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Intervenció paleontològica a l’EDAR
Sabadell-Riu Ripoll (Can Llobateres,
Sabadell, Vallès Occidental)
LLUÍS CHECA SOLER, LLUÍS RIUS I FONT:
INSTITUT DE PALEONTOLOGIA M. CRUSAFONT

Introducció*

Els rebaixos de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sabadell-Riu Ri-
poll han suscitat un enorme interès paleontològic, produït per la seva proximitat a un
dels jaciments paleontològics més importants de tota la conca del Vallès i el Penedès.
Efectivament, Can Llobateres es troba a un centenar de metres de distància de l’EDAR.

Can Llobateres no és l’única localitat propera a l’EDAR que ha proporcionat ma-
mífers fòssils. De fet, en tota aquesta zona el Vallesià i l’Aragonià estan àmpliament
representats. Entre les localitats del Vallesià superior (a més de Can Llobateres 2) cal
destacar les localitats de Can Roqueta 1, Can Roqueta 2, Riu Ripoll, Trinxera de Can
Llobateres 1 i Trinxera de Can Llobateres 0, Santiga 1 i Santiga 2. Per últim, a Cas-
tell Barberà es troba una fauna típica de l’Aragonià superior, mentre que Can Simeó
cal considerar-la en el trànsit entre l’Aragonià i el Vallesià. La situació topogràfica i
la llista faunística d’aquestes localitats es poden trobar al treball de Llenas (1997).

La importància de Can Llobateres

La importància de Can Llobateres rau en diversos aspectes. La gran quantitat de ma-
terial que ha proporcionat n’és un, però no el més destacable. La diversitat de mate-
rial, però, ha estat clau per fer de Can Llobateres un indret conegut per tots els
paleontòlegs. En efecte, la gran diversitat de formes va permetre a Crusafont i
Truyols (1960) de definir un nou estatge bioestratigràfic: el Vallesià. Aquest esde-
veniment faunístic es caracteritza per la presència de formes pròpies del Miocè mit-
jà (com els cèrvids Euprox i Micromeryx, el cérvol d’aigua Dorcatherium, suids

* Nota de l’editor: La intervenció a l’EDAR Sabadell-Riu Ripoll es va fer en el marc del conveni signat
entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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com Listriodon, rinoceronts aquàtics com Aceratherium, dinoteris, calicotèrids i cà-
nids primitius dels tipus Amphicyon) amb altres formes immigrants d’Àsia (Ma-
chairodus, el felí dents de sabre, jiràfids com Biggerbolhinia i molts antílops) i d’A-
mèrica de Nord (l’èquid tridàctil Hipparion).

La qualitat del material que ha proporcionat el jaciment de Can Llobateres tam-
bé és un factor determinant de la seva importància. Amb el terme qualitat no ens re-
ferim exclusivament a l’estat de conservació de les peces, que és enormement bo.
També la informació que se n’ha extret és extraordinària. Principalment, la qualitat
de les peces de primats catarrins. Cal tenir en compte que Can Llobateres és el jaci-
ment europeu més ric en restes de primat. La primera resta de primat va ser donada
per Crusafont (1958), però es tractava exclusivament de dents aïllades i alguns frag-
ments de mandíbula extrets dels nivells més baixos de la sèrie estratigràfica (Can
Llobateres 1). El canvi d’ubicació de l’àrea d’excavació als nivells més alts de la sè-
rie (Can Llobateres 2), va permetre de descobrir el primer esquelet d’homínid mio-
cènic conegut al món. La singularitat d’aquesta troballa de Dryopithecus ha permès
estudis de gran importància i transcendència, entre els quals destaquem els se-
güents: Begun i altres (1990); Moyà i altres (1990), Moyà i Kohler (1993, 1996).

En realitat, Can Llobateres no és un únic jaciment; de fet, és una seqüència se-
dimentària d’uns trenta metres de potència amb diferents nivells fossilífers. Això fa
de Can Llobateres un jaciment excepcional, ja que ha permès fer un estudi bioestra-
tigràfic molt més complet, a més d’una anàlisi paleomagnètica. A aquesta seqüèn-
cia, ara hi podem afegir la sèrie que ha aflorat durant les obres de construcció de l’E-
DAR. Amb tot, tenim la seqüència sedimentària més completa de tot el Vallesià.

Posició geogràfica i context geològic

El jaciment de Can Llobateres es troba al terme municipal de Sabadell, al marge es-
querre de la carretera de Sabadell a Mollet, entre els quilòmetres dos i tres. L’EDAR
s’ha construït al nord d’aquests terrenys propietat de la Diputació de Barcelona.

Geològicament parlant, el jaciment forma part del complex continental superior
que reomple la fossa tectònica del Vallès-Penedès. Aquesta depressió és una de les
més importants reconegudes en la vorera occidental de l’actual conca Nordbaleàri-
ca-Provençal.

El rebliment de la fossa tectònica del Vallès-Penedès s’inicià tot seguit a la seva
formació i continuà fins a temps molt propers. Així podem distingir diferents unitats
deposicionals a partir de les seves característiques sedimentàries i de la diversa lito-
logia que presenten. Una sinopsi estratigràfica molt acurada del rebliment Neogen
d’aquesta conca tectònica pot trobar-se a Agustí i altres (1985). En resum, podem
distingir: Unitat de bretxes bassal, Complex continental inferior, Complex marí i de
transició, Complex continental superior i Unitat continental pliocènica.

De les diverses unitats sedimentàries reconegudes al Vallès Penedès, destaquem
l’anomenat complex continental superior, que aflora molt extensament en els sec-

8 Lluís Checa, et al.

Trib.Arqueo99-00 Final01  2/12/03  19:38  Página 8



tors més centrals i septentrionals de la conca. Dins aquest complex trobem el jaci-
ment de Can Llobateres. Aquest forma part de la seqüència de la vall del riu Ripoll,
que va des de la localitat de Castell de Barberà (de la part alta del Miocè mitjà) fins
a la localitat de Riu Ripoll, ja per sobre de Can Llobateres, del Vallesià superior.

Intervenció paleontològica a l’EDAR

La construcció de l’estació depuradora de Sabadell – Riu Ripoll (anomenada
EDAR) ens ha permès conèixer i estudiar el subsòl del marge esquerre del Torrent
de Can Llobateres, entre l’empresa DIA i el jaciment de Can Llobateres. Per facili-
tar la comprensió s’adjunta un croquis de les unitats arquitectòniques i de la localit-
zació de les diferents sèries sedimentàries parcials (figura 1).

Estratigrafia i sedimentologia

En el transcurs de l’obra de la Depuradora s’ha fet un seguiment sistemàtic en tots
els rebaixos. Aquests han permès deixar al descobert diverses sèries sedimentàries
contínues i força potents. A cada rebaix s’han elaborat les columnes estratigràfiques

Intervenció paleontològica a l’EDAR Sabadell-Riu Ripoll 9

Figura 1. Els diferents elements arquitectònics de l’Estació Depuradora d’Aigues
Residuals de Sabadell - riu Ripoll. Columna A: 1. Edifici de Floculació; 2. Edifici del

desarenat; 3. Edifici de fangs; 4. Digestors Primaris. Columna B: 5. Decantadors
Primaris; 6. Arqueta central dels  Decantadors Primaris. Columna B’: 7. Espessador.

Columna C: 8. Reactors Primaris. Columna D: 9. Decantadors Secundaris; 10. Arqueta
central dels Decantadors Secundaris; 11. Arqueta captació d’aigues.
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corresponents (figura 2), que anomenarem sèries parcials. Tot i els forts canvis la-
terals, la proximitat de les diferents estructures arquitectòniques ens ha simplificat
les tasques de correlació de les diferents sèries parcials. Els nivells fossilífers més
significatius, que anomenem edars, són indicats seguits d’un nombre identificatiu.

La primera intervenció que es va fer va ser la fonamentació de l’edifici dels Re-
actors Primaris, la qual cosa ens va deixar al descobert una sèrie estratigràfica con-
tínua de 8 metres de potència. Aquesta sèrie ens ha servit de referència per a les cor-
relacions amb altres sèries parcials, obtingudes en els seguiments posteriors.

En total tenim tres sèries estratigràfiques principals. La sèrie descoberta a la pa-
ret nord dels Reactors Primaris és la que té una riquesa més gran de nivells fossilí-
fers. Aquesta correspon als trams intermedis de la sèrie global. Així, els nivells més
baixos de l’esmentada sèrie poden enllaçar-se amb la sèrie dels Decantadors Secun-
daris i l’arqueta de captació de les aigües industrials, que constitueix el tram més
baix de la sèrie global. En canvi, la part alta ha estat enllaçada amb la sèrie dels De-
cantadors primaris. Els successius rebaixos de la zona nord de l’estació EDAR ens
ha permès enllaçar de nou amb les altres zones com el camí de circumval.lació, l’e-
difici de Floculació i l’edifici del Desarenatge; mentre que a l’edifici de Fangs i els
Digestors Primaris han estat reconegudes les sèries inferiors (figura 2).

Tot plegat, ens ha deixat al descobert una sèrie vallesiana d’uns 14 metres de po-
tència total, fet que ens permet de fer un treball d’alta resolució per conèixer els can-
vis paleoclimàtics del Vallesià.

Els materials vallesians sobre els quals s’assenta l’estació depuradora del riu Ri-
poll han estat mascarats per altres deposicions més recents, d’edat quaternària, TD4.
Aquestes últimes han modelat el paisatge erosionant i recobrint l’antic sòcol valle-
sià, que encara és visible en les zones més altes de l’actual relleu.

En els perfils oberts es poden observar forts canvis de coloració dels talussos. Ja
a simple vista, es distingeixen uns nivells superiors de coloració rogenca, formats
per materials quaternaris de litologia grollera, com conglomerats, sorres i graves (fi-
gura 3). Aquests materials quaternaris han actuat damunt de l’antic sòcol vallesià i
han produït vistosos paleorelleus per erosió. Els materials inferiors tenen una colo-
ració dominantment verdosa i bruna que destaca fortament dels quaternaris esmen-
tats. La composició litològica és més lutítica, de gra més fi, com les argiles, els gre-
sos i les sorres. Aquests dipòsits corresponen a un context d’ambient sedimentari
atribuïble a les parts mitjanes i distals d’un ventall al.luvial. Són sediments valle-
sians i, per tant, susceptibles de presentar materials fòssils.

En la sèrie vallesiana global podem diferenciar, per la litologia diferent que te-
nen, dues parts molt clares. Les parts superiors, amb coloració dominantment bru-
na, són més pobres en contingut de material fòssil. Aquestes estan formades per ni-
vells de naturalesa lítica més grollera o detrítica, rics en argiles i nivells lenticulars
de sorres i gresos. Les sèries intermèdies i inferiors presenten nivells dominantment
lutítics, rics en llims, argiles i amb freqüents nivells de concentració de carbonat de
calci, que poden ser més o menys importants. Aquestes sèries mitjanes i inferiors
han estat les més fructíferes en nivells rics en material fòssil.

10 Lluís Checa, et al.
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Intervenció paleontològica a l’EDAR Sabadell-Riu Ripoll 11

Figura 2. Situació i correlació de les quatre columnes estratigràfiques sintètiques 
amb la localització d’alguns dels nivells fossilífers Edars. La numeració de les columnes 

i elements arquitectònics és el mateix de la figura 1.
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Els nivells fossilífers

Durant els rebaixos s’han trobat restes de macrovertebrats i s’han pres mostres de
fins a un total de vint-i-vuit nivells diferents. Després d’un rentatge-tamisatge de
prova per avaluar-ne la riquesa, sols vint han estat considerats d’interès paleontolò-
gic. Cal dir també que obviarem de parlar dels nivells que, tot i ser susceptibles de
contenir restes fòssils, no n’han donat en la nostra prova o bé no ho han fet en una
quantitat considerada suficient. Els macrovertebrats són els més vistosos, però els
micromamífers tenen més transcendència bioestratigràfica. A continuació fem un
recull de les troballes més emblemàtiques, mentre que la llista faunística completa
la trobarem en un apartat posterior.

Pel que fa a les restes de macromamífers, durant tota la intervenció s’han comp-
tabilitzat un total de 546 peces fòssils, de les quals 245 corresponen a l’excavació
d’urgència de l’EDAR-13, feta durant els mesos de juliol i agost de 1999.

La primera resta que va aparèixer, va ser durant el rebaix dels Reactors Prima-
ris. Es tractava d’una resta aïllada, en concret d’un molar superior d’Euprox dicra-
nocerus. Vàrem anomenar el nivell edar-2 (figura 4). Aquesta forma de cèrvid pri-
mitiu ja ha estat citada a altres localitats clàssiques properes, com Can Ponsic i
Santiga; però no a Can Llobateres, localitat on està descrita la forma Amphiprox

12 Lluís Checa, et al.

Figura 3. Aspecta dels talussos de l’Edifici de Fangs. Podem observar els forts canvis de
coloració dels paquets sedimentaris. La capa superior, de color fortament rogenc,

correspon als quaternaris; aquest erosionan els materials vallesians, de coloració verdosa,
donant forts paleorrelleus.
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anocerus (Azanza i Menéndez, 1989-1990). Aquest fet és sorprenent, si tenim en
compte la proximitat de Can Llobateres.

La paret est de l’edar-3, localitzat a la part basal del mateix edifici, és un nivell
ric en restes vegetals fortament silificades. En aquest nivell es va trobar la resta d’u-
na mandíbula d’un esquirol volador: Albanensia, rosegador planejador de la família
dels Sciuròpters, avui relegats als ambients de boscos tropicals d’Àsia. Aquests es-
quirols planejadors són, per tant, bons indicadors de paleoambients humits. Van ser
freqüents en els boscos del Miocè i Pliocè del Vallès, on han estat citats a les loca-
litats de Sant Quirze i Castell de Barberà, amb formes com Miopetaurista i Alba-
nensia.

L’edar-5, localitzat just sota l’edar-2, presentava una gran dispersió de material
fòssil fortament rodat i dispers. Més per sota, però al mateix indret, apareix l’edar-
6, en el qual va localitzar-se la primera concentració de material de macrofauna. Es
tracta de les restes corresponents a les extremitats anteriors i posteriors del cavall
vallesià Hipparion primigenium.

Aquest èquid és una de les espècies més emblemàtiques del Vallesià. De fet, les
primeres immigracions d’Hipparion primigenium ens permeten de caracteritzar 
l’inici del Vallesià. Aquesta espècie ha estat descrita en nombroses localitats del Va-
llesià i Turolià de la Península Ibèrica, i deixa d’aparèixer en el registre en el Rusci-
nià (Alberdi i Alcalà, 1989-1990). A l’EDAR, les restes de cavall són molt nom-

Intervenció paleontològica a l’EDAR Sabadell-Riu Ripoll 13

Figura 4. Lluís Checa i Lluís Rius indican el punt de la primera troballa 
fòssil corresponen al cérvid vallesià Euprox dicranocerus del nivell Edar 2 

dels Reactors Primaris.
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broses i solen ser una constant, sovint en forma de petits fragments, en els diferents
nivells de macromamífers mostrejats.

En els Decantadors secundaris, just per sota d’una forta concentració de carbo-
nat de calci, es va trobar un nivell anomenat edar-13, molt ric en macrorestes de ver-
tebrats. La importància d’aquesta concentració de fòssils va motivar una interven-
ció d’urgència en els mesos de juliol i agost de 1990. El resultat van ser un total de
270 peces, de les quals 245 pertanyen a elements postcranials d’un rinoceront: Ace-
ratherium incisivum, anomenat així pel fort desenvolupament de les seves incisives
inferiors (figura 5). Aquesta espècie de rinoceront ha estat descrita en altres locali-
tats properes a la zona com: Can Llobateres, Can Ponsic i en el subsòl de Sabadell
(Cerezo, 1989-1990), totes elles datades en el Vallesià inferior. Cal dir que aquesta
espècie de rinoceront la trobem en els jaciments des del Vallesià inferior fins al Tu-
rolià mitjà de Concud (Terol).

14 Lluís Checa, et al.

Figura 5. Planta de concentració de material fossilífer del rinocernt Aceratherium
incisivum del nivell Edar-13.
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L’interès d’aquesta troballa rau en el fet que les peces corresponen a un mateix
individu. Aquestes peces estan disperses i no presenten connexió anatòmica, però
encara conserven certa polaritat cranial-caudal entre els diferents elements anatò-
mics. Probablement aquest individu va restar un temps en exposició aèria, la qual
cosa va propiciar una descomposició i dispersió dels diferents elements i, només un
posterior recobriment va fer possible que es fossilitzés. El fort desgast dels molars
ens confirma que es tracta d’un individu adult, i el fort desenvolupament de les in-
cisives ens permet considerar-lo un mascle.

Entre les restes del rinoceront van aparèixer restes d’altres espècies. Cal desta-
car l’extremitat anterior d’un bòvid Miotragoceros pannonie, que presentava se-
nyals evidents d’haver estat depredat. Aquesta forma de bòvid és característica del
Vallesià inferior. Entre les localitats catalanes on també ha estat trobat aquest bòvid
podem citar els Hostalets de Pierola, Santiga i Can Llobateres (Alcalá i altres, 1989-
1990).

També entre les restes del rinoceront, hi ha un fragment de mandíbula d’un pe-
tit súid, probablement Paleochaestochoerus sp (Made, 1989-1990). Aquest gènere
ha estat descrit, tant a l’Aragonià (a Sant Quirze i a Castell de Barberà) com al Va-
llesià (Can Ponsic, Can Llobateres i la Seu d’Urgell).

