inserir-la en cap de les dues fases documentades .

CAMÍ DE VISTA ALEGRE

El jaciment del camí de Vista Alegre, al terme municipal de Mataró, se situa en e l
vessant nord-est del turó on es troba el barri de Vista Alegre i al nord de la rier a
de Sant Simó .

El coneixement de l'existència d'un jaciment a la zona el devem a M . Prevost i
(PREVOSTI 1981, vol . 1, 469), que va publicar-ne alguns materials ceràmics d'èpo -
ca romana. Durant la realització de l'inventari del patrimoni arqueològic de l a
comarca del Maresme (IPA 1987) i en les prospeccions posteriors (DEFAUS/
MARTÍN 1989) es van localitzar novament materials en superfície .

La delimitació va constar de nou sondeigs. En una de les rases es va compro -
var la presència d'un fons de sitja, la qual havia estat destruïda gairebé en la seva
totalitat a causa de les remocions efectuades en el terreny . La seva inutilitzaci ó
data de la primera meitat del segle I aC. En una altra rasa es va localitzar un a
estratigrafia corresponent a un abocador dins el qual es podien diferenciar do s
moments cronològics diferenciats : un d'època romana i un altre d'ibèric .

Amb aquests resultats es va iniciar l'excavació del jaciment diferenciant dos
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sectors . El primer es va plantejar als voltants de la sitja per tal de comprovar s i
n'hi havia més, per a la qual cosa es va procedir al rebaix mecànic del nivel l
superficial i a la posterior neteja manual de tota l'àrea . Durant aquest procés es
va evidenciar la inexistència d'altres sitges i es van localitzar les restes d'un for n
d'època moderna excavat en el terreny natural .

El segon dels sectors es va situar als voltants de la rasa en què havia aparegu t
l'abocador, amb l'obertura d'un quadre de 120 m 2 . La seva excavació va perme-
tre comprovar que l'abocador es trobava situat a l'interior d'un torrent i l'exhau-
riment de 1'estratigrafia va permetre establir l'existència de dos horitzons cro-
nològics diferenciats . El més antic és d'època ibèrica, amb un conjun t
ceramològic datable a la primera meitat del segle uI aC i les característiques del
material, amb una gran quantitat de fragments d'àmfora ibèrica, alguns del s
quals presenten defectes de fabricació, permeten relacionar el jaciment amb u n
centre de producció ceràmica . El segon horitzó està constituït pels nivells que
contenen materials d'època romana i que abasten un arc cronològic que va de s
d'època augustiana fins a la segona meitat del segle Iv dC. Cal precisar que e l
darrer estrat conté gran abundància de materials constructius que semblen cons-

tituir elements d'un enderroc d'una vil .la . Els anteriors podrien correspondre a
abocaments provinents del mateix lloc d'ocupació o d'algun altre proper .

Paral . lelament, es va procedir a la delimitació total de l'abocador, amb mit-
jans mecànics principalment, tot i que sense continuar l ' excavació ja que le s
obres no comportaven la destrucció del jaciment .

TORRENT DE LES PIQUES

El jaciment del torrent de les Piques es troba situat dins el terme de Mataró ,
entre el torrent de les Piqus i la riera de Cirera .

Les dades procedents de Marià Ribas (RIBAS 1933, 1934 i 1975), recollide s
més tard per M . Prevosti (PREVOSTI 1981), així com les de l'inventari del patri-
moni arqueològic (IPA 1987), i de les darreres prospeccions (DEFAUS/MARTÍ N
1989), indicaven la probable presència de restes d'una villa romana d'origen
republicà que es prolongava fins a l 'època baix-imperial .

Tot i que els importants rebaixos que havien afectat darrerament la zona
feien preveure un estat de conservació precari, la vil .la podria haver deixat ras-
tres dels seus fonaments en el sauló i, per tant, calia sondejar, si més no, tot a
l'extensió del jaciment afectada per la nova carretera . Es va excavar un total d e
nou rases, en les quals es repetia la mateixa seqüència, descansant directament e l
nivell superficial sobre el sauló, sense que aquest conservés cap evidència ar-
queològica . D'aquesta manera, es van donar per evidència arqueològica .
D'aquesta manera, es van donar per finalitzats els treballs de delimitació, però ,
això no obstant, es va aconsellar un seguiment estret dels treballs de construcció ,
davant la possibilitat que es conservés alguna resta puntual .

Fou així com, en ocasió d'uns rebaixos fets a la zona, es va detectar la presèn-
cia d'elements arqueològics en un retall del sauló . Es tractava bàsicament d'u n
grup de dolia que apareixien encabits en el sòl geològic, dels quals es conservava
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només una mínima part . El conjunt de restes apareixia cobert per un petit nivel l
d'amortització per damunt del qual es disposava un gran nivell de sauló abocat a
la zona durant les remocions efectuades amb el terrassament dels camps . La
datació és poc precisa, ja que únicament comptem amb un fragment de T .S .
Africana C localitzat en els nivells d'amortització dels dolia que ens situa, e n
principi, a mitjan segle In dC .

EL MORRELI.

Finalment, a l'àrea anomenada Jaciment ibèric, del Morrell, situada dins el ter-
me municipal de Mataró, entre el torrent de les Bruixes i la riera de Vallgiró, a l
voltant del camí de les Palmes, els treballs de delimitació van permetre localitza r
restes arqueològiques que daten del bronze antic . Fins al moment, no s'ha proce-
dit encara a l'excavació en extensió del jaciment .

Marià Ribas ja havia esmentat troballes afillades de material ibèric al nord d e
la vil . la romana del Morrell i prop del torrent de les Bruixes (RIBAS 1952) . La
situació del jaciment ibèric, però, es va establir durant la confecció de l'inventar i
del patrimoni arqueològic (IPA 1987) .

Es va fer un total de sis sondeigs en un àrea que presentava evidències d e
remocions recents que havien comportat un rebaix significatiu del terreny . La
major part dels sondeigs van donar resultats negatius sense que es localitzés cap
evidència del jaciment ibèric, excepte al costat d'un pal d'alta tensió on es
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conservava la seqüència estratigráfica original . El sondeig més septentrional ,
però, va permetre localitzar un estrat que contenia materials datables al bronz e
antic . El material recuperat consisteix en un gran nombre de fragments de cerà-
mica modelada a mà, un nombre considerable de petxines, i alguns fragments d e
pedra polida .

CONCLUSION S

La construcció de la variant de Mataró ha proporcionat l'oportunitat de fer un a
intervenció arqueològica programada en una extensió geogràfica de grans di-
mensions, fet que ha de contribuir a un millor coneixement del poblament anti c
de la comarca gràcies a l'obtenció d'un gran nombre de dades . En aquests mo-
ments, podem apuntar alguns dels aspectes més interessants, els quals sera n
objecte d'estudi més aprofundit en una propera publicació .

En primer lloc, s'ha testimoniat la presència d 'una sèrie de jaciments qu e
abasten un àmbit cronològic que va des del bronze antic fins a l'època romana .
Especialment interessants esdevenen el camí de Vista Alegre, can Balançó i ca n
Portell, pel fet que presenten una continuïtat gairebé total des de l'ibèric ple fin s
a la plena romanització, i poden contribuir així decissivament a l'estudi d'aques t
període de canvis. Els patrons d'assentament, la producció econòmica i el co-
merç, o la romanització i la resposta indígena, seran alguns dels aspectes essen-
cials que caldrà tractar.

A nivell espacial, s'han obtingut també dades importants, tot i que cal ésse r
conscient del caràcter limitat de la intervenció, ja que aquesta ha quedat restrin-

gida a la franja de terreny directament afectada per les obres de construcció de l a
nova carretera . Així doncs, s'ha de remarcar que sembla constatar-se una ocupa-
ció de la plana a l'aire lliure en el bronze antic . Posteriorment, s'evidencia un a
concentració de jaciments en època ibèrica i romana a les valls de les dues riere s
més grans de la zona (rieres d'Argentona i Sant Simó), les quals comporten une s
determinades condicions geomorfològiques com són la fertilitat de la terra, l a
proximitat de l'aigua i la bona comunicació .
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EI conjunt funerari de
Can Trullàs (Granollers, Vallès Oriental )
MONTSE TENAS 1 BUSQUETS *

El jaciment de can Trullàs es localitza al centre urbà de la ciutat de Granollers, e n
una zona que limita amb el nucli històric romà i medieval . S'ubica en un solar d e
8 .000 metres quadrats delimitat pels carrers de Sant Jaume al nord, de la Prince-

sa al sud, de Sant Josep a l'oest i d'Anníbal a l'est .
Va ser descobert l'any 1943, en el decurs d'unes obres a la foneria de metall s

que dóna nom al jaciment . El seguiment de les diverses obres de la fàbrica ,
efectuat pels erudits locals S . Llobet i J . Estrada, va evidenciar l'existència d'una
gran necròpoli romana amb dos àmbits diferenciats : el primer, caracteritzat pe r
tombes d'inhumació en teula i el segon per un conjunt de gerres de ceràmica
comuna associades a restes faunístiques i a un forn que fou interpretat com un a
àrea d'incineració (J . Estrada 1951, 1967 i 1990 ; J . Pardo 1986) . '

L'any 1990, l'enderroc de la foneria va oferir la possibilitat d'efectuar un a
intervenció d'urgència al solar on s'havia descobert la necròpoli . L'Àrea d'Ar-
queologia del Museu de Granollers va presentar a l'Ajuntament de la ciutat u n
projecte de prospecció arqueològica previa a les obres de remodelació urbanísti-

ca . El projecte, que va rebre la conformitat del consistori, l'empresa promotora
Hebrón Catalana 90 i el Servei d'Arqueologia de la Generalitat, tenia per objec-
tiu delimitar l'extensió del jaciment i avaluar-ne el grau de conservació, per ta l
de considerar la necessitat de dur a terme, en una segona fase, una campanya
d'excavació .

La prospecció, realitzada durant el mes d'agost, mentre finalitzaven les tas -

* L'equip d'excavació, sota la direcció de l'autora d'aquestes línies, va estar format per les arqueòlo-
gues P . Pérez i M . Panosa, pels arqueòlegs P .A . Álvarez, J . Pujades i E . Sánchez i la restauradora Noé l
Siver . Va gaudir de la mediació i l'experiència de l'arqueòloga A . Martín, dels S .S .T .T . de la Generalitat
i de J . Muntal i M . Permanyer, del Museu de Granollers . En l'equip d'investigació hi col . laboren els/le s
següents especialistes: E . Vives i D . Campillo (paleoantropologia) : M .A . Paz, M . Mañosa i A . Arrizaba-
laga (paleofauna) ; S . Giralt (geologia) ; R . Yll (palinologia); M .T . Ros (antracologia); R . Buxó (palocar-
pologia) ; R .M . Bertran (sedimentologia) ; R. Micó (micromorfologia) ; M . Ruiz (malacologia); S . Pérez
(ceràmica) ; M . Mayer i I . Rodà (epigrafia) i M . Campo (numismàtica) . El jaciment ha estat objecte d'u n
treball d'investigació dirigit per M . Picazo i realitzat per M . Tenas, del Departament d'Història de le s
Societats Precapitalistes i Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona .

1 . El conjunt va ser interpretat com una zona dedicada al ritual funerari de la incineració, tot i que e l
mateix J . Estrada ja destacava la inexistència de restes humanes a l'interior de les hipotètiques urnes (J .
Estrada 1990 : 30-31) .
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ques d'enderroc de la fàbrica, va consistir en l'obertura de nou rases de sondei g
que abraçaven tota l'extensió del solar, especialment les dues zones on s'havien
documentat les restes funeràries .

El grau de conservació del jaciment va resultar adient per a la posterior exca-
vació en extensió, ja que, tal com havia previst J . Estrada (1990), a la zona de l
solar, el nivell arqueològic romà es trobava soterrat a una fondària mínima de
1,60 m i únicament estava afectat, de forma puntual, pels fonaments de le s
estructures modernes de la fàbrica . En canvi (i a excepció de la zona nord-est) ,
els nivells d'ocupació medieval es trobaven alterats per les remocions moderne s
en tota la superfície prospectada . A les zones septentrional i meridional, le s
evidències arqueològiques estaven força alterades i es conservaven de maner a
molt residual .

L'excavació, feta durant els mesos de setembre i octubre i la primera quinze-
na de novembre, es va centrar en tres zones diferenciades que representaven un a
ocupació sincrònica del nucli romà de Granollers al final del segle II i el princip i
del 111, en la zona de contacte entre el nucli habitat i els afores, on es desenvolupa -
ven activitats funeràries i també productives (elaboració de materials construc-
tius) .

Les zones A i C se situaven al sud de la zona descrita per J . Estrada (1955 )
com a residencial .

La zona A, de 975 m 2 de superfície, es va plantejar a la part central del solar ,
on s'havien documentat les restes funeràries . La prospecció va permetre el des -
cobriment d'una nova tomba d'inhumació que confirmà la localització i el gra u
de conservació satisfactori de la necròpoli .

La zona C, a l'est de la zona A, presentava una superfície aproximada de 20 0
m 2 . Va oferir un tram de 17 m d ' un camí empedrat d 'època baix-medieval que va
ser identificat amb la via que, ja en època romana, unia Llinars (Praetorio) am b
Sabadell (Aragone) (J . Estrada 1967 i 1969; A. Arrizabalaga, J . Pardo i J . Sar-
durní 1984) . Tot i que no va ser possible documentar un paviment romà sot a
l'empedrat un traçat paral .lel a la via . Aprofitava un llit de graves natural i estav a
delimitat artificialment per còdols de grans dimensions . Tal i com succeeix ar-
reu de l'Imperi, aquest camí, que constituïa el límit oriental de la necrópoli ,
podria actuar d'eix vertebrador a l'entorn del qual es disposarien les tombe s
(Prieur 1986) . 2

2 . Es coneix l'existència de tretze sepultures d'inhumació a la banda oriental del camí, que podrie n
formar part de la mateixa zona sepulcral de can Trullàs. Totes elles foren descobertes per membres de
l'Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers entre els anys 1974 i 1977, en el decurs de diferents obre s
de l'entramat urbà . Malauradament, no van ser objecte de cap intervenció arqueològica i actualmen t
se'n desconeix la tipologia i la cronologia . J . Estrada (1990) en descriu tres que, com algunes de ca n
Trullàs, presentaven una coberta de teula a doble vessant . Això no obstant, cal tenir en compt e
que aquestes tombes, situades en els actuals carrers de la Verge de Núria i de Pompeu Fabra, no es-
taven situades immediatament al costa de la via . Possiblement, no es tractava d'una zona destinad a
exclusivament a ús funerari, ja que es van trobar tres fons d'obra dedicats a l'elaboració d e
calç i teules i maons .
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La zona B, amb una superfície aproximada de 500 m2 , es trobava l'extrem
nord-oriental del solar . Era la més propera al nucli habitat durant l'imperi, llin-
dant amb els jaciments romans del Sindicat Agrícola (J . Estrada 1990 ; P . Pérez i
M . Tenas 1991) i de can Jaume (J . Pardo 1986) . De fet, es va definir com un a
àrea d'emmagatzematge que, amortitzada entre els segles II i In, s'inscriuria en e l
recinte habitacional .

El límit entre aquesta zona habitada (B) i la zona sepulcral (A) no es va pode r
determinar perquè es tractava d'una àrea totalment alterada per les estructures
subterrànies de la fàbrica .

EL CONJUNT FUNERAR I

El conjunt funerari de can Trullàs es limitava a la zona A . Malgrat les remocion s
provocades per la construcció de la foneria, aquesta zona conservava 660 m 2
d'evidència arqueològica gairebé inalterada . Les estructures modernes van re -
presentar la destrucció d'aproximadament 300 m 2 , parcialment documentats
per S . Llobet i J . Estrada (J . Estrada 1951 ; 1955; 1990) .

Les restes funeràries es distribuïen en dos grans àmbits diferenciats : un secto r
de 350 m2 de superfície dedicat a l'enterrament de persones amb edats qu e
oscil . laven entre la infantesa (5-6 anys) i la senilitat i una fossa de grans dimen-
sions (165 m 2) que contenia les restes de quatre esquelets perinatals associats a
ofrenes funeràries de caràcter molt divers .

De forma residual, es conservava una estructura de combustió i un dipòsi t
hidràulic que es trobaven, respectivament, en els límits occidental i sud-orienta l
de la fossa . L'estructura de combustió estava constituïda per una plataforma d e
cremació circular associada a un forn, documentat i parcialment destruït l'an y
1953 (J . Estrada 1990) . El dipòsit va ser descobert de bell nou sota un dels mur s
perimentals de la foneria moderna . Les dimensions eren de 2,65 x 2 x 1,20 m .
Estava impermeabilitzat amb una capa d'estucat vermell i presentava una cube-
ta circular de decantació i tres graons d'accés a l'interior .

LES SEPULTURES O LOCUS SEPULTURAE

En la zona destinada pròpiament a la sepultura, s'excavaren dinou tombes qu e
presentaven les normes funeràries característiques de les classes humils e n
aquest període .

Les tombes es distribuïen de forma molt espaiada, en una superfície de 35 0
m 2 . Estaven ordenades en petites agrupacions de dues, tres i quatre sepultures ,
tot i que també s'hi trobaren diverses inhumacions afillades .

La primera d'aquestes agrupacions estava formada per dues tombes (núm . 1 i
4) de tipologia diferent (de fossa i amb llit de tegula), que presentaven aproxima-
dament la mateixa orientació (sud-nord) . Estaven separades per una distànci a
d'1,40 m. La primera fou identificada amb un home mort entre els trenta i els
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quaranta anys, acompanyat del crani d'un infant . La segona, seccionada per una
fonamentació de la fàbrica moderna, corresponia a una dona morta entre els vin t
i els trenta anys . No conservava evidències d'aixovar .

La segona agrupació estava constituïda per dues tombes bessones (núm . 6 i
7), orientades d'est a oest . Presentaven el mateix tipus de coberta, en tegulae .
Corresponien, respectivament, a una dona i a un home morts a la maduresa .
L'home presentava una gerreta de ceràmica comuna dipositada al costat de l
crani . La dona no conservava cap evidència material d'aixovar, tot i que la foss a
estava comunicada amb dues sitges. A menys d'un metre de distància a l'oes t
d'aquestes dues tombes, es trobà una altra sepultura, també de tegulae, que es
podria considerar del mateix conjunt . Correspon a un individu de sexe mascul í
mort a la maduresa. Una de les teules de la coberta presentava una perforaci ó
que possiblement funcionava com a conducte de libacions .

El tercer conjunt el constituïen dues tombes (núm . 5 i 10) orientades d'est a
oest i pertanyents ambdues a dones mortes en edat adulta . La núm. 5 era de fossa
simple amb llit de teules als peus . La núm. 10, també la fossa simple, conservav a
quatre grans còdols que podrien pertànyer a la coberta, desarticulada . Ambdues
gaudien de gerres d'aixovar dipositades a les extremitats inferiors .

La quarta agrupació estava formada per tres tombes (núm . 9, 1 1 i 12) orienta -
des d'est a oest i pertanyents a individus masculins, dos d'ells d'edat seni l
(núm . 11 i 12) i el tercer (núm . 9) d'edat madura . La tipologia de les tres sepultu -
res diferia en els llits funeraris i en la coberta . La núm . 9 conservava una cobert a
plana de tegulae . Les altres dues eren de fossa simple . La núm. 12 presentava un
imbrice on descansava el cap del difunt . Els aixovars també eren distints . La
núm . 1 1 conservava un as d'Antonius Pius molt poc desgastat entre les dents . L a
núm . 12, el collet d'una ampolla de vidre 3 i la núm . 9 una cadena metàl . lic a
dipositada enmig de les extremitats inferiors .

La cinquena i darrera agrupació la formaven les tombes 14 i 15, bessones .
Segurament, la núm . 17 i la núm. 13 (totalment destruïda) també en formave n
part . Les tres tombes conservades presentaven la mateixa orientació (nord-sud) .
La núm. 14 era de fossa simple i pertanyia a un individua adult, de sexe indeter-
minat . Presentava una gerra sobre el pit . La tomba bessona (15) corresponia a u n
infant de cinc anys, el crani del qual reposava sobre un imbrice . La disposici ó
dels claus podria evidenciar l'existència d'un taüt de fusta . La tomba núm . 17, d e
fossa simple, estava situada a menys de mig metre al nord de les tombes besso -
nes . Corresponia a un individu de sexe masculí i edat adulta . L'aixovar estava
format per tres òbols situats a la capçalera que van ser identificats amb un as d e
Tiberi, un dupondi de Galba i un dupondi de Nerva . Tal com destaca M . Cam -
po, aquesta darrera era la més moderna i estava molt circulada, fet que podri a
indicar un moment d'ocultació situat en un moment avançat del segle II ne .
També va proporcionar un rebló de bronze que podria pertànyer a una sandàlia i
una làmina de plom sobre la clavícula dreta .

3 . La deposició d'objectes fragmentats està ben documentada en altres necròpolis romane s
(Belén 1983) .
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Les tombes núm. 2, 3, 16, 18 i 23 estaven afillades . La núm . 2 va ser la primera
descoberta en la prospecció del 1990 . De teula plana, corresponia a un infan t
mort entre els sis i set anys d ' edat . Va proporcionar una gerra que contenia un
incisiu humà d'adult . La tomba núm . 3, de teula a doble vessant, pertanyia a un a
dona d'estat senil que conservava un as en pèssim estat de conservació sobre la
mandíbula inferior . Lluïa un anell al quart dit de la mà esquerra . La tomba
número 16, com la 23, no contenia cap inhumació . La primera va ser destruïda
per la construcció d'un pou modern . Només conservava part de la fossa i una
teula plana . La núm. 23 únicament conservava la fossa . La tomba 18, de fossa
simple, pertanyia a un individu d'edat madura i sexe indeterminable . (Conserva -
va un fragment indeterminat de boví sobre la mà esquerra) . Va ser la darrera en
excavar-se, ja que es trobava en el límit oriental del lotus sepulturae .

LA FOSSA

La fossa era un àmbit de perfils irregulars excavat a l'estrat d'argiles quaternàrie s
on descansava el nivell d'ocupació romana . Tenia una superfície aproximada de
160 m 2 i una profunditat màxima d'1,5 m respecte del nivell de les sepultures . E s
trobava a l'extrem occidental de la necròpoli i llindava amb diverses tombes a
l'est/nord-est, amb l'estructura de combustió a l'oest i amb el dipòsit hidràulic al
sud-est . Les onze gerres i el forn que va descobrir J . Estrada l'any 1953, durant l a
construcció d'un dipòsit subterrani de fuel-oil de la foneria moderna, correspon-
drien al sector central i meridional de la fossa, que va ser totalment destruït .

La fossa estava articulada a partir d'algunes cavitats o petites fosses de di-
mensions més reduïdes que contenien artefactes i arteusos . Podrien representar
diferents actes de deposició rituals sincrònics o no gaire allunyats en el temps, j a
que la cronologia dels materials era força homogènia .

Aquest gran àmbit funerari va permetre la identificació de quatre tombe s
(núm. 19, 20 21 i 22) identificades totes elles amb esquelets perinatals .

La tomba 19, situada a l'extrem septentrional de la fossa, és l'única qu e
conservava l'esquelet sencer, en connexió anatòmica, i gaudia d'una fossa d'en-
terrament individualitzada. Estava associada a l'esquelet d'una guineu dipositat
a 29 cm de la capçalera de la tomba. A una cota més elevada (45 cm) aparegué
una gerra d'ofrenes grafitada amb un motiu reticulat que podria representa r
un joc .

Les altres tres tombes infantils estaven formades per restes òssies disperses ,
sense connexió anàtomica evident . A diferència de la tomba 19, no gaudien d e
fossa individualitzada . Una d'elles (núm. 20), va apàreixer associada a un o s
martell esquerre pertanyent a una persona adulta .

La tomba 19 estava excavada al nivell inferior d'una cavitat o depressió de 6
m 2 que també contenia les restes desarticulades dels esquelets núm . 20 i 21 .
Aquesta cavitat va proporcionar deu gerres de ceràmica comuna enterrades sot a
la protecció d'una regula i diverses restes faunístiques (seccions anatòmiques d e
canins, equins i bovins) associades a fragments de molins i àmfores i a l'esquele t
sencer i totalment articulat d'una euga .
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El quart nadó (núm. 22) es localitzà a mig metre a l'est d'una altra cavitat qu e
contenia dos cavalls (un poltre i un adult), col . locats en una posició idònia per a
l'enterrament, amb el cap acotat i les extremitats encongides . Estaven associats a
diverses gerres de ceràmica comuna .

Es localitzaven altres cavitats que no contenien restes humanes i que es carac-
teritzaven principalment, per la deposició de gerres, tapades amb una tegula i
associades a altres artefactes (plats, sencers i fragmentats, de terra sigil . lada i de
vidre, fragments de gerretes i de molins, objectes lítics, etc .) i arteusos (reste s
faunístiques i antracològiques) .

Les gerres eren l'element més comú de la fossa . Seguien una norma de deposi -
ció molt homogènia que, aparentment, tal i com es documenta en altres necròpo-
lis imperials, es podia relacionar amb el ritual de la incineració (J . Estrada 1990 ;
J . Pardo 1986) o amb la degeneració d'aquest mateix ritual quan, com a can
Trullàs, no es conservaven evidències de les restes òssies incinerades (C . Sanz
Mínguez 1990) . 4 Això no obstant, el registre exhaustiu dels arteusos i de la sev a
associació amb els artefactes, tant en el treball de camp com en el buidatge de l
contingut de les gerres, 5 permet reproduir l'acte de la deposició, que no present a
cap paral . lelisme amb la incineració . En primer lloc, s'excavava un forat, d e
planta i dimensions variables, que podia ser indivival, per contenir-hi una sol a
gerra, o bé col . lectiu, per contenir-hi diverses gerres i les ofrenes que s'hi associa -
ven . Algunes gerres rebien un tractament previ que consistia en la deposició d ' un
aixovar intern del qual s'han conservat ous d'au, branques carbonitzades i, a
voltes, restes de fauna. Un cop preparada, la gerra es disposava a l'interior de l
forat excavat i es cobria, generalment, amb un fragment de tegula o imbrice . De
manera més esporàdica, s'empraven maons, còdols i fragments de dolia . Sovint ,
el mateix aixovar que es troba a l'interior de les gerres també apareix a l'exterior ,
en connexió directa amb la coberta i/o amb la mateixa gerra . S'han trobat abun-
dants restes antracològiques i alguns ous adherits al sediment extern de la gerra i
de la coberta . Es freqüent l'existència de restes faunístiques dipositades directa -
ment sobre la gerra (principalment gall/gallina) o en l'entorn immediat (bovins) .
En darrer lloc, el conjunt es tapava amb la mateixa terra procedent de l'excava -
ció del forat, fet que va dificultar la identificació de les fosses .

Algunes gerres conservaven grafits a la superfície externa, generalment sobr e
la meitat superior del cos i, més esporàdicament, a la base . En general, presenta -
ven decoracions geomètriques molt simples (cercles), motius florals (palmetes i

4. Ritual que possiblement també s'hauria documentat a la necròpoli Nord de Granollers, situada a l
carrer de Torras i Bages i documentada per J . Estrada entre els anys 1958 i 65 (Estrada 1990) . El dia 1 1

de febrer de 1964 . en l'obertura d'una rasa de la Companyia Telefònica, va aparèixer una gerreta ritual
amb una teula dreta a cada un dels dos costats . Un metre més cap a ponent, els ossos d'un esquelet sens e
protecció . Dos metres més enllà, un enterrament en àmfora .

5. Les anàlisis micromorfològiques i sedimentològiques, en curs de realització, determinaran l a
procedència d ' aquestes restes, que, hipotèticament, es podrien relacionar amb la preparació o la crema -
ció de material orgànic, per exemple, les entranyes dels animals enterrats a la fossa . És possible qu e
aquest acte s'efectués a la mateixa necròpoli, en concret a les estructures de combustió situades al pcu d e
la fossa .
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flors esquematitzades), marques i numerals. També es van documentar due s
gerres que conservaven inscripcions grafitades . Segons M . Mayer i I . Rodà amb-
dues inscripcions es podien identificar amb noms personals propis, un de femen í
(Venerina) i un altre de masculí (Sexto Alphio Ilerma) . Aquest darrer estav a
sobreposat a la denominació d'un bulb comestible (pericarpio) .

L'anàlisi de les restes faunístiques es va efectuar a partir de les categorie s
establertes pels/per les paleofaunòlegs/òlogues sobre les ofrenes animals consta-
tades en contextos funeraris des d'època prehistòrica (Arbogast et alii 1987 ;
C . Olive 1987, C . Sanz Mínguez 1990) . Aquest enfoc és de gran utilitat en l a
definició dels rituals funeraris, ja que, en el cas de can Trullàs, permet relaciona r
la deposició de les restes amb rituals específics propis de la concepció de l'ombr a
o continuïtat de la vida a la tomba . Es basa en la identificació de restes culinàrie s
procedents dels banquets fúnebres en els quals participava la persona difunta ,
segments anatòmics d'esquelets o peces òssies aïllades identificades amb les ofre -
nes alimentàries adreçades als difunts, esquelets sencers col .loclats en connexi ó
anatòmica dipositats també com a ofrenes alimentàries o com a animals d e
companyia i objectes treballats en os que es relacionaven amb objectes d 'orna-
ment personal . També hi ha ossos aïllats que s'atribueixen a l'acció postdeposi-
cional de petits rosegadors o de conills .

Les sitges d'emmagatzematge de la zona B ofereixen la possibilitat de deter-
minar les similituds i diferències (selecció d'espècies i de segments anatòmics ,
criteris de deposició i marques d'esquarterament o consum en els ossos) entre le s
restes faunístiques, principalment culinàries, de l'àrea habitacional i les funerà-
ries . Quant a la selecció de les espècies, els resultats provisionals de l'estud i
arqueolozoològic elaborat per M .A . Paz, M . Mañosa i A . Arrizabalaga, van de -
terminar l'existència de cinc famílies d'animals : èquids (cavalls i ases), cànids
(gos i guineu), bòvids (bous i/o brau i caprins –cabres i ovelles), suïds (porc i/ o
porc senglar) i cèrvids (cérvol) . A excepció de la guineu, es tractava de les ma-
teixes espècies de la zona B però amb percentatges totalment diferenciats que
confirmaren una selecció intencionada per al ritual funerari .' A diferència de l a
Zona B, la deposició de les restes a la fossa era totalment intencionada, en clar a
associació amb determinats artefactes utilitzats com a contenidors alimentari o
com a ofrenes simbòliques. Una de les cavitats més representatives de la fossa
(Fotograma núm. 1) presentava quatre gerres de ceràmica comuna protegide s
segons la norma general i acompanyades de diverses ofrenes alimentàries col . lo-
cades, precisament, tal i com esmenta Ovidi (Fastos 11), sobre una teula . Es tract a
d'una mandíbula de brau col•locada sobre un imbrex i associada a un gratador de
sílex . També proporcionà una banya de brau associada a un fragment de molí i

6 . Els percentatges han estat elaborats a través del recompte de les zones diagnòstiques . Manc a
efectuar el recompte del nombre mínim d'individus de cada laxó. Es tracta de percentatges provisional s
que no incorporen les restes òssies de l'exposició monogràfica que el Museu de Granollers ha dedicat a l
jaciment . També es van documentar restes d'avifauna (principalment gall/gallina) i de peixos (escates i
espines) que es troben en procés d'estudi .
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diverses restes d'escates i espines de peix en el sediment que omplia un plat d e
ceràmica i un altre de vidre .

LA INTERPRETACIÓ DELS RITUALS FUNERARIS A TRAVÉS D E
L'EVIDÈNCIA ARQUEOLÒGICA 1 DOCUMENTA L

En la investigació del món clàssic, el divorci existent entre l'arqueologia i l'anàli-
si de les fonts documentals dificulta enormement la reconstrucció de la història .
En el jaciment de can Trullàs, la utilització d'aquestes dues eines d'anàlisi qu e
formen part d'una única realitat històrica indissoluble, ha facilitat la reconstruc-
ció de les activitats responsables del registre arqueològic excavat i, per tant, de l a
societat que constitueix, en darrer terme, l'objectiu principal de la investigació .
D'una banda, l'aplicació d'una concepció exhaustiva de les evidències arqueolò-
giques com armats, que no es limiten als artefactes sinó que inclouen els arteusos
i les circumdades i les interrelacions mútues (V . Lull 1988), ha possibilitat l'ob-
servació de cerimònies mortuòries molt especifiques que haurien passat desaper-
cebudes si la investigació, tant en el treball de camp com en el laboratori, s'ha-
gués limitat en una simple descripció dels artefactes .' De l'altra, la lectura
sistemàtica de les referències funeràries presents a les fons documentals i al s
corpus epigràfic ha constituït una informació històrica imprescindible, però so -
vint obviada, a l'hora de reproduir aquestes cerimònies que l'arqueologia conser-

va en la seva mínima expressió .
El recurs a la informació epigràfica ha estat dels elements que ha omplert d e

significat l'evidència empírica, la qual presentava un conjunt funerari que de -
passava àmpliament el sentit estricte de necròpoli com l'indret on s'efectuave n
les sepultures . Tal com denoten algunes inscripcions imperials de la Gàl•lia, le s
restes funeràries de can Trullàs podrien identificar-se amb les instal . lacions d'u n
col . legi funerari, on, a més d'efectuar-se els actes propis d'enterrament de le s
persones associades (funus, silicernium, novendial), se celebraven les cerimònies
mortuòries establertes pel calendari romà i el mateix col . legi al llarg de l'any
(parentalia, feralia, etc .) . Aquestes associacions gaudiren d'una gran difussió a
Itàlia i a totes les províncies de l'Imperi durant els primers segles de la nostra era
(Prieur 1986) . Es tracta d'un fenomen que es va difondre entre les classes popu-
lars a partir del segle 1 . Només a la Narbonesa i a Aquitània s'han documenta t
quasi quaranta inscripcions que hi fan referència (Hatt 1986) . A part de les
qüestions relatives al finançament, les inscripcions revelen la distribució de le s

7 . Ens referim a la categorització establerta per V . Lull (1988) en artefactes o «productes artificials

que constituei.ven l'instrument social», arteusos o «productes naturals, la presència dels quals als lloe s
arqueològics és antropogènica, i que tenen un benefici social» i circumdades o «segments de la natura qu e
interacluen amb el medi social . Aquesta concepció s 'aplica principalment a les investigacions prehistó-
riques . Les excavacions clàssiques se centren majoritàriament en la definició dels artefactes (objectes i

estructures) i la seva evolució temporal i desestimen la informació econòmica, paleoambiental i fins i

tot social i ideològica que es deriva de l'anàlisi exhaustiva dels armats .
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instal . lacions pròpies d'aquestes associacions (Flambart 1987) . A més de gaudi r
d'una zona on efectuar les sepultures (lotus sepulturae), posseïen instal . lacion s
habilitades per celebrar els banquets funeraris (triclinium) i per fer els rituals de
purificació (ablucions i lustracions) un cop finalitzades les cerimònies fúnebre s
(labrum i alguns pous). Segons aquesta informació, les restes arqueològiques d e
la zona A de can Trullàs podrien representar no solament un àrea d'enterrament ,
sinó també un segon sector (la fossa) on, a més de les inhumacions dels albats, e s
devien celebrar determinades cerimònies col . lectives relacionades amb els in-
fants i/o amb la resta de la comunitat enterrada .

Les estructures documentades a can Trullàs (el dipòsit hidràulic i el forn i l a
plataforma de combustió) podrien formar part de les instal . lacions habilitade s
per aquesta comunitat per dur a termes alguns rituals específics . La seva conser-
vació deficitària no permet afirmar taxativament que gaudissin d'un ús funerari ,
si bé els rituals que esmenten les fonts clàssiques requerien espais habilitats pe r
dur a terme cremacions d'ofrenes (estructures de combustió) i ablucions (dipòsi t
hidràulic) . L'anàlisi exhaustiva dels arteusos, en relació amb els artefactes, ha
resultat primordial per a la interpretació d'aquests rituals . En el cas de les estruc-

tures de combustió, les restes antracològiques constitueixen una evidència im-
portant a favor de l 'ús funerari, ja que les espècies que s'hi constataren só n
precisament les mateixes que aparegueren a les gerres de la fossa . Segons M .T.
Ros es tracta de fustes pertanyents, quasi exclusivament, a espècies d'alzinar s
degradats i de rouredes . És interessant destacar que als forns de material cons-
tructiu de la zona C només aparegueren fustes de ribera, les quals també predo-
minaven a les sitges de la zona B .

En general, les tombes de la zona d'inhumació definida com a lotus sepultu-
rae gaudien d 'un aixovar que reflectia un moment típicament altimperial en e l
qual conviure, com a mínim, dues creences mortuàries : la de l'ombra, que deter-
minava la continuïtat de la vida a l'interior de la tomba, i la de l'anima, que
establia l'existència d'un món infernal (Hades) per acollir els/les difunts/es des-
prés de la mort (Cumont 1949) . Ambdues creences estan àmpliament documen-
tades en les fonts clàssiques (Petroni, Plutarc, Ovidi i Lucià, entre altres) i e n
diversos jaciments arqueològics d'arreu de l'Imperi (necròpolis romanes de Car -
mona –Belén et al. 1986–, Emerita Augusta –Bedala Galán 1987–, Empúrie s
–Almagro 1955–, del Parc de la Ciutat de Tarragona –Ted'A 1987–, de la Mar e
de Déu del Camí de Cambrils –Muñoz 1991, etc .) . A can Trullàs, la creença e n
l'ombra fou constatada gràcies a la deposició de gerres d'ofrena (en sis tombes) i
a l'existència de conductes de libació (com a mínim, en un cas) efectuats pe r
alimentar l'ombra de la persona inhumada . L'existència de tres sepultures que
conservaven els òbols necessaris per pagar al barquer Caront el viatge a les portes
de l'Hades reflectia la creença en l'anima .

L'existència de sectors d'enterrament diferenciats, com a can Trullàs, segon s
l'edat de les persones inhumades, no constitueix un fet aïllat en l'Imperi romà .
Per exemple, a la Gàl•lia, a la necròpoli de Saint-Lambert, datada al segle 1 ,

existeix un sector consagrat a l'enterrament d'infants fins als dotze anys d'eda t
(Bel, 1987 :78) . També a la necròpoli baiximperial de Darró (Vilanova i la
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Geltrú) es documentaven diversos esquelets infantils (principalment nadons i
fetus a terme) en un sector específic que s'interpretà com una hipotètica delimi-
tació espacial per a la inhumació infantil (R . Risch i J . Carbonell 1983) . Desco-
neixem si aquests enterraments s'acompanyaven d'ofrenes exclusives . El cas mé s
similar al que ens ocupa el constitueix el jaciment de la Magdalena (Lleida), on ,
sota un edifici imperial de considerables dimensions, aparegueren deu enterra-
ments d'albats, acompanyats d'algunes de les ofrenes característiques de la foss a
de can Trullàs . Els/les arqueòlegs/ólogues ho relacionaren amb el costum ritua l
d'enterrar els infants a l'interior dels llocs d'hàbitat (C . Lorencio, F . Puig i
M. Julià 1987) .

Aquest tractament funerari diferenciat no està gens allunyat de les concep-
cions mortuòries romanes . Ja des d'època republicana, les fonts clàssiques deno-
ten una clara intencionalitat de diferenciar les morts naturals de les accidentals o
prematures, entre les quals s'inclouria la dels infants, denominada acerba . E n
algunes ocasions, les característiques de la mort determinaven uns rituals funera-
ris específics . Per exemple, els infants, víctimes d'una mort acerba, eren object e
d'un funeral concret anomenat ,fiinus acerbum, ja que a una mort prematura I i
corresponia una cerimònia ràpida, mancada de les principals manifestacions d e
dol pròpies dels adults . Això no obstant, en època imperial, la introducció de le s
doctrines de salvació, va comportar un canvi en les concepcions i els ritual s
funeraris que es va manifestar en una major expressió del dolor davant la mort
prematura i en la creença en un destí celestial per a totes les ànimes, incloses le s
dels infants (Cumont 1949 ; Neraudau 1984 i 1987; Boyancé 1972) . Aquest canv i
s ' expressa en el relat de funerals majestuosos adreçats als infants, com per exem -
ple, el que l'orador Regulus va dedicar al seu fill, descrit per Plini el Jove (Eplslo-
les IV) . En aquest funeral, l'orador, seguint una tradició que ja es descrivia a l
Llibre XXIII de la Illada, va ordenar el sacrifici dels animals de companyia del
seu fill . Així mateix, els epitafis i les representacions funeràries d'aquest períod e
presenten els infants en actitud d'apoteosi . És el cas d'una estela imperial proce-
dent d'Albano Laziale (Roma), que mostra un infant coronat amb una estrella i
muntat sobre un cavall que, guiat per un àliga, el condueix vers els astres (Boyan -
cé 1972; Prieur 1986) .

A can Trullás, la deposició de tres èquids situats al mateix sector de la foss a
que contenia els esquelets dels quatre únics nadons de la necrópoli (Fotogram a
núm. 2), podria evidenciar la intencionalitat d'oferir als infants aquest dest í
celestial que ja no es reservava a les ànimes de les persones víctimes d'una mor t
natural . Això no obstant, la presència de, com a mínim dos gossos, podria deno-
tar el seu sacrifici ritual com a animals de companyia . En ambdós casos, reflecti -
ria la creença en la continuïtat de la vida més enllà de la mort, ja fos a l'interio r
de la tomba (ombra) i/o entre els astres (anima) . La convivència de creence s
mortuòries diverses és un tret definidor del paganisme romà i no representa ca p
contradicció (Cumont 1949) .

L'existència de les gerres associades amb ous també es podria relacionar amb
el més enllà . En les creences funeràries romanes, l'ou simbolitza la força vita l
necessària per mantenir l'existència del difunts després de la mort (Cumont
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Fig. 1 . Conjunt d'ofrenes de la fossa de Can Trullás .

Fig. 2 . Poltre enterrat a la fossa d'ofrenes de Can Trullás .
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1966 : Prieur 1986) . A més de ser mencionat com una de les ofrenes característi-
ques als morts (Juvenal, Sal V, 81), l'ou apareix en algunes representacions fune-
ràries com, per exemple, en un sarcòfag altimperial de la via Laurentina (Cu -
mont 1986) o en l'aixovar d'algunes tombes (sepultura núm . 12 de la necròpol i
d'Emerita Augusta) (Floriano 1944 :169) . L'associació de l'ou amb l'enterramen t
d'albats també s'ha establert al jaciment lleidatà de la Magdalena, on una de le s
sepultures (núm. 7) conservava diversos fragments de closca d'ou situats a escas-
sos centímetres de la cara del nadó. Aquest jaciment també proporcionà diverse s
gerretes i olles algunes de les quals contenien un o més ous a l'interior (Lorencio ,
Puig i Julià 1987) .
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Resultats de les darreres
intervencions arqueològiques
a la ciutat romana de lesso
(Guissona, Segarra )
FERNANDO CONTRERAS i RODRIG O
JOSEP GUITART i DURÁN, JOAQUIM PERA i ISERN
CARME RUESTES i BITRIÀ, EUDALD VILAS i PUJOL

En els darrers anys la Universitat Autònoma de Barcelona ha portat a term e
diverses excavacions arqueològiques a la ciutat romana de Iesso (Guissona, Se -
garra) . Els resultats més significatius d'aquestes intervencions són presentat s
d'una manera sintètica en aquesta conferència, ja que la documentació i l'estudi
exhaustius es troben dins les Memòries d'Excavació dipositades al Servei d'Ar-
queologia .

CASA DE CULTURA (ANY 1987 )

L'any 1987, J . Pera va portar a terme una excavació arqueològica, feta sota e l
tràmit d'urgència, a l'interior de la Casa de Cultura de Guissona, situada a la
plaça Vell Pla.