El nivell edar-13 va proporcionar una de les grans sorpreses de la intervenció: la
presència entre les restes del rinoceront, de diverses falanges d’una extremitat ante-
rior de simi antropomorf Dryopithecus laietanus (figura 6). Evidentment, aquestes
troballes van suscitar un interès enorme, ja que la possibilitat d’estar molt propers a
més restes postcranials era molt real. Malauradament no en van aparèixer més, tot i
que no podem descartar-ne la presència en les proximitats no intervingudes.

Dryopithecus ha estat àmpliament descrit a moltes localitats miocèniques cata-
lanes com ara les aragonianes de Sant Quirze, Can Feliu, Can Mata i Castell Barbe-

Intervenció paleontològica a l’EDAR Sabadell-Riu Ripoll 15

Figura 6. Les cins falanges de driopitec localitzades a l’Edar 13.
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rà, i les vallesianes de Can Ponsic, Santiga, Viladecavalls i Can Llobateres 1 i 2
(Moya i altres, 1989-1990). Les seves falanges, extraordinàriament allargades, pri-
mes i fortament corbades, són inconfusibles i pròpies d’un simi braquiador.

A la sèrie superior dels Decantadors Primaris, concretament en el Decantador
Primari de Futur, va ser localitzat el nivell edar-24. En aquest nivell ens va aparèi-
xer un individu sencer i en un bon estat de conservació, d’un queloni de dimensions
gegantines (aproximadament 1,3 m de diàmetre), probablement del gènere Cheiro-
gaster (figura 7). També van aparèixer al seu voltant altres restes d’individus de
mida molt més reduïda. Podria tractar-se d’espècimens juvenils, però també podrien
pertànyer al gènere Testudo. En diverses ocasions han estat citats quelonis de mida
petita al Miocè al Vallès-Penedès. Pel que fa a l’exemplar de mida gegant, només es
coneix la cita de Cheirogaster richardi als Hostalets de Pierola (Jiménez, 1984).
L’exemplar trobat a l’EDAR és molt més sencer i ben conservat. La distribució tem-
poral d’aquest gènere indica que segurament es tracta de l’espècie Cheirogaster ri-
chardi. Tots aquests aspectes es podran confirmar quan la restauració d’aquests
exemplars estigui acabada.

L’anomenat edar-27 va proporcionar una nova concentració de material fòssil.
Aquesta va aparèixer en els rebaixos de l’arqueta central dels Decantadors Primaris.
Es tracta d’un material fortament dispers, que correspon a les restes d’un rinoceront.

En l’excavació d’urgència es van
extreure un total de 77 peces, bàsi-
cament fragments de costelles, una
extremitat distal, vèrtebres i algunes
restes cranials.

Més al nord, a l’edifici de Flocu-
lació, al del Desarenatge i a l’edifici
de Fangs, es van trobar unes capes
més estèrils. En gran part cal atribuir
la manca de material fòssil a la pro-
ximitat dels nivells quaternaris que
han propiciat una forta alteració edà-
fica de les característiques inicials.
Cal destacar, però, el nivell edar-21,
en els Digestors primaris. En aquest
nivell van aparèixer les restes de
proboscidi, Hipparion i una mandí-
bula de Micromeryx fluorencianus.
Aquest gènere de cèrvid ja ha estat
descrit a Can Mata (Aragonià supe-

16 Lluís Checa, et al.

Figura 7. Un moment en l’extracció
de la tortuga gegant Cheirogaster
richardi, al nivell EDAR 24. Lluís

Checa, Rodrigo Gaete i Jordi Galindo.
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rior), Can Ponsic, Can Llobateres 1 i Polinyà ii-Gabarró (Vallesià inferior) (Crusa-
font i Golpe, 1973).

Valoració bioestratigràfica

La datació bioestratigràfica dels diferents nivells fossilífers (edars) ha estat una de
les qüestions que se’ns ha plantejat en la intervenció a l’EDAR a fi d’establir una
edat global del moment deposicional.

En un primer moment, i atès que els rebaixos de l’estació depuradora eren tots
ells a cotes topogràfiques superiors a Can Llobateres 2, calia esperar una datació
pròxima a Can Llobateres 2 o bé superior.

Una primera aproximació en la seva datació dels nivells basals de la sèrie sedi-
mentària la podem obtenir a partir de la composició faunística de macrofauna del ni-
vell fossilífer edar-13, el qual presenta una diversitat més gran d’espècies. De les di-
ferents espècies que ens han aparegut en aquest nivell destacarem a continuació
aquelles que tenen una transcendència més gran des d’un punt de vista estratigràfic.

L’èquid Hipparion primigenium, una de les poques espècies de macrovertebrats
amb clar significat bioestratigràfic. Les seves primeres immigracions marquen l’i-
nici del Vallesià, i persisteixen en el registre fins al Turolià. Recordem que aquest
èquid també ha estat trobat en els nivells edars 3, 6 i 8. Aquesta mateixa distribució
biocronològica és la que presenta el rinoceròntid Aceratherium incisivum, un dels
elements més característics de les faunes del Vallesià fins al Turolià mitjà.

Aquesta distribució temporal és molt àmplia, però podem afinar-la més amb al-
tres elements faunístics presents a l’edar 13. Per exemple Dryopithecus és present
en jaciments aragonians i vallesians, i el súid de mida petita Paleochaestochoerus
sp únicament ha estat descrit en el Vallesià. Trobem també altres espècies com Mio-
tragocerus pannonie i Euprox dicranocerus, que presenten una distribució més res-
tringida en el temps i, per tant, permeten una datació més ajustada. Concretament,
la presència d’aquests dos artiodàctils ens indicaria una edat més plausible del jaci-
ment en el Vallesià inferior.

Els rosegadors (múrids, lirons, sciurids i cricètids) són molt sensibles als canvis
paleoclimàtics i, per tant, ens ofereixen una major resolució que no pas la comuni-
tat de macrofauna associada. Sortosament, la confecció de les columnes estratigrà-
fiques ens ha permès d’obtenir una seqüenciació entre els diferents nivells estudiats.
La tècnica de rentatge i tria de les mostres dels nivells superiors i inferiors permet
una datació bioestratigràfica més acurada del nivell edar 13 (figura 8).

La presència del gènere Cricetulodon en la major part dels nivells edar de la sec-
ció, juntament amb l’absència de múrids, ens indica que ens trobem en el Vallesià
inferior i, més concretament, dins de la biozona amb Cricetulodon (MN-9b) d’A-
gustí (1982). Cricetulodon hartenbergeri evoluciona durant el Vallesià inferior cap
a Cricetulodon sabadellensis, només aquesta última perllonga la seva presència du-
rant el Vallesià superior. Caldria fer un estudi exhaustiu i acurat de la seqüència de
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nivells edar de micromamífers, per poder disposar d’una mostra més nombrosa i re-
presentativa i, d’aquesta manera, confirmar les primeres datacions. Això també ens
permetria d’estudiar, amb un nivell de resolució alt, els canvis paleoclimàtics que hi
va haver.

Si es confirma la presència de les formes Cricetulodon cf. Hartenbergeri com a
Cricetulodon hartenbergeri en aquests nivells, podríem assegurar que ens trobem a
la part baixa de la biozona MN-9b del Vallesià inferior. Aquests nivells serien equi-

18 Lluís Checa, et al.

Figura 8. Cronologia dels jaciments dins de cada biozona. A: Can Casablanques 2; 
B: Riu Ripoll; C: Can Roqueta 1; D: Arraona 1B; E: Arraona 1A; F: Trinxera de Can

Llobateres 2; G: Trinxera de Can Llobateres 1; H: Can Llobateres 2; I: Can Llobateres 1;
J: Trinxera de Can Llobateres 0; K: Can Casablanques 1B; L: Santiga; M: Can Ponsic;
N: EDAR, diferents nivells; O: Castell de Barberà; P: Can Feliu; Q: Trinxera de Sant

Quirze G; R: Trinxera de Sant Quirze A.

PISOS vallesià superior vallesià inferior
aragonià
superior

UNITATS MN MN-10 MN-9b MN-9a MN-8

Biozona amb
Biozona amb

Biozona
BIOZONES Progonomys

Cricetulodon
Megacricetul.

hispanicus ibericus

Hipparion catalaunicum X X X X X X X X X X X X X X
Cricetodon lavocati X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Megacricetodon ibericus X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Megacricetodon minor minor X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Megacricetodon minor debruijn X X X X X X X X X X X X X X X
Fahlbuschia crusafonti X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hispanomys dispectus X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hispanomys thaleri X X X X X X X X X X X X X X
Eumyarion leemani X X X X X X X X X X X X X X X
Eumyarion medium X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cricetulodon hartenbergeri X X X X X X X X X X X X X X
Cricetulodon sabadellensis X X X X X X X X X X X
Rotundomys montisrotundi X
Anomalomys gaillardi X X X X X X X X X X X X X X
Anomalomys gaudryi X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Myomimus dehmi X X
Mioglis meini X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Miodyromys harmadryas X X X X X X X X X X X X X X X X X
Bransatoglis astaraceensis X X X X X X X X X X X X X X X
Muscardinus hispanicus X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Eomuscarddinus vallesiensis X X X X X X X X X X X X X X X
Progonomys hispanicus X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Progonomys sp. X X X X X X X X X
Keramidomys pertesunatoi X X X X X X X X X
Keramidomys carpaticus X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Keramidomys sp. X X X X X X X X X X X X X

LOCALITATS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Trib.Arqueo99-00 Final01  2/12/03  19:38  Página 18



valents a altres localitats com Santiga i Can Ponsic i alhora inferiors a altres locali-
tats properes com Can Llobateres 2, Can Llobateres 1, Trinxera de Can Llobateres i
Can Casablanques, on ja ens apareix la forma de cricètid evolucionada, Cricetulo-
dont sabadellensis (figura 8).

Aquesta datació ha estat una sorpresa ja que, com hem dit anteriorment, atesa la
proximitat als jaciments clàssics de Can Llobateres 1 i Can Llobateres 2, esperàvem
trobar-nos al Vallesià superior. L’explicació a aquest fet la varen trobar durant els re-
baixos dels Digestors Secundaris i de l’edifici dels Reactors. En aquests dos ele-
ments vam localitzar l’existència d’una falla que divideix en dos blocs en sentit est-
oest l’estació depuradora.

El bloc que conté els nivells estudiats pertany al Vallesià inferior amb un salt de
falla d’aproximadament uns 16 metres de potència respecte de Can Llobateres 2.
Per contra, al bloc més proper a Can Llobateres 2 no ens ha estat possible de trobar-
hi nivells rics en micromamífers, per tant, no podem confirmar-ne l’edat, tot i que
sembla indicar molt probablement sèries superiors a Can Llobateres 2.

Després de l’estudi, tant de la macrofauna com de la microfauna dels diferents
nivells edars hem pogut confeccionar una primera llista faunística provisional.

Llista faunística dels diferents nivells edar

Intervenció paleontològica a l’EDAR Sabadell-Riu Ripoll 19

Edar 2
Ordre Rodentia
Cricetulodon cf. Hartenbergeri

FREUD.
Anomalomys gaillardi VIRET-

SCHAUB.
Eomuscardinus vallesiensis

HARTEN.
Ordre Insectivora
Insectívor indet.
Ordre Actiodactila
Euprox furcatus HENS.

Edar 3
Ordre Rodentia
Albaniensia sp.
Cricetulodon sp.
Ordre Chelonia
Testudo sp.
Ordre Perissodactila
Hipparion primigenius (KAUP)

Edar 4
Ordre Artiodactila
Cèrvid indet.

Edar 5
Ordre Rodentia
Cricetulodon sp.
Hispanomys thaleri HART.
Ordre Chelonia
Testudo sp.
Ordre Artiodactila
Euprox furcatus HENS.
Artiodàctil indet.
Ordre Perissodactila
Hipparion primigenius (KAUP)
Rinoceròntid indet.

Edar 6
Ordre Chelonia
Testudo sp.
Ordre Rodentia
Cricetulodon sp.
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Glirudimus sp.
Chalicomys gaegeri
Ordre Artiodactila
Artiodàctil indet.
Ordre Perissodactila
Hipparion primigenius (KAUP)
Rinoceròntid indet.
Ordre Carnivora
Carnívor indet.
Ordre Primats
Dryopithecus laietanus CRUSAFONT-

VILLALTA

Edar 7
Ordre Chelonia
Testudo sp.
Ordre Rodentia
Cricetulodon cf. Hartenbergeri

FREUD.

Edar 8 = Edar 13
Ordre Rodentia
Cricetulodon cf. Hartenbergeri

FREUD.
Ordre Insectivora
Insectívora indet.
Ordre Perissodactila
Hipparion primigenius (KAUP)
Aceratherium incisivum KAUP
Ordre Artiodactila
Miotragocerus pannone KRET.
Parachleuastochoerus crusafonti GOL-

PE
Artiodàctil indet.
Ordre Primats
Dryopithecus laietanus CRUSAFONT-

VILLALTA

Edar 10
Ordre Rodentia
Cricetulodon sp.
Eumyarion leemari HARTEN.

Edar 11
Ordre Rodentia
Cricetulodon sp.

Edar 12
Ordre Insectivora
Insectívor indet.
Ordre Rodentia
Cricetulodon sp.
Ordre Carnivora
Muslelidae indet.

Edar 16
Ordre Rodentia
Cricetulodon sp.
Eumyarion sp.

Edar 17
Ordre Rodentia
Cricetulodon cf. hartenbergeri FREUD
Ordre Perissodactila
Rinoceròntid indet.
Ordre Proboscidia
Proboscidi indet.

Edar 19
Ordre artiodactila
Artiodactil indet.
Ordre Perissodactila
Rinoceròntid indet.

Edar 20
Ordre Rodentia
Cricetulodon cf. hartenbergeri

FREUD.
Muscardinus hispanicus (KAUP)
Xerini indet.
Ordre Perissodactila
Rinoceròntid indet.

Edar 21
Ordre Perissodactila
Hipparion primigenius (KAUP)

20 Lluís Checa, et al.
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Agraïments

Agraïm la seva implicació en el projecte a totes les administracions públiques. En
primer lloc, a l’Institut Paleontològic de Sabadell de la Diputació de Barcelona
agraïm el seu suport logístic i l’assessorament; al Servei d’Arqueologia del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el constant suport administratiu i
tècnic, i a l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, que hagi estat la promotora de l’EDAR i font de finança-
ment. Tot plegat, un autèntic repte de maridatge entre desenvolupament i preserva-
ció del medi ambient i dels nostres béns culturals paleontològics. Agraïm a tots ells
l’esforç i el suport.
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Ordre Artiodactila
Micromeryx flourencianus LARTET
Ordre Proboscida
Proboscidi indet.

Edar 22
Ordre Chelonia
Testudo sp.
Ordre Rodentia
Cricetulodon sp.
Blackia sp.

Edar 23
Ordre Insectivora
Insectívor indet.
Ordre Rodentia
Cricetulodon sp.
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Heteroxerus sp.
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Cheirogaster richardi
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Ordre Artiodactila
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Artiodàctil indet.
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Darreres intervencions arqueològiques 
en jaciments paleolítics de la Conca 
del Francolí: la Cansaladeta (la Riba, 
Alt Camp) i el Molí del Salt (Vimbodí,
Conca de Barberà)
DIEGO ANGELUCCI, D.; JOSEP M. GENÉ; ANDREU OLLÉ; 
MANUEL VAQUERO; JOSEP M. VERGÉS; ETHEL ALLUÉ; 
MARTA FONTANALS; NÚRIA IBÁÑEZ; MARINA LOZANO; 
XOSÉ P. RODRÍGUEZ; PALMIRA SALADIÉ; JOSEP ZARAGOZA

Àrea de Prehistòria (Unitat d’Investigació Associada al CSIC), Institut d’Estu-
dis Avançats, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. 

1. Presentació

En aquest treball s’exposen els primers resultats de dues excavacions arqueològi-
ques fetes l’any 1999 per l’equip de l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i
Virgili, la Cansaladeta i el Molí del Salt. La recerca realitzada aporta nova informa-
ció referent al Plistocè Mitjà (la Cansaladeta) i al Plistocè Superior (el Molí del Salt)
de la conca alta del riu Francolí.

2. La Cansaladeta (la Riba, Alt Camp)

2.1. Introducció

El jaciment de la Cansaladeta es troba situat al terme municipal de la Riba (Alt
Camp), a la zona de l’estret de la Riba. El dipòsit arqueològic es localitza a la part
superior d’una de les terrasses fluvials del marge dret del riu Francolí, al peu d’un
antic abric, actualment totalment desmantellat, situat a una alçada de 265 metres so-
bre el nivell del mar, i de 50 metres sobre el llit actual del riu (figura 1). Les seves
coordenades UTM són X: 348.075 Y: 4.575.380.

La descoberta del jaciment es produí de manera casual l’octubre de 1998 per
part de membres de l’equip de l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Vir-
gili. Tot i que el dipòsit arqueològic es va veure afectat per les obres d’ampliació fe-
tes a la carretera C-240 a inicis dels anys vuitanta, fet que comportà la destrucció de
part del jaciment, no es tenia notícia de la seva existència. La manca d’un seguiment
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arqueològic dels treballs impedí que en aquell moment es portés a terme la localit-
zació i la documentació del jaciment.

Durant l’esmentada ampliació de la carretera C-240, es destruïren els marges de
contenció dels bancals de conreu de la meitat sud del jaciment i es tallà el dipòsit ar-
queològic en aquesta mateixa zona. En eliminar els sistemes antròpics de contenció
del terreny i tallar el rebliment del jaciment, el dipòsit sedimentari perdé estabilitat
i començà a patir de forma acusada els efectes de l’erosió. La dinàmica erosiva s’ac-
centua en aquesta zona a causa del fort desnivell del terreny on es troba situat el ja-
ciment, i de la pobresa de la coberta vegetal, molt castigada pels incendis forestals.