L ' interès arqueològic que presenta la plaça Vell Pla de Guissona, va ser posa t
de manifest ja l'any 1933 arran de la campanya d ' excavacions que hi va portar a
terme J . Colomines, en la qual va documentar les restes d'un important pobla t
que va interpretar d'època hallstàtica,' i del qual avui podem situar el momen t
inicial en el bronze final . L'existència d'aquest poblat era, fins al moment de l a
descoberta i l'excavació, totalment desconegut ; juntament amb les restes del
poblat van aparèixer unes sitges farcides amb materials que Colomines va consi-
derar en aquell moment d'època ibèrica .' També diverses obres públiques fete s
darrerament a la zona de la plaça Vell Pla, havien posat de manifest l'existènci a
encara d'aquestes restes . Amb motiu de les obres de reforma de la Casa de Cultu-
ra es va procedir a fer un sondeig estratigràfic dins dues habitacions de la casa ,
amb la col . laboració d'estudiants i afeccionats locals . 3 La manca de fonament s

1. Colomines, J . «El poblado ibérico de Guissona» . Ampurias, núm . 3 Barcelona : 1941 .
2. El reestudi d'aquests materials, dipositats en el Museu Arqueològic de Barcelona, fa pensar e n

unes sitges clarament d'època romana .
3. Volem agrair a F . Contreras, C. Moscardó, C. Giménez i O. Garcia la seva col .laboració .
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de la casa, fou un contratemps tècnic que va incidir negativament en les possibi-
litats de desenvolupar l'excavació fins al final, ja que perillava l'estructura gene -
ral de l'edifici .

La dada arqueològica més interessant, constatada en aquesta estació, és d'or-
dre urbanístico-topogràfica : es documentà un nivell romà d'una gran potència ,
que oscil . la entre 1,50 i 1,80 m i que sembla tenir un origen artificial . Aparei x
format per pedres abocades, enderroc o farciment, que servirà, en qualsevol cas ,
per regularitzar urbanísticament la zona, i la datació es pot establir al comença -
ment del segle II dC .

Actualment la zona apareix molt transformada, l'antiga topogarfia del ves -
sant del turó de Capdevila, on s'assentava el poblat prehistòric, tenia un marca t
pendent vers l'est, segons s'ha pogut observar durant l'excavació dels nivells mé s
antics . Una altra dada que apunta vers aquesta transformació topogràfica de l a
zona és el fet que, mentre a la plaça Vell Pla les restes prehistòriques del pobla t
apareixen a la superfície, i no es troben a la zona uns nivells romans clars d'habi -
tació , 4 en canvi, 6 m més enllà en direcció est, dins la Casa de Cultura, les reste s
prehistòriques apareixen aproximadament a 2 m de fondària, després d 'un po-
tent estrat romà. Aquesta constatació topogràfica posa de manifest l'existènci a
d'un marcat desnivell en època antiga, que explicaria la diferència de nivell s
entre els estrats prehistòrics i romans en un interval de tan pocs metres .

Entre les facies romana i prehistòrica hi ha un buit documental, corresponen t
a l'estrat UE 6, que atribuïm a un abandonament temporal de la zona . Tampoc
no hem documentat una fase ibèrica .

RAVAL COMA, 37-39 (ANY 1987 )

L'any 1987, amb motiu de la imminent construcció d'un edifici, J . Pera va
portar a terme una intervenció arqueològica, feta sota el tràmit d'urgència, en e l
pati d 'aquesta casa .

Els objectius eren determinar la seqüència ocupacional en aquest sector de la
ciutat romana, que es troba al peu del turó de Capdevila per la banda de llevant ,
una zona que en època medieval es troba fora del recinte emmurallat ; establir el s
límits del nucli prehistòric ; conèixer l'extensió de la ciutat romana, en època
republicana i baiximperial, i per últim, avançar entorn de la localització de l
fòrum de la ciutat, ja que la zona, per la situació cèntrica dins la ciutat romana ,
podia aportar-ne algun indici .

L'excavació va plantejar-se obrint dos petits quadres d'excavació situats a l
pati . Fent una síntesi dels resultats, tenim que en el quadre 1 es constata una
paret romana fonamentada directament sobre la roca natural, que pels pocs
elements ceràmics de l'interior de la trinxera de fonamentació, podem datar-l a

4 . El fet de no trobar nivells romans ala plaça Vell Pla s'explicaria per la desaparició de terrenys e n
diferents remodelacions urbanístiques de la zona, més que per una inexistència d'aquests nivells, ja qu e
es documenten estructures soterrades com ara Sitges .
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dins la primera meitat del segle I aC i consider-la amortitzada al començamen t

del segle u dC .
No s'ha trobat en aquest quadre cap nivell arqueològic més antic al del mo-

ment de construcció de la paret .
Respecte al quadre 2, un dels resultats més significatius de l'excavació fou l a

identificació d'una estructura que interpretem com una cisterna . Aquesta cister-
na, de la qual localitzàrem un dels seus extrems, s'havia construït fent un retall a
la roca natural i apareix coronada per una paret construïda amb grans pedres de l
país, disposades en sec, de la qual es conserven tres filades . La paret aparei x
encaixada dins un gran retall fet a la roca natural, per tal d'aconseguir un encai x
precís . La cisterna és amortitzada per un estrat força homogeni, amb molta
matèria orgànica carbonitzada, cargols, ossos i una gran quantitat de materia l
ceràmic amb una certa homogeneïtat cronològica (àmfora itàlica, vernís negre
romà, pintada de tradició ibèrica), sembla format en un curt espai de temps ,
corresponent al moment de l'abandonament que podem situar durant la primer a
meitat del segle 1 aC .

L'excavació, doncs, ha documentat dues estructures que cal situar en el s
primers anys de l'ocupació romana de Iesso . L'aparició de la roca natural e n
totes les cales obertes permet acostar-nos a l'originària topografia natural de l a
zona, abans de l'ocupació romana, zona que resta lliure d'ocupació en el mo-
ment de l'assentament prehistòric .

PATI DE LA CASA DE CULTURA (ANYS 1989-1990 )

Aquesta intervenció arqueològica feta sota el tràmit d'urgència va fer-se en due s
fases, la primera durant l'agost de 1989 va ser dirigida per J . Pera ; la segona, e l
gener de 1990, van dirigir-la J . Llinàs i J . Sagrera .

L'estació arqueològica del pati de la Casa de Cultura de Guissona ha aporta t
al coneixement general de Iesso una documentació fonamental, ja que va perme-
tre obtenir una seqüència estratigràfica completa d'aquesta zona de la ciuta t
romana; s'han individualitzat diverses fases que abasten des del començamen t
del segle í aC fins al Baix Imperi .

La fase més antiga documentada correspon al moment fundacional de la
ciutat romana . Els fòssils directors dels estrats més antics queden establerts pe r
les ceràmiques d'importació : vasets de parets fines ; vernís negre amb predomin i
dels tipus propis de la primera meitat del segle 1 aC. (tipus campaniana B-oïde i A
tardana), per sobre d'altres anteriors com campaniana A i B, que apareixen d e
forma molt residual en menys quantitat . La ceràmica de parets fines d'orige n
itàlic la trobem exclusivament en les tres primeres formes de la classificació d e
Mayet, és pròpia del final del segle II i començament del segle 1 aC. És interessant
destacar que aquests materials foranis juntament amb altres importacions co m
les àmfores vinàries i algun exemplar de ceràmica comuna itàlica, constitueixe n
un percentatge molt alt dins el conjunt total de materials, en comparació amb le s
ceràmiques locals que tenen un repertori molt limitat, i són representades, sobre-



82

	

TRIBUNA D'ARQUEOLOGI A

tot, per les ceràmiques pintades de tradició ibèrica (kalathos i gerretes), ceràmic a
amb engalba blanca, àmfora de boca plana, i en menys mesura ceràmica gris a
ibèrica i ceràmica a mà .

Un altre aspecte que convé subratllar d'aquesta primera fase fa referència a
una constatació topogràfica. La seqüència estratigráfica amb estrats arqueolò-
gics arriba als 2,5 m de fondària i s'assenta directament sobre els estrats natural s
de roca, per tant l'assentament romà es fa sobre un terreny sense evidències d'u n
assentament humà anterior . Aquesta primera fase devia acabar amb una amor-
tització general d'estructures que hem datat a mitjan segle 1 aC .

A la segona fase, detectada estratigràficament, destaca un mur i un peti t
abocador; el moment inicial el podem situar a mitjan segle 1 aC, atès que no
apareix encara cap ceràmica d'importació de vernís vermell, materials que sí que
trobem a l'estrat immediatament superior . El final d'aquesta segona fase ve mar-
cat per un únic estrat d'anivellament general de tot el sector (U .E.60), que
conforma la tercera fase, datable en època de Tiberi .

La quarta fase individualitzada presenta una important activitat edilicia en
el pati de la Casa de Cultura i és el moment en què es construeixen les parets, l a
claveguera i el paviment que podem datar en època flàvia . 5 Tot el conjunt d'es-
tructures d ' aquesta fase apareix amortitzat per uns estrats datats en època anto-
nina; aquesta fase habitacional abraçaria per tant una forquilla cronològic a
d'aproximadament cent anys . Sobre aquests estrats d'amortització, ben datat s
per ceràmiques i monedes, apareix una nova fase edilicia que arribà fins a mitjan
segle In dC .

La fase més moderna és la més difícil de precisar com a conseqüència dels
pobres indicis que presenta . No es pot parlar de la presència a la zona del pati de
la Casa de Cultura d'una fase baix-imperial, car l'única dada és una petita bossa -
da de material arqueològic de molt poca entitat i formació incerta, entre el qua l
destaca un fragment de plat de sigil . lada grisa d'època paleocristiana amb deco-
ració estampada; aquesta peça ens porta com a mínim al segle v dC . Convé qu e
repassem també el context i la informació estratigráfica aportada per altres exca-
vacions fetes a la zona, per exemple la de la Casa de Cultura 1987, o diverses a l a
plaça Vell Pla . En aquestes excavacions no van aparèixer en cap cas estrat s
habitacionals corresponents al Baix Imperi a la zona de la plaça Vell Pla . A
continuació vénen les fases modernes que no estudiem d'una manera exhausti-
va, tan sols remarcar a les conclusions que l'estrat modern en contacte amb el s
romans no seria més antic al segle xvIII .

Amb l'establiment d'aquestes fases habitacionals a la zona del pati de la Cas a
de Cultura hem obtingut la primera seqüència estratigràfica completa que tenim
per a la ciutat romana que ens serà útil de cara a explicar el procés urbanístic i
com aquest s'insereix dins l'evolució de la ciutat romana de Iesso . Òbviament ,
doncs, les conclusions que hem pogut extreure hauran de ser contrastades am b
noves intervencions arqueològiques que en un futur es puguin desenvolu-
par a la zona .

5 . El fòssil director en aquest cas ha estat la ceràmica comuna africana .
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CAMP PRIMER (1990 )

A partir de l'any 1990 la investigació a la ciutat de Iesso experimenta un canv i
substancial : la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) comença la primer a
excavació programada en uns terrenys situats al nord de la població que havie n
estat recentment adquirits entre diferents administracions . Es una zona situada
a la part septentrional del recinte urbà antic, lliure d'edificacions modernes ,
delimitada els anys 1983-84 en la campanya dirigida per I . Garcés, N . Molist i
J .M. Solias .

El plantejament inicial va ser l'obertura en el centre del camp d'un quadr e
d'excavació de 20x20 m, a partir del qual i en funció de les referències arugeolò-
giques obtingudes, poder estendre l'àrea d'excavació .

Des d'un principi es detectà a l'angle sud-est del quadre l'existència d'un a
excavació incontrolada feta anys abans per aficionats locals . Les estructures que
hi aparegueren eren buides de qualsevol context estratigràfic, però tenen una
entitat certament important per al coneixement d 'aquesta zona . Es tracta d ' un
paviment fet de grans lloses de pedra sorrenca del país, que passa per diferent s
fases d'utilització ; en la fase més moderna, s'hi bastirà a sobre un mur qu e
partirà l'espai primitiu ; associada a l'enllosat hi ha una conducció d'aigües qu e
desguassa el pati en direcció sud-est ; aquesta dada contrasta amb la direcci ó
nord-est que presenta una altra claveguera localitzada a l'angle nord-oriental de l
quadre principal .

En el transcurs de la primera campanya d'excavació es detectà un conjun t
d'estructures d'habitació amb dues orientacions urbanístiques diferents : la pri-
mera una orientació NE-SO a la zona nord-oriental del quadre, va començar a
detectar-se entre unes estructures molt superficials mentre que la resta del qua-
dre apareixia encara en els primers nivells lliure d'estructures . Avançada l'exca-
vació, però, els primers murs que van aparèixer a la zona occidental del quadr e
tenien una orientació diferent als esmentats del sector oriental, i marcaven un
eix N-S, igual al que segueix el suposat urbanisme ortogonal de la ciutat, que h i
hem pogut observar en altres sectors . En canvi, ambdós conjunts d'estructure s
són clarament contemporanis . Aquest canvi d'orientació al nostre entendre res -
pon a la proximitat d'aquest sector a la muralla nord de la ciutat romana que e n
aquest punt sofreix una inflexió que sens dubte condicionarà l'urbanisme del se u
interior, tal com ho evidencia aquesta excavació .

L'estrat superficial és format per terres vegetals remogudes per l 'arada i pe r
diferents conreus entre els quals el de vinya és el que ha deixat unes traces mé s
negatives sobre les estructures arqueològiques . Sota d'aquest estat apareixen el s
primers nivells arqueològics romans, que corresponen a la darrera fase del jaci-
ment que pot datar-se en el segle v per la presència de terra sigil . lada clara D .
(forma Atlante 68 .1) i terra sigil . lada d'època paleocristiana; no és aquesta una
fase habitacional sinó que correspon al moment en què la zona queda abandona -
da i es tapen totes les restes constructives que hi havia a la vista. Gairebé contem -
porània al moment d'aquest anivellament es documenta a la zona una pràctic a
que hauria de resultar molt negativa per a la conservació de les restes arquitectò-
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niques, que consisteix en l'extracció de la pedra aprofitable per a noves construc -
cions, fet demostrat amb la presència de grans forats que en ocasions arriben fin s
a la terra verge, desmunten parets i generen forats, indicatius en alguns casos d e
murs en negatiu, que van ser posteriorment omplerts per les mateixes terre s
abans extretes i que contribueixen a una barreja estratigràfica notable .

La fase edilicia més moderna documentada en les estructures d'habitació é s
d ' època flàvia, i comportà una reestructuració d ' una planta anterior : s ' amortit-
zaren estructures més antigues elevant el nivell dels paviments que ara seran d e
signinum per sobre de l'alçat en pedra dels murs més antics, alguns dels quals só n
recrescuts, amb la qual cosa es determinaren habitacions més àmplies, i a la part
meridional es creà un espai obert pavimentat amb llosetes de pedra, elemen t
que, per la seva situació superficial, es troba molt perdut, i és documentat e n
alguns punts molt concrets del jaciment . També és d'aquesta segona fase un gra n
espai obert al costat occidental de les restes d'habitacions, i que devia esta r
dedicat a usos industrials, amb una estructura de combustió de tipus forn la
naturalesa de la qual resta encara per determinar . També destaquen les reste s
d'un possible molí o premsa de petites dimensions .

EL SISTEMA DE REGISTRE I LA SEVA INFORMATITZACI Ó

A partir del 1990, atès que els terrenys on es localitza una part del jacimen t
havien passat a ser propietat pública, la UAB és plantejà de portar a terme u n
projecte d ' investigació arqueològica més ampli que abraçava l 'excavació siste-
màtica dels terrenys recentment adquirits, ja que ofereixen àmplies possibilitat s
per a la investigació arqueològica, i alhora continuar amb les excavacions d'ur-
gència que puntualment es poguessin produir a l ' interior del centre urbà de
Guissona, tal com s'havia anat fent des de I'any 1987 . A conseqüència d'aquest a
ampliació en l'àmbit d'actuació del nostre equip i pensant en les futures inter-
vencions, vam començar a plantejar-nos la possibilitat d 'adequar a les nove s
necessitats que se'ns plantejaven el mètode de registre de dades arqueològique s
que fins aleshores havíem portat a terme en el jaciment . Fins L'any 1990 s'havi a
utilitzat el sistema basat en la fitxa Harris, que s'adaptava perfectament a le s
nostres necessitats . Una excavació en extensió de l'envergadura que ens plante-
javen a partir de l'any 1990 requeria redissenyar la fitxa Harris i/o adaptar nou s
sistemes de registre més ajustats a les nostres necessitats .

Vam modificar el sistema de registre agafant com a model comparatiu el s
sistemes utilitzats en altres excavacions d'una certa envergadura com Tarraco ,
Lattes o I'Illa d'en Reixach, i buscar un sistema de gestió i emmagatzematge d e
dades que fos òptim per a la informatització posterior .

Arran d 'aquest plantejament previ, vam dissenyar noves fitxes per recolli r
tota la gestió documental :

a) Fixes d'unitats estratigràfiques diferenciades (estrat, interestrat i estructura) .
b) Fitxa d'unitat d'activitat . '

6 . El seu concepte sería molt semblant al terme de «fet arqueològic» que s'utilitza a l'excavació d e

Lattes .
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c) Fitxes de material : inventari, material significatiu, mostres, fauna i restau-
ració .

d) Fitxes de registre documental .
Quant a la documentació gràfica :
a) Plantes simples, compostes, interpretades, generals i topogràfiques .
b) Seccions arqueològiques fixes, secundàries, mòbils i interpretades .
c) Alçats arquitectònics .
d) Representació gràfica del material arqueològic .
e) Representació gràfica de la distribució espacial de material arqueològic .
f) Representació fotogràfica .
Des de la campanya del 1990 s'ha fet un tractament de la informació a dife-

rents nivells :
— Es va iniciar la informatització del sistema de registre amb una base d e

dades molt senzilla, on només era possible l'emmagatzematge de la infor-
mació i l'explotació de les dades de manera limitada ; estava confeccionada
amb el programari (software) comercial de Dbase III plus.
La digitalització de les plantes estratigràfiques de l'excavació es va fer mit-
jançant un programari de CAD, com és Microstation 3 .30, que va donar
molt bons resultats .
El tractament topogràfic consisteix en la representació de cadascuna de le s
unitats i de les plantes estratigràfiques en dos dimensions mitjançant cor -
bes de densitat i en tres mitjançant una malla. Golden 4 .11 va ser el progra-

ma que vam utilitzar a la campanya del 1990, però només va complir par-
cialment els objectius que ens havíem plantejat . En primer lloc, no en s
permetia la visualització de més d'un estrat alhora . En segon lloc, no era
possible representar en detall les estructures arquitectòniques . 1 en tercer
lloc, no facilitava la restitució automàtica de les seccions transversals de l
terreny arqueològic .

La utilització d'un nivell òptic dificultava en gran mesura el ritme de l'exca-
vació, ja que la lectura de les coordenades era molt lenta ; aquest era un dels punts
que calia corregir per mitjà d ' una estació total.

Actualment, Fernando Contreras està elaborant un treball d'investigació cen-
trat en l'enginyeria de programari aplicada a la gestió d'una excavació d'època
romana mitjançant un sistema d'informació denominat BOIRA (Base Organit-
zativa d'Informació del Registre Arqueològic) .

Les fases per portar a terme la confecció d ' aquest programari són les se-
güents : '

Fase 1 : L'anàlisi lògica consisteix a saber quina informació ha de ser proces-
sada, quina funció i quin rendiment es desitja, quines interfícies s'han d'establi r
i quins objectius es pretenen cobrir .

Fase 2 : L'anàlisi tecnològica consisteix en el com es dissenyen les estructure s
de les dades i l'arquitectura del programari .

7 . PRESSMAN, Roger S . Ingeniería del Software. Un enfoque práctico, Madrid : 2a . ed. 1990, McGraw-

Hill .
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Fig. 1 . Planta general de les estructures localitzades al «Camp Primer» (Guissona ,
1990).

El mètode Yourdon8 i el model entitat-relació 9 son la base metodològica pe r
poder fer les fases d'anàlisi . El programa EasyCase Plus 3.0 . seria l'eina necessà-
ria per a la seva confecció .

Fase 3 : La programació consisteix en la construcció d'algoritmes i en el llenguat-
ge en què es tradueixen aquesta procediments mitjançant el suport de Clipper 5 .0.

Fase 4 : L'explotació que consisteix en la gestió del sistema desenvolupat i l a
utilització com a eina de treball al jaciment on s'ha d'utilitzar .

8. MIÑARRO FUSTER, J ., MOLIST FONDEVILLA, E ., MOLIST FONDEVILLA, S ., NIETO TARÍN, J .M . «El méto-
do Yourdon» Novatica, Monografia sobre Métodos de diseño para Sistemas de Información, vol . XVII ,
núm . 95, 1990, pàg . 59 .65 .

9. TORT, J . BERNARDI, M . BUSTINDUY, J . MÍNGUEZ, E. «Un Modelo de Datos : el Modelo Entidad-
Relación», Novática, Monografia sobre Métodos de diseño para Sistemas de Información, vol . XVII ,
núm . 95, 1990, pàg . 13-23 .



L'àrea d'hàbitat intramurs
de I'antiga Tarraco

ALEJANDRO BERMÚDEZ MEDEL

La profunda interrelació entre l'Urbanisme i la Història, tema en el qual n o
desitgem incidir en aquest fòrum, determina que a Tarragona, de manera mol t
especial, s'entrevegin la topografia i el paisatge urbans com el més transparen t

resultat d'una realitat històrica . S'hi distingeixen, juxtaposen i articulen un urba-
nisme d'estat de rang provincial i un urbanisme local, públic o privat, propi de l a
dinàmica de la colònia . En aquest últim nivell hem de centrar-nos, ateses le s
característiques de l'àrea a analitzar, encara que és desitjable no oblidar en ca p
moment la perspectiva macroespacial .

És cert que, malgrat la nostra perspectiva, no existeix, avui, una visió-
interpretació actualitzada de la topografia i el paisatge urbans de l'antiga Tarra-
co . La tendència general a l'estudi del microespai, tendència generalitzada e n
l'arqueologia actual, ha frenat i fins i tot desprestigiat, el tractament macroscòpi c
de l'organisme urbà en tota la seva magnitud . Les causes no són altres que l a
tradició de la investigació científica arqueològica i l'enorme dificultat que exis-
teix a l'hora de recompondre el «trencaclosques urbà», del qual només disposem
de peces inconnexes i llacunes que es presenten insalvables .

Malgrat tot seria injust no fer referència a determinades excepcions a la regl a
que, d'acord amb les limitacions de les seves respectives èpoques, van permetre
una certa recreació macrocòspia de la ciutat antiga . Ens referim especialment a
Pons d'Icart, Hernández Sanahuja, Schulten i Recasens . Com és lògic, mai no
van ser acompanyades d'una adequada plasmació cartogràfica .

TARRAGONA: ZONIFICACIÓ TOPOGRÀFICA I FUNCIONAL

Diversos factors físics condicionen la topografia urbana i la sectorització de
Tarragona . Considerem naturals el mar, el riu i la topografia del promontori ,
responsable directe de la zonificació interior; artificials són el port, la muralla, l a
xarxa viària exterior i les obres d'infrastructura . D'aquests últims, la muralla i
la xarxa viària exterior poden considerar-se els condicionants directes de la tra-
ma urbanística del sector que ens afecta .

Dins la configuració topogràfica, que adquireix un caràcter funcional, es dife-
rencia amb personalitat pròpia la zona d'hàbitat intramurs, com a nucli residen-
cial de l'antiga Tarraco i com a lloc d'instal . lació dels centres rectors de l'admi-
nistració local . Coincideix quasi plenament amb 1'eixample urbà del segle xlx,
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no solament en posició i extensió, sinó també, grosso modo, en traçat urbà segon s
es dedueix de les dades arqueològiques disponibles .

Als límits físics (àrea monumental al nord i un profund desnivell emmuralla t
al sud; la mateixa muralla a l'oest el separa de les àrees suburbials obertes a l
camp tarraconense i a l'est la retalla damunt del mar), cal afegir una sectoritzaci ó
de treball que distingeix els sectors nord, central (centroccidental i centroriental )
i sud. Malgrat que la definim com a convencional, en realitat recull certs discri-
minadors d'allò que va poder ser la topografia urbana de l'antiga Tarraco co m
són el carrer de la Unió, antiga zona deprimida, solcada per un torrent que h a
marcat el paisatge urbà fins a l'actualitat .

ÀREA D'HÀBITAT INTRAMURS : ESTAT DE LA QÜESTI Ó

Per a l'estudi sistemàtic de l'àrea i tal com es va concebre en el projecte que v a
donar origen al treball,' cal una classificació prèvia de les fonts d'informació .
Aquesta s'ha fet atenent a la natura de la troballa i al seu moment . Així, s'han d e
distingir les troballes fortuïtes (molt nombroses), les antigues excavacions (im-
portants malgrat que siguin poques), les excavacions d 'urgència modernes ante-
riors al 1987 (poques) i les excavacions agrupades en el marc de l'esmenta t
projecte, fetes a partir del 1982, 2 data que marca el punt de partença d'una acció

1. BERMÚDEZ MEDEL, A . Hábitat intramuros en la ciudad romana de Tarraco : estudio de topografia
urbana e interpretación económica y social . La zona centroocidental intramuros . Estado de la cuestión y
anteproyecto de actuación arqueológicos, Tarragona : desembre de 1987 (inèdit) . Posteriorment va ser-
ne inclòs un resum en el Memorandum que la Reial Societat Arqueològica Tarranconense va elabora r
per a l'Ajuntament de Tarragona . A part dels informes de cadascuna de les intervencions realitzades i,
de les memòries científiques elaborades fins ara (inèdits), com també del Programa d'excavació ar-
queològica d'Unió 9 efectuat pel Centre d'Arqueologia Urbana de Tarragona, els treballs fets fins a l a
data han estat recollits a: BERMÚDEZ MEDEL, A . «Excavaciones arqueológicas en la calle Gobernado r
González de Tarragona y problemática de la topografía urbana del área central intramuros en époc a
romana» . Acta Arqueológica de Tarragona 1(1987-1988), Tarragona : Reial Societat Arqueológica Tar-
raconense, 1988, pág . 31-47; BERMÚDEZ MEDEL, A. [i altres] «Excavacions arqueològiques a l'àrea cen-
tral intramurs de Tarraco : intervenció al solar situat a Governador González 10» . XXXV Assemble a
Intercomarcal d'Estudiosos (Valls, novemhre de 1989), Valls : Vol . 1, Institut d'Estudis Vallencs, 1989,
pàg . 123-134 ; «Estado actual de los proyectos de investigación arqueológica a cargo del Área de Arqueo-
logía de la Facultad de Filosofía y Letras de Tarragona» . Acta Arqueològica II (1988-89) . Tarragona:
(Reial Societat Arqueológica Tarraconense, 1989, espec . pàg, 42-43; ARRELOA, JMV . «Prospeccions i
excavacions arqueològiques» . Noticiari del Butlletí Arqueològic, 1990, Tarragona : 1991, pàg . 258-260 ;
BERMÚDEZ MEDEL, A . «Las estratigrafías documentadas por Hernández Sanahuja a la luz de los conoci -
mientos actuales . Algunas reflexiones» . Butlletí Arqueològic, volum extraordinari en commemoració
del centenari de la mort de Bonaventura Hernández Sanahuja. Tarragona : 1992, pág . 19-32 ; «Excava-
ciones arqueològiques a ('Área d'hàbitat intramurs de l'antiga Tarraco (1987-1989)» . Barcelona : Depar-
tament de Cultura. Generalitat de Catalunya (en premsa) . CI també Anuari d'actuacions arqueològi-
ques a Catalunya» 1990 (en premsa) on es recullen dades referents a la intervenció al carrer Fortuny ,
12A ; BERMÚDEZ, A. ; MENCHÓN, J . i PALAU, R . (CAUT) «Intervenciones Arqueológicas en Tarragona-
1991». Noticiario de Revista de Arqueologia (en premsa) .

2. En aquest context, i des de la data indicada s'han efectuat les intervencions arqueològique s
següents : pati del carrer Governador González, 10; pati del carrer Governador González, 7 ; pati inte-
rior corresponent a l'immoble del carrer Unió, 15 ; Unió, 5; Rambla Nova, 46 (Cinema Metropol) ; jardí
del carrer Fortuny, 12A (l'any 1990); pati interior corresponent al carrer Unió, 9 (efectuat pel Centre
d'Arqueologia Urbana l'any 1991) .
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racionalitzada i amb visió de conjunt de la zona (la qual inclou mètodes i objec-
tius) . Tot això configura un panorama framentat i desigual que ens permet afir-
mar que ens trobem davant de ('àrea pitjor coneguda de la ciutat . Això és, en
definitiva, per les dificultats d'estudi i l'orientació monumentalista que ha dona t
peu a una visió assossegada de la topografia urbana.

EL COMPONENT ARQUEOLÒGIC

L'operació d'inventari i la classificació de notícies arqueològiques atenent a l a
natura d'allò trobat ha permès crear, fins ara, un fitxer provisional amb setanta -
cinc referències i que abasta l'àrea central a més a més de noticies perifèrique s
d'incidències en aquesta àrea . Consideració al marge tenen, lògicament, les exca-
vacions efectuades pel nostre equip amb posterioritat a la data esmentada .

L'estudi directe de la informació recollida, el plànol de distribució topogràfi-
ca i la classificació temàtica detallada, permeten d'obtenir una impressió genera l
que té com a aspecte negatiu l'absoluta evidència que ens trobem davant d"u n
mosaic de dades inconnexes i com a conclusió positiva la convicció del gra n
potencial arqueològic i de les possibilitats d'estudi científic que ofereix l a
zona .

L'elevada freqüència absoluta total de referències dins l'àrea central contras -
ta amb l'escassetat de l'àrea nord . Aquesta última és deguda a un problema d e
conservació deficient, facilitat per la topografia del terreny en combinació am b
l'evolució urbanística moderna de Tarragona, que va propiciar, tant terrabuits i
desmunts de gran volum, com l'aixecament de recintes defensius . Malgrat tot, no
hi ha diferència significativa respecte a l'àrea sud, on la freqüència també és alta ,
encara que qualitativament les noticies són distintes . La presència d'un eleva t
nombre de notícies es justifica pel fet que es tracta d'una extensa zona curullad a
per una gruixuda acumulació de terres emprades per al conreu (de secà o regadi u
segons el cas) que van preservar un continu d'estructures subjacents, l'excavaci ó
organitzada de les quals, si hagués estat possible, hauria permès un coneixement
profund del nucli d'hàbitat . Aquesta zona va sofrir un sistemàtic tractament
d'urbanització a partir de la segona meitat del segle x►x, i només se'n respectaren
algunes zones que avui definim com a «illes arqueològiques» .

L'anàlisi de la distribució de la informació mostra una disparitat quantitati-
va atribuible a diverses causes . En general, observem una considerable concen-
tració de troballes a la meitat nord de ('illa 2, lloc on es localitza l'important
conjunt del Forn del Cigne, completat el sector amb les excavacions del 1987 -
1988 (flanc sud i est de l'illa) i 1991 (àrea central). També es produeix una altra
significativa concentració de noticies a tots dos costats del carrer Ménde z
Núñez, on es localitzen estructures subterrànies voltades de gran magnitud i e n
excel . lent estat de conservació . Un argument ex silentio per determinar el caràc-
ter aixaragallat del carrer de la Unió és la manca de referències en solars qu e
s'estenen a l'est, on molt possiblement l'edificació no fos factible (no s'ha d e
descartar que les cotes de pavimentació siguin allí molt baixes i no hagin esta t
aconseguides per les edificacions modernes) . No deixa de cridar l'atenció que



90

	

TRIBUNA D'ARQUEOLOGI A

l'única notícia del lloc correspongui a allò que poden ésser els testimonis d'un a
petita indústria terrissaire .

La classificació temàtica i la seva posterior distribució espacial, permeten
reconèixer el predomini de les restes relacionades directament o indirecta amb e l
domicili privat, al qual s'han de sumar referències més imprecises però, en l a
major part dels casos, relacionables amb l'arquitectura domèstica . Així, és òbvi a
la definició de la zona com a nucli d'hàbitat, a la qual se sumen elements secun-
daris o puntuals que es refereixen a edificis públics de caràcter civil o religiós . En
espais adjacents a aquest estudiat trobem novament àrees monumentals co m
l'anomenat «fòrum local» i les construccions que van poder ocupar l'actual plaç a
de la Mitja Lluna . Aquests edificis estan directament relacionats amb la nostr a
zona i condicionen notablement l'estructura urbana . Sembla que, en tot cas, e s
troben en espais que podríem definir com a perimetrals en relació amb el nucl i
d'hàbitat pròpiament dit ; pròxims al llenç de muralla del sud i abocats al fort
desnivell que devia marcar la separació entre l'àrea residencial i la portuària .

No s'aprecia en general una distribució selectiva de les noticies relatives a
habitatges, malgrat que hi sigui en alguns aspectes concrets, com l'existència d e
mosaics ; en destaca una important concentració a l'illa 1, que no es repeteix e n
altres llocs, si no és a la zona de la Pedrera, on les notícies són excessivamen t
globals i imprecises . És possible que ens trobem davant un gran conjunt d'habi-
tacions representatives d'un edifici important o d'un sector ocupat per més d'u n
d'aquests edificis amb característiques similars . De tota manera, s'ha de tenir e n
compte a l'hora de jutjar aquest fet que les restes trobades a tota l'àrea d'hàbita t
es troben summament arrasades i prèviament saquejades . Tot ens fa pensar e n
conjunts de mosaics actualment desapareguts i en la conservació selectiva d e
l'esmentat sector .

El conjunt d'estructures avui subterrànies existents a Méndez Núñez, qu e
abasta una extensa àrea al llarg del carrer, junt amb les restes del Forn del Cigne ,
pot atribuir-se amb reserves a edificis de caràcter públic . De la seva posició en e l
plànol no es dedueix cap indici de distribució selectiva .

Disposem encara de menys notícies que de manera segura puguin atribuir-s e
a edificis de caràcter religiós . La localització d'un o dos temples ha estat sempr e
realitzada d'acord amb les confuses i no sempre ben interpretades observacion s
de Pons d'Icart i la presència de restes epigràfiques, però mai no s'ha pogu t
comprovar de manera fefaent . Per aproximació s'ha situat tradicionalment a
l'illa 4 el temple atribuït als Genis Tutelars . Res digne de consideració a part de
la concentració d'inscripcions dedicades als Genis Tutelars en una zona delimi-
tada per la confluència del carrer de la Unió amb el del Governador González i
l'illa abans esmentada . La localització d'un temple dedicat a Minerva al sola r
situat a Méndez Núñez, tal com recull Schulten a la planimetria que il .lustra l a
seva obra, és encara més injustificada . Cap al sud es devia trobar un altre del s
temples als quals fa referència Pons d'Icart i que Hernández va associar amb e l
temple de Minerva que situa a la zona de l'església de Sant Joan-plaça de la Mitj a
Lluna .

Caldria analitzar altres aspectes característics de l'urbanisme de l'àrea d'hà-
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bitat i reflectits en la informació recollida, especialment la infrastructura urba-
na, molt mal representada, però de la qual existeixen testimonis de dipòsits ,
pous, sitges i sobretot el gran col .lector d'aigües residuals que traspassava la zon a
i que no s'ha documentat científicament encara (no coneixem res pel que fa a l
proveïment d'aigua) .

Lar xaxa viària es trobava també molt escassament representada fins al 198 7

amb noticies indirectes al carrer Armanyà i Méndez Núñez, 14 i referèncie s
d'àrees perifèriques com el fòrum local, la «via de Sagunt», el tram documenta t
al solar ocupat pel Banc Vitalici (inici del carrer Apodaca) i l'històric vicus losa-
tus. Amb posterioritat al 1987, les excavacions efectuades a l'àrea (especialmen t
al carrer Fortuny i Unió, 9 permeten definir importants trams d'una retícula qu e
comença a entreveure's i que denota un traçat regular amb una certa tendència a
l'ortogonalitat, amb una similitud rellevant amb aquell que presenta 1'eixampl e
del segle xix, sense que per ara en puguem conèixer la gènesi i l'evolució .

Les explotacions artesanals se cenyeixen a petites pedreres associades segura -
ment a la construcció de la muralla i al suposat forn ceràmic ja esmentat .

Entre els objectes trobats sense context arqueològic, destaquen elements epi-
gràfics amb concentracions al voltant del Forn del Cigne, però sense uniformita t
temàtica, i l'agrupació ja esmentada (onze inscripcions, de les quals quatre e s
refereixen a Tutela) . L'escultura es troba representada per una estatuària mol t
dispersa que cronològicament correspon al final del segle I i tot el 11, excepte un a
concentració al Forn del Cigne de gran riquesa temàtica la major part de la qual
correspon al segle u .

Les nostres excavacions, les dades de les quals veuran aviat la llum en un a
sèrie de publicacions monogràfiques, permeten aportar una més gran informació
al conjunt, i recollir seqüències estratigràfiques fiables, malgrat que, atesa l'es-
cassa extensió, encara falten elements d'interpretació i connexió dels conjunt s
arquitectònics trobats .

L'excavació del pati posterior de l'immoble situat en el carrer Governado r
González, 10 (febrer-març de 1987) es va iniciar enfront el buidatge incontrolat
del pati saguer d'una casa de pisos aixecada l'any 1865 i amb accés des del carre r
Governador González 10, obert en el tercer quart del segle xIx . La intervenció
pretenia, ateses les circunstàncies, la documentació dels perfils i l'excavació d e
l'àrea ja rebaixada fins a la cota de terreny verge .

Es registra un nombre de murs de maçoneria irregular i un d'opus caementi-
tium, així com diversos paviments de terra i opus signinum (un d ' aquests sembla
correspondre a un dipòsit o zona afectada per aigua) .

Estratigràficament, es documenten tres moments constructius : (I) època ro -
mana republicana al voltant del 125 abans de Crist ; (II) època romana republica-
na (primera meitat del segle 1 abans de Crist) ; (III) època alt-imperial (reforma o
reparació d'un sector en època de Tiberi-Claudi) . Així mateix es documenta un a
fase d'abandó, que correspon a la segona meitat del segle 111, i en el segle IV, e l
saqueig de les estructures.

Les estructures van ser interpretades, malgrat la falta de visió de conjunt i l a
precarietat de la intervenció, com una part de ('àrea domèstica o artesanal d'una
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casa, aspecte que ha estat confirmat posteriorment amb l'excavació del solar
adjacent Fortuny 12A .

Al solar situat a Governador González, 7 (juny-juliol de 1987) l'enderroca -
ment d'una casa i la destrucció parcial del jardí adjacent va donar origen a un a
intervenció arqueològica que va permetre documentar un conjunt d 'estructures
de maçoneria irregular, pisos de terra i paviments d'opus signinum, així com una
seqüència estratigráfica de gran interès . Tot això formava part d'una domus am b
atri porticat i impluvium central (tallat aquest últim per l'obertura del carre r
Governador González) . Les habitacions documentades es troben disposades al
voltant del petit atri .

Es van determinar dues fases constructives: I . A aquesta fase li correspon e l
cos bàsic de la casa (final del segle v abans de Crist, pendent de precisió cronolò -
gica) . L'abandó del sector conegt a la casa, o d'una part va succeir a un petit
incendi datat provisionalment al final del segle 111 .

Al pati posterior de l'immoble situat en el carrer Unió, 15 i prolongaci ó
natural de l'anterior (Governador González, 7), a l'octubre-novembre de 1987 ,
el control arqueològic davant un projecte de pàrquing subterrani que en l'actua-
litat no ha estat encara realitzat, va consistir en l'obertura de dos grans sondeig s
seguint la seqüència establerta a Governador González 7 .

El resultat d'aquells sondeigs va ser l'aparició d'un conjunt complex d'estruc-
tures muràries de maçoneria irregular sobreposades les unes a les altres i un a
plataforma d 'opus caementitium . L'àmplia estratigrafia que les acompanyav a
agafava des del segle II abans de Crist fins al segle iv i s'hi podia definir, esperan t
una excavació completa del solar, la seqüència següent : es reconeixen diverso s
moments corresponents a les primeres construccions i datables a la segona mei -
tat del segle 11 abans de Crist (alguns nivells pertanyen a aquest segle però no h i
tenen una adscripció precisa; altres poden datar-se al segle 1 abans de Crist) ; de s
de l'època d'August fins a mitjan segle i s'atribueixen uns nivells que són clara -
ment anteriors a un petit incendi, el qual va tenir lloc al principi del n . Al fina l
d'aquest segle o poc després es construeix la plataforma abans esmentada, ta l
com es dedueix del nivell que hi va associat . L'estrat que oblitera totes les cons-
truccions presenta dos horitzons amb lleus variacions qualitatives pel que fa al s
materials, de tal manera que, provisionalment, l'abandó ha estat datat al fina l
del segle 111, tot i que s'hi adverteix una petita quantitat de materials del segle 1 v

que s'interpreta com un testimoni d'un estat d'abandó ampli de la zona i fins i
tot del seu període de saqueig . Els nivells immediatament posteriors aporte n
cronologies dels segles xix i xx .

Atesa la visió parcial del solar és difícil procedir a la interpretació precisa de l
conjunt, malgrat que és obvi que es tracta de les restes d'una casa ; segurament l a
mateixa excavada a Governador González, 7 i probablement oberta al carre r
que, en direcció est-oest, ha estat localitzat amb posterioritat a les excavacion s
efectuades a Unió, 9 .

La intervenció d'urgència a l'immoble situat al carrer Unió, 5 i al pati poste-
rior (desembre de 1987 - gener de 1988) davant d'un projecte d'enderrocamen t
d'un immoble molt pròxim a les importants troballes del «Forn del Cigne» v a
permetre la pràctica de tres sondeigs .
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Sondeig 1 . Situat al jardí posterior. La seqüència estratigràfica s'iniciava am b
nivells del segle xx, i s'hi produïa un salt cronològic (característic de tota la zona )
fins a l'època imperial, en què es registravan nivells datables entre els segles tv-v i
meitat del segle II no associats en aquest punt a cap estructura . No va ser possibl e
avançar més en la profundització estratigràfica a causa de l'aparició d e
1'extradós de la volta de formigó d'un refugi antiaeri, l'interès del qual deriva de l
fet que en els inventaris de l 'època apareix com a construït en «volta antiga». La
boca d'accés des de l'immoble es trobava clausurada i la seva documentació v a
ésser proposada per a un altre moment .

Sondeig 2 . Situat en una habitació adjacent rebaixada respecte al pati poste-

rior en el moment de la construcció de la casa . Els nivells superficials denoten la
presència de terra antiga remoguda . Els quatre metres de profunditat del sondeig
no van permetre arribar a terreny ferm, però sí documentar una estratigrafia
constituïda per diversos nivells datables a mitjan segle t, amb una clara alternan -
ça d'horitzons de terra vegetal i arenes fines, es tracta, sens dubte, d'un punt d e
gran interès arqueològic a causa especialment de la seva potència, de la qualita t
dels materials recuperats i de la situació estratègica, adjacent a punts de gran s
troballes precedents, i de gran transcendència per al coneixement de la topogra-
fia antiga del sector, ja que se suposa la presència d'una zona de barranc, poste-
riorment reomplerta i aproximadament coincident amb l'actual carrer de l a
Unió .

Sondeig 3 . Situat en les proximitats dels carrer de la Unió . Al costat de le s
restes d'un col . lector modern, d'aigües residuals ; es localitzà un gran mur de
formigó amortitzat per nivells del v . L'estratigrafia recull estrats atribuibles al
final del segle II o principi del ni i no va arribar a completar-se, per motius d e
seguretat, fins a nivells estèrils . Les restes muràries trobades, per la seva gra n
magnitud, han de pertànyer a una construcció de considerable envergadura ,
malgrat que no podem determinar-ne la natura per la manca de visió de conjunt
necessària (és molt possible que es trobi relacionada amb el mur de carreus qu e
es va documentar fa anys accidentalment en el subòl de la cantonada Rambl a
Nova-Unió).