Atès que l’erosió provocava la contínua pèrdua i descontextualització del regis-
tre arqueològic del jaciment de la Cansaladeta, se sol.licità el permís per portar a ter-
me una excavació arqueològica d’urgència. Aquesta tingué com a objectiu en pri-
mer lloc, la intervenció sobre el sector més afectat per l’erosió (figura 2), per tal

24 Diego Angelucci, et. al.

Figura 1. Plànol de situació del jaciment de la Cansaladeta (ICC, Mapa topogràfic 
de Catalunya 1:5.000, full 446-1-1. La Riba).
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d’evitar-ne la pèrdua, i en segon
lloc, l’elaboració d’una seqüència
del jaciment que permetés posar de
manifest la seva importància real i
plantejar la possibilitat d’una exca-
vació programada d’aquest registre.1

S’inicià l’excavació en el sector
est de l’abric, als quadres M-22, 23,
24 i 25. Aquests quadres no s’exca-
varen en tota la seva superfície; la
proximitat de la paret de l’abric feia
que s’excavés només el tram com-
près entre els 0-75 cm de l’eix de les
Y. La intenció era excavar aquesta
superfície en vertical fins arribar a la
base del rebliment. Donat que en
aquesta zona el sediment es presen-
tava lleugerament atalussat, estava
previst excavar més endavant els
quadres L-22, 23, 24 i 25, i una peti-
ta part de K-22, 23, 24 i 25. Amb
això es pretenia salvar aquest sector
de l’erosió, disposar d’una seqüèn-
cia estratigràfica completa i obtenir una mostra de materials que permetés avaluar la
importància del jaciment i fer-ne datacions.

Posteriorment, atès que la gran quantitat de materials arqueològics que estaven
proporcionant els nivells superiors (especialment els nivells C i D) alentien conside-
rablement el procés d’excavació, es decidí reduir la superfície d’excavació per tal
d’aconseguir arribar a la base del rebliment de l’abric dins el termini de temps de què
es disposava per fer l’excavació. Així, en el tram de la seqüència només s’excavà la
superfície de L-23 i 24 compresa entre els 0-50 centímetres de l’eix de les Y, i una pe-
tita part de la superfície de K-23 i 24. En total, una àrea de poc més d’un metre qua-
drat. Tot i la reducció de l’àrea d’excavació, la riquesa del jaciment impedí que es po-
gués arribar a la base del rebliment. L’excavació finalitzà a la base del nivell K.

Així mateix, es va fer un petit sondeig a l’extrem oest de l’abric per tal de con-
trastar si els nivells arqueològics visibles en el tall de la meitat est del jaciment s’es-
tenien per tota la seva superfície. El sondeig, d’1 metre quadrat, es va fer al quadre
K12. Per sota de l’horitzó A del sòl, d’uns 15 centímetres de potència, es localitzà
un nivell arqueològic intacte amb abundants restes lítiques, que no s’intervingué ar-
queològicament.
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1. La intervenció arqueològica es va fer entre els dies 3 i 30 de juny de 1999, per part d’un equip de l’À-
rea de Prehistòria de la URV, sota la direcció tècnica d’Andreu Ollé Cañellas i Josep Maria Vergès Bosch.

Figura 2. Visió general de l’abric de la
Cansaladeta, amb l’estret de la Riba al fons.
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2.2. L’estret de la Riba; localització, context i evolució geomorfològica

L’estret de la Riba es troba en una vall d’origen al.luvial formada pel riu Fran-
colí al seu pas per la serralada Prelitoral Catalana, i és una de les poques estructures
que posa en comunicació directa la zona costanera catalana i la depressió de l’Ebre.
Representa un indret on es pot observar un tall de l’estratigrafia prequaternària i de
l’estructura geològica regional, el desenvolupament dels sistemes fluvial i de ves-
sant entre dues àrees amb comportament diferent (Conca de Barberà i Camp de Ta-
rragona), que permet reconstruir un model de l’evolució morfodinàmica quaternària
de l’àrea, i relacionar-lo amb les fluctuacions climàtiques globals. El registre con-
servat en el jaciment de la Cansaladeta és, doncs, fonamental per a l’estudi del po-
blament prehistòric i dels patrons d’assentament a les comarques de la Catalunya
meridional. Afegim, a més, el fet que l’estret de la Riba representa un punt de con-
vergència ambiental amb abundants recursos naturals.

El riu Francolí és un dels principals cursos d’aigua que drena directament a la
Mediterrània en la Catalunya meridional. Té una direcció aproximada N-S i la seva
longitud és d’uns 60 km. La seva conca hidrogràfica té una superfície de 838 km2,
en una zona caracteritzada per clima mediterrani (temperatures mitjanes anuals de
14-15° C, precipitacions entorn els 500 mm/a, amb una marcada estacionalitat). El
Francolí, com molts rius mediterranis, té un règim hídric força irregular, amb varia-
cions destacades de cabal.

A l’estret de la Riba, el riu presenta una configuració monocursal, amb mean-
dres encaixats i trams més o menys rectes; és perenne i exogen, i discorre en una
zona intensament carstificada.

La conservació del registre arqueològic de la Cansaladeta es deu a la posició fi-
siogràfica del jaciment, a l’interior d’un meandre del Francolí, i a la presència de la
paret calcària que ha protegit, al llarg del temps, els dipòsits acumulats a la seva
base.

Geològicament, la zona es localitza en el context dels relleus de les Catalànides,
regió que presenta una situació estructural caracteritzada per graben i horst, blocs
tectònics enfonsats i aixecats, respectivament. La serralada Prelitoral, on es troba
l’estret, representa l’horst que separa la depressió Valls-Reus, part del sistema de la
depressió Prelitoral, de la Conca de Barberà, part del sistema de conques d’erosió
més interiors. A l’estret de la Riba afloren materials d’edat principalment triàsica,
formats per calcàries, guixos, gresos i conglomerats. La paret de la Cansaladeta està
formada per calcàries de la formació anomenada informalment Muschelkalk infe-
rior.

A l’estret de la Riba es poden reconèixer diversos sistemes morfodinàmics. En
aquest article només donarem algunes informacions preliminars sobre el sistema
al.luvial, procedents d’un treball que preparen els mateixos autors.

L’aspecte actual de l’estret és intensament influenciat per la morfogènesi al.lu-
vial. La morfologia de la vall és, en el seu conjunt, francament al.luvial i els seus
vessants conserven diverses evidències de les successives fases de rebliment i inci-
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sió fluvial. A l’estret s’han diferenciat set nivells de terrasses al.luvials (les terrasses
inferiors es conserven també en alguns indrets de la Conca de Barberà i del Camp
de Tarragona). La seqüència de formació de les terrasses i la seva edat relativa s’e-
videncia per un conjunt de caràcters morfoestratigràfics i paleoedafològics (taula 1).
El primer nivell de terrasses al.luvials és Holocè i el segon, relacionat amb el jaci-
ment de Picamoixons, es data en el Tardiglacial. El jaciment de la Cansaladeta està
relacionat amb el cinquè sistema de terrasses, del Plistocè mitjà.

S’ha observat també l’existència d’un sistema de sediments de peu de mont,
amb diverses fases que es relacionen amb les respectives terrasses al.luvials.

2.3. L’estratigrafia

L’estratificació té una potència total d’uns 16 metres i es compon d’una successió
al.luvial inferior i, a la part superior, de dipòsits de peu de mont.

La seqüència al.luvial, relacionada amb la terrassa T5 (taula 1), comença amb
graves heteromètriques fluviotorrencials que erosionen el substrat i segueix cap a
dalt amb alternances de graves i sorres al.luvials, amb aportacions ocasionals de
blocs de la paret. Té un gruix màxim de 15 metres i el seu límit superior, tot i que no
conservat, es localitza a l’alçada de 40 metres del llit actual del riu. Les darreres fa-
ses d’acumulació al.luvial consten de sorres llitades amb abundants aportacions de
la paret. Un paleosòl amb rubefacció documenta el tancament del cicle sedimentari
i l’inici d’una fase estable, caracteritzada per l’edafogènesi.

Cap dalt, l’al.luvial està tallat per una discontinuïtat relacionada amb un moment
erosiu que tingué lloc després de la fase de rebliment de la vall, a causa de l’engor-
jada del riu. Posteriorment, començà l’acumulació de materials de peu de mont:
bretxes calcàries en matriu francollimosa. Els últims esdeveniments sedimentaris
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Posició Sedimentologia Edafologia Jaciments

Alçada Litologia Esp. màxim Horitzó B Crosta
màxima al.luvial

esq. dreta Tipus Esp. Hue

T-1 3-4 m SI SI G + L 3 m Bw 20 cm 9 YR absent
T-2 10-14 m SI SI G amb M/c + L 6 m Bt >30 cm 6,5 YR dèbil Picamoixons

Pont de Goi
T-3 ± 20 m SI x G (+ L?) > 2 m Bt 50 cm 5 YR intensa Les Vinyes Grans
¿T-4 ± 30 m x SI? G amb M/c 5 m ? ? ? x
T-5 40-45 m SI SI D + G amb M/c + S 16 m Bt >1 m 2.5 YR molt La Cansaladeta

intensa
T-6 90-100 m SI x G amb M/c + L 10 m x x x molt 

intensa
T-7 155 m x SI còdols aplanats ? x x x x

Taula 1. Quadre resum de les terrasses fluvials del riu Francolí.
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estan representats pels processos antròpics d’erosió i d’acumulació de materials per
a la construcció del marge que segella l’estratificació arqueològica.

Els nivells prehistòrics se situen prop del límit entre la successió al.luvial i el peu
de mont. L’estudi detallat de l’estratificació arqueològica ha permès diferenciar, fins
ara, quatre conjunts (figura 3).
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Figura 3. Estratigrafia sintètica del jaciment de la Cansaladeta.
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Conjunt RM. Aquest conjunt es relaciona amb la construcció del marge paral.lel
a l’abric. Està format per sediments amb caràcters mixtos, on s’ha desenvolupat un
perfil de sòl AC. S’ha reconegut una lent de carbons fragmentats i de pedres enne-
grides per l’impacte tèrmic, es tracta versemblantment d’un nivell d’incendi. El
conjunt RM no presenta evidències d’interès prehistòric (encara que s’hi trobi ma-
terial remenat), però constitueix una evidència sedimentològica i edafològica signi-
ficativa per a la comprensió de l’impacte antròpic en edat històrica.

Conjunt DV. Es tracta d’un conjunt de materials de peu de mont plistocè on no
s’ha trobat, fins ara, cap material prehistòric i que talla erosivament els nivells sub-
jacents. Està format per capes de bretxa calcària (fragments de la paret amb un per-
centatge menor de material al.lòcton de procedència incerta, probablement d’una ter-
rassa més antiga) en matriu francollimosa arenosa, afectades per l’edafogènesi, que
ha portat al desenvolupament d’un horitzó A al sostre del conjunt i d’un Bt (que tam-
bé afecta el conjunt subjacent). L’edafogènesi és també responsable de l’enriqui-
ment de carbonats, de l’acumulació d’hidròxids de ferromanganès i de la bioturba-
ció que s’observa en el conjunt.

Conjunt CA. És el conjunt d’interès arqueològic i mostra una gran variabilitat
vertical, a causa sobretot de l’edafogènesi successiva de la seva deposició. Els ni-
vells arqueològics estan formats per capes de material detrític intensament afectat
pels processos edàfics, que han determinat la formació d’un conjunt d’horitzons que
no respecta gaire l’estratificació originària. S’han distingit els subconjunts següents,
alhora subdividits en unitats geoarqueològiques.

CA1. Potent horitzó Bt amb rubefacció i discontínuament carbonatat, desenvo-
lupat a partir de dipòsits de vessant de tipus col.luvial i d’aportacions de la paret;
presenta variacions degudes a la variabilitat vertical de l’edafogènesi i a la presèn-
cia de discontinuïtats sedimentològiques (stone-lines). S’hi troben els nivells ar-
queològics A, B, C i D.

CA2. Subconjunt de transició amb sediments mixtos al.luvials i de vessant, i tex-
tura principalment arenosa; l’impacte dels processos edàfics observats a la unitat
CA1 és menys fort i es desenvolupa amb una carbonatació intensa discordant res-
pecte dels límits sedimentaris i arqueològics. S’hi troben els nivells G i H.

CA3. Grup d’unitats arenoses format per dipòsits versemblantment al.luvials de
baixa energia, procedents d’inundacions laterals del riu Francolí, amb interrupcions
periòdiques de l’activitat deposicional; és la unitat al.luvial més alta de la successió,
està poc afectada per l’edafogènesi i conté els nivells I i J.

CA4. Possible dipòsit d’origen col.luvial que remena el sòl subjacent.
CA5. Horitzó Bt amb rubefacció relatiu a un paleosòl enterrat, desenvolupat en

una situació ambiental de tipus mediterrani; conté el nivell arqueològic K. El mate-
rial d’origen del sòl està format per bretxa crioclàstica de l’abric, que indica l’exis-
tència d’un clima fred i humit, en una fase precedent a l’edafogènesi.

La part més baixa, que es connecta amb la part més francament al.luvial de la
successió, no ha estat encara detallada geoarqueològicament, ja que encara resta per
excavar.
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2.4. El registre arqueològic

2.4.a. La indústria

Tal i com es pot observar a la taula 2, gairebé la totalitat del registre arqueològic de
la Cansaladeta (un 97,7 %) està format per indústria lítica.

En primer lloc, cal destacar la gran variabilitat de roques present en aquest con-
junt. Hi ha un clar predomini del sílex (82,4 %), seguit del quars (8,2 %), la quarsi-
ta (3,9 %) i el gres (3,7 %). La resta de roques, la calcària, la corniana, l’àgata, el
granit i la lidita, hi són presents de forma testimonial (amb menys d’un 1 %).

Aquesta representació diferencial es manté al llarg de tota la seqüència excava-
da (figura 4). Tret dels nivells amb pocs efectius, on la desviació dels percentatges
generals s’explica per l’escassa mostra, l’únic nivell amb una preponderància
menys acusada del sílex i una major representació de les altres roques és el nivell J.

Tant el sílex com tota la resta de matèries primeres estan presents actualment 
al voltant del jaciment. Les comunitats humanes que ocuparen l’abric de la Cansa-
ladeta les pogueren recollir a les mateixes terrasses del riu Francolí o bé en posi-
ció primària a l’entorn de l’estret de la Riba (formacions del Muschelkalk i eoce-
nes per al sílex, formacions del Bundsanstein per a les roques metamòrfiques i el
quars, etc.).

Els diferents tipus d’objectes recuperats ens aporten informació sobre les cade-
nes operatives presents en el jaciment (Carbonell, Guilbaud i Mora, 1983; Car-

30 Diego Angelucci, et. al.

Cansaladeta’99 Bn Bnc BN1G BP BN2GE BN2GC fBP Frag Indet Total

Àgata 1 1 1 3
Calcària 1 1 1 11 1 1 16
Corniana 1 1 2 4
Granit 1 1
Gres 5 2 1 33 3 7 22 73
Lidita 1 1
Quarsita 2 2 48 3 18 5 78
Quars 3 4 3 90 6 36 21 163
Roca metam.indet. 4 2 6
Sílex 2 11 920 6 69 494 73 46 1.621
Total indústria 11 10 18 1.110 6 80 553 108 68 1.966
Dent 1
Os 65
Òxid 1

TOTAL 2.033

Taula 2. Taula resum del registre total de la Cansaladeta’99. Categories estructurals per
matèries primeres i altres materials. Bn (base natural); Bnc (base natural fracturada);

BN1G (base negativa de primera generació); BP (base positiva); BN2GE/C (base negativa
de segona generació, d’explotació / configuració); fBP (fragment de base positiva); Frag

(fragment); Indet (indeterminat).
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bonell et al., 1992). La gràfica de la figura 5 mostra la freqüència de les diverses
categories estructurals segons les matèries primeres. Quant a la proporció existent
entre les categories estructurals dins de cada matèria primera, hi ha un comporta-
ment bastant regular en tots els materials, només distorsionat per factors inherents a
les característiques físiques dels diferents tipus de roca. Així, la presència de bases
naturals en gres, quars i quarsita, s’explica pel fet que aquestes matèries primeres es
presenten en forma de còdol, mentre que el sílex ho fa en forma de blocs angulosos.
Aquestes Bases naturals tenen una molt baixa representació, només apreciable en el
cas del gres. Les bases negatives d’explotació o nuclis (BN1G i BN2GE) estan pre-
sents en totes les matèries primeres, tot i que també en una baixa proporció. El tret
més destacable és el total predomini dels productes de talla, especialment BP, als
quals, en principi, s’hi poden associar els fBP i la majoria dels fragments. Els ob-
jectes retocats o BN2GC són presents en totes les matèries tret del gres, on els pro-
blemes de conservació poden haver impedit la seva identificació. Aquesta mala con-
servació explica l’alt nombre d’indeterminats en el sílex i, molt especialment, en el
gres.
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Figura 4. Gràfica de la distribució de matèries primeres per nivells al jaciment de la
Cansaladeta. S’han representat les roques i els nivells amb 10 o més efectius.
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L’anàlisi del conjunt tècnic recuperat (figures 6, 7 i 8) ens ha permès identificar
seqüències de producció d’instrumental in situ, a partir de la presència de matrius
d’explotació i de l’elevat percentatge de productes, a banda de la documentació de
diversos remuntatges entre objectes. L’estratègia d’explotació predominant és l’or-
togonal, i els productes obtinguts són majoritàriament de petit i mitjà format. Les se-
qüències de configuració, en canvi, estan poc representades, només un 4 % dels ob-
jectes han estat retocats. Entre aquests (figura 9), els morfotipus més representats
són els denticulats (43,7 %), seguits de les osques (30 %) i les rascadores (15 %).
Altres morfologies com el gratador, la punta o la punta denticulada presenten un
únic efectiu.