Al Cinema Metropol (Rambla Nova, 46), la intervenció d'urgència efectuad a
l'agost-setembre de 1988 amb motiu del projecte de rehabilitació de l'immobl e
va consistir a fer sondeigs arqueològics al jardí, la gran extensió del qual aconse-
llava una excavació en extensió programada que, fins ara, no s'ha fet . Els tre s
sectors excavats van donar els resultats següents :

Sector 1 . Sota nivells d'abandó va aparèixer un paviment d'opus signinu m
ornat amb tessel, les bicromes en creu .

Sector 2 . Murs de maçoneria irregular que delimiten una habitació quadran-
gular de natura incerta .

Sector 3 . Diverses estructures tardo-romanes assentades damunt una soler a
de paviment de cronologia alt-imperial .

Sens dubte, les restes poden atribuir-se a una casa, malgrat que la seva distri-
bució no ens és coneguda atesa la parcialitat del sector excavat . Ens trobem en un
punt adjacent al gran complex, avui subterrani, del carrer Méndez Núñez i 1'es-
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tudi del qual aportaria importants dades per al coneixement de la topografia i e l
paisatge urbans del sector centroriental d'hàbitat .

Les excavacions efectuades al jardí corresponent a Fortuny 12A (novembre
1989-agost 1990) van permetre documentar les restes d'un carrer de sis metre s
d'ample que va en sentit nord-sud, amb la infrastructura de clavegueres corres -
ponent i un sector d'una domus tardo-republicana que va sofrir diversos replan-
tejaments i ampliacions a l 'època alt-imperial, així com un possible reaprofita-
ment parcial de l'habitatge a l'època baix-imperial .

Finalment, en els patis interiors corresponents a l'immoble situat a Unió, 9 se
situa una superfície enjardinada de gran extensió, prolongació natural dels es-
pais ocupats per Governador González, 7 i Unió, 15 (excavat parcialment), on e s
va efectuar una intervenció arqueològica entre el juny i el desembre de 1991 .
Aquesta intervenció va permetre la documentació d'un important fragment d'in -
sula amb restes d'un habitatge que va presentar tres fases cronològiques be n
definides : la primera data d'època republicana (segles 11-1 abans de Crist, sense
precisar encara) a la qual corresponen una sèrie d'habitacions tancades per mur s
d'opus vittatum molt arrasats . Aquestes estructures s'han de relacionar amb e l
paviment d'un carrer que va en direcció est-oest . El segon moment es data al
final del segle 1 o el principi del II i Ii pertany un entramat que va ampliar i
reutilitzar les construccions anteriors amb una trama ortogonal de murs d'opu s
caementitium. La tercera fase es data al final del II o el principi del tu i s'h i
documenten murs d'opus caementitium revocats amb estucs i un petit dipòsit, i
continua la reutilització de les estructures anteriors . La fase d'abandó correspon
a un moment datable a partir del final del segle III . L'escàs material del segle mi fa
pensar en un ús puntual de l'àrea, més que en un hàbitat sistemàtic .

EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DEL SECTO R

L'anàlisi dels indicadors cronològics anteriors i posteriors al 1987 permet com -
provar que tota la informació ens porta a conclusions similars .

Fins a arribar a la seva configuració definitiva, l'embrió urbà sofreix un am-
pli procés evolutiu . Des del final del segle nI aC, s'han insta l . lat ja els element s
bàsics, raó d'ésser i germen de l'urbs, el campament militar al nord i el port a l
sud . La interacció en època alt-imperial entre el nucli residencial/comercial i l a
zona monumental és el resultat lògic del desenvolupament civil de Tarraco, de s
d'una data tan primerenca com la segona meitat del segle 11 aC, tal com demos -
tren les evidències arqueològiques (cal suposar que l ' adquisició de rang de colò -
nia devia reforçar aquesta ferma voluntat, però no sempre és fàcil contrastar-h o
amb dades arqueològiques) . Abans, el sector ocupat pel nucli residencial devi a
ser un despoblat a l'extrem del qual es trobava un petit nucli ibèric datat al segl e
v aC, i se suposa també que hi havia un poblament dispers, en nebulosa, i un ú s
extensiu del sòl a l'àrea d'influència del poblat (així es dedueix dels material s
arqueològics del segle 1v aC, documentats esporàdicament i fora de context a le s
recents excavacions i que, almenys, denoten una intensa circulació), mentre que
la destinada a ésser zona monumental pogué estar ocupada per un altre enclava-
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ment pre-romà (no localitzat, però sobre l'existència del qual parlen els material s
ceràmics recuperats en el farciment de la muralla) i després pel campamen t
militar romà .

La fase inicial d'urbanització del sector d'hàbitat intramurs es va produir a
partir de mitjan segle II aC. En aquesta època es va iniciar la urbanització pro-
gressiva, discontínua i desigual, respecte a la qual no sabem el paper que va juga r
la muralla (pogué tractar-se d ' un element pre-existent o actuar com a catalitza-
dor de la urbanització civil del sector); així mateix se succeïren amb una cert a
freqüència i una certa rapidesa reformes, pròpies d'una fase activa, des del fina l
del segle u aC i durant la primera meitat del segle 1 aC per reprendre des d e
l'època d'August fins al final del segle 1 o el principi del II segons els casos (fas e
d'apogeu de l'àrea) . L'hàbitat es va mantenir fins al final del segle ni amb segure-
tat, però amb posterioritat no queda ben precisa l'evolució urbanística de l'àrea ,
que entra en una fase d'abandó progressiu i accelerat i en un immediat saqueig, i
se suposa que hi havia zones habitades (poblament residual) i altres d'abandona-
des amb predomini de le segones . L'escassetat i la puntualitat dels materials de l
segle Iv així permeten assenyalar-ho . En aquesta època, l'àrea s'ha convertit en
un camp de runes i lloc de pas vers altres punts.

Per sistematitzar el procés, proposem com a esquema de treball aquest qu e
segueix :

1. Etapa preliminar del segle v, al final del In abans de Crist) .
2. Fase pre-urbana sense recinte (dels finals del In aC fins a la segona fase d e

la muralla) .
3. Fase pre-urbana amb recinte (?) (des de la segona fase de la muralla fins a

l'eclosió del fenomen urbà) .
4. Fase d'urbanisme inicial (segona meitat del segle 11 abans de Crist fins a l a

segona meitat de 1'I aC) .
moment 1 . «Proto-urbà» . Segona meitat n aC (primeres construccions) .
moment 2 . Urbanisme republicà desenvolupat (primeres refeccions i am -

pliacions paral . leles a la urbanització de sectors encara despo-
blats) .

5. Fase d'urbanisme desenvolupat (reformes d'època Juli/Clàudia, reforme s
del final del segle 1 segons els casos . Apogeu en el segle u, en què es po-
drueixen també algunes reformes) .

6. Fase d'urbanisme final (segona meitat del 1n, abandó progressiu i prime r
saqueig de les estructures) .

7. Fase d'abandonament i saqueig sistemàtic (segle Iv : la zona es converteix
en una àrea de circulació dins la qual encara existeix un poblament resi -

dual immergit en un camp de runes .
Les dades cronològiques obtingudes referents a l'abandonament de la zon a

permeten trencar, o com a mínim qüestionar, la cronologia proposada fins ara a l
voltant del final de segle ni o el principi del v . Així mateix es planteja el problema
que ocasionaria la possible presència d'un hiatus cronològic entre l'abandó de l a
zona d'hàbitat i l'ocupació sistemàtica de la zona monumental cap a mitjan segl e
v . Cal recordar, pel que fa a aquest tema, que el segle 1v representa l'eclosió de les
grans villae suburbanes i rurals .
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Fig. 1 . Sectors en que es pot dividir l'antiga Tarraco segons els principals
límits naturals i artificials .

Fig. 2 . Situació de les següents intervencions arqueològiques : 1 : c/ Governador
Gonzàlez, 10. 2: c/ Governador Gonzàlez, 7 . 3: c/ Unió, 15 . 4 : c/ Unió, 5 . 5 :
Rambla Nova, 46 . 6: c/ Fortuny, 12A . 7: Unió, 9. A: Conjunt del «Forn de l
Cisne» . B : Conjunt de Governador González . C: Conjunt de Méndez Núñez .

Fins aquí una sèrie de generalitats que permeten una aproximació al
coneixement d'una àrea, en relació amb la qual esperem que el desenvolupamen t
del nostre projecte d'estudi aporti la llum necessària per millorar la visió d e
conjunt del trencaclosques urbà a l'antiguitat .



EI conjunt termal
del Puig de Sant Grau (Caldes
de Malavella, la Selva)
JOSEP MARIA NOLLA ,
MARTA SANTOS 1 JORDI MERIN O

INTRODUCCI Ó

Aquest monument, un dels més divulgats de Catalunya, és conegut des de mitja n
segle xix, moment en què, en enderrocar-se les estructures del vell hospital bastit
aprofitant murs i paraments de l'antic castell, es van posar de manifest un segui t
d 'elements que corresponien a l ' edifici termal . Se ' n preocupà ben aviat Botet i
Sisó, i alguns altres erudits, cosa que féu possible l'exploració del lloc i la sev a
excavació . Malauradament, aquells anys comporten, també, la destrucció de l a
part alta i la cobertura del sector oriental de l'edifici del qual, tanmateix, ha n
quedat dibuixos i descripcions .

Puig i Cadafalch en el seu gran llibre de síntesi del 1908 popularitzà i integr à
en un marc orgànic les troballes i, més endavant, incorporà a l'edició del 1934 de
«L'arquitectura romana a Catalunya» les valuoses conclusions del primer i, fin s
ara, únic estudi monogràfic encarregat per l'Institut d'Estudis Catalans a J . de C .
Serra-Ràfols, que no seria publicat fins uns anys més tard, després de la Guerr a
Civil («Las termas romanas de Caldas de Malavella (Gerona)», Archivo Español
de Arqueologia, 43, Madrid : 1941, pàg. 304-315) .

Feia la sensació, a través de les diferents publicacions i de les visites al lloc ,
que tot estava fet i que quedaven molt poques possibilitats d'una excavaci ó
rendible arqueològicament . Si de cas, només calia una gran campanya de neteja ,
car les concrecions calcàries emmascaraven l'edifici, i la realització d'una nov a
planta, uns nous alçats, en definitiva, la recollida exhaustiva de documentaci ó
gràfica . Aquest fou l'esperit que animà els autors a iniciar les exploracions e n
aquest edifici .

Descripció dels treballs i de les estructures (campanyes de 1990 i 1991) .
El monument, que se situa al puig de Sant Grau a pocs metres al sud d e

l'ermita dedicada a aquest sant, immediatament a l'est de la torre del castell i d e
la seva muralla, consta d'una gran piscina central rectangular, de 9,60 per 9,4 0
m, amb graons a l'est, al sud i al nord, quatre ambulacres a l'entorn, d'uns 2 m
d'ample, un dels quals, al sud, conservava encara dos grans arcs d'accés, i, a
llevant, tres cambres, molt modificades, que han estat considerades, de sempre ,
com tres piscines petites o individuals .

Calia, abans que cap altra cosa, una neteja a fons que permetés triar els llocs
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d'excavació, facilitar la tasca de documentació (dibuix i fotografia), veure per on
calia iniciar la retirada de les capes de concreció que cobrien la meitat de la gra n
piscina, bona part de l'ambulacre meridional i occidental i les tres dependèncie s
orientals, i intentar diagnosticar l'estat de conservació de les estructures .

La sorpresa fou que, per sota la terra i els paviments de protecció, l'edific i
presentava, arreu, pràcticament intactes els paviments d 'opus signinum . Hom
trià l'ambulacre nord per excavar-lo i obtenir-ne una bona estratigrafia i poder -
hi observar la fonamentació dels murs de l'edifici, dels grans pilars que envolta -
ven la piscina i d'aquest espai . El resultat fou el següent : la preparació, amb
còdols del sòl, un nivell d'elevació i anivellació, amb molts fragments de ceràmi-
ca i monedes i amb una datació d'època clàudia (40-50 dC) i un estrat am b
freqüentacions sobre l'argila estèril on sovintejaven ceràmiques baix-republica-
nes . Els murs i les pilastres se situaven directament sobre l'argila sense aprofun-
dir gaire . Només la piscina hi havia estat retallada i folrada de grans carreus d e
pedra sorrenca .

S'efectuà, també, un sondeig en el sòl de la piscina, de signinum, per veure
com funcionava i per sota de la preparació hom trobà, sobre l'argila natural, u n
paviment de grans lloses de calcària que connectava molt millor amb el cinqu è
graó de la piscina i que n'era el sòl originari . Les lloses, però, s'havien mogut i e n
un moment indeterminat, però que a través d'altres evidències caldria situar e n
època flàvia, tot el fons fou pavimentat de nou, ara amb un morter hidràulic qu e
eliminà el darrer graó en adaptar-hi una motllura en quart de cercle .

La neteja dels altres ambulacres detectà la canal que venia de la cambra de l
mig, a l'est, i que omplia la natatio, algun nivell d'abandonament segellat per les
duríssimes concrecions creades per l'aigua, amb material baix-imperial de data -
ció no gaire ferma (segles Iv-vl), i un nou arc, més a l'oest, que comunicava e l
passadís meridional amb un sector més cap al sud . Aquest arc havia estat clo s
d'antic en unes importants reformes que patiren les estructures . Aixó féu pensa r
en la necessitat d'explorar més cap a migdia i es localitzaren nivells d'abandona-
ment sobre un excel . lent sòl de signinum d'un altre espai a través del qual s'acce-
dia a l'habitació de la gran piscina .

Més endavant, l'exploració se centrà a l'oest de ('edifici amb resultats espec-
taculars, ja que es va localitzar un gran nimfeu absidiat, del qual es conservava ,
sencer, la meitat que era visible des de l'àmbit immediatament al sud de la
cambra de la natatio i que correspon a la gran reforma de l'edifici i, per tant, a u n
segon moment . A més, tres cambres, disposades simètricament a les del costat
est, una de les quals, desapareguda quan es van produir les grans modificacion s
flàvies, mostrava uns graons de pedra sorrenca que davallaven cap al fons, i qu e
constituïen el límit occidental de l'edifici .

Hem descobrí, després de treure completament la concreció de la piscina, e l
desguàs de l'aigua que es trobava a l'angle sud-oest, amb els carreus del gra ó
admirablement adaptats pels constructors per facilitar la sortida del líquid .

Quant a la tècnica constructiva i al material emprat, fem referència a l'ús d e
la pedra sorrenca de Domeny i algun bloc de granit per bastir les grans pilastre s
que sostenien els arcs de la piscina i les voltes dels passadissos, les dovelles dels
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arcs i llindars, llindes i brancals de les portes de les cambres de llevant, la majori a
in situ, aguns moguts de lloc i altres de desapareguts . Les voltes de canó, l'arren-
cament de les quals és visible en els ambulacres meridionals paral . lels, utilitza-
ven pedra volcànica del Gironès, molt adequada per fer aquesta funció . La rest a
del parament era d'opus vittatum, amb blocs com llambordes disposats en línie s
rectes . Els recobriments eren d'opus signinum que es conserva en molts llocs .

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIE S

La seguretat que Caldes fou, en l'antiguitat, el municipi flavi d'Aquae Calidae i e l
descobriment i exploració de la necrópoli tardana del carrer de Sant Esteve, en s
van animar a explorar en petits sondejos de control tot l'entorn del conjun t
termal, el punt més alt de la vila i l'àrea ocupada per la població medieval sens e
cap bon resultat . Ara com ara, no hi ha troballes que documentin la ciutat roma-

na llevat del gran edifici termal .

PRIMERES CONCLUSION S

Els treballs realitzats han servit per poder conèixer d'una manera molt més preci-

sa un dels monuments d'època romana més populars de Catalunya i, també, u n
dels més desconeguts alhora que, després de la neteja de concrecions, s'ha resti-
tuït a l'edifici tota la seva dignitat .

El nivell baix-republicà explorat sobre les argiles estèrils si bé és cert que no e s
relaciona amb les estructures, sembla confirmar la importància del lloc, am b
unes aigües salutíferes excel .lents a molt poca distància del gran eix vial (Via
Augusta) . Aquest material i altres troballes disperses ens posen en contacte direc -
tament amb els aquaecalidencs, estipendiaris a l'època d'August com ens h o
recorda Plini el Vell (nat . hist ., III, 23) .

De la puixança del lloc i del valor social de les seves deus ens en parla l a
construcció d'aquest gran edifici molt abans de ser promoguda a municipi de
dret llatí pels flavis, i la llarguíssima continuïtat fins, almenys, les darreries de l
segle quart i probablement molt més enllà .

L'excavació ha servit per reflexionar sobre les característiques d'aques t
conjunt termal que no té res a veure amb els balnea i els termae de les ciutats i le s
cases romanes atès que es tracta d'un santuari dedicat molt probablement a
Apol . lo (que devia substituïr una divinitat indígena que devia recordar alguna d e
les característiques del jove fill de Júpiter/Zeus), on s'aprofiten els avantatges
medicinals d'una aigua que brolla permanentment a 60 graus . No cal cercar-h i
les dependències clàssiques i sí en canvi una estructura sacralitzadora on es pos i
de manifest el component religiós del lloc i, especialment, de la font . El descobri-
ment de moltes monedes de bronze trobades a la piscina entre el bloc de pedra i
les fines capes de concreció palasen aquest fons sagrat, guaridor, tal com h o
confirmen, també, algunes pedres d'anell descobertes que solen ser algunes altres
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Fig. 1 . Planta general del conjunt termal del Puig de SantGrau (1991) .

de les modestes ofrenes fetes a la divinitat pels malalts que cerquen o han recupe -
rat la salut . L'espai central, gran i amb tres portes, d'on sur la font, devia funcio-
nar com un aedes emmarcat per dues cambres bessones, al sud i al nord, llises i
senzilles amb una mena de banc baix i corregut al llarg de tres costats, recoberte s
de signinum, sense una tasca precisa i potser amb celebraven, dia a dia, le s
virtuts inqüestionables d'unes aigües extraordinàries .





EI jaciment romà del Poble Sec
Sant Quirze del Vallès .
Vallès Occidenta l
EULÀLIA BARRASETAS 1 DUNJÓ ,
ELISENDA CARBONELL 1 SOLE ,
JUAN MARTÍNEZ 1 TOMÁ S

SITUACIÓ DEL JACIMENT

El jaciment del Poble Sec es troba al terme municipal de Sant Quirze del Vallès .
Està situat sobre una plana prop del serrat de Can Feu i a pocs metres de l a
confluència entre el torrent de la Taula Rodona i el riu Sec . En aquesta plana ha n
estat localitzades des dels anys vint diverses restes arqueològiques amb un a
continuïtat des del neolític .

La zona arqueològica abasta una extensió aproximada de 6 .400 m 2, amb una
altitud que oscil . la entre els 162 m i els 165 m sobre el nivell del mar . La seva
localització correspon als terrenys on s'ha construït el centre comercial Alcampo;
l'edificació d'aquest centre fou el que motivà la intervenció .

HISTÒRIA DE LES INVESTIGACIONS ANTERIORS

L'existència de restes arqueològiques a la zona estava documentada des de fei a
anys. Com ho evidencien els escrits de Vicenç Renom que ja des del 1921 f a
menció de diverses troballes en realitzar-se les obres del ferrocarril de Sant Cugat
a Sabadell . Un cop conegut el projecte de construcció d'un centre comercial pe r
part de l 'empresa Alcampo SA, i atesa la proximitat amb el jaciment prehistòri c
de la Bòbila Madurell, el Servei d'Arqueologia designà una prospecció arqueolò -
gica d'urgència al solar afectat . En un primer moment procedírem a retirar e l
nivell superficial per poder delimitar el jaciment . La prospecció posà al desco-
bert, un important conjunt de restes prehistòriques, com també d ' estructure s
d'època romana.

L'única notícia prèvia sobre l'existència de restes romanes a l'indret del Po -
ble Sec ens la dóna el mateix Renom l'any 1934 .

«Nov. 13 - . . . Al mati, que amb el mateix tractor fou llaurat un tros d e
vinya arrencada d'enfront de l'estació, foren arrencades diverses pedres i teu -
les romanes.

Nov . 14 - Altra visita al mateix lloc, entre la Bòbila Madurell i la via foren
trobades unes pedres de molí. Amb el peó de la vinya d'enfront de l'estació
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vaig realitzar una cata fins al terreny ferm, que no donà cap resultat . Per la
tarda fou excavat el lloc de la vinya del peó esmentat fixant una paret que v a
d'est a oest perdent-se entre runes de dolium, tegula i imbricis a més de
panots o trossos de paviment de picadís .

Un pages veí, d'edat avançada em diu que ell havia cultivat aquesta viny a
i en el mateix lloc de la cata hi havia arrencat varis fragments de paret dien t
que allí, per haver-ho sentir dir als avantpassats hi havia un casalot emplaçat ,
anomenat casa del Pla d'En Galí.» '

DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUE S

La totalitat de les restes romanes localitzades corresponen a les dependèncie s
rústiques d'una vil .la romana .

El seu estat de conservació era precari, atesos el procés d'erosió que ha sofert
el terreny al llarg dels anys i les tasques de conreu fins a l'època actual .

La dispersió de les troballes abasta una zona molt àmplia, fet que denota u n
establiment romà de grans dimensions . Podem definir un seguit d'àmbits dife-
renciats per la seva funció :

a) àmbit I : àrea d'emmagatzematge de líquid s
b) àmbit II : àrea d'elaboració de líquid s
c) àmbit III : àrea de producció ceràmica
A més d 'un seguit d ' estructures que, per la seva dispersitat, no han pogut se r

englobades dins dels àmbits esmentats .
Àmbit I : correspon a un magatzem de dolia amb dos dipòsits . El dipòsit

principal té una planta rectangular (8,72 m x 1,20 m) ; amb un sobreeixido r
centrat que s'aboca sobre el que devia ser el conjunt de dolia . No conserva reste s
de la pavimentació, tan sols el llit de preparació, que estava fet de pedres irregu-
lars unides amb un morter de calç .

El segon dipòsit, més petit, excavat al terreny natural, quedava emmarcat pe r
quatre murs realitzats amb pedra i morter, i conservava part de la pavimentació
amb opus signinum .