Part del registre lític presenta alteracions per l’efecte del foc, observables tant
per la coloració com perquè presenten craquelats i petites cúpules tèrmiques. Aquest
fenomen s’observa als nivells C i D, amb uns valors al voltant del 5% del registre lí-
tic alterat tèrmicament, i al nivell G, amb un 10%, tot i que aquesta darrera dada és
menys significativa atès l’escàs nombre d’efectius que té aquest nivell.

32 Diego Angelucci, et. al.

Figura 5. Gràfica de la distribució de categories estructurals per matèries primeres al
jaciment de la Cansaladeta. S’han representat les roques amb més de 20 efectius.
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Figura 6. Indústria lítica del jaciment de la Cansaladeta. a: BP de quarsita del nivell B;
b: BN2G –denticulat– de sílex, nivell C; c: BP de quarsita, nivell C; d, e, f: BP de sílex 

del nivell D.
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Figura 7. Indústria lítica del jaciment de la Cansaladeta. a, b, c: BN2G –denticulats– 
de sílex, nivell D; d: BP de sílex del nivell J; e: BN1G de sílex, nivell J; f: 

BN2G –denticulat– de sílex, nivell J.
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Figura 8. Indústria lítica del jaciment de la Cansaladeta. a, b, c: BN2G –denticulats– 
de sílex, nivell J; d: BP de sílex, nivell K; e: BP de quars, nivell K; f: BN2G –denticulat–

de sílex, nivell K; g: BN2G –punta denticulada– de sílex, nivell K.
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2.4.b. La fauna

Durant la campanya de 1999 s’han recuperat al jaciment de la Cansaladeta un total
de 65 restes òssies, que pertanyen als nivells C, D, I, J i K.2

Els nivells C, D, i I presenten tan sols 8 fragments d’os; una resta el nivell C, tres
el nivell D i quatre el nivell I. Totes aquestes restes són indeterminables donat el seu
alt grau de fragmentació i el seu mal estat de conservació. El baix nombre de restes
òssies i la seva mala conservació s’han d’atribuir a fenòmens postdeposicionals que
han destruït o alterat les estructures òssies, i que han afectat especialment la part su-
perior de la seqüència. Així, en els nivells C i D, la proporció de restes faunístiques
respecte el total del registre no arriba al 0,3 %, mentre que als nivells I, J i K està al
voltant del 15 %.

Al nivell J s’han comptabilitzat un total de 38 restes amb un alt percentatge de
no identificats. La mala conservació d’algunes restes i, especialment, el seu alt grau
de fragmentació, aguditzen aquest aspecte. Els taxons determinats han estat un peix,
probablement un salmònid, una au indeterminada, 4 Leporidae i 1 Cervidae.

El nivell K ha proporcionat un total de 19 restes faunístiques, també amb un alt
nombre de no identificats. Ha estat possible determinar 2 restes de Leporidae i 1 de
Cervidae.
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2. L’estudi preliminar de les restes faunístiques l’han fet Rosa Huguet i Jordi Rosell.

Figura 9. Gràfica dels tipus de BN2GC o objectes retocats, per nivells, 
al jaciment de la Cansaladeta.

Trib.Arqueo99-00 Final01  2/12/03  19:39  Página 36



Pel que fa a l’NMI (nombre mínim d’individus), s’han comptabilitzat un peix,
una au, dos Leporidae i un Cervidae al nivell J, i dos Leporidae i un Cervidae al ni-
vell K.

2.6. Conclusions

La intervenció arqueològica portada a terme al jaciment de la Cansaladeta ha per-
mès l’excavació d’una part del sector est del jaciment, el més afectat per l’erosió, i
la recuperació dels materials i de la informació arqueològica que corrien més perill
de desaparèixer.

L’excavació arqueològica ha posat de manifest la presència a la Cansaladeta
d’almenys 9 nivells amb restes arqueològiques, que han estat denominats de dalt a
baix: A, B, C, D, G, H, I, J i K (figura 10).

La successió estratigràfica consta d’una potència coneguda d’uns 2,5 metres.
Actualment desconeixem les característiques de la seva part bassal ja que els tre-
balls d’excavació s’aturaren en el punt en què el rebliment es presentava estable i,
per tant, no corria risc de desaparèixer.

La informació obtinguda durant la campanya de 1999 indica que les comunitats
que portaren a terme la primera ocupació documentada a la Cansaladeta, nivell K,
s’instal.laren en un abric, situat prop del llit del riu Francolí, però protegit de la seva
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Figura 10. Projecció longitudinal, realitzada a la línia 24 (X=26-75).
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acció. Així ho indica una fase d’estabilitat del sòl, marcada per la presència d’un ho-
ritzó Bt amb rubefacció relatiu a un paleosòl enterrat que, tot i la proximitat del riu,
no es veia afectat per la dinàmica fluvial. Aquest paleosòl es desenvolupà en una si-
tuació ambiental de tipus mediterrani. En aquells moments l’abric devia conservar
encara bona part de la seva visera, ja que el material d’origen d’aquest sòl conté ele-
ments de bretxa crioclàstica procedents del sostre de l’abric. Aquests elements indi-
quen l’existència d’un clima tendencialment fred i humit.

Posteriorment, l’abric comença a veure’s afectat per l’acció del riu Francolí. Du-
rant aquesta fase, a la qual pertanyen els nivells arqueològics J, I i H, la sedimenta-
ció està formada per dipòsits al.luvials de baixa energia, procedents d’inundacions
laterals del riu Francolí, amb interrupcions periòdiques de l’activitat deposicional.
És durant aquestes interrupcions deposicionals quan es documenten les ocupacions.

En tots els nivells arqueològics pertanyents a la part baixa de la successió s’ha
documentat la presència de restes faunístiques, entre les quals s’han pogut identifi-
car elements pertanyents a Leporidae i Cervidae, i d’un abundant conjunt lític (fi-
gura 11), caracteritzat pel predomini de les bases positives i la presència d’algunes
bases negatives de segona generació, especialment osques i denticulats. Les carac-
terístiques dels dipòsits sedimentaris i la presència de remuntatges lítics indiquen
que aquests nivells es troben en posició primària.
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Figura 11. Material lític del nivell J in situ.
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Més tard, el riu Francolí comença a encaixar-se i la seva influència sobre la se-
dimentació de l’abric va desapareixent, i deixa pas, després d’una fase de transició,
al predomini dels materials de vessant de tipus col.luvial i a aportacions de la paret
de l’abric. A aquest moment corresponen les ocupacions dels nivells arqueològics
G, D, C, B i A. Aquest subconjunt està format per una potent seqüència d’origen
edafogènica que ha provocat la formació d’un horitzó Bt, testimoni d’una llarga i in-
tensa fase d’estabilitat geomorfològica de l’indret, amb acció d’edafogènesi rela-
cionada amb processos de rubefacció i translocació de carbonats, possiblement dins
d’una situació climàtica de tipus mediterrani.

Els nivells arqueològics que pertanyen a aquesta fase presenten un abundant re-
gistre lític, especialment els nivells C i D, caracteritzat per seqüències de talla orto-
gonals, una elevada presència de bases positives i un predomini dins les BN2G de
les osques i els denticulats, acompanyats de forma testimonial per morfologies com
la punta denticulada, la rascadora i el gratador. El registre faunístic hi és pràctica-
ment absent, ja que les característiques del sediment no han facilitat la seva conser-
vació. Cal destacar en aquests nivells la presència d’elements lítics amb alteracions
de tipus tèrmic degudes al foc, fet que pot indicar l’existència d’estructures de com-
bustió en les ocupacions.

El fet que el dipòsit arqueològic de la Cansaladeta es trobi inclòs dins el sistema
de terrasses del riu Francolí, concretament a la terrassa de 40 metres, permet supo-
sar per al conjunt de les ocupacions una cronologia de Plistocè mitjà final.

Amb posterioritat a les ocupacions humanes de l’abric es documenta una fase
d’erosió de la part externa del conjunt arqueològic i una nova deposició de materials
de vessant amb dues fases d’edafogènesi.

Finalment, es documenta la construcció d’un marge i l’aterrassament de la su-
perfície per a les tasques de conreu en època moderna. La construcció d’aquest mar-
ge contribuí a la conservació dels dipòsits arqueològics, ja que aportà estabilitat als
sediments dipositats a la vessant. La seva destrucció a causa de l’ampliació de la car-
retera C-240 ha exposat de nou els sediments a l’acció dels agents erosius.

La informació obtinguda durant la campanya de 1999 ha posat de relleu que el
jaciment de la Cansaladeta presenta un gran potencial arqueològic, i que la conti-
nuació de les intervencions arqueològiques sobre aquest registre el convertiria en un
punt de referència per al coneixement del poblament humà durant el Plistocè mitjà,
tant a Catalunya com a la península Ibèrica.

3. El Molí del Salt (Vimbodí, Conca de Barberà)

El jaciment del Molí del Salt es troba al terme municipal de Vimbodí (Conca de Bar-
berà, Tarragona) a 41° 23’ 44’’ de latitud N i 1° 02’ 48’’ de longitud E (figura 12). Es
localitza a uns 750 metres al S del nucli urbà de Vimbodí i a escassa distància del
molí que li dóna nom (figures 13 i 14). Aquest lloc es troba a la vora esquerra del riu
Milans, que forma part de la conca hidrogràfica del Francolí, en una posició molt
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propera a la divisòria d’aigües entre aquesta conca hidrogràfica, que desemboca di-
rectament a la Mediterrània, i la depressió Central Catalana, drenada per l’Ebre. En
aquest indret la vall del Milans desemboca des dels relleus del peu nord-est de les
muntanyes de Prades i s’obre cap a la plana al.luvial on es troba el poble de Vimbo-
dí. El jaciment es troba a una alçada de 490 metres sobre el nivell del mar i a uns 10
metres per sobre el llit actual del riu.

El dipòsit sedimentari que conté les restes arqueològiques està constituït per un
paquet llimós d’uns 50 metres de longitud, 4 metres d’amplada i 3 metres de potèn-
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Figura 12. Situació del Molí del Salt. Extret del mapa topogràfic 1:25.000 del Servicio
Geográfico del Ejército (Fulla 417, Espluga de Francolí). La fletxa indica 

la localització del jaciment.
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Figura 13. Localització del jaciment (asterisc).

Figura 14. Vista general des del marge dret del riu. La fletxa indica la localització 
del jaciment.
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cia adossat al vessant S de les formacions de conglomerats oligocens. Aquestes
formacions presenten en aquest sector una paret pràcticament vertical, d’orientació
E-W, al llarg de la qual es localitza el dipòsit arqueològic, en l’espai comprès entre
la paret de conglomerats i el camp de conreu actual (figura 15). Aquest camp de
conreu forma un pla suaument inclinat cap al riu, que discorre a uns 100 m del jaci-
ment. Si bé la superfície del paquet sedimentari mostra una forta pendent S, formant
un talús, sembla que la inclinació original dels nivells era molt més horitzontal, i
formava un pendent suaument inclinat cap al riu.

El jaciment del Molí del Salt apareix a la bibliografia com una localització de
superfície. Se’n troben algunes referències als treballs del doctor Salvador Vilaseca
(1953 i 1973), que el cita com un exemple dels jaciments «... situados en tierras lla-
nas, junto a corrientes constantes de agua, en lugares protegidos y formando pen-
dientes suaves y preferentemente orientados al Este y al Mediodía» (Vilaseca,
1973: 128). La indústria lítica es caracteritza, segons Vilaseca, per la presència de
petites fulles i puntes de dors.

L’existència de restes arqueològiques en posició primària ja era coneguda des de
feia temps per alguns membres del nostre equip, que havien visitat el jaciment a
principis de la dècada dels noranta. En aquells moments el seu estat de conservació
ja era preocupant. Nogensmenys, la degradació del jaciment es va accelerar consi-
derablement als darrers temps. El dipòsit arqueològic es veia fortament afectat pels
fenòmens erosius naturals, que estaven provocant el seu desmantellament progres-
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Figura 15. Vista general del jaciment abans de l’excavació on es pot veure la ubicació del
dipòsit sedimentari formant un talús entre la paret de conglomerat i el camp de conreu.
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siu. A més a més, les tasques agrícoles representaven un altre factor d’alteració molt
important. Concretament, aquestes intervencions van produir recentment la des-
trucció parcial del jaciment. Durant uns treballs de condicionament es va extreure
amb una màquina excavadora una part del paquet sedimentari, en un sector d’uns 3
metres de llarg i 1,5 d’amplada. La terra extreta en aquesta actuació va ser amunte-
gada al costat de la rasa deixada per la màquina. En aquesta acumulació de terra es
podia observar una gran quantitat de restes arqueològiques, que evidenciaven la ri-
quesa dels nivells arqueològics destruïts. Davant d’aquests fets, es va posar en co-
neixement l’estat del jaciment al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Cata-
lunya, el qual va decidir fer l’excavació arqueològica d’urgència els primers
resultats de la qual exposarem a continuació. Aquesta intervenció, feta al juny del
1999, va consistir bàsicament en l’excavació d’una àrea d’uns 3 metres quadrats al
costat del tall deixat per la màquina.

3.1. Context geològic i geomorfològic

Des d’un punt de vista geomorfològic, el jaciment es troba en el context de les for-
macions paleògenes de la Conca de Barberà. Aquesta és una de les unitats que cons-
titueixen la part oriental de la depressió Central i està constituïda per sediments con-
tinentals, predominantment detrítics (IGME, 1975), dipositats a la conca
sedimentària interior produïda per l’enfonsament de l’antic massís de l’Ebre durant
el cicle alpí. Aquests materials van ser excavats per l’erosió regressiva del Francolí,
i van configurar la conca actual. L’àrea on es troba el Molí del Salt pertany a l’ex-
trem sud de la depressió, prop del contacte amb les formacions de la serralada Pre-
litoral Catalana, representades en aquest sector per les muntanyes de Prades.

Prop del jaciment, el substrat prequaternari és format per una successió de con-
glomerats superjacents a sorrenques i lutites. Els conglomerats tenen un gruix mà-
xim observat prop del jaciment d’uns 5 metres; consten de graves mitjanes i grosses
amb suport de còdols, amb matriu variable entre la sorra grossa (acompanyada per
grava molt fina) de color gris i el sòl francollimós gris groguenc. El Molí del Salt re-
presenta el punt de transició entre la situació fisiogràfica de vall de muntanya que es
troba aigües amunt i el marc més al.luvial que es desenvolupa aigües avall. En
aquest punt es troben les primeres morfologies fluvials ben estructurades, concre-
tament ventalls i terrasses al.luvials que es relacionen complexament amb les pro-
peres formes de vessant, encara que la vall sigui relativament poc ampla i delimita-
da per escarpes modelades en la roca terciària que també aflora com turons aïllats
laterals.

La paret on recolza l’estratificació arqueològica sembla relacionar-se amb pro-
cessos d’erosió al.luvial encara que factors estructurals –com l’alternança entre lito-
logies amb resistència diferent o bé factors tectònics– poden haver influenciat en la
seva formació. La paret presenta un perfil escalonat, a causa de la variabilitat de re-
sistència entre les diferents capes de roca. Davant d’aquesta escarpa d’erosió al.lu-
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vial es localitza una forma lleugerament inclinada cap al riu. La relació entre l’es-
tratificació arqueològica i la successió terciària no està encara clara. El material ter-
ciari sembla cobrir la successió arqueològica quaternària. Aquest fet es pot explicar
per la presència d’un bloc de conglomerat caigut des de la paret o bé per l’existèn-
cia d’un petit abric format per l’aflorament de la lutita, més tova que el conglome-
rat. L’observació de camp no permet individualitzar cap bloc de conglomerat i, de
totes maneres, la presència d’un canal de regadiu impedeix la lectura estratigràfica
correcta. Sembla més probable que la situació observada sigui el resultat de la pre-
sència d’un abric. Aquesta hipòtesi haurà de ser esbrinada durant les pròximes in-
vestigacions de camp; en aquest cas, la porció de jaciment excavada fins ara repre-
sentaria l’exterior d’un petit abric.

El marc geomorfològic i quaternari de l’indret és complex, ja que l’àrea és un
punt de transició, de manera que resulta difícil relacionar-la amb altres àrees. Des-
taca, però, la situació geomorfològica, atès que en el curs del Francolí ja es va notar
que la terrassa al.luvial situada a 12-15 metres d’alçada sobre el riu és la més ben
conservada i desenvolupada. Probablement, la terrassa T2 del jaciment forma part
d’aquest sistema deposicional, que és el mateix dels jaciments de Pont de Goi i de
Picamoixons. Aquesta unitat fisiogràfica, per les dades conegudes fins al moment,
es va dipositar en fases avançades i tardanes del Pleistocè superior i va ser parcial-
ment arrasada per un engorjament del Francolí aproximadament al límit Pleistocè –
Holocè. Per tant, és probable que la superfície que erosiona l’estratificació arqueo-
lògica del jaciment pugui datar-se aproximadament al límit Pleistocè – Holocè i que
la terrassa T1 derivi d’un episodi deposicional holocè. Aquestes consideracions, si
són certes, podran permetre datar en un moment sense precisar entre LGM (Last
Glacial Maximum) i el Tardiglacial, la deposició de la seqüència arqueològica i l’o-
cupació del jaciment.

3.2. Seqüència estratigràfica

Durant els treballs d’excavació es va posar de manifest una seqüència estratigràfica
d’uns 150 centímetres de potència caracteritzada per una forta homogeneïtat que
feia difícil establir uns límits nets entre unitats estratigràfiques diferents. A més a
més, les restes arqueològiques apareixien de forma contínua, sense que s’hi obser-
vessin nivells estèrils a partir dels quals definir unitats arqueoestratigràfiques dis-
cretes. Una primera aproximació va permetre distingir dos conjunts estratigràfics,
en funció de les diferències en la coloració del sediment: un conjunt superior (A) de
tonalitat més fosca i un conjunt inferior (B), més vermellós. Al mateix temps, dins
de cadascun d’aquests conjunts es va distingir dues subunitats (A i A1, i B1 i B2,
respectivament) a partir de la presència més o menys important d’elements grollers
que provenen de la paret de conglomerat. Aquestes quatre unitats arqueoestratigrà-
fiques són la base de l’estudi arqueològic que presentarem a continuació. Posterior-
ment, l’estudi geoarqueològic del tall deixat per l’excavació va permetre obtenir
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una descripció més detallada de la seqüència estratigràfica, diferenciant fins a 8 uni-
tats. La correlació entre les unitats geoarqueològiques i els nivells arqueològics es
presenta a la figura 5.

H1 0 – 1/5 cm = nivell A p.p. (pro parte)
Nivell francollimós amb pedres comunes (ca. 20 % - ver H2); color 2.5Y4/3

(marró oliva); estructura granular fina feblement desenvolupada; sec, feble, porosi-
tat moderada (canals fins i mitjans), arrels escasses, matèria orgànica abundant i for-
ça descomposta; material fi carbonàtic i amb comunes làmines de mica; límit infe-
rior net i moderadament ondulat.

H2 1/5 – 23 cm = nivell A p.p.
Nivell francollimós amb pedres comunes (ca. 20%); les pedres són formades per

dominants còdols frescos (Ø màx. 3,0 cm – litologia: domina la calcària, hi ha quar-
sita rosada i sorrenca vermellosa del Buntsandstein) i escassos fragments de lutita
vermellosa, ambdós procedents del substrat prequaternari (Ø màx. 0,5 cm), fre-
qüentment meteoritzada; la fracció grava molt fina és comuna i formada per domi-
nants fragments subarrodonits; la disposició i l’orientació de les pedres tabulars i
allargades és casual; 2.5Y4/3 (marró oliva), amb taques vermelloses i groguenques
degudes als fragments de sorrenca i/o lutita meteoritzada; massiu; poc humit, feble,
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Figura 16. Columna estratigràfica.
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Nivell Leporidae Cervidae Ictiofauna Avifauna No identificats Total

C 1 1
D 3 3
I 4 4
J 4 1 1 1 31 38
K 2 1 16 19

TOTAL 6 2 1 1 55 65

Taula 3. Efectius totals de restes faunístiques per espècies i nivells arqueològics.

Figura 17. Secció nord del jaciment al quadre E31. Aquesta secció és la que correspon a
la columna descrita al text.
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porositat moderada (canals fins i mitjans), arrels escasses, matèria orgànica abun-
dant i ben descomposta; material fi carbonàtic i amb comunes làmines de mica gri-
sa-groguenca (moscovita i/o flogopita); alguns reompliments excrementals als ca-
nals; límit inferior gradual, lineal i arbitrari, definit per l’increment de les pedres.

H3 23 – 30 cm = nivell A1 p.p.
Caràcters iguals als d’H2, excepte per: granulometria feblement més gran; pe-

dres freqüents (ca. 30 %), amb aparició de fragments angulosos heteromètrics (Ø
màx. 10 cm) de conglomerat, amb inclinació variable (mai verticals), i de plaquetes
de lutita/sorrenca del substrat; també s’observa un increment de la mida màxima
dels còdols procedents del conglomerat (Ø màx. 6,5 cm); arrels freqüents; límit in-
ferior gradual, lineal i arbitrari, definit pel decreixement de les pedres.

H4 30 – 65 cm = nivell A1 p.p.
Llim arenós amb pedres comunes (caràcters com H2 excepte per la menor pre-

sència de còdols i la major presència de fragments de conglomerat); 2.5Y5/3 (ma-
rró oliva clar); massiu, poc humit, feble, porositat moderada (canals fins i mitjans),
arrels escasses, matèria orgànica comuna i ben descomposta; material fi carbonàtic
i amb làmines de mica; concrecions toves (soft concrecions) de micrita comunes,
disperses en el material fi; límit inferior gradual i lineal.

H5 65 – 75 cm = nivell B1
Caràcters iguals als d’H4, excepte per les pedres freqüents (ca. 35 % - caràcters

com a H4) que formen una stone-layer molt discontínua, amb fragments tabulars i
allargats subhoritzontals; límit inferior clar i lineal.

H6 75 – 115 cm = nivell B2 p.p.
Llim arenós amb pedres comunes (ca. 15 %) i més petites que a les unitats su-

perjacents, formades principalment per fragments subarrodonits de lutita vermello-
sa del substrat i subordinadament per fragments subangulosos de conglomerat i cò-
dols (Ø màx. per ambdós 2 cm), amb fragments tabulars o allargats orientats
subhoritzontals; 10YR5,5/4 (marró groguenc); massiu; poc humit, feble, porositat
escassa (canals fins i mitjans, packing voids), arrels molt escasses, matèria orgànica
escassa; material fi carbonàtic i amb làmines de mica; ocasionals fragments de car-
bó dispersos en la part inferior de la unitat; límit inferior clar i lineal.

H7 115 – 119 cm = nivell B2 p.p.
Caràcters iguals als d’H6, excepte per les pedres freqüents, principalment frag-

ments subangulosos orientats horitzontals de sorrenques del substrat; límit inferior
clar i lineal.

H8 119 – 125 cm = nivell B2 p.p.
Sorra llimosa; pedres comunes (ca. 15 %) formades principalment per frag-

ments subarrodonits i subangulosos, de grandària entre grava fina i molt fina, de lu-
tita del substrat; 10YR5,5/4 (marró groguenc); massiu; poc humit, solt (feble), po-
rositat escassa (canals fins i mitjans, packing voids), arrels molt escasses; límit
inferior abrupte i lineal.

Dins d’aquesta seqüència es distingeixen tres tipus d’aportacions sedimentàries:
1. Aportacions procedents del vessant, majoritàriament de l’erosió dels mate-
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rials terciaris. Es reconeixen diversos tipus d’aportacions dins d’aquest grup: 1a)
blocs de conglomerat procedents de la paret; 1b) còdols del conglomerat, que es van
deslliurar per processos d’alteració i posteriorment van caure de la mateixa paret;
1c) blocs de lutita; 1d) sorres i llims de la roca terciària que es van deslliurar per me-
teorització i es van acumular en l’estratificació arqueològica. Aquests materials són
presents a tota la successió, amb variació relativa a la seva abundància. Queda clar
que per avaluar la contribució dels diversos tipus de material fi serà necessària l’a-
nàlisi micromorfològica.

2. Materials derivats de l’acumulació per processos al.luvials. S’interpreta així
el material fi que forma la majoria de la massa de les unitats des d’H4 fins a H8. La
granulometria principalment arenosa del material, la geometria dels estrats i la dis-
minució de la granulometria cap amunt son caràcters que indiquen l’origen al.luvial
d’aquestes unitats. L’eventual anàlisi micromorfològica podrà comprovar la inter-
pretació. Cal destacar que en la seqüència s’observa una disminució de les aporta-
cions al.luvials i un increment de les aportacions del vessant.

3. Aportacions d’origen antròpic. Sembla que en totes les unitats el material fi
prové parcialment d’aportacions antròpiques de matèria orgànica, carbons de mida
variable i cendres.

Totes les unitats semblen derivar d’una sedimentació per energia baixa - mode-
rada procedent des de l’ENE, amb fases d’augment de l’energia causada sobretot
per les aportacions del vessant. Destaca l’escassa importància dels processos de bio-
turbació observats en el camp, que suggereix una velocitat de sedimentació relati-
vament elevada.

No es van reconèixer estructures sedimentàries clares, excepte per la gradació
normal de tot el conjunt, és a dir la disminució gradual de la granulometria cap a dalt.

3.3. Les restes lítiques

La distribució de les restes lítiques per nivells i categories estructurals es pot veure
a la taula 4. Les ascles i els fragments d’ascla són les categories més representades a
tots els nivells, amb percentatges molt similars. En general, les ascles senceres són
majoritàries, amb l’excepció del nivell B2, on els fragments ocupen el primer lloc.
Els nuclis són la categoria menys freqüent, amb un màxim de l’1 % al nivell A. En
canvi, els artefactes retocats estan ben representats, amb proporcions al voltant del
10 % a tots els nivells.

El sílex és pràcticament l’única matèria primera representada, amb percentatges
al voltant del 99 % a tots els nivells. La presència d’altres materials és purament tes-
timonial; s’han documentat només algunes restes de calcària i de quars. La calcària
està present a tots els nivells, mentre que el quars només ha estat trobat als nivells
B1 i B2. Totes les peces corresponents a aquests materials són ascles i fragments
d’ascla. Els nuclis i els artefactes retocats són sempre de sílex. És obvi que aquestes
dades proporcionen només una primera aproximació a les estratègies de captació de
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matèries primeres. Sembla clar que el sílex és el material seleccionat preferentment
en els processos de talla al llarg de tota la seqüència.

Entre els 348 artefactes retocats hi ha 20 peces dobles i una de triple, fet que re-
presenta un total de 370 tipus primaris. Les peces dobles mostren una àmplia diver-
sitat de combinacions; les més freqüents són les següents: rascadora-denticulat
(N=3), burí-burí (N=2), denticulat-denticulat (N=2), gratador-denticulat (N=2), gra-
tador-gratador (N=2) i gratador-truncadura (N=2). Proporcionalment, el denticulat
és el morfotipus que més tendeix a associar-se a altres grups tipològics en una ma-
teixa peça.

Les diferències entre els nivells s’aprecien amb més precisió en la distribució
per grups tipològics (taula 5). El gratador és el grup tipològic més representat a les
unitats superiors, especialment al nivell A1, on assoleix un màxim del 39 %. La seva
presència disminueix una mica als nivells inferiors, encara que es manté en percen-
tatges al voltant del 20 % i continua sent el tipus de retoc simple més representat. Es
tracta generalment de gratadors frontals simples, encara que les modalitats amb re-
toc lateral, ogivals i de musell també estan presents. Els denticulats mantenen una
representació important a tots els nivells, amb valors que oscil.len entre el 18 % dels
nivells A i B1 i el 9 % del nivell A1. Es tracta bàsicament de rascadores denticula-
des, encara que les osques també estan ben representades, especialment als nivells
B1 i B2. Les rascadores són molt poc freqüents, sense que hi hagi diferències signi-
ficatives entre els nivells. Són sempre rascadores laterals, generalment profundes.

Pel que fa als abruptes, la majoria dels grups tipològics mantenen una represen-
tació força homogènia al llarg de tota la seqüència. És el cas dels abruptes indife-
renciats, dels perforadors, i de les làmines i puntes de dors, encara que aquest darrer
grup mostra un descens sensible al nivell B1, on només arriba al 2 % del total de ti-
pus primaris. No obstant això, aquest descens es veu acompanyat per un increment
de les làmines de dors, de tal manera que el conjunt de peces de dors (làmines + pun-
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A A1 B1 B2 Total

Ascles 393 344 360 264 1.361
.44 .47 .46 .37 .44

Fragments 336 243 263 319 1.161
d’ascla .37 .33 .33 .45 .37
Ascles 49 39 51 48 187

fragmentades .05 .05 .06 .06 .06
Nuclis 12 7 5 2 26

.01 .009 .006 .002 .008
Artefactes 99 84 95 70 348
retocats .11 .11 .12 .09 .11

TOTAL 889 717 774 703 3.083
1 1 1 1 1

Taula 4. Distribució de les restes lítiques per nivells arqueològics i categories estructurals.
Freqüències absolutes i relatives.
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tes) assoleix valors molt similars a totes les unitats arqueològiques, al voltant del 
16 %. Pel que fa a les puntes de dors, és la punta de dors total el tipus primari més
representat, mentre que entre les làmines predominen les de dors profund. Les prin-
cipals diferències es troben en la representació de les truncadures, la qual s’incre-
menta considerablement als nivells inferiors, fins arribar a ser el grup tipològic més
freqüent, amb valors al voltant del 20 %. Les truncadures es distribueixen de forma
equitativa entre els tipus normal i oblic, encara que cal destacar l’important percen-
tatge que assoleixen les truncadures de delineació còncava, que representen el 57 %
del total.

Finalment, els burins mostren canvis importants al llarg de la seqüència. Són
molt poc freqüents als nivells inferiors, i la seva representació augmenta sensible-
ment als nivells A i A1. Es tracta en la major part dels casos de burins sobre pla. Les
modalitats sobre fractura, sobre truncadura, sobre retoc lateral i els burins díedres
també s’han documentat, si bé són poc representatius.

Amb aquestes dades es pot perfilar la dinàmica de canvi tipològic que es docu-
menta al Molí del Salt. La seqüència comença al nivell B2 amb uns conjunts on el
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A A1 B1 B2 Total

Simp. Ind. 5 7 11 6 29
.05 .08 .11 .08 .08

Rascadores 2 2 3 2 9
.02 .02 .03 .03 .02

Gratadors 31 34 20 16 101
.29 .39 .20 .21 .27

Denticulats 19 8 18 9 54
.18 .09 .18 .12 .14

Abruptes ind. 6 5 6 6 23
.06 .06 .06 .08 .06

Truncadures 5 5 21 17 48
.05 .06 .20 .23 .13

Perforadors 4 5 5 4 18
.04 .06 .05 .05 .05

Puntes de dors 10 2 6 5 23
.09 .02 .06 .07 .06

Làmines de dors 11 13 10 7 40
.10 .15 .10 .09 .11

Puntes de dors 1 1
truncades .01 .002

Làmines de dors 1 1
truncades .01 .002

Burins 11 7 1 3 22
.10 .08 .01 .04 .06

TOTAL 105 88 102 75 370
1 1 1 1 1

Taula 5. Distribució dels artefactes retocats per grups tipològics i nivells arqueològics.
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Figura 18. Artefactes retocats del nivell A.
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Figura 19. Artefactes retocats del nivell B1.
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retoc abrupte és predominant, bàsicament com a conseqüència de l’elevat percen-
tatge que assoleixen les truncadures. Cal destacar també la important representació
dels gratadors, denticulats i elements de dors i l’escassa presència dels burins. Al ni-
vell B1 s’observa ja un predomini del retoc simple, degut bàsicament a l’increment
en el percentatge de denticulats. No obstant això, la resta de característiques són si-
milars a les observades al nivell B2: predomini de les truncadures, gratadors i dor-
sos i gairebé absència dels burins. Aquesta estructura tipològica canvia sensible-
ment en arribar al conjunt estratigràfic superior. Aquest canvi s’observa ja
clarament al nivell A1 i està definit per un increment en el percentatge de gratadors,
que predominen clarament sobre la resta de grups tipològics i que determinen que el
retoc simple sigui a partir d’ara clarament majoritari. Això va acompanyat d’un des-
cens clar de les truncadures i d’un increment en el percentatge dels burins. La resta
de grups tipològics no experimenta canvis significatius, amb una bona representa-
ció dels elements de dors i dels denticulats. Al sostre de la seqüència (nivell A), con-
tinua la tendència observada al nivell A1, encara que cal destacar el descens en el
percentatge de gratadors en benefici dels denticulats.

Aquestes variacions no semblen respondre a canvis graduals al llarg de la se-
qüència, sinó a una diferenciació clara entre els dos conjunts estratigràfics, A i B, al-
menys en l’escala de resolució estratigràfica amb la qual estem treballant. Per aca-
bar de perfilar i visualitzar aquest canvi tipològic, hem fet una anàlisi de
correspondències que confirma el que hem dit a partir de l’estudi de la representa-
ció percentual dels diferents grups tipològics. Els resultats d’aquesta anàlisi se sin-
tetitzen a les taules 6 i 7 i a la figura 20. Les dues primeres dimensions reuneixen
gairebé el 95 % de la informació. El primer factor de variabilitat proporciona infor-
mació del conjunt de la seqüència, ja que tots els nivells arqueològics hi tenen con-
tribucions significatives. Pel que fa als grups tipològics, són les truncadures i els bu-
rins els que més hi contribueixen. L’oposició entre aquests dos grups defineix el
factor de variabilitat principal, amb els nivells B1 i B2 associats a les truncadures i
els nivells A i A1 associats als burins. El segon factor té una contribució menor i la
variabilitat que expressa afecta bàsicament la part superior de la seqüència, ja que
els nivells A i A1 representen el 94 % de la inèrcia d’aquesta dimensió. Ens informa
dels canvis que es produeixen dins del conjunt estratigràfic A i que es resumeixen en
l’associació entre el nivell A i el conjunt format pels denticulats i les puntes de dors.
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Dimensió 1 Dimensió 2

A .220 .466
A1 .228 .473
B1 .368 .018
B2 .184 .043

TOTAL 1 1

Taula 6. Contribució dels nivells arqueològics a la inèrcia de cadascuna de les dimensions
de l’anàlisi factorial de correspondències.
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3.4. Estudi zooarqueològic i tafonòmic

En el Paleolític superior, els lepòrids constitueixen un recurs abundant, comple-
mentari de les dietes altament especialitzades (Villaverde et al., 1996). En gene-
ral, se sol considerar els homínids com a principal agent acumulador d’aquests con-
junts, no obstant això, és necessari tenir en compte la caracterització de les
alteracions produïdes per altres predadors que també poden actuar sobre els con-
junts (Villaverde i Martínez Valle, 1992). En molts casos, fins i tot es pot do-
nar la interacció d’homínids juntament amb l’actuació d’aus i de petits i mitjans car-
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Dimensió 1 Dimensió 2

R .014 .000
G .116 .132
D .003 .296
A .000 .026
T .538 .011

Bc .003 .092
PD .015 .308
LD .019 .048
B .292 .086

TOTAL 1 1

Taula 7. Contribució dels grups tipològics a la inèrcia de cadascuna de les dimensions de
l’anàlisi factorial de correspondències.