El magatzem de dolia pròpiament dit està format per trenta-un forats d e
dolia . Només quedaven les restes in situ d'un dels recipients ; el farciment, homo -
geni a tots els forats, contenia diversos fragments dels cossos dels dolia, conjun-
tament amb molt material de construcció, ceràmica grollera, i en menys quanti -
tat de grisa paleocristiana i terra sigil. lada africana D, com també reste s
metà l . liques entre les quals destaca una fíbula de bronze i una punta de llança de
ferro . Els forats tenen diversos diàmetres i profunditat, però es respecten l'espai ,
de manera que en obrir-los es mantingué les posicions dels altres . Això sembl a
indicar una contemporaneïtat d'ús .

Àmbit II : Correspon a la instal . lació d'una premsa, probablement d'oli, de l a

1 . RENOM COSTA Diari d'excavacions, Vol . 1 (1914-1937) .
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qual es conserven diverses estructures . A l'interior de l'àmbit tenim definides
tres estructures :

a) Un dipòsit de decantació per a líquids de planta rectangular . La part inter-
na de les parets es troba arresbossada de morter de color rosat i el terra pavimen-
tat d'opus signinum . El terra baixa en pendent des d'ambdós extrems del dipòsi t
i forma en el centre un rebaix circular per tal de recollir les impureses del líqui d
decantat .

b) Una empremta de forma irregular, però originalment circular, sobre l a
qual devia anar col . locada l'ara .

c) Una base de pedres de planta rectangular, clavades al sòl, amb dos forat s
de pal . Els forats de pal són de forma rectangular, a l'interior es localitzen, a tal l
de falca, fragments de tegulae clavats verticalment . L'estabilitat dels pals verti-
cals estaria reforçada per les pedres que conformen la plataforma .

Àmbit III : És un forn de petites dimensions excavat, gairebé tot, en el substra t
natural . Un dels seus costats talla un abocador de ceràmica d'un moment ante-
rior .

D'aquest forn només es conserva la cambra de combustió ja que, malaurada -
ment, la volta i la graella han desaparegut a causa de l'erosió que ha sofert el ter -
reny .

Correspon al tipus IIb de N . di Cuomo, 2 és a dir, es tracta d'un forn de planta
rectangular amb corredor central i encaixos per a les columnes que subjectave n
la graella on es disposaven les peces en el moment de la cocció . Interiorment ,
la cambra es troba recoberta per una capa d'argila de color vermellós, endurida
per l'acció del foc . A les parets s'observen les ditades fetes per l'aplicació de l
revestiment .

Davant de la boca del forn s'ha localitzat una fossa de grans dimensions i de
forma irregular. Aquesta devia estar destinada possiblement a desenvolupar l a
funció de cambra de treball .

Els enterraments: trobàrem dues sepultures en llit de tegulae. De les due s
sepultures una estava completament arrasada i només se'n conservava el Llit de
tegulae, l'altra conservava restes òssies clarament identificables com les d'un
individu adult, possiblement una dona .

Altres estructures : a part dels tres àmbits localitzats es varen trobar altre s
estructures, com sitges i fosses convertides en runam, com també un mur afilla t
de notable longitud . Entre el conjunt de sitges, en destaca una de planta circula r
secció tronco-cònica i fons totalment pla ; les parets es troben arrebossades d'ar-
gila d'un gruix de 10 cm on es poden observar les empremtes de l'eina utilitza-
da .

2 . Di Cuomo, N . «Proposta di Classificazione delle Fornace per ceramica e laterizi nell' área italia-
na», Sibrium, núm . 11, 1971-1972.
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Fig. 1 . Plànol de situació de les diverses troballes . 1 . magatzem de dolia. 2 .
Premsa. 3 . Forn de ceràmica . 4. Enterraments . 5 i 6. Abocadors. 7. Mur. Els

punts negres corresponen a estructures d 'època prehistòrica .

MATERIALS I CRONOLOGI A

La procedència dels materials arqueològics corresponen majoritàriament a
estrats de reompliment d'estructures excavades en el substrat natural . Aquest s
nivells ofereixen un conjunt molt homogeni dels materials, que procedeixen tot s
del moment final de l'ús de la vil .la . Entre els materials recuperats trobem el s
següents tipus :

Terra sigil .lada africana D representada per les formes Hayes 67 amb un a
cronologia entre el 360 i el 470, Hayes 61 del final del segle rv fins a mitjan del v i
Hayes 91 del final de segle IN/ fins al 530 .

Terra sigil . lada hispànica tardana amb una única forma reconeguda, la
Mezquiriz 37 B, del segle iv fins a l'inici del v .

Grisa i taronja paleocristiana documentada amb les formes Rigoir 1, Rigoi r
18 i Rigoir 6 .

Àmfores bàsicament per a l'emmagatzematge d'oli . Els fragments que he m
pogut identificar-ne pertanyen als tipus Keay III A, del final del segle u ; Keay
XIII A de mitjan del 111 a mitjan del v ; Keay XIII C, de mitjan segle 111 fins al final
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Fig . 2. Magatzem de dolia i restes dels dipòsits .
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Fig. 3. Àrea de producció de líquids . 1 . Dipòsit de decantació . 2. Empremta de
l'ara de la premsa . 3. En negre, els forats per als pals verticals de la premsa .



108

	

TRIBUNA D'ARQUEOLOGI A

:m

Fig . 4 . Forn de ceràmica i gran cambra de treball .

del segle Iv inici del v ; Keay XIX B, de mitjan segle ul fins al final del v ; Kea y
XXV Q, del segle Iv a mitjan del v ; Keay XXXV, del segle v-VI .

Ceràmica grollera i comuna feta amb torn; el seu repertori de formes és mol t
çoncret : bols de base plana, olles de vora exvasada i base plana, gerres de vor a
envasada amb nansa, i olles de perfil en «S» . Aquests tipus representen el s
percentatges més importants de ceràmica, fet que podem relacionar am b
l'activitat terrissera de la vil .la .

Destaquen en aquest grup quatre vores de ceràmica oxidada feta amb torn ,
les quals corresponen a imitacions d'una de les formes més representatives de l a
terra sigil . lada africana D, la hayes 61 . No podem assegurar si són imitacion s
locals o bé si es tracta de productes importats .

També hem recuperat altres tipus de materials ; elements constructius ,
metalls, dolia i fauna .

La manca de materials arrossegats i el fet que el material recuperat procedeix
d'estrats de farciment ens marca una homogeneïtat cronològica del final del segl e
Iv i mitjan segle v per als darrers moments de funcionament de la villa .

INTERPRETACIÓ GLOBAL

Per l'entorn on són localitzades, les restes trobades als terrenys del Poble Se c
poden relacionar-se amb una villa d'activitats agrícoles . En són testimoni el
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magatzem de dolia, les diverses sitges, i un àmbit dedicat al premsatge per a
l'obtenció d'oli o de vi .

Atès el seu estat de conservació, només hem pogut determinar àmbits aïllats ,
aquells que havien estat excavats en el substrat natural ; tot edifici o estructur a
elevada ens és desconegut . Això impossibilita en gran mesura la connexió del s
àmbits. La nostra investigació però, apunta cap a una relació entre els àmbits I
(magatzem de dolia) i II (premsa) . Aquests àmbits són els que marquen l a
producció industrial en què devia basar-se l'economia de la villa .

Una activitat complementària devia ser la producció de ceràmica destinada a
un consum intern . Això està centrat en el forn de l'àmbit III, el qual he m
determinat de ceràmica, tant pels rebuigs trobats, com per una peça de ceràmic a
encara per coure .



La premsa de la vil .l a
romana del mas del Catxorro
(Benifallet, Baix Ebre)
C . BENET, J . M . CARRETE ,
X. FABREGA, J .M . MACIAS ,
J .A. REMOLÀ (CODEX SCCL )

INTRODUCCI Ó

El treball que aquí es presenta és fruit de les intervencions arqueològiques d'ur-
gència' que s'han fet, per encàrrec de la Delegació Territorial de Cultura de l a
Generalitat de Catalunya a Tortosa, a la vil .la romana del mas del Catxorro, 2
situada al terme municipal del Benifallet (Baix Ebre, Tarragona) .

El resultat d'aquestes actuacions, ha estat la constatació d'un important as-
sentament romà de caire rural que s'inicia durant la segona meitat del segle 1 aC ,
i conclou al final del segle vi dC, o bé en un moment posterior a aquesta data d e
difícil precisió . De les diferents restes recuperades destaquen : un abocador
amfòric d'època alt-imperial, una petita àrea d'enterraments i una extensa zon a
de treball agrícola i d'emmagatzemament d'època tardo-antiga ; a més de dife-
rents estructures visibles en diferents indrets de la finca.

No obstant això de tot aquest conjunt cal fer esment de la constatació i
l ' excavació de part d 'una premsa. Aquest fet, malgrat que no representa una
troballa excepcional, ja que les premses esdevenen uns elements relativamen t
freqüents dins de les unitats agràries, cal remarcar-lo atès l'estat de conservació i
el tipus de contrapès conservat . Per la qual cosa, tot i que la conferència imparti-
da al cicle Tribuna Arqueològica, tractà del conjunt global de les restes documen -
tades en aquest jaciment, en aquests fulls ens centrarem exclusivament en l a
descripció i l'estudi de la premsa romana de la vil .la del mas del Catxorro .

1. La primera intervenció es va fer l'estiu de l'any 1987 i, a partir d'aquest moment tingueren un a
periodicitat anual, fins a la darrera intervenció de CODEX SCCL l'any 1990/91 (CARBONELL 1987 ;
CARBONELL/CARBONELL/ 1988 ; BERTO/MARTÍN 1989, CODEX 1991) .

2. Aquest jaciment es troba a un quilòmetre de la localitat de Benifallet, venint des de Rasquera . Le
seves coordenades són 0° 31' 29" latitud est i 40° 58' 51" longitud nord («Instituto Geográfico Nacio-
nal», Full 947-1, E/1 :25 .000) i les UTM 31TBF917397 (Institut Cartogràfic de Catalunya, Full 472-2-1 ,
E/1 :5 .000) .
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DESCRIPCI Ó

Actualment, la premsa es troba situada sobre dos camps de conreu, a uns 43 m
del marge esquerre del riu Ebre . Des de fa temps, n'ha estat visible el contrapès, '
inserit en una estança retallada en els nivells geològics i folrada amb un mur .
Aquest mur es compon de pedres irregulars de dimensions mitjanes travade s
amb argiles i, amb una alçada conservada de gairebé 1,5 m, conforma una plant a
circular d' 1,70 m de diàmetre aproximat. A la banda nord, es troba considerable-
ment escapçat i només en resta una sola filada de pedres, arran del terra actua l
(Figura 1) .

El contrapès, fet de pedra calcària, defineix un gran cos cilíndric d'1,15 m de
diàmetre mitjà per 1,40 m d'alçada . No presenta cap senyal de desgast o d'ero-
sions d'ús i té dos encaixos a la part superior diametralemnt oposats . Ambdós
són de forma rectangular i es troben disposats verticalment amb una alçada d e
58 i 59 cm cadascun . Presenten el costat curt inferior més ample que el costat
superior, i així fan 30 cm d'amplada a la base per 24 cm en el costat superior, i
tots dos es troben units a la cara superior del bloc mitjançant una petita regata d e
6-7 cm d'amplada per 5-6 cm de fondària (Figura 2) .

Al costat del contrapès es va fer, a fi d'esbrinar el context estructural en e l
qual està inclòs, una rasa que comunicava amb l'estança circular . Fruit d'aquesta
fou la documentació de dos murs en angle fets amb pedres irregulars travade s
amb argila . Al sud dels murs es recuperaren les restes d'una àmfora i d'una dolia,
mentre que a l'oest es documentà part d'un dipòsit circular excavat en els nivell s
geològics . Aquest dipòsit és delimitat per un mur de trets idèntics que la resta i
defineix un diàmetre inferior d'un metre aproximadament . Presenta, perfecta -
ment adossat a les parets del retall, un fragment de base i paret de dolium que ,
per damunt seu, conservava restes de composició no determinada i aspect e
quitranós .

Paral•lelament als treballs d'excavació, es varen poder recuperar un altr e
contrapès de premsa i el llindar d'una porta que estaven llençats al peu del marg e
esquerre del riu Ebre . 4 En aquest cas el contrapès és de forma paral•lelepipèdica .
En planta fa 1,10 m de llarg per 0,80 m d ' ample, per una alçada irregular qu e
oscil•la entre 0,70-0,85 m . A cadascun dels costats curts presenta un encaix d e
forma rectangular i lleugerament eixamplat a la part inferior . Com l'altre bloc ,
té una canal o regata -6 cm d'amplada per 7/8 cm de fondària— que uneix el s
dos encaios per la cara superior. Malauradament l'estat de conservaci ó
d'aquest contrapès és més deficient, amb els angles erosionats i els encaixo s
molt desfigurats .

3. Aquest bloc apareix fins i tot senyalitzat en la fontaneria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i
és identificat amb el topònim de la Roca Àrab ; d'altra banda, també havia estat interpretat, per part del s
vilatans, com un punt d'amarratge d'un antic transbordador fluvial .

4. Aquests dos elements ja van ser visualitzats durant la campanya de l'any 1987 . En les recent s
tasques de recuperació es va poder comprovar l'existència de més blocs soterrats i coberts per la vegeta -
ció . Els dos blocs recuperats són actualment «exposats» en una petita illa empedrada de la carretera a
l'entrada del pont per la banda dreta del riu .
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CONCLUSION S

Les restes documentades testimonien la localització d'una antiga premsa roma-

na, del tipus actualment anomenat de lliura o de biga, i conegut en aquestes
contrades com a premsa de gin . La cronologia d'aquest àmbit de la pars fructua-
ria de la vil .la se situa entre els segles III i v dC.

El bloc cilíndric documentat s'adscriu dins de la tipologia de contrapesos d e
dos encaixos en queue d'aronde –actualment, pedra de lliura– i responen a le s
premses de torn manual o de cabrestant (BRUN 1986, 120) . Un para l . lel es troba
a la ciutat de Volubilis, Marroc (ÉTIENNE 1960, PL LXXVIII, 1), tot i que el s
exemples més nombrosos de contrapesos cilíndrics tenen un encaix central d e
rosca o cargol (AKERRAZ/LENOIR 1982 ; BRUN 1986) . 5

La funció d'aquest contrapès és subjectar el prelum o seixantè i ajudar amb e l
seu pes al moviment descendent d'aquesta biga . L'extrem lliure del prelum es fa
descendir mitjançant l'acció d'un rodet assentat al contrapès que recull la corda
que l'uneix a la biga i l'apropa al contrapès . La subjecció de la corda o la biga n o
pot ésser determinada, tot i que és possible que hi hagués una mena de corriola o
que simplement anés lligada al voltant del prelum .

D'altra banda, el rodet es fixa en dues barres verticals de fusta que s'apunta -
len en els dos encaixos del contrapès, els quals per la seva forma lleugeramen t
trapezoïdal eviten que aquests se surtin durant la premsió . A més, les dues barres
són travades horitzontalment mitjançant una barra metàl . lica que, com si fos u n
tirant, s'encaixa a la regata superior del contrapès (BRUN 1986) (Figura 2) .

El contrapès paral•lelepipèdic correspon al mateix tipus de premsa que l'ante-
rior . L'ús d'aquest cos geomètric per a les premses de torn manual és més genera -
litzat que els blocs cilíndrics, i se'n troben nombrosos paral . lels a la penínsul a
(PASCUAL/MORENO 1980 ; PONSICH 1974) i tot a l ' àmbit mediterrani (CALLOT
1979 ; BRUN 1986) . Aquest bloc correspondria a un altra premsa d ' emplaçament
no determinat, que funcionaria d'igual manera i amb els mateixos element s
compositius que l 'altre tipus . No obstant això, aquesta seria de dimensions mé s
reduïdes pel volum i el pes inferiors d'aquest contrapès .

Pel que fa a l'ús de la premsa excavada, les restes documentades no són pro u
definitòries per discernir clarament entre l'elaboració de vi o la d'oli . Caldria un
coneixement més extens del complex industrial, a partir del qual la presència o
l'absència de dipòsits de decantació i/o molins per a moldre l'oliva fossin consi-
derades elements distintius vàlids . No obstant això, aquesta diferenciació po t
ésser suggerida pel context arqueològic, tant el de la mateixa villa com el del s
entorns més immediats; per la qual cosa creiem que la producció d 'aquesta
premsa podria centrar-se en l'elaboració de vi, tot i que la majoria dels paral . lel s
identificats són interpretats com a corresponents a premses d'oli .

En primer lloc, cal tenir present la documentació de part d'un tester amfòri c
d'època alt-imperial vora el riu (CARBONELL 1988) en el qual s'identificaren le s

5 . Un altre exemplar de contrapès cilíndric fou identificat a la vall del Guadalquivir (PoNSicH an y
1975) .
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Fig . 1 . Vista general del contrapès i el seu entorn .

formes Pascual I, la més abundant, i els contenidors Dressell 7-1 1 i Oberaden 74 ,
que poden pertànyer a la producció d'un possible forn situat a la mateixa vil.la .
Un paral . lel proper geogràficament, el trobem en el jaciment de l'Aumedin a
(Tivissa, Ribera d'Ebre), d'on es coneixen restes d'una indústria d'elaboració d e
vi, amb una premsa per a tal fi i un contrapès paral•lelepipèdic (PALLARÈS /
GRÀCIA/MUNILLA 1985) i, d'altra banda un forn d'àmfores que produeix el s
envasos Pascual 1, Dressel 2-4, Oberaden 74 i Dressel 7-11 (NOLLA/PADRÓ/
SANMARTÍ 1979) . Un altre cas el constitueix la notícia referent a les restes d'un a
altra premsa a la localitat de Sant Miquel de Vinebre, sense especificar-n e
el tipus ni el context temporal però possiblement de caire vitícol a
(GENERA 1985).

Aquests testimonis, que semblen indicar una producció vitícola de la zona ,
reflecteixen una hipotètica simultaneïtat entre els inicis de la pràctica d'aques t
conreu i la plena ocupació romana del territori a les comarques meridionals d e
Tarragona . Pràctica agrària que perdura clarament durant el baix imperi i l'anti-
guitat tardana com ho mostren els jaciments del mas del Catxorro, de Bovalar o
les mateixes fonts històriques (GODOY/VILELLA 1985) . A la vall d'Ebre e s
coneixen diverses indústries d'elaboració : a la vila de Falces de Navarra, entre
els segles n i v dC (MERQUÍRIZ 1971) ; a Funes de Navarra, entre el segle n i l a
primera meitat del segle ui ; a Liédena durant el segle IN( (BELTRÁN 1985, 70) .
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Fig . 2. Assaig interpretatiu de la premsa en funció dels elements documentats .
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Les necròpoli de les Goges
(Sant Julià de Ramis, Gironès)
B. AGUSTI, LI . E. CASELLAS, B . FOGUET
J. LLINÀS, J . LOPEZ, J . MERIN O
J. POU, X. TIÓ

LOCALITZACIÓ I MORFOLOGIA GEOLOGIC A

La necròpoli de les Goges de Sant Julià de Ramis, Gironès, es troba a uns si s
quilòmetres al nord de Girona, just on els últims contraforts de les Gavarres i le s
primeres de la Serralada Transversal tanquen l'anomenat pla de Girona, qu e
forma un congost vorejat pel riu Ter. El cementiri se situa arran de la carreter a
N-II, a prop de l'antic camí que pujava el congost de la Costa Roja, en un turó de l
marge esquerre del Ter, a ponent del pla de Campdorà . Aquest turó, abans parti t
per l'autopista A-7 i actualment gairebé desaparegut, és limitat força accidenta-
dament al nord pel torrent de la Garriga, a l'est pel Ter, i al sud per un penya -
segat, mentre que per l'oest els pendents es dilueixen més suaument fins a esde-
venir camps de conreu, avui en via d'urbanització . El cementiri es troba en u n
pla del vessant est .

Geològicament el jaciment està situat a la segona de les considerades com a
baixes terrasses del Ter, entre vint i vint-i-cinc metres per sobre el seu nivell .
Sobre aquesta terrassa s'han format nivells de travertí alternats amb nivells d e
llims, coberts per una primera capa de terres col•luvials . És en aquest substra t
tou i fàcilment alterable del travertí on foren excavades les fosses que la inter-
venció arqueològica ha deixat al descobert .

CONTEXT HISTÒRI C

Com lloc de pas important des d'èpoques molt reculades, el congost de la Costa
Roja sobresurt per la llarga presència d'assentaments humans en el seu territori ,
des del paleolític als nostres dies, ja siguin de caire esporàdic o bé més sedentari .
La seva privilegiada situació, en els contraforts més occidentals de les Gavarres ,
permet un fàcil control del territori del pla de Girona, i també de les vies d e
comunicació que hi conflueixen . Aquests eixos viaris posen a l'abast la relaci ó
del litoral, per la banda de llevant, amb l'interior, a ponent, alhora que formen
cruïlla amb el pas natural nord/sud de la zona : l'antic camí d'Heracles, més tar d
la Via Augusta .

Així doncs, no és d ' estranyar que la combinació de plana, muntanya, aigua i
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comunicació atragués des d'antic tot tipus d'assentaments humans sobre aquest a
zona. Malauradament, les referències a l'època que ens ocupa, la transició de l
món antic a l'alto-medieval, són escasses, i en concret per a la necrópoli de le s
Goges, del tot inexistents . Tanmateix, sí que podem comprovar l 'existència d e
nuclis importants de població, anteriors a la necrópoli, que demostren la conti-
nuïtat en l 'explotació del territori, i una densitat presumiblement més que accep-
table per als períodes de què parlem .

Res, però, no ens permet suposar una línia de continuïtat clara entre el s
diferents moments d'assentament . Pel que fa a l'època alto-medieval, les prime -
res referències documentals dels nuclis poblats propers (Sant Julià de Ramis ,
Medinyà, Campdorà, Riudellots de la Creu, Palol de Rebardit . . .), comencen e n
algun cas a partir del segle Ix, i més generalment del x . Això ens deixa imagina r
entre quins paràmetres, romans o alto-medievals, hem de centrar la nostra recer -
ca : en un marc cronològic que no depassi excessivament l'inici de l'eclosió docu-
mental . Aquesta línia de treball es veu reforçada per la troballa d'una moned a
del segle vil en la mateixa excavació, i per dues datacions coetànies provinent s
d'una isolada sivella de Sant Vicenç de les Roquetes i de dues sitges de l'abric de l
Bosquetó (C-14), a les mateixes Goges. Aquest fet es veu reforçat per les data-
cions fetes amb carboni 14 sobre la matèria òssia de dos enterraments (E .7 i
E.216-2) situats, respectivament, al centre i al límit del jaciment .