Figura 20. Representació gràfica de l’anàlisi factorial de correspondències fet a partir de
la distribució dels grups tipològics per nivells arqueològics.
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nívors. L’actuació d’aquests s’identifica a partir d’ossos alterats per àcids salivars i
gàstrics, de solcs i depressions originades per les dents, així com per la presència de
copròlits i egagròpiles. Alguns dels predadors de lepòrids són el linx, el gat salvat-
ge, la guineu, el teixó i el gran duc. (Pérez Ripoll, 1993; Villaverde i Martínez
Valle, op. cit.). Quan actuen diferents agents és difícil discernir el principal cau-
sant del conjunt.

Els arguments que avalen els homínids com a agent acumulador en el Paleolític
superior de restes de conill són dos. En primer lloc, els patrons de fractura en els os-
sos llargs, que donen lloc a morfologies estandarditzades; així com la presència de
marques de tall. Aquestes estries se solen localitzar associades a l’escorxament i la
descarnació (Pérez Ripoll, 1992). No obstant això, aquestes es produeixen en ín-
dexs menors en els ossos de conill en comparació a les localitzades en les carcasses
d’animals de gran mida (Lyman, 1994).

Pel que fa a la fracturació antròpica dels ossos llargs s’identifica a partir de les
fractures destinades a separar les epífisis de les diàfisis per a l’obtenció del moll,
que creen morfologies estandarditzades. Aquesta activitat es relaciona principal-
ment amb els fèmurs i les tíbies, ja que aquests són els ossos més llargs de l’esque-
let d’un lepòrid, i que tenen més contingut de biomassa. D’aquestes parts anatòmi-
ques es recuperen principalment els cilindres diafisaris (Hockett, 1991).

L’activitat antròpica que es localitza en els ungulats és similar a la dels lepòrids,
ja que respon a un mateix objectiu: l’obtenció de la carn i del moll. Les espècies que
se solen localitzar són Capra pyrenaica i Cervus elaphus. Les restes d’aquests ani-
mals se solen trobar altament fracturades, característica que en moltes ocasions di-
ficulta la seva identificació anatòmica i taxonòmica.

El conjunt faunístic del Molí del Salt consta de 650 restes, de les quals el 88 %
del total de restes identificades pertanyen a lepòrids. Pel que fa als ungulats l’espè-
cie més abundant és la Capra pyrenaica amb un 8,5 % de representació en el total
dels nivells.

Els lepòrids són el taxó que presenta una major diversitat anatòmica. Els fèmurs
i les tíbies juntament amb les mandíbules són les restes més representades, tant te-
nint en compte l’NR com l’NME (nombre mínim d’elements).

En els ossos de lepòrid s’han localitzat les tres característiques que impliquen
processament antròpic: marques de tall, patrons de fracturació per al consum del
moll i termoalteracions. Les marques de tall es localitzen en húmers, tíbies, en un
radi/ulna i una mandíbula (figura 21). En la majoria dels casos aquestes estries es
disposen obliqües a l’eix longitudinal de l’os, solen ser estries poc profundes i es
presenten en forma de raspats i incisions aïllades; es troben, doncs, associades a ac-
tivitats de descarnació i escorxament.

Les porcions dels ossos llargs més abundants en el conjunt són els cilindres dia-
fisaris, principalment de tíbies i fèmurs (figura 22). L’activitat antròpica en aquests
ossos queda implícita a partir de la repetició en la fractura dels ossos llargs, així com
amb la presència d’osques en els plans de fractura.

Els ungulats presenten la mateixa variabilitat d’ícnies d’origen antròpic però en
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Figura 21. Detall d’un radi-ulna de lepòrid que presenta una sèrie d’incisions disposades
obliquament a la seva diàfisi.

Figura 22. Cilindres diafisaris de fèmurs de lepòrid on s’observa l’estandardització 
dels patrons de fractura.
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índexs molt més baixos. Les activitats identificades de la cadena operativa tècnica
en el processament dels animals han estat les incisions i la fracturació per a l’obten-
ció del moll. Els diferents estigmes localitzats, impactes, esclats corticals i cons de
percussió, són clars indicadors d’una fracturació mitjançant la tècnica de percussió
directa (figura 23).

Durant el Paleolític superior es dóna un increment de l’ús de l’os com a matèria
primera per fer diferents estris. Les tècniques emprades són múltiples, entre elles el
poliment dels ossos. En el Molí del Salt s’identificà un os que presentava un raspat
unidireccional generalitzat en tota la seva superfície i disposat longitudinalment a
l’eix sagital del fragment (figura 24). Després d’una anàlisi micromorfològica mit-
jançant una lupa binocular i un microscopi electrònic de rastreig, considerem que
aquest poliment s’ha pogut obtenir mitjançant dues tècniques: en primer lloc, mit-
jançant la fricció de la vora tallant d’un instrument lític sobre la resta. En aquest cas
l’os es mostraria com a objecte passiu. D’altra banda podria haver estat a causa del
raspamentt de l’os contra una enclusa, de manera que la resta actuà com a objecte
actiu.

El jaciment que ens ocupa respon a un comportament paleoeconòmic correspo-
nent a cronologies a partir del Paleolític superior. Una de les qüestions principals en
aquests tipus d’acumulacions és conèixer l’agent que en va ser la causa. En el Molí
del Salt l’activitat antròpica és abundant, i no s’han localitzat alteracions produïdes
per altres predadors. S’han identificat totes les ícnies produïdes pels homínids en
l’aprofitament de les carcasses de lepòrids.
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Figura 23. Fragment de fèmur de Cervus elaphus i fragment d’húmer de Capra pyrenaica
amb fracturació antròpica. En les fractures longitudinals es poden observar morfologies

còncaves com a resultat d’aquesta activitat.
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Pel que fa als ungulats es dóna una direccionalitat cap als de talla mitjana, prin-
cipalment Capra pyrenaica, encara que la seva explotació es veu complementada
amb Cervus elaphus i Sus scropha.

La cadena operativa tècnica en l’explotació de la biomassa dels animals s’ha do-
cumentat completa: des de l’aprofitament de la carn fins a la fracturació intenciona-
da dels ossos per a l’obtenció del moll. D’altra banda, es pot induir l’ús de l’os com
a matèria primera per a l’elaboració d’estris.

3.5. Conclusions

Els treballs arqueològics fets al Molí del Salt han posat de manifest l’existència d’un
nou jaciment paleolític en estratigrafia a la conca del Francolí. Si bé el jaciment ja
era conegut com una localització de superfície, la nostra intervenció ha permès po-
sar de manifest no solament l’existència de restes arqueològiques en posició estrati-
gràfica sinó també una seqüència arqueològica d’amplitud encara incerta però que
aportarà sens dubte dades molt valuoses per definir l’evolució de les cultures pale-
olítiques al sud de Catalunya. La intervenció feta al juny del 1999 va tenir un ca-
ràcter molt preliminar, amb l’objectiu de documentar els trets fonamentals de la se-
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Figura 24. Imatge obtinguda amb el microscopi electrònic de rastreig on es poden
observar les estries producte d’un raspat antròpic.
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qüència estratigràfica, tant des del punt de vista cultural com geoarqueològic, cro-
nològic i paleoambiental. Malgrat això, intentarem plantejar unes primeres conclu-
sions la confirmació de les quals, no cal dir-ho, dependrà dels resultats proporcio-
nats per treballs posteriors.

Per fer una atribució cronològica precisa caldrà esperar els resultats de les data-
cions per carboni 14 AMS que s’estan fent al Laboratoire des Sciences du Climat et
de l’Environnement de Gif-sur-Yvette. Fins llavors, qualsevol intent d’interpretació
cronocultural del jaciment s’ha de fer en funció de les dades proporcionades pel re-
gistre lític i, especialment, la classificació tipològica dels artefactes retocats.

L’anàlisi tecnològica dels nuclis i les ascles ha mostrat la utilització de mètodes
d’explotació laminar, que si bé no es tradueix en un predomini de les làmines en el
conjunt, sí mostra el coneixement i domini d’aquestes tècniques. Això i els tipus
d’artefactes retocats documentats (gratadors, burins, dorsos, truncadures...) ens in-
diquen clarament que ens trobem davant d’una seqüència corresponent al Paleolític
superior i/o a l’Epipaleolític, fet que ja es deduïa també de la posició geomorfològi-
ca del jaciment. Aquest ventall d’artefactes és habitual, per altra banda, en els jaci-
ments atribuïts al Paleolític superior final (Magdalenià superior) i a l’Epipaleolític
microlaminar documentats al vessant mediterrani de la península Ibèrica.

Com hem indicat a l’apartat de la indústria lítica, a la seqüència del Molí del Salt
es poden diferenciar, des del punt de vista tipològic, dos trams ben diferenciats, un
d’inferior, al qual corresponen els nivells B2 i B1, i un altre de superior, en el qual
s’integren els nivells A1 i A. La nitidesa amb què s’han diferenciat aquests dos mo-
ments, per altra banda, confirma l’estructura de l’estratigrafia en dos conjunts prin-
cipals, proposada durant els treballs de camp, la qual cosa és molt important tenint
en compte el caràcter homogeni del dipòsit sedimentari i la dificultat d’establir amb
precisió els límits entre les unitats estratigràfiques.

Dels dos conjunts esmentats, el superior és el que mostra unes afinitats més cla-
res amb els conjunts del Paleolític superior final i l’Epipaleolític documentats fins
ara al sud de Catalunya. A la Font Voltada (Sarral, Conca de Barberà), jaciment da-
tat en 10.920(240 BP, els gratadors, amb percentatges al voltant del 30 % també són
clarament dominants, mentre que els burins assoleixen proporcions molt més bai-
xes. Destaca també la forta presència dels denticulats, que arriben gairebé al 18 %,
valor pràcticament idèntic al que es documenta al nivell A del Molí del Salt. Els dor-
sos, làmines i puntes, són només una mica més abundants. Aquests paral.lelismes
s’observen també en la presència d’alguns tipus primaris, com els gratadors ogivals
o el predomini dels burins sobre pla o fractura (Mir i Freixas, 1993).

El predomini dels gratadors sobre els burins i l’elevat percentatge dels denticu-
lats s’aprecia també a Picamoixons (Valls, Alt Camp), jaciment que ha proporcionat
diverses datacions entre els 11.055(90 i els 9.170(80, encara que els burins són una
mica més abundants, i arriben fins al 13 % del total de restes retocades (Allué et
al., 1992). Malgrat el reduït nombre de peces retocades que s’han recuperat, una es-
tructura semblant es pot reconèixer a la Balma de la Vall (Montblanc, Conca de Bar-
berà), on també predominen els gratadors, hi ha una presència significativa de den-
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ticulats i dorsos, i els burins són poc freqüents. Aquest jaciment ha estat enquadrat
en el Paleolític superior final o els inicis de l’Epipaleolític (Adseries i Solé, 1994).

Per tant, el conjunt superior del Molí del Salt mostra una estructura tipològica
molt similar a la dels jaciments més propers (Font Voltada, Picamoixons, Balma de
la Vall), les datacions d’alguns dels quals ens situen en un període al voltant dels 11-
10 ka BP. Altres jaciments caracteritzats pel mateix predomini dels denticulats se-
rien Sant Gregori i l’Areny, encara que en aquests casos cal tenir present que es trac-
ta d’excavacions antigues i que, especialment en el cas de Sant Gregori, el dipòsit
estratigràfic ha sofert importants processos d’alteració. Per altra banda, aquests ja-
ciments es diferencien del conjunt superior del Molí del Salt en el baix percentatge
que assoleixen els burins. També s’aprecien similituds amb la Cativera, si bé caldria
disposar d’una mostra més representativa dels conjunts lítics documentats a cadas-
cun dels seus nivells arqueològics. El Molí del Salt s’allunya en canvi dels jaci-
ments de Margalef de Montsant, que es caracteritzen pel predomini dels dorsos, així
com de jaciments com la Bauma de la Peixera d’Alfés o Mallada, que es caracterit-
zen per percentatges de burins que s’equiparen o fins i tot superen els de gratadors.
De fet, l’increment en les freqüències de gratadors en detriment dels burins ha estat
considerat com una de les tendències evolutives més clares dins del segment crono-
lògic que abraça el Magdalenià superior final i l’Epipaleolític microlaminar (Aura
i Pérez Ripoll, 1995); aquesta evolució aniria acompanyada també d’un augment
en el nombre de denticulats i, en general, de l’anomenat grup del substrat.

A diferència del que passa amb la indústria lítica del conjunt superior, no es do-
cumenta en aquesta zona cap conjunt similar al documentat al conjunt inferior del
Molí del Salt, que, recordem-ho, es caracteritza per l’alt percentatge que assoleixen
les truncadures. Per trobar una estructura tipològica similar hem d’anar fins a la pro-
víncia de Castelló, concretament fins al jaciment de Cova Matutano (Olària,
1999). Les seqüències documentades als sectors 1 i 2 d’aquest jaciment mostren un
increment significatiu de les truncadures cap als nivells superiors, especialment clar
als nivells 1 i Sup del sector 1 (amb un 15,1 % i un 21,2 % de truncadures, respec-
tivament) i als nivells 3, 2, 1 i Sup del sector 2 (amb valors compresos entre el 12,2
% i el 15,4 %). Aquests nivells es caracteritzen, a més a més, per alts percentatges
de gratadors, denticulats i rascadores, així com per uns percentatges de dorsos i bu-
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A A1 B B1 B2 Total

Lepòrids 24(96%) 31(73,9%) 9(100%) 114(88,4%) 193(88,9%) 371(88%)
Capra pyrenaica 1(4%) 5(12%) – 9(6,9%) 21(9,6%) 36(8,5%)
Cervus elaphus – 2(4,7%) – 5(3,9%) 1(0,5%) 8(1,9%)
Sus scropha – 2(4,7%) – 1(0,7%) 1(0,5%) 4(0,9%)
Vulpes vulpes – 2(4,7%) – - 1(0,5%) 3(0,7%)

TOTAL 25 42 9 129 217 422

Taula 8. NR (nombre de restes) per taxó en cada un dels nivells excavats durant la
campanya de 1999 al Molí del Salt.
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rins força baixos, generalment inferiors al 10%. El nivell 2 del sector 2 ha estat da-
tat per carboni 14 en 11.410±610 i 11.590±150, mentre que el nivell 3 del mateix
sector ha proporcionat una datació de 12.520±350. Aquestes datacions ens situen en
un moment cronològic immediatament anterior al suggerit per les datacions dels ja-
ciments que, com la Font Voltada o Picamoixons, mostraven més punts en comú
amb el conjunt superior del Molí del Salt.

La relació entre els burins i les truncadures observada a Cova Matutano és es-
pecialment interessant. En aquest jaciment, els nivells superiors de la seqüència es
caracteritzen per alts percentatges de burins, sobretot als nivells 6 (datat en
13.960±200) i 5 del sector 1, en el qual arriben a ser el grup tipològic predominant,
amb valors del 35,8% i el 26%, respectivament. En aquests nivells les truncadures
tenen uns percentatges força baixos. A partir d’aquí, es produeix un descens pro-
gressiu en les freqüències de burins que va acompanyat d’un increment dels grata-
dors i de les truncadures, fins arribar a l’estructura tipològica ja comentada als ni-
vells superiors. És una evolució similar a la documentada al Molí del Salt, encara
que en sentit invers. Al jaciment de Vimbodí són els nivells basals els que mostren
elevades freqüències de truncadures, mentre que als nivells superiors el descens en
la proporció de truncadures va acompanyada d’un increment significatiu dels bu-
rins.
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NME
Lepòrids C. pyrenaica C. elaphus S. scropha. V. vulpes 

TOTAL
d e s/p D e s/p d e s/p D e s/p D e s/p

Crani – – 5 – – – – – – – – – – – – 5
Mandíbula 49 42 – 1 1 1 – – – 2 1 – 1 – – 98
Vèrtebra – – 1 – – 1 – – – – – – – – – 2
Costella – – 1 – – 1 – – 1 – – – – – – 3
Escàpula 3 2 – 1 – – – – – – – – – – – 6
Húmer 9 11 – 3 2 – – – – – – – – – – 25
Radi 6 6 – 1 1 1 1 – – – – – – – – 16
Ulna 7 3 – – – – 1 – 1 – – – – – – 12

Metacarp – – – 1 1 – – – – – – – – – – 2
Coxal 14 10 – – – – – – – – – – – – – 24
Fèmur 23 22 – – 1 – 2 1 – – – – – – – 49
Tíbia 28 39 – 2 3 – – 1 – – – – – – – 73