DESCRIPCIÓ ARQUEOLÒGICA

Després dels treballs de delimitació del jaciment es localitzen un total de dues -
centes set fosses i cent setanta-tres individus . Totes orientades est/oest, am b
algunes variacions de graus, i amb els individus disposats de la mateixa manera ,
mirant a llevant . La posició dels cossos és decúbit supí, amb les cames estirade s
en la majoria dels casos, mentre que els braços els trobem, més o menys en igual
proporció, sobre l'abdomen, la pelvis o estirats al costat . Només hi ha un ca s
d'enterrament col . lectiu, d'un home i d'una dona, i un cas de reutilització que n o
malmet en absolut la fossa.

TIPOLOGIA DE LES FOSSES

Sobre la tipologia de les fosses d'enterrament es dóna indistintament ja sigui n
d'adults com d'infants . El tipus predominant és el de banyera, malgrat presenta r
variacions del tipus més rectangular amb extrems arrodonits, o de forma lleuge-
rament trapezoïdal . En conjunt representen un 54 % del total, mentre que les n o
identificades pugen fins a un 16 % . El segon tipus més abundant és la fossa
rectangular, que es presenta tant amb els angles rectes com una mica arrodonits ,
i en algun cas amb forma lleugerament trapezoïdal . Aquest tipus també es dóna
indistintament i representa un 19 % del total . Un 8 % del total de fosses presen-
ten un encaix per sostenir-ne la coberta . La seva silueta exterior tant pot se r
rectangular com més en forma de banyera, igual que el seu interior . Com a
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curiositat cal esmentar que en algun cas les trobem amb encaix en un sol costat .
Un tipus encara més escàs és el de caixa de lloses, gairebé sempre de grans lloses ,
força ben tallades que folren la fossa independentment del tipus de subsòl on e s
trobi : travertí o argiles . A vegades, la caixa és formada per grans rierencs . S'ha n
localitzat, també, restes de carreus de pedra sorrenca pertanyents a una mena d e
sarcòfag, els peus del qual finalitzaven en una sola peça de forma trapezoïdal ,
molt deteriorat per les màquines .

Pel que fa a la coberta de les fosses, el més freqüent és trobar en el reompli-
ment d'aquestes restes de lloses de pissarres amb còdols, a vegades només es-
querdissos, que ens permeten suposar que la majoria de sepultures anaven pro-
veïdes d'alguna mena de coberta . El més normal en els casos de presència d e
coberta és que aquesta estigui formada per pissarres o blocs de travertí o per l a
combinació d'aquests amb còdols o rierencs . Només en un sol cas la coberta d e
lloses presenta una mena de segellat de morter al seu damunt, molt deteriorat pe r
l'efecte de les llaurades.

DISPOSICIÓ DELS ENTERRAMENTS

L'aspecte que ofereix el conjunt en relació amb la distribució de les fosses ens f a
adonar que aquestes responen a una ordenació en filades, fins al punt que e n
alguns casos podem apreciar unes certes relacions d ' anterioritat i posteriorita t
entre elles, potser a partir d'un nucli central . Si considerem, a més a més, que d e
dos-cents set enterraments només un ha estat reutilitzat, podem intuir que l a
necròpoli respon a una organització conscient d ' aquest espai ; i que el resulta t
d'aquest espai i el respecte als vells enterraments es deu a una senyalització de les
sepultures per tal de poder ser reconegudes . Aquesta senyalització podria mol t
ben ser de tipus túmul de resultes del reompliment de la fossa, acompanya t
d'algun senyal vertical a manera d'estela, de la qual val a dir que no se n'ha n
trobat indicis .

En relació amb l'orientació dels morts mirant a llevant creiem que la variaci ó
de graus es deu bàsicament al canvi estacional de la sortida del sol i no a l'hora e n
què es fa l'enterrament, com alguna vegada s'ha dit, ja que si això fos cert l a
disparitat de graus seria força més evident i la coincidència en l'orientació, mol t
menys . Observant els canvis estacionals ens adonem que els graus de sortida de l
sol per l'est exacte coincideix gairebé amb els equinoccis, mentre que varia un s
trenta graus al nord pel solstici d'estiu (juny) i el mateix, però cap al sud, pel
solstici d'hivern (desembre) . D'aquí, doncs, podem treure, més o menys, la cor -
relació de la resta dels mesos .

A partir de les orientacions dels enterraments es pot observar que el momen t
en què hi ha una quantitat de defuncions més gran és el pas a la primavera i a l a
tardor . Es confirma també la tendència a l'alça en el període que comprèn els
mesos humits i de clima més inestable . Per grups d'edat, els més estables són els
grups en principi més dèbils : els infants i els vells, amb un nombre de morts més
o menys constant i amb un lleuger augment al pas dels mesos freds a càlids i d e
càlids a freds . Augment molt més ostensible en la població jove i adulta, qu e
experimenta uns màxims força remarcables .
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EL MATERIAL ARQUEOLÒGI C

El material recuperat és molt escàs, ja que de les dues-centes set sepultures no-
més en dos casos podem parlar d'aixovar, i encara d'una manera molt relativa .
Aquests casos es redueixen a restes de vidre en l'únic enterrament col . lectiu (do s
individus) de la necròpoli, que probablement correspondria a un petit ungüenta-
ri, i a una moneda d'or als peus d'una altra sepultura . En aquesta mateixa sepul-
tura, ocupada per una dona, es localitzaren un anell de bronze i un collaret a l
voltant del coll .

El collaret era format per tretze denes de pasta de vidre, una de blanca i due s
de color blau fosc en forma d'anella circular, molt ben conservades . També hi h a
tres boletes foradades, una de color taronja i dues de verdes, dues denes minús-
cules de color verd i quatre de tonalitat ambre i fragments d'una altra de colo r
blau . Aquest tipus de denes, de pasta de vidre, han estat documentades també a
la necròpoli de Carpio de Tajo (RIPOLL, 1985), encara que són negres o negre s
amb vetes de color . A més a més s'han recuperat dues tanques de bronze amb
decoració d'acanalats. Formant part també del collaret hi havia una moned a
foradada de coure banyada en or (una falsificació?) . La llegenda és la següent : a
l'anvers, CHI( . . .)SVINTH( . . .) (Chindasvintus (Rex?)), mentre que al revers e s
llegia TARR:xACOPIU:(Tarraco Pius) . El seu estat de conservació és força do -
lent i de difícil lectura . L'altra moneda, trobada als peus, és tota d'or i es troba en
un estat de conservació immillorable, i la seva llegenda a l'anvers és: CHIND:S-
VINI:Rx (Chindasvintus Rex), i al revers TARRACO: AVIOx, (Tarraco Tusto) . La
cronologia de totes dues oscil . laria entre el 642 i el 653 .

L'anell és un cèrcol en forma de segell i està obert per tal d'ajustar millor a l
dit . Presenta una decoració de tipus vegetal, amb un entrellaçat de fulles que
configuren una S que, treballada en relleu incís, situaria la peça al segle vn dC .
En un altre enterrament, en aquest cas infantil, s'ha localitzat un altre anell
també de bronze, molt malmès, que en forma d'amella presenta decoracion s
incises del tipus reticular (X), que donaria la mateixa cronologia . També e n
aquest cas, a Carpio de Tajo hi ha documentat un anell en cinta circular am b
eixamplament en la zona frontal i decoració incisa geomètrica (RIPOLL, 1985 ,
pàg . 2) . Hi ha també altres paral . lels a Segòbriga i a Pamplona .

L'escassetat del material no és un fet estrany si considerem que, per exemple ,
a la necròpoli paleocristiana de Tarragona, excavada per Serra Vilaró ; de més de
dues mil sepultures només una dotzena contenien aixovar . Segons G . Ripoll
(RIPOLL, 1986), a partir del segle VIII canvien els hàbits d'acompanyar els difunt s
amb objectes personals i només un 10 % dels individus serien enterrats am b
algun objecte d'aquest tipus (anells, collarets . . .), percentatge que la necrópoli d e
les Goges compleix rigorosament .
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LES RESTES HUMANE S

En aquests moments, l'estudi antropològic es basa únicament en les dades
que ens donen una informació bàsica per reconèixer el tipus de població d e
les Goges .

L'estat de conservació no és massa bo . Els esquelets que es trobaven en ni -
vells més superficials es varen veure afectats pels treballs agrícoles que, sortosa -
ment, eren fets per una màquina poc potent i que no llaurava a gaire fondària .
De les dues-centes set fosses registrades, només a cent setanta-tres es localitzare n
restes òssies, mentre que les trenta-quatre restants eren buides . Els enterrament s
amb restes no sempre han conservat tot l'esquelet . Lògicament, les restes que
s'han conservat pitjor són les infantils, atès que el seu teixit ossi és més fràgil i
menys dens que el dels adults . En algunes ocasions només s'ha pogut recupera r
alguna peça dental . De la mateixa manera, en els adults, les zones òssies més be n
conservades són les que tenen el teixit compacte (diàfisi i neurocrani), mentr e
que les esponjoses i les de teixit més prim (esplacrocrani) solen estar molt mé s
deteriorades . També les peces dentals, a més de tenir un important grau d e
desgast, tenen l'esmalt molt deteriorat . Fins i tot en les denticions decinual s
(dents de llet) es fa evident un desgast considerable de la cara oclusal, que f a
pensar en una dieta molt dura, amb conseqüències destructives .

Els enterraments situats a més fondària han preservat més bé els esquelets,
especialment si conserven la coberta.

Els ossos apareixen normalment en connexió . Els que solen estar desplaçat s
són els ossos de l'avantbraç, de la cama, la mandíbula i les falanges, una vegad a
desapareixen els lligaments que els mantenien en posició . Aquest fet indica qu e
el procés de descomposició es degué fer dins un espai buit . El farciment del s
enterraments, dones, es féu posteriorment, per filtració entre les lloses de l a
coberta o bé en trencar-se aquestes .

És possible observar algunes agrupacions d'enterraments infantils, més o me -
nys a prop d'un individu adult i no sempre del sexe femení . Sobre aquest punt ,
cal plantejar-se si aquestes agrupacions poden respondre a vincles familiars o b é
haver-se produït en un curt període de temps .

Fins ara, l'edat s'ha pogut establir en un 76 % dels casos, a partir de l'erupció
dentária i de l'ossificació dels ossos llargs . Els resultats són vint-i-sis individus de
menys de catorze anys i cent quaranta-dos individus més grans d'aquest a
edat .

El sexe dels individus ha estat determinat a partir de la pelvis, els caràcter s
morfològics i la capacitat cranial . El diagnòstic sexual s'ha obtingut en un 48 %
dels casos . En el percentatge restant, no determinat, cal incloure-hi els individu s
infantils, per als quals el diagnòstic sexual ha estat gairebé sempre impossible i
dels quals només se n'han pogut determinar dos casos . Dins el grup amb el sexe
determinat, un 56 % correspon a individus femenins (quaranta-set individus) i
un 44 %, a masculins (trenta-sis individus) .

Relacionant el sexe amb l'edat, dins el grup comprès entre els quinze i el s
vint-i-nou anys moren el doble de dones que d'homes . Aquest grup correspon a
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l'anomenada edat fèrtil, en què les morts en el part o en el postpart devien se r
freqüents . El percentatge és més equilibrat en el grup comprès entre els trenta i
els trenta-nou anys i finalment, a partir dels quaranta anys, només s'han pogu t
determinar individus femenins .

L'alçada s'ha determinat seguint el mètode a partir d'ossos llargs proposat
per Olivier (OuvIER, 1960 i 1963) . L'os més preponderant i, per tant, l'utilitza t
és el fèmur esquerre . En els casos en què aquest os falta, s'ha utilitzat el fèmu r
dret . Les mitjanes d'alçada obtingudes són cent seixanta-dos centímetres per a
les dones i cent seixanta-vuit centímetres per als homes .

El diagnòstic cranial és d'un 67 % de dolicocranis, un 29 % de mesocranis i
un 4 % de braquicranis, una població mediterrània que s'inscriu exactament e n
la població medieval catalana coneguda fins al moment (VIVES, 1990) .

La posició dels esquelets és gairebé sempre en decúbit dorsal, o sigui, d'esque -
na a terra i amb les cames estirades . Majoritàriament, els braços solen estar a l
costat del cos o sobre la pelvis (57,5 %) i poques vegades doblegats sobre el pi t
(9 %) . No s'ha observat cap distribució especial dels esquelets en relació am b
aquesta disposició .

Normalment, els esquelets estan cenyits dins l'enterrament . En cap cas s'ha n
localitzat claus de metall o restes de fusta que indiquin l'existència d'una
caixa .

De tots els enterraments, només dos han estat reutilitzats . En un cas es tracta
d'una fossa senzilla amb dos esquelets adults masculins, l'un col . locat damunt de
l'altre . L'altre cas és una fossa senzilla que conté un sol esquelet adult que va se r
ampliada cap al sud per encabir-hi un segon individu masculí adult .

LES SITGES

Durant el procés d'excavació de la necrópoli es pogueren localitzar, en e l
mateix indret, un total de nou sitges, excavades en el mateix indret i amb crono-
logia i tipologia diverses, que podem agrupar en tres grans grups :

Neolític mig-final : Hi ha quatre sitges que corresponen a aquest període . Són
de boca circular, amb una amplada mitjana entre els cent i els cent vint centí-
metres una fondària que no supera mai els quaranta centímetres . La secció é s
troncocónia o semicircular . En el seu interior s'ha recollit gran quantitat d e
material arqueològic : indústria lítica, ceràmica i restes de fauna . Alguna d'aques-
tes sitges havia estat parcialment retallada en el moment de fer-se les fosses de la
necrópoli .

Època medieval: Hi corresponen dues sitges, amb una tipologia molt similar :
boca rodona, d'aproximadament un metre de diàmetre i parets rectes amb e l
fons pla . La fondària és d'aproximadament un metre . Els farcits són formats pe r
argiles i rierencs, i també alguna resta de morter de calç . El material arqueològi c
és molt escàs i només ens permet situar-les, a grans trets, a l'època medieval . Una
de les sitges ha destruït parcialment un dels enterraments de la necrópoli .

Indeterminades : S'han localitzat també tres sitges, amb tipologia i farcits di-
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versos, que no s'han pogut datar per manca de cap mena de resta de material ar-
queològic .

El conjunt de les sitges estava repartit per la superficie del jaciment d'un a
manera totalment aleatòria, i en cap cas no s'han pogut localitzar restes d'algu n
lloc d'habitatge que s'hi pogués relacionar.

CONCLUSION S

Com a conclusions hem d ' admetre, com ja hem dit al principi, que encara no
podem oferir res definitiu ; però, si més no, sí que podem concretar cap on s'enca -
minen els nostres treballs, bàsicament en funció del que ja s'ha dit .

D ' entrada, intentar una aproximació antropològica a una mostra de població
prou important com per ser tinguda en compte, i que esperem completar prope-
rament amb un estudi sobre les seves paleopatologies, que ens permetra n
conèixer millor com vivien aquest grup de gent .

D'altra banda, i perquè tot això tingui sentit, és evident que cal parlar de l a
cronologia que assignem a aquest cementiri . De fet, els elements que tenim, a
l'espera dels resultats de les anàlisis de C-14, són més aviat escassos . Comptem ,
doncs, amb dues monedes, dos anells i unes quantes denes de pasta de vidre, qu e
en conjunt poden pertànyer a la segona meitat del segle vil . Realment, no mass a
si pensem que corresponen a troballes localitzades en dos dels dos-cents se t
enterraments descoberts . Altres datacions d'aquests època, a les quals ja hem fe t
referència, són una sivella trobada aïlladament en un indret no massa llunyà i
dues sitges al costat mateix del cementiri . Això ens pot servir de referència co m
per pensar que en algun lloc proper hi havia alguna comunitat en aquests mo-
ments, però no per datar la necròpoli .

De totes maneres, si ens fixem en l'estructuració del cementiri, organitza t
gairebé perfectament en filades, observarem que en cap cas no hi ha una super -
posició d'enterraments i que els nous enterraments es fan d'una manera més o
menys ordenada . Així, podem pensar que, d'una banda, les sepultures compta -
ven amb algun tipus de senyalització per al seu record, i de l'altra, que el marg e
cronològic en què devia funcionar la necròpoli no ha de ser excessivament llarg a
causa del mateix manteniment d'aquesta senyalització . Per tant, doncs, ens tro-
baríem davant d'un període relativament curt de funcionament, la qual cosa en s
ha d'ajudar a l'hora de centrar la seva cronologia . Tradicionalment, s'ha conside-
rat aquest tipus de cementiris com d'època antiga tardana, relacionats amb l a
proximitat de camins als afores dels nuclis de població importants, i que anirie n
desapareixent durant els segles vii i ulli (Riu, 1981-1982) . Això ens podria deso-
rientar una mica i fer-nos recular força la seva datació, si no fos perquè ni en ca p
enterrament ni en els camps dels voltants s'ha localitzat un tros de ceràmica o
regula de fabricació romana.

L'ordenació de cementiris deixant espais de circulació entre les fosses é s
força corrent a l'antiguitat, exemples dels quals els tenim, sobretot per respondre
a excavacions modernes, a l'Hotel dels Italians a Girona (MATARÓ Rico, 1992) i
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al Parc de la Ciutat de Tarragona (TED'A, 1987). A més a més, la seva ubicaci ó
semblaria correspondre amb el tipus d'indret més característic d'època visigod a
per a l'establiment d'un cementiri : proximitat a una via de comunicació impor-
tant (la Via Augusta), a unriu o riera (el Ter i el Torrent de la Garriga), en un llo c
lleugerament elevat i a la solana (RIPOLL, 1986) : Duraton (Segòvia), Carpio de l
Tajo (Toledo), Estagel (Rosselló), Herrera de Pisuerga (Palència) . . .

Pel que fa a les fosses, el fet que la majoria siguin excavades o semiexcavade s
a la roca ens podria recordar les necròpolis dels segles Ix i x . Tanmateix, la sev a
tipologia s'assembla més a les de tradició antiga : les rectangulars o trapezoïdal s
amb extrems arrodonits, amb o sense encaix, se situarien entre els segles vi i VII ,

tot i que perduren fins al Ix, igual que les de grans lloses ; les de tipus banyer a
serien posteriors al segle mentre que les pisciformes i antropomorfes comen-
çarien a partir del segle vnl . (JORDI BOLÓS-MONTSERRAT PAGÈS, a RIU, 1981 -

1982) . De totes maneres, del tipus predominant se n'han trobat gairebé arreu :
Empúries (ALMAGRO-PALOL, 1982), a Roses (PALOL), a Santa Margarida de Mar -
torell (NAVARRO-MAURI, 1987), al Parc de la Ciutat, Caldes de Malavella (MERI-

NO & AGUSTÍ, 1990) . . . Però el que és més significatiu és la relativa homogeneïta t
de les sepultures de les Goges : cap presència d ' enterrament de tegulae, cap d 'àm-
fora, cap d'obra, cap de senyal de fusta (un clau a tota l'excavació i encara d e
procedència dubtosa) . . . tipus, tots ells, que se solen superposar tant físicamen t
com cronològica .

Totes aquestes puntualitzacions porten a creure que la datació més aproxi-

mada del cementiri de les Goges se situa entre el final del segle vi o principi de l
vn, fins al principi del ix ; és a dir, en un espai de temps d'entre dos-cents o
dos-cents cinquanta anys, principalment pels punts següents :

– Per la seva ordenació de l'espai en filades .
– Perla tipologia de les tombes en què predomina el tipus banyera i el rectan-

gular d'extrems arrodonits, sense cap mena d'element que remarqui la capçaler a
com en els enterraments d'època posterior (OLLICH, a Riu, 1981-1982) .

– Pels trets arcaïtzants de les sepultures amb grans lloses (que només en u n
cas podrien haver estat serrades), de rierencs o per les restes del sarcòfag localit-
zat, format per peces de gres, d ' imitació clàssica .

– Per l'única presència d'una tomba pisciforme, i a més en una zona del to t
perifèrica de la necròpoli, que podria datar-se del principi del segle ix .

A més a més, val a dir, que a les obres d'agençament de la zona d'aparcament s
de l'antiga parròquia de Sant Julià aparegueren sepultures de lloses del tot indife-
rents a les descobertes, segurament dels segles xI-xn, i que per tant refarmarien e l
límit cronològic superior del cementiri de les Goges .

Pel que fa a les orientacions, podrien ser un element més d'enquadramen t
cronològic per la coincidència generalitzada sobre el tipus teòric E/O respecte a
la resta . El més interessant del tema és, sens dubte, el motiu que porta a coinci-

dir : les raons, ja siguin d'un tipus religiós o d'un altre, són i seran difícils d'esbri-
nar, tot i l'evidència . El que sí podem fer és estudiar-ne el funcionament, malgra t
la manca d'estudis d'aquesta mena sobre jaciments del país . Els paral . lels d e
Cannington a Anglaterra i de Sasbach-Behans i Bischoffingen a Alemanya (KLIE-
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Fig. 1 . Planta general del jaciment .

MANN, 1987) sobre cementiris d'aquesta època, donen curiosament una estacio-
nalitat de les defuncions al pas de la primavera a l'estiu i d'aquest a la tardor ,
prou semblants com perquè es tinguin en compte .

En certa manera l'especial interès del cementiri de les Goges rau en el grau d e
llibertat d'aquells que el generaren i en les motivacions que els van portar a
materialitzar-lo d'aquesta manera i no d'una altra . En aquest sentit, la disponibi-
litat d 'espai permetia qualsevol fórmula de creixement i d ' organització, ja qu e
no hi ha cap obstacle geogràfic prou proper, ni restes d ' estructures que poguessi n
condicionar les orientacions de les fosses o la seva superposició per un problem a
de densitat . Aquest és el motiu principal del respecte a les sepultures anterior s
i, a la vegada, la base per creure en la seva senyalització, almenys la suficien t
per permetre el seu reconeixement durant el període de funcionament de l a
necrópoli .

Finalment, seria absurd parlar d'un cementiri de més de dues-centes sepultu-
res sense plantejar-se on se situava el poblament que el generà . Malauradamen t
no tenim cap mena d'indici que ens permeti assegurar res, si no és una referènci a
del Dr . Miquel Oliva (1967) sobre possibles restes d'un castrum romano-visigo t
al costat o a sobre mateix del Puig del Castell, que probablement correspondria a
la torre baix-imperial esmentada per Nolla-Casas (1984) .
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Fig. 2. Vista aèria del jaciment (foto : Jordi S . Carrera) .

Malgrat tot, a partir de l'observació de la zona podem pensar en la idoneïta t
de la part alta del turó on es troba el cementiri com a lloc probable de la sev a
ubicació, que concideix amb la tendència generalitzada a partir dels segles v i v i
de cercar punts enlairats fàcilment defensables . Aquest turó reuneix totes aques-
tes condicions amb escreix, a la vegada que compta amb una visibilitat immillo-
rable per a un control de les vies de comunicació properes i, també, que devi a
disposar d'aigua i de zones de conreu abundants en el seu entorn immediat .
Dissortadament, les intervencions que ha sofert aquest turó a causa de la cons-
trucció de l'autopista A-7, primer, i del nou peatge de connexió amb la N-II ,
actualment, fan aquestes que suposicions no passin de ser només això, tot espe-
rant que noves troballes puguin portar més informació .

BIBLIOGRAFI A

ALMAGRO, Martín ; PALOL, Pere de (1962) : «Los restos arqueológicos paleocris -
tianos y altomedievales de Ampurias», Revista de Gerona, núm. 20, pàg . 27 -
41, Girona .

CASELLAS, Lluís E . et alii (1992) : «La necròpolis de les Goges (Sant Julià d e
Ramis, Gironès)» . Primeres Jornades d'Arqueologia de les Comarques de Gi-
rona, pàg . 144-149, Sant Feliu de Guíxols .



TRIBUNA D'ARQUEOLOGIA

	

12 7

DUDAY, H . (1990) : «Observations ostéologiques et déscomposition du cadavre :
sépulture colmatée ou en espace vide», Révue Archéologique du Centre de la
France, t . 29-2, pàg. 193-196 .

FEREMBACH, D . & SCHWIDETKY & STOUKAL, M . (1979): «Récommandations
pour détérminer l'áge et le sexe sur le squelette», Bulletins et Mémoires de la
Société d'Anthropologie de Paris, 6-XIII, pàg . 7-45 .

Husl, P . & LORANS, E . & THEUREAU, C . (1990) : «Les pratiques funéraires à Sain t
Mexme de Chinon du Ve . au XVIIe . siécle», RévueArchéologiquedu Centre de
la France, 29-2, pàg . 131-168 .

KLIEMANN, Katja (1987) : «La orientación de las sepulturas medievales», Arqueo-
logía Medieval Española, (II Congreso), vol . III, pàg. 496-500, Madrid .

LÓPEZ BORGOÑOZ, A (1987) : «Distribución espacial y cronología de las necrópo-
lis ampuritanas» . Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana, pàg . 263 -
273, Granollers .

MARTÍNEZ SANTA OLALLA, J . (1940) : «El cementerio visigodo de Estagel», Archi-
vo Español de Arqueologia, 128-131 .

MATARÓ, Montserrat i Rico, Antoni (1992) : Excavacions arqueològiques d'ur-
gència a l'antic Hotel deis Italians de Girona, Primeres Jornades d'Arqueologia
de les Comarques de Girona, pág . 137-143, Sant Feliu de Guíxols .

MÉNDEZ, A . & RASCON, S ., (1989) : «Los visigodos en Alcalá de Henares», Cua-
dernos del Juncal, 1 .

NAVARRO, Rosario ; MAURI, Alfred (1987) : «La secuencia estratigráfica de l a
necrópolis de Santa Margarida (Martorell, Barcelona)», Arqueologia Medieval
Española, (II Congreso), vol. III, pàg. 572-579, Madrid .

NoLLA, Josep M . ; CASAS, Josep (1984) : Carta arqueològica de les comarques de
Girona, pág . 195-196, Girona .

OLIVA i PRAT, Miquel (1976) : «Inventario de los Castillos, fortalezas, recinto s
amurallados, torres de defensa y casas fuertes de la provincia de Gerona» ,
Revista de Gerona, núm. 41, pàg . 47-62, Girona .

OLIVER, G . (1960) : Pratique Anthropologique, Ed . Vigot, París .
OLIVER, G . (1963) : «L'estimation de la stature par les os longs des membres» ,

Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 4-XI, pàg . 433-
449 .

OLLICH, I (1983) : «El poblat medieval de l'Esquerda (les Masies de Roda de Ter ,
Osona)», Tribuna d'Arqueologia 1982-83, Generalitat de Catalunya, pàg . 43-50 .

OLLICH, I . & VIVES, E . (1986) : «Arqueologia i antropologia física. La població i
ritual funerari a Osona a través de les necrópolis medievals», Cota Zero, 2 ,

pág . 62-71 .
PALOL, Pere de (1965) : «Rosas de la antigüedad a la edad media» Revista de

Gerona, núm. 31, pàg . 23-33, Girona .
PALOL, Pere de (1966) : «Demografia y Arqueologia hispánica de los siglos Iv al

v►I . Ensayo de Cartografia», Boletín del Seminario de Estudios de Arte ,
XXXII, pág. 5-66, Valladolid .

PILET, C . et alii (1990): «Les necropoles de Giberville (Calvados) . Fin du Ve. - fi n
du VIIe . siécle aprés J .C .», Archéologie Médiévale, XX, pàg . 3-81 .



128

	

TRIBUNA D'ARQUEOLOGI A

PONS ROSSELL, J . (1949) : «Restos humanos procedentes de las necrópolis d e
época romana de Tarragona y Ampúrias», Trabajos de Antropología del Insti-
tuto Bernardino Sahagún, VII, Barcelona .

OPORTE, P . & BUCHET, L . (1985) : «La nécropole du Haut Moyen Áge des Gran s
Peupliers à Hières-sur-Amby (Isère) . Étude d'une population dans son terri-
toire», Archéologie Médiévale, XV, pàg . 30-102 .

RIPOLL, G. (1985) : «Las necrópolis visigodas de El Carpio de Tajo (Toledo)» ,
Excavaciones Arqueológicas en España, Ministerio de Cultura .

RIPOLL, Gisella (1986) : La ocupación visigoda en época romana a través de su s
necrópolis. Universitat de Barcelona (tesi doctoral inèdita) .

Rlu, Manuel (1982) : «Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya», Actae
Medievalia, Annexos d'Arqueologia Medieval . Annex 1, Barcelona .

Rlu, Manuel (1982) : «Alguns costums funeraris de l'edat mitjana a Catalunya» ,
Actae Medievalia, Annexos d'Arqueologia Medieval . Annex 1, Barcelona .

RIuRO, F . & FUSTE, M. (1980) : «Les necròpolis prehistòriques del Puig d'en
Roca (Girona) i Sant Julià de Ramis», Associació Arqueològica de Girona .

ROCAS, Xavier; MANZANO, Sílvia; PUIG, Anna M. (1992) : «L'excavació d'urgèn -
cia a la carretera de Sant Martí d'Empúries, a la carretera d'Orriols a l'Escal a
(Alt Empordà)», Primeres Jornades d'Arqueologia de les Comarques de Giro-
na, pág . 125-136, Sant Feliu de Guíxols .

RODÀ, Isabel (1974) : «Reseña de los hallazgos arqueológicos en los término s
colindantes de Sant Julià de Ramis», Revista de Gerona, núm. 66, pàg . 71-76 ,
Girona .

RUIZ ZAPATERO, G . & CHAPA BRUNET, T. (1989) : La arqueología de la Muerte :
perspectivas teórico-metodológicas .

TED'A (1987) : Els enterraments del Parc de la Ciutat i la problemàtica funerària
de Tàrraco, pàg. 205, Tarragona .

VIVES, E . (1990) : La població catalana medieval . Origen i evolució, Eumo ed.
WERNER, J . (1946) : Las excavaciones del Seminario de Historia Primitiva de l

Hombre, en 1941, en el cementerio visigodo de Catiltierra (Segovia) .



Les excavacions arqueològique s
a la plaça de Sant Jaum e
de Tortosa (Baix Ebre )
JUAN MARTÍNEZ TOMÀ S
NÚRIA MIRÓ 1 ALAIX

Atesa la declaració de Conjunt Histórico-Artístic del nucli antic de la ciutat d e
Tortosa (Decret 26-2-1976/BOE 25-3-1976) i davant del projecte de remodela-
ció de la plaça de Sant Jaume, inclosa a l'àrea de protecció, el Servei d'Arqueolo-
gia de la Generalitat de Catalunya va decidir, d'acord amb l'Ajuntament d e
Tortosa, fer-hi una intervenció arqueològica l'any 1990 .

Es tracta d'un espai d'uns sis-cents cinquanta metres quadrats, situat al nor d
de la ciutat al barri de Remolins, entre el carrer Major de Sant Jaume i la Rambla
Felip Pedrell, al marge esquerre del riu Ebre .

Les primeres noticies històriques que coneixem sobre la plaça fan referènci a
a l'existència d'una església des de la conquesta cristiana fins a la Guerra Civil ,
quan fou bombardejada i posteriorment enderrocada per Regiones Devastadas .

A l'inici dels treballs arqueològics, s'observaren en superfície els fonament s
dels murs de la capçalera de l'església . A continuació es procedí a l'aixecamen t
de la capa d'asfalt que cobria la resta de la plaça amb la utilització d'una màqui-
na retroexcavadora, que va permetre poder veure, d 'aquesta manera la planta
sencera del temple .

S'obriren tres cales, la primera al centre de la nau, una segona a l'espai inte-
rior emmarcat per l'absis i la darrera als peus de la nau, al costat dels fonament s
de la façana principal i de la torre del campanar . L'excavació posà al descober t
una seqüència estratigráfica que comprèn des d'època romana fins al segle xx ,
on es reflecteixen les diferents fases constructives de la desapareguda església d e
Sant Jaume .

la FASE . SEGLES 1V-V

D'aquest període, en són testimoni poques evidències materials que proporcio-
nin informació sobre la ciutat romana de Dertosa. Aquest fet és degut a la pre-
sència de la capa freática del riu quan s'havien assolit entre els quatre i els cin c
metres de fondària i on la manca de mitjans tècnics no en facilitava l'excavació .
Es tornà a perdre l'oportunitat, a Tortosa, de documentar aquest període i mol t
probablement altres cronològicament anteriors .

Es documenten algunes restes ai7lades d'estructures constructives, i entre e l
material ceràmic predomina la ceràmica grollera de cocció reduïda ; també hi és
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present la terra sigil . lada clara D i la terra sigil .lada grisa i ataronjada amb l a
decoració estampillada .

2a FASE . FINALS DEL SEGLE X - PRINCIPI DEL SEGLE XI I

La segona fase, després d'un llarg buit d'ocupació urbana en aquesta part de l a
ciutat des del segle v fins al segle Ix, es desenvolupa durant el període andalusí ,
que va des del final del segle x o el principi del segle xi, fins a mitjan del segle xit .
Dins d'aquest període diferenciem tres subfases :

— La primera, data del final del segle x i la primera meitat del segle xi, en qu è
es documenta, parcialment, la planta de dos habitatges amb diferents àmbits qu e
anomenarem A i B . Aquestes unitats domèstiques es trobaven en un excel . lent
estat, en què els murs conservaven una alçària mitjana d'l,5 metres .

Dins de l'habitatge A s'han diferenciat dos àmbits comunicats entre si, on l a
tècnica constructiva dels murs era feta amb pedra lligada amb terra i un del s
murs conservava el revestiment fet de morter de calç . El primer nivell d'ocupa-
ció és cronológicament anterior a la construcció de l'habitatge B .

Pel que fa a les característiques de l'habitatge B, també l'excavació proporcio-
nà part de dos àmbits, en què s'utilitzaren el morter de calç en la construcció del s
murs . Aquests àmbits s'adossen a l'habitatge A per la part nord ; en aquest mo-
ment es reflecteixen importants canvis en la refacció dels seus murs, fets am b
morter de calç, i la creació d'un nou àmbit, probablement un pati, al qual s'acce-
deix a través d'un llindar sobreelevat . En ambdós habitatges els paviments só n
de terra, i destaca la localització d'un llar de foc en un dels àmbits de l'habitatg e
B, envoltada de pedres que conformen una planta quadrangular . A la cala de la
façana també es localitzà part d'un àmbit de notables dimensions, amb un pavi-
ment format per una fina capa de terra de color groc .

Entre el material més representatiu trobem la ceràmica vidrada amb decora-
ció en verd i manganès, normalment monocroma, en la qual predominen le s
formes de tradició califal amb motius lineals o molt esquemàtics, associats majo-
ritàriament a formes del tipus safa i platet . També en destaquen altres varietats
de formes, en les quals la ceràmica de cuina del tipus olla i cassola són les mé s
abundants .

— La segona subfase es desenvolupa dins de la segona meitat del segle xi . En
aquest moment l'habitatge A s'abandona, però continua l'ocupació del B, en què
es produeixen contínues refaccions en els paviments i canvis en la distribuci ó
interna de les habitacions .

A la cala oberta de la façana també queden anul . lades les construccions ante-
riors i únicament tenim el testimoni dels fonaments d'un mur de gran longitud i
amplada que podria correspondre a un edifici públic .

Entre el material ceràmic cal dir que les característiques són plenament tai -
fes . El vidrat de les safes normalment és intern, amb una decoració senzilla d e
punts en verd o traces en manganès . Una altra tècnica decorativa, també presen t
al moment anterior, és la corda seca parcial, i la ceràmica pintada en negre o roi g
amb motius lineals i geomètrics molt freqüent . El vidrat a l'interior de les pece s
de cuina, especialment les olles, comença a ser una pràctica habitual .
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– La tercera i darrera subfase d'ocupació andalusina (final del segle xl –pri-
mera meitat del segle xll) assenyala una nova orientació urbanística d'aquest a
zona de la ciutat . Aquest fet es reflecteix sobre els nivells d'abandonament de
l'habitatge B, on es documenta la construcció d'un llarg tram de claveguera .
Aquest element presenta una bona qualitat constructiva, amb una canalitzaci ó
construïda amb parets de pedra i morter, revestiment al seu interior i amb l a
utilització de lloses de pedra calcària per a la seva coberta . Per les seves carac-
terístiques devia tenir una funcionalitat segurament de caràcter públic .

El material més significatiu és la ceràmica estampillada amb motius geomè-
trics o cruciformes, que pertanyen a grans recipients . Dins de la vaixella de taul a
apareix la utilització de la tècnica mixta que combina la decoració de corda sec a
parcial amb l'esgrafiada .

3a FASE . SEGONA MEITAT DEL SEGLE X1 1

Aquesta fase correspon al moment de la conquesta cristiana de Tortosa feta pe r
Ramon Berenguer IV l'any 1148 . En tenim referències documentals ; sempre só n
documents publicats, atès que no se n'ha fet un estudi documental paral .lel a
l'excavació . Segons això pocs anys després de la conquesta s'estava construin t
una església, al barri de Remolins, dedicada a Sant Jaume .

L'evidència arqueològica ens mostra els fonaments de cinc pilars que delimi-
ten un espai orientat en direcció E-O, bastits amb morter i pedres sense un a
col . locació determinada fruit del reompliment de les fosses de fonamentació .
Malgrat tot, no s'hi ha trobat cap tipus de material ceràmic .

4a FASE . SEGLES XIV-X V

La quarta fase correspon a la construcció d'una nova església . Gràcies als gravat s
de l'artista holandès A . Van Wingaerde que coneixem, observem un temple am b
trets gòtics com poden ser la rosassa a la façana, una nau d'alçària considerable ,
amb contraforts i finestres molt llargues acabades amb arc ogival . També h i
trobem una torreta a la façana, que podria serr el campanar .

Segons l'excavació feta, es tractaria d'una església de tres naus orientada e n
direcció NE-SO . D'aquest temple s'ha localitzat part del paviment fet de rajoles i
lloses de pedra . També els fonaments d'un mur que correspondria a la façan a
lateral esquerra, bastit amb pedres de mides irregulars lligades amb morter, so-
bre el qual descansa una filada de carreus ben treballats i de mides regulars lligat s
amb morter . Aquests fonaments reaprofiten un mur anterior que segueix la ma-
teixa orientació .

Altres estructures localitzades d'aquesta església són els fonaments de quatre
pilars ; un d'aquests conserva el pilar, de secció octogonal, que juntament amb l a
façana devien formar part de les naus lateral i central . El pilar és format per una
base feta amb pedres treballades, mentre que el cos superior és monolític i s'h i
observen els dos encaixos per a la grua .

També s'observa sota el paviment una estructura funerària feta de maons
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lligats amb morter. Aquesta no s'excavà perquè era dins del límit E de l a
cala .

El material arqueològic més representatiu és la ceràmica amb decoració e n
manganès .

5a FASE . SEGLE XV I

Les restes corresponents al segle xvi es localitzen a la cala de l'absis . S'hi pode n
diferenciar dos àmbits separats per un mur, el primer seria un espai públic o
carrer i el segon, una àrea d'ús domèstic .

Aquest segon àmbit és format per un pati que està creuat per una claveguer a
en sentit diagonal, a la qual es connecta una canalització de desguàs que baixari a
de la teulada del mur anteriorment esmentat . També s'hi ha localitzat el fon s
d 'un gran recipient ceràmic encaixat en un petit paviment de morter; aquest e s
relaciona amb dos forats de pal que podrien tenir una funció cobertora . Aques t
pati està cobert, en part, per un paviment de morter on trobem un llindar qu e
donaria accés a un espai porticat . Aquest espai era format per quatre murs, u n
dels quals conservava l'arrencament de dos pilars de secció quadrada . A l'inte-
rior hi havia una estructura de planta circular feta amb pedres i revestida d e
morter, oberta per un costat i que al fons tenia encaixat un gibrell que podri a
tenir la funció de recollida de líquids . Tots aquests elements estaven amortitzat s
per una capa de cendres .

Els materials ceràmics més representatius d'aquesta fase són les escudelle s
vidrades decorades en blau i alguna importació de majólica italiana .

6a FASE . SEGLES XVII-X X

La sisena i darrera fase correspon a la construcció d'una nova església de San t
Jaume, més gran i de nova planta, atès que l ' anterior, juntament als habitatge s
del costat, havia estat destruïda per un incendi la segona meitat del segle xvl, qu e
deixà una gran àrea per a la seva edificació .

Es tracta d'una església de planta de creu llatina orientada en direcció NE -
SO, d'una sola nau molt àmplia, amb capelles laterals, capçalera poligonal amb
sis contraforts i el campanar a la façana principal .

Els fonaments estan fets, en primer lloc, per una capa de grava i pedra barre -
jada amb morter de calç sense una col•locació determinada, en què s'assenta un
mur fet de filades de pedres nivellades per totxos i lligat amb morter de bon a
qualitat . Entre les pedres s'observen, reutilitzats, elements arquitectònics d'al-
tres edificis, com poden ser bases i fusts de columnes i restes òssies humanes . En
els fonaments del campanar s'observen dos arcs de descàrrega .

Sota el paviment, que no s'ha localitzat, de la nau, del transsepte i de le s
capelles hi ha uns enterraments de tipus col .lectiu, familiar o gremial . Es tract a
de vasos funeraris fets d'una manera molt grollera, amb parets fetes de pedre s
lligades amb morter, i cobertes amb volta de canó feta de totxos . Els individu s
aparegueren sense connexió anatòmica, exceptuant-ne el darrer inhumat, atès
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■ SEGLE XVI I

El SEGLE XVI

SEGLES XIV - XV

SEGLE XII

Q

ri ÈPOCA ANDALUSÍ

(SEGLES X - XII )

ÈPOCA ROMANA
(SEGLES IV V )-

Fig . 1 . Planta de l'església de Sant Jaume i de les estructures precedents que
han estat excavades .

que n'apartaven els ossos . Cal dir que la cala de la capçalera era totalemnt u n
enterrament col . lectiu on algun dels individus mantenia alguna part del cos e n
connexió anatòmica, com poden ser la part inferior dels braços, la pelvis i les
cames .

Els materials més representatius pertanyents a aquesta fase són ceràmiques
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Fig . 2. Habitatges d'època andalusa localitzats a l'àrea de l'absis de l'església.

de reflex metà l . lic, policromes, blaves, i també algunes importacions de majòlic a
italiana, pel que fa a la ceràmica fina, mentre que s'han localitzat nombroso s
fragments de ceràmica comuna decorada amb manganès i vidrada monocroma .

CONCLUSION S

Malgrat els problemes que sorgiren arran de localitzar la capa freática del riu a
una cota molt alta, i a la vegada, la manca de mitjans tècnics per poder continua r
l'excavació, els resultats obtinguts han permès fer conèixer noves dade s
importants sobre l'evolució de l'estructura urbana, en les diferents fases
històriques que ha viscut aquesta part de la ciutat .

Tenim constància de l'existència de nivells romans, encara que la informaci ó
és tan minsa que no se'n poden treure conclusions .

En època andalusí, aquest espai és ocupat per dos tipus d'edificacions ; a la
part nord trobem cases privades, mentre que la part sud és ocupada per un a
edificació pública .

Amb la conquesta cristiana, la part sud de la plaça adquirirà un caràcte r
religiós pel fet de construir-s'hi l'església de Sant Jaume ; mentre que la part nord
restarà, igual que a l'època anterior, com a zona d'habitatge. Aquest a
organització de l'espai es mantindrà, amb alguns canvis, fins a l'incendi sofert
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per l'església i les cases a la segona meitat del segle xvl, que deixa una gran zona
per a la construcció d'un temple de considerables dimensions, que s'enderrocarà
ja ben entrat el segle xx, després de la Guerra Civil, i que serà la plaça qu e
coneixem avui .
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