Astràgal – – – – – – – 1 – 1 – – – – – 2
Calcani 1 1 – 1 1 – – – – – – – – – – 4

Metatars 2 1 4 – – 1 – – – – – – – 1 – 9
Falange – – – – – 2 – – – – – – – – – 2

TOTAL 290 27 9 4 2 332

NMI 57 4 3 3 2 69

Taula 9. NME per a cada taxó identificat i NMI. Aquests índexs s’han calculat
independentment per a cada nivell, tenint en compte per a cada element la posició i l’edat

de mort dels animals.
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La comparació entre el registre lític del Molí del Salt i dels jaciments arqueolò-
gics més pròxims ens situa en un lapse temporal comprès entre els 13.000 i els
10.000 BP, és a dir, en el marc del Magdalenià superior final i de l’Epipaleolític mi-
crolaminar inicial. En qualsevol cas, cal recordar una vegada més que les variacions
en la composició litològica dels conjunts no tenen només un significat cronològic,
sinó que també hi intervenen factors relacionats amb el tipus d’ocupació, la funcio-
nalitat o la variabilitat en la distribució espacial del registre. La incidència d’aquests
factors al Molí del Salt encara no es pot controlar donat l’estadi inicial del nostre
projecte de recerca. Les variacions observades entre els diferents conjunts que hem
presentat evidencien la gran variabilitat que caracteritza les indústries lítiques d’a-
quest període, variabilitat que fa difícil establir seqüències de canvi unilineals vàli-
des per a tota la regió mediterrània. El fet que les similituds més clares, almenys pel
que fa al conjunt superior del Molí del Salt, s’hagin trobat als jaciments més pro-
pers, situats en la mateixa unitat geogràfica, aconsella, per altra banda, no oblidar la
importància que poden tenir els fenòmens de regionalització en un context marcat
per la diversificació de les fàcies industrials. Aquesta diversificació ha estat expli-
cada en funció d’uns models territorials i econòmics més acotats i de tipus logístic,
dins dels quals s’hauria produït una ampliació de l’espectre de recursos explotats
(Villaverde i Martínez Valle, 1995: 90). En qualsevol cas, els resultats de les
datacions radiomètriques són fonamentals per establir amb més precisió la posició
del Molí del Salt dins la seqüència arqueològica regional.
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Recuperació de restes arqueològiques
afectades per la construcció de
l’embassament de Rialb 
(Noguera i Alt Urgell)
FCO. JAVIER NAVARRO CHUECA, FRANCISCO ROMEO MARUGÁN,
JOSÉ IGNACIO LORENZO LIZALDE, JAVIER CABELLO GARCÍA

Dins el projecte de construcció de l’embassament de Rialb s’ha contemplat la salva-
guarda del patrimoni històric que quedarà submergit en les aigües de l’embassament
o del que es localitza dins la zona afectada per aquesta construcció. En aquest sentit
s’ha fet un treball exhaustiu d’excavació, trasllat i restauració de tots els monuments
que hi havia. Les investigacions arqueològiques han estat fetes per un equip inter-
disciplinari d’especialistes en arqueologia (prehistòrica, clàssica i medieval), antro-
pologia, restauració, arqueoanalítica (paleobotànica, paleozoologia, litologia, etc.),
topografia i dibuix arqueològic. Les característiques específiques de la intervenció
arqueològica, és a dir, l’excavació integral dels jaciments, ha permès de recuperar,
en aquells que estaven prèviament excavats, tota la informació que hi havia amb una
metodologia actualitzada. A l’aportació científica indubtable que aquesta intervenció
tindrà per al coneixement del passat històric d’aquest territori, s’hi ha d’afegir la po-
sada en valor d’un seguit de monuments que gairebé tots es trobaven en un estat de
conservació lamentable. En aquestes línies es recullen els resultats preliminars de les
intervencions. Pel fet que l’espai de què disposem és reduït hi ha molts aspectes de
la investigació, com l’estudi lític detallat de la cova del Segre, que no hi apareixen i
que seran objecte de publicacions detallades atès el gran interès científic que tenen.

La Cova del Segre

1. Introducció

La cova del Segre es troba a la Baronia de Rialb (Noguera) al costat del mateix llit
del riu Segre, al marge dret. La boca és orientada a l’est i té una profunditat variable
de cinc a sis metres, per uns quaranta de longitud màxima. En alguns punts s’hi
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troben enormes blocs de pedra sorrenca amb conglomerats intercalats despresos
de la pròpia visera rocosa. La van descobrir i hi van fer una prospecció l’any 1915
l’insigne prehistoriador P. Bosch Gimpera i T. Boix. Posteriorment, el 1917, va ser
excavada per J. Serra Vilaró. Segons el seu excavador, la cova del Segre presenta
dos moments d’ocupació representats per uns nivells de cendres separats per un es-
trat corresponent a una crescuda del Segre (llim b-c). Finalment, l’abric va ser to-
talment omplert per una altra crescuda (d-e) que va reblir definitivament la cova i
que va assolir més de cinc metres d’alçada. La cronologia proposada per J. Serra Vi-
laró per a aquests nivells correspon a un genèric «Neolític» per al nivell inferior, i
començaments del ferro (Hallstàttic) per al superior (Serra Vilaró, 1918: 26).

2. La intervenció arqueològica de 1999

És en aquest punt que fem, uns anys després, la nostra excavació, que es va desen-
volupar entre els dies 18 de març i 28 d’abril de 1999. En conjunt s’ha intervingut
en una superfície estimada de 187 metres quadrats, dels quals al voltant de 20,5 per-
tanyien a la mera neteja superficial de la roca base del jaciment, per la qual cosa 
s’han excavat totalment o parcialment un total de 166,5 metres, amb una valoració
estimada de 99,9 metres cúbics com a volum total extret.

a) Plantejament metodològic de l’excavació

L’excavació, o millor dit, «reexcavació» de la Cova del Segre s’ha plantejat seguint un
esquema tripartit segons la pròpia orientació natural d’aquesta: és a dir, en tres zones o
sectors: el septentrional o nord, el central i el meridional o sud, respectivament. El pri-
mer objectiu que ens vam plantejar a l’inici de la nostra intervenció va ser la realització
d’uns sondejos previs que ens guiessin durant el desenvolupament del procés d’exca-
vació; en aquest sentit vam fer un sondeig en banda que tallés el dipòsit de la cova lon-
gitudinalment. Aquesta banda (banda E) va permetre la doble lectura dels perfils est i
oest i així es va poder apreciar l’existència de nivells arqueològics clars en el sector
central, per la qual cosa vam començar l’excavació en àrea en aquesta zona concreta.
Des d’aquest sector central es van anar unificant les diferents àrees de treball, tant cap
al nord com cap al sud. Tanmateix, la caracterització arqueològica dels diferents sectors
era ben diferent. El sector septentrional va ser sondejat estratigràficament en un punt en
el qual hi ha a la paret rocosa marques i entalles de pals per sostenir un sostre volat
en un vessant. A més, també es creia que aquí potser s’hi conservava l’antiga terrera de
l’excavació de Serra Vilaró (1917), dada que no va ser contrastada en el registre ar-
queològic. En aquest sector tots els sondeigs foren absolutament negatius, llevat a l’à-
rea situada just sota l’extrem de la visera rocosa i cap a la part més interior d’aquesta.
Mancava, doncs, localitzar la connexió d’aquest punt amb el sector central, sobretot te-
nint en compte que aquí el sòl rocós, segons tots els indicis, ja fou excavat per Serra Vi-
laró. Després d’arribar a aquest darrer objectiu, vam abandonar aquest sector.
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El sector meridional o sud semblava a priori el més interessant de la cova per-
què es trobava «encaixonat» per una enorme visera caiguda diagonalment en el seu
vessant oriental al costat de diversos fragments d’altres grans roques. Hi havia, a
més, superficialment una estructura a tall de mur (UE 2004) parcialment recolzat en
una altra gran roca caiguda de la cova (UE 2003); al seu costat vam documentar un
esllavissament (UE 2003) la dispersió del qual afectava tot l’espai cobert per la vi-
sera rocosa i servia de nexe d’unió amb el sector central. Malgrat tots aquests indi-
cis la documentació arqueològica ha estat molt parca quant a resultats objectius,
amb l’excepció d’una sitja excavada a la roca voltada de diversos forats de pal (UE
2006) i un vas ceràmic brunyit troncocònic i de fons pla pràcticament complet re-
cuperat a l’extrem sud recolzat a una lleixa de margues. De les dues troballes s’han
pres mostres per fer-ne l’analítica paleocarpològica i antracològica corresponent.

El sector central ha estat el que ens ha permès una documentació arqueològica
més bona, a causa fonamentalment de la concentració més gran de materials arqueo-
lògics recuperats, però sobretot, a causa de l’existència d’una llar de foc ben cons-
truïda i conservada (UE 2001) de la qual també hem recollit en distintes cotes, restes
orgàniques –fonamentalment, petits trossets de carbó– per fer-ne la datació radiocar-
bònica, a més de materials per a l’anàlisi sedimentològica corresponent. Aquesta ma-
teixa llar de foc, en el seu nivell inferior ens va aportar una troballa significativa: ens
referim a un micròlit geomètric (G10) amb un retoc amb doble bisell, característic del
Neolític antic-ple. També en aquesta zona central de la Cova del Segre vam recupe-
rar una petita aixa monobisellada de superfície completament polida, i també algunes
laminetes de sílex melat amb talons facetats prop d’una gran roca caiguda de la vise-
ra (UE 3001) l’interès de la qual es trobava en el fet que «segellava» un nivell infe-
rior anterior al bronze final, com van demostrar les restes d’una llar arrasada (UE
2005), que recolzaven damunt aquesta roca caiguda en un moment clarament ante-
rior. Evidentment, així que es va demostrar aquest fet, vam concentrar els nostres es-
forços a excavar aquest nivell inferior per documentar les seves restes de cultura ma-
terial a més de recuperar elements de tipus orgànic que permetessin establir la seva
datació absoluta. Finalment vam localitzar sota d’aquest gran fragment de visera un
lot interessant de diversos còdols de cornubianita els contorns llargs dels quals havien
estat desbastats somerament i feien la impressió inicial que es tractava d’un autèntic
«dipòsit» de destrals en fase d’execució que formaven clarament un «conjunt tancat»
al costat del qual aparegué un interessant fragment de bol neolític amb decoració ex-
terna impresa a la vora. La datació per carboni 14 ens permetrà de conèixer amb més
precisió la cronologia d’aquest primer moment d’ocupació de la Cova del Segre.

b) Els resultats: nivells estratigràfics i estructures

La nostra excavació ha seguit un model mixt entre la clàssica quadrícula per a la lo-
calització topogràfica dels materials arqueològics mobles i les estructures i el siste-
ma matricial de Harris. Els eixos d’abscisses (Y) i ordenades (X) es creuaren en el
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seu corresponent punt 0 al sector central de la Cova del Segre, i situaren els nombres
parells cap al nord i els imparells cap al sud, i les lletres majúscules cap a l’interior
de la visera rocosa, és a dir, amb orientació general cap a l’oest. No fou necessària la
creació de lletres primeres en direcció est davant la proximitat del riu Segre. Hem uti-
litzat bàsicament la quadrícula d’1 metre de costat o 1 metre quadrat de superfície,
dividida en quatre sectors de 50 centímetres de costat. Si observem l’estructura ma-
tricial bàsica que resulta del procés d’excavació que hem desenvolupat en la nostra
intervenció arqueològica, podem apreciar que, en general, a penes coincideix amb la
presentada per J. Serra Vilaró, ja que, almenys en el nostre cas, sols hem pogut do-
cumentar un clar nivell ocupacional corresponent a un moment del bronze final en-
cara per determinar. Aquest nivell arqueològic es correspon amb el 1003 als sectors
meridional i septentrional, respectivament, si bé ha estat localitzat molt alterat i de
forma discontínua; en canvi, al sector central, aquest genèric nivell del bronze final
presentava una conservació més bona que ha permès fins i tot una certa matisació in-
terna (nivells 1005 i, sobretot, 1006). És destacable el fet de l’existència d’un nivell
«segellat» (1007) anterior als nivells del bronze final, ja que d’aquest moment vam
documentar les restes d’una llar (2005) que reposaven damunt la visera. Tenim raons
suficients per concretar en un moment neolític el desenvolupament arqueològic d’a-
quest nivell 1007 com comentarem després en referir-nos a la descripció general dels
materials arqueològics documentats. Un nivell cendrós (1008) i blanquinós pertanyia
a una sitja o estructura en cubeta (2006) voltada de diversos forats de post, excavada
a la mateixa roca. Per aclarir punt per punt cada unitat estratigràfica documentada a
la Cova del Segre vam passar a referir-les per ordre de nivells (1001 en endavant) o
unitats estratigràfiques, estructures (2001, 2002…) i fragments rocosos caiguts de la
visera (3001 i 3002). Al sòl rocós base de tot el complex estratigràfic, li hem donat la
referència 1100. (Vegeu la matriu adjunta.)

c) Els resultats: els materials arqueològics

Durant els 24 dies invertits en el procés d’excavació, s’han recuperat un total de 3.105
elements d’interès arqueològic a la Cova del Segre, repartits de la manera següent:

La totalitat del material recuperat ha estat netejat, siglat i inventariat amb l’ex-
cepció lògica de les mostres sedimentàries per a les corresponents analítiques perti-
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Material Número Porcentaje

Lític 1.374 44,25 %
Ceràmic 1.193 38,42 %
Ossi 530 17,06 %
Malacològic 7 0,22 %
Metàl·lic 1 0,03 %

TOTAL 3.105
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nents (paleocarpològica, palinològica i antracològica), com també les mostres per a
la datació absoluta radiocarbònica (majoritàriament carbonets de les llars).

En observar el quadre precedent, la primera impressió resulta certament sorpre-
nent, ja que el recompte dóna un nombre superior de materials lítics que de materials
ceràmics, la qual cosa ens ha portat a iniciar-ne l’estudi detallat, amb l’esperança que,
en acabar-lo, puguem comprendre millor les enigmàtiques indústries lítiques sobre
còdols de les terrasses del Segre i d’altres àrees no gaire allunyades de Lleida i els
seus voltants, com passa als encontorns del riu Cinca a l’altura de Fraga, per posar
un exemple significatiu.

Els materials lítics: Com ja hem comentat comprenen el percentatge més im-
portant dels materials arqueològics de la Cova del Segre, dels quals la major part cor-
responen a materials lítics tallats sobre rierencs, primera matèria abundantíssima al
llarg de tota la llera del riu Segre. Aquest caràcter «oportunista» en l’aprofitament
primari d’un recurs lític molt fàcil d’obtenir, significa l’enorme quantitat d’elements
lítics sobre aquesta mena de suports de tipus «cornubianites» que han estat matisa-
des petrològicament per un geòleg especialista. Davant aquesta astoradora abun-
dància d’estris i deixalles de talla sobre rierenc, contrasta la relativa escassetat dels
efectius tallats sobre sílex, que en total sols arriben als 57 exemplars documentats
(4,14 % respecte del total dels materials lítics), dels quals la major part estan reto-
cats o presenten talons facetats, la qual cosa ens indica indirectament el seu alt apro-
fitament tècnic i tipològic. També destaquen, més pel seu interès interpretatiu que
pel seu nombre total, els dos exemplars polits, un dels quals és una aixa petita mo-
nobisellada sobre una roca verdosa i una petita destral amb tall en doble bisell sobre
un petit còdol fosc del qual sols s’havia treballat la zona activa del tall. És interes-
sant la presència no gaire alta però sí, constant d’exemplars necessaris en un hàbitat
estable com el que ens ocupa: ens referim a estris com molins tant fixos com mo-
les volanderes, matxucadors i boles o esferoides, com també allisadors o polidors,
percussors, «fitxes» retallades, etc. De tots aquests n’hem localitzat 22 elements
(1,60 % respecte del total dels materials lítics). Dins els exemplars tallats sobre cò-
dols de cornubianites destaquen pel seu alt nombre els estris tallants o «ganivets»,
amb 171 elements, amb els quals hem creat una sèrie tipològica de nou encuny ba-
sada en la presència/absència de restes corticals i del seu ús distint com a eina de tall
o element de recolzament (dors) en l’acció de tallar. Hem distingit un total de vuit
subtipus diferents seriats mitjançant numeració romana. Un altre conjunt lític d’alt
interès interpretatiu està formant un autèntic dipòsit de treball sota la visera caiguda
del sector central (3001) que, no ho oblidem, segellava el nivell inferior (UE 1007)
al qual pertanyen aquests còdols. Tots ells presenten, com ja avançàvem en parlar
del sector central, els seus contorns llargs treballats per amplis retocs abruptes o se-
miabruptes i quedaven sense treballar els suposats talls. Semblen un dipòsit de des-
trals en procés d’elaboració.

Ceràmica: A primera vista sembla estrany que numèricament i proporcional-
ment, siguin més grans els efectius lítics que els ceràmics ja que generalment els
materials ceràmics solen ocupar els primers llocs quant a representació global dels
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materials arqueològics, per davant de tots els altres. Això no obstant, hem de tenir
sempre present que en el nostre cas es tracta de materials resultants d’un procés de
reexcavació, per la qual cosa les conclusions a les quals arribem sempre s’hauran
de matisar amb l’estudi complementari dels materials exhumats per J. Serra Vilaró el
1917, actualment dipositats en el Museu Diocesà de Solsona (Solsonès). Al costat
d’aquesta premissa bàsica, que a més és ampliable a tots els altres materials arqueo-
lògics de la nostra intervenció, ens sorprèn igualment l’alt grau de fragmentació de
la ceràmica en general, fet que demostra clarament l’efecte devastador que les dife-
rents crescudes estacionals del riu Segre han pogut tenir sobre els dipòsits deixats
sense excavar per J. Serra Vilaró. Entre els materials ceràmics recuperats destaquen
les ceràmiques acanalades, característiques dels camps d’urnes del bronze final, que
han aparegut especialment concentrats en els nivells 1005 i 1006 del sector central,
clarament associades a estructures de llar com la 2001. La ceràmica d’emmagatze-
mament, de seccions gruixudes, acostuma a no tenir decoracions, i si les té, es re-
dueixen a aplicacions plàstiques de cordons digitats, de vegades entrecreuats. Els
seus acabats tendeixen a ser barroers. També destaquen els mamellons, en ocasions
allargats, al costat de la vora dels vasos, alguns amb fons corbs i sempre amb un aca-
bat brunyit fi. Com un cas excepcional destaquem el bol neolític amb decoració im-
presa a la vora localitzat prop la visera caiguda (3001), i que pertany a la UE 1007.
Encara que els acabats solen ser barroers, moltes vegades en funció dels desgrei-
xants quarsítics emprats, trobem una proporció significativa d’acabats brunyits i/o
espatulats, que proporcionen a la superfície de les parets ceràmiques unes tonalitats
fosques brillants característiques, que també són resultat en certa mesura de la seva
majoritària cocció reductora.

Elements ossis: Si bé els seus efectius no són gaire abundants, ja que excedeixen
poc més del mig miler, l’estudi d’aquests elements és molt interessant per compren-
dre la relació de l’home prehistòric amb l’entorn que l’envoltava i la seva explota-
ció corresponent, ja fos cinegètica o ramadera. Presenten al seu torn una gran frag-
mentació que sembla una característica comuna a gairebé la totalitat dels materials
arqueològics recuperats en la nostra intervenció. A manca d’un estudi detallat per
part d’un especialista, destaca entre els materials un fragment d’ullal de porc senglar
amb unes marques o incisions, potser decoratives, en el seu extrem defensiu. No
hem d’oblidar l’entorn circumdant de la Cova del Segre: el mateix riu actua com un
autèntic «imant» que atrau nombroses espècies susceptibles de ser caçades, algunes
tan emblemàtiques del paisatge com els anàtids. Ens ha sorprès també en part l’e-
xistència nul.la d’indústria òssia entre els materials documentats per nosaltres, ja
que se’n coneixien precedents positius entre els materials dipositats a Solsona.

Elements malacològics: Es redueix a un total de 7 elements entre els quals des-
taca un fragment de petxina de vora ondulada que va poder ser utilitzada per a la de-
coració de peces de ceràmica; la resta són simples closques de caragols localitzades
en un nivell arqueològic.

Metall: l’únic exemplar consisteix en un fragment informe de ferro, potser rela-
cionat amb un hàbitat residual troglodític de la Cova del Segre en època plenament
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històrica, o bé ha pogut ser arrossegat pel mateix Segre en una de les seves crescu-
des. Les nostres esperances de trobar algun exemplar metàl.lic en coure o bronze es
van esvair, malgrat que J. Serra Vilaró localitzés en la seva excavació de 1917 una
punta de fletxa d’aletes dissimètriques que ell va anomenar «ham», algun fragment
d’argolla o anell i un magnífic motlle en pedra sorrenca de fosa per a punxons.

3. Conclusions preliminars

«La prehistòria tradicional davant les noves tendències en investigació»: així es po-
dria resumir l’esforç investigador que haurem de fer amb els materials arqueològics
rescatats de les entranyes de la Cova del Segre. En efecte, en la investigació espe-
cífica sobre els materials arqueològics recuperats durant la nostra intervenció de
1999 hem de complementar amb una activitat gairebé «detectivesca» l’estudi co-
rresponent dels materials recuperats en la ja «llegendària» excavació de 1917 amb
J. Serra Vilaró al capdavant. Aquests elements d’interès arqueològic estan dipositats
en el Museu Diocesà de Solsona i ja van ser publicats d’una manera excel.lent per a
la seva època, el 1918. Falta, com és lògic suposar, una actualització de l’estudi d’a-
quests materials, readaptant termes i denominacions com «hallstàttic», en un mo-
ment en què ni tan sols existia el terme de «camp d’urnes» (Urnenfelder). Al mateix
temps s’hauran d’aplicar tècniques d’investigació complementàries que el 1917-
1918 ni tan sols es podien imaginar, com els estudis sedimentològics (paleocarpo-
logia, antracologia, palinologia) o l’analítica radiocarbònica de datació absoluta
(carboni 14). Tanmateix, i abans de desenvolupar aquesta part de la investigació
creiem que ja ens trobem en condicions de, com a mínim, poder expressar algunes
de les fases cronològiques que, segons els resultats ja som capaços d’arribar a albi-
rar (a manca de les datacions absolutes): hi ha amb una certa claredat un Neolític,
potser antic o com a mínim mitjà, com sembla confirmar el nivell «segellat» 1007.
Materials significatius d’aquesta primera fase d’ocupació de la Cova del Segre se-
rien les làmines de sílex melat amb talons facetats, el micròlit geomètric amb retoc
en doble bisell i, per descomptat, el fragment (en realitat són dos) de bol ceràmic
amb decoració impresa externa puntejada a la vora. Potser la petita aixa polida mo-
nobisellada de superfície totalment polida pertanyia també a aquesta fase. Una se-
gona fase que no ofereix cap mena de dubte és un genèric verazià, que pertany,
doncs, a un Neolític final, del qual nosaltres potser hem localitzat algun dels ma-
mellons allargats del qual parlàvem més amunt, sense que en tinguem, però, cap se-
guretat, ja que no hem documentat en cap cas mamellons superposats i el context
arqueològic no és clar en aquest aspecte. A Solsona sí que hi ha un magnífic i in-
contestable vas ceràmic verazià reconstruït pel mateix J. Serra Vilaró (pertany al
seu nivell b-c) entre els materials de la Cova del Segre, per la qual cosa almenys
hem de comptar amb aquesta possibilitat arqueològicament no contrastada durant la
nostra investigació de camp. Després dels temps neolítics, entrem en un moment
una mica nebulós, pel que sembla corresponent a un moment del bronze potser mit-
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jà de transició al final o bé assimilable als camps d’urnes antics (1300-1100 BC),
al qual devien pertànyer les dues puntes de fletxa en sílex de peduncle i aletes i al-
guns atuells ceràmics d’emmagatzematge. Aquest suposat nivell el defensa J. Ser-
ra Vilaró, que l’anomena «Neolític» i que nosaltres no hem documentat. El que sí
que hem localitzat «fossilitzat» en el context arqueològic és un nivell claríssim re-
lacionable amb el bronze final: ceràmica amb els característics acanalats, la crono-
logia de la qual deu pertànyer a un moment encara no determinat de camps d’urnes
recents (1100-650 BC): és el nivell halstàttic preconitzat per J. Serra Vilaró. A
aquest moment devien pertànyer la major part de les estructures documentades
descrites anteriorment.

Església de Sant Simeó de Castellnou de Bassella, (Alt Urgell)

1. Introducció

Dins les intervencions arqueològiques motivades per la construcció de la presa de
Rialb es trobava l’excavació arqueològica del temple parroquial del poble de Cas-
tellnou de Bassella, sota l’advocació de sant Simeó. Es tracta d’un edifici del segle
xvii amb una portada dels primers anys del segle xix. Tres naus de la mateixa alçà-
ria condueixen a un presbiteri de planta rectangular sobreelevat. Les característi-
ques d’algunes construccions adossades, especialment uns arcs que defineixen una
porxada a tall de llotja associada a la porta, semblaven indicar l’existència d’un tem-
ple anterior adossat, per la qual cosa es va iniciar l’excavació tenint present l’alta
possibilitat de trobar restes immobles anteriors i, com és habitual en els edificis re-
ligiosos d’aquest tipus, restes humanes.

2. Metodologia

En un primer moment es va decidir iniciar l’excavació d’aquest temple fent un llarg
sondatge estratigràfic tot al llarg de la nau central, i sondatges transversals amb la
finalitat de documentar les naus laterals. Es va decidir de renunciar al sistema tradi-
cional de quadrícula, es va optar pel sistema d’àrea oberta i es van situar polarment
totes les restes arqueològiques. La metodologia d’excavació ha estat l’habitual en
aquesta mena d’intervencions, en què s’han definit unitats estratigràfiques. Les res-
tes humanes in situ s’han considerat unitats estratigràfiques, i han estat enquadrades
en l’ordre de les UE 3000. L’excavació de les restes humanes s’ha fet amb una me-
todologia depurada; així que es localitzava l’existència d’una resta humana es pro-
cedia a excavar-la detingudament amb bisturís i pinzells, eliminant la terra amb as-
piradores i baixant el nivell del sòl circumdant per deixar les restes elevades quan
era possible. Un cop neta, la inhumació era documentada fotogràficament i situada
en un plànol a escala 1:20. Per a l’aixecament es feia un calc a escala 1:1, damunt
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del qual es numerava cada una de les restes òssies, que foren etiquetades i guarda-
des en bosses individualment.

3. Resultats

El sondatge estratigràfic fet al llarg de la nau central va revelar que el substrat rocós
de pedra sorrenca es trobava immediatament sota el terra de rajoles conservat, que
era l’original, com es va poder comprovar en veure que els estucs dels pilars sege-
llaven les rajoles més properes. La roca base es trobava repicada, treball que es va
fer per anivellar el substrat on s’havia d’erigir el temple. Altres restes de la cons-
trucció del temple són els forats de les posts que sostingueren les cintres de les vol-
tes dels arcs de les naus i que en algun cas, com en la UE 3004, perforaren i altera-
ren inhumacions anteriors, com veurem.

En fer un sondatge a la nau de l’epístola es va comprovar que la roca s’inclina-
va cap al sud i van aparèixer nombroses restes humanes remogudes. Després d’ai-
xecar completament el paviment es va poder comprovar l’existència de nombroses
restes humanes in situ al costat de nombrosos fragments ossis descontextualitzats.
D’aquesta manera s’identificaren fins a 16 restes humanes que es trobaven molt al-
terades per la construcció del temple. La major part d’aquestes restes pertanyen a
una necròpolis anterior que corresponia al temple que s’alçava a les proximitats,
amb l’excepció de la UE 3015. En aquest cas es va recuperar un enterrament en cai-
xa a una cota inferior que la resta, en millor estat de conservació i amb restes mate-
rials associades, com un parell de botons de puny de bronze i un rosari del mateix
material, situables a finals del segle xviii. El fet de trobar-se davant d’una capella
pertanyent a la família Roch, ens fa pensar que ens trobem davant el donant de la ca-
pella, membre d’aquesta família. En altres zones sondejades com el presbiteri i la
sagristia es va poder comprovar l’existència d’un farciment intencionat, piconat i
regularitzat, de fins a tres metres de potència a la zona de la sagristia. Aquests ni-
vells de farciment van oferir nombroses restes òssies humanes descontextualitzades
que pertanyien a la necròpolis i van ser desallotjats en les obres de construcció del
temple.

4. Conclusions

L’excavació del temple de Castellnou ha deixat al descobert les restes d’una necrò-
polis anterior a la seva construcció i associada al temple anterior que s’alçava pels
voltants. Aquestes restes han aparegut localitzades a la nau de l’epístola, on han apa-
regut restes de la superfície del temple i la roca sorrenca retallada i regularitzada. En
preparar el terreny per a la construcció de la nova església els constructors van fer
desaparèixer gairebé la totalitat de la necròpolis, que s’ha conservat solament allà
on la roca s’inclinava cap a cotes inferiors. El terra es trobava directament sobre les
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restes humanes, que solien presentar el crani alterat per la construcció de l’edifici.
De manera que el pilar de la nau es va erigir directament sobre dues restes humanes
que desapareixen sota d’aquest pilar. La resta de la necròpolis possiblement des-
aparegué en les obres de preparació de la base de l’edifici, i les restes òssies s’acu-
mularen en els nivells de farciment localitzats a la sagristia i al presbiteri. Gairebé
la totalitat de les restes recuperades són òssies mentre que les ceràmiques són poc
significatives.

Entorn del Cementiri de Tiurana (Baronia de Rialb)

1. Introducció

Després d’una visita feta per l’arqueòleg territorial al cementiri de Tiurana i al seu
voltant, els tècnics de la Generalitat van comprovar l’existència en aquest punt d’un
jaciment de cronologia romana exhumat parcialment per alguna trinxera feta durant
les obres de condicionament fetes per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. D’al-
tra banda, nombrosos veïns havien comunicat la trobada de nombroses restes cerà-
miques d’aquesta cronologia als voltants del poble de Tiurana, el nom del qual ha-
via portat a relacionar aquest municipi amb l’antiga uilla tiberiana, que els textos
situen en aquesta zona.

2. Metodologia

Amb el fi de localitzar i situar amb exactitud el jaciment es va fer una prospecció in-
tensiva als voltants del cementiri de Tiurana que va abraçar unes cinc hectàrees. Es
va fer una topografia de la zona i s’hi van situar les restes localitzades en superfície
amb la intenció de precisar les zones d’intervenció estratigràfica. Un cop feta la
prospecció superficial van començar els sondatges, que es van fer manuals en les
zones de màxima concentració de restes, amb la intenció de poder obtenir una es-
tratigrafia rellevant, i mecànics per la perifèria, per poder delimitar amb exactitud
les dimensions del jaciment.

3. Resultats

En la prospecció de la superfície dels camps feta el 29 d’abril, van ser poques les
restes recuperades, que es concentraven gairebé totes en les rases obertes per tancar
el pas al barri urbà de Tiurana i en el perfil corresponent al rebaix que es va fer fa al-
guns anys per habilitar-hi el camp de futbol adjacent. Aquesta manca de materials
en superfície és a causa de l’intens ús agrícola que han sofert aquests camps i al seu
abandonament en aquests darrers anys, fet que ha provocat el desenvolupament
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d’una potent capa vegetal com es pot apreciar en el perfil 1, l’altimetria del qual ad-
juntem. Les restes recuperades en la prospecció consisteixen bàsicament en ceràmi-
ca comuna romana de taula i de cuina, terra sigil.lada hispànica, en què destaquen
alguns fragments d’Hispànica 4, Ritterling 8 i Dragendorff 37, a més d’uns pocs
fragments de Campaniana A i B. Es van localitzar igualment un fragment de coll
d’àmfora de difícil identificació i diversos fragments de tègules i un d’ímbrex, si-
tuats en el plànol. La concentració de les restes va motivar, com ja hem comentat, la
situació de les prospeccions manuals, fetes amb la intenció d’identificar la naturale-
sa i la cronologia del jaciment, i les mecàniques, l’objectiu de les quals era delimi-
tar-ne la superfície. Amb aquest objectiu es van fer un total de 4 prospeccions ma-
nuals, 15 de mecàniques i 2 perfils.

Resultats de les prospeccions

Prospecció 1. Es va fer en la part exterior del mur sud del cementiri, amb unes di-
mensions de 2 x 3 m. En el seu perfil nord es va identificar una bossa de 50 cm de
potència, directament sota els fonaments del mur que va donar uns pocs fragments
de ceràmica comuna romana, situada directament sobre llims arqueològicament es-
tèrils. Es va aprofundir un total de 2,50 metres amb la intenció de verificar la se-
qüència geològica del substrat.

Prospecció 2. Prospecció de 2 x 2 metres a l’est del cementiri. S’hi va localitzar
un nivell de dispersió amb fragments de tègules i un fragment de terra sigil.lada his-
pànica Dragendorff 15-17 de la terrisseria de Tritium Magallum, a la Rioja actual, i
una cronologia de la primera meitat del segle ii dC.

Prospecció 3. Prospecció de 2 x 2 metres als voltants de la prospecció 1. S’hi va
localitzar un nivell de cendres i carbons amb material abundant, entre el qual cal
destacar una vora de ceràmica comuna de cuina nord-africana que pertany a les for-
mes tipificades al port d’Òstia, situable cronològicament entre l’acabament del se-
gle ii dC i el iv dC, a més de fragments de vora TSH Drag. 37 amb decoració de cer-
cles i mètopes.

Prospecció 4. Prospecció de 2 x 3 metres en un dels perfils efectuats per les ra-
ses, atès que s’hi localitzaren restes humanes. S’hi va rescatar material ceràmic
abundant, del qual destaquen restes de TSH Drag. 37 decorada amb cercles i mèto-
pes. Aparegueren restes de dues inhumacions in situ, amb una orientació est-oest i
posició de decúbit supí, d’indubtable cronologia romana que es poden situar, d’a-
cord amb les restes ceràmiques, entre l’acabament del ii dC i el iii. Aquestes restes
aparegueren associades a un mur de 60 centímetres de gruix i un desenvolupament
est oest. Algunes pedres clavades semblen delimitar una altra fossa d’inhumació as-
sociada a aquesta estructura.

Perfil 1. La realització d’aquest perfil, l’altimetria del qual adjuntem, ha permès
de treure a la llum estructures d’època romana que consisteixen en un terra de guix
batut associat a restes d’un mur de petites dimensions, aixecat amb pedra de maço-
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neria sense escairar i pedres de riu sense preparació. Sota el sòl i segellada per
aquest s’aprecia una gran bossa de cendres i carbons que ha ofert ceràmica comuna
romana. Als voltants d’aquest perfil es recuperaren fragments de tègules, la qual
cosa ens permet de pensar en una coberta d’aquesta mena per a aquestes estructures.
Les prospeccions mecàniques van ser totes negatives excepte la número 9. En altres
dues aparegueren materials dispersos.

Prospecció mecànica 9. Es va localitzar, a uns 2 metres de profunditat, una in-
humació en decúbit supí i orientació est oest de cronologia romana.

Prospecció mecànica 8. Es va localitzar, sota 4 metres de dipòsit al.luvial, una tè-
gula romana descontextualitzada, que correspon a una dispersió de materials en
època romana.

Prospecció mecànica 11. Es va localitzar un fragment de doli de tradició ibèrica
completament descontextualitzat.

4. Conclusions

S’han obert un total de 20 metres quadrats en prospeccions manuals, amb un volum
de terra desallotjada, que inclou el perfil 1 fet també a mà, de 26 metres cúbics. La su-
perfície intervinguda mitjançant prospeccions mecàniques ha estat de 49 metres qua-
drats, que inclouen el perfil 2, amb un volum de 195 metres cúbics de terra desallot-
jada. Aquestes prospeccions han posat de manifest l’existència d’un jaciment d’època
romana que es podria localitzar sota l’actual cementiri de la localitat de Tiurana, Llei-
da, i els seus voltants. Aquest jaciment es troba en una cota superior als camps adja-
cents, en una posició elevada sobre la plana del Segre en aquest punt, àmplia i ade-
quada per a l’explotació agrícola. La cronologia del jaciment caldria situar-la prenent
com a referència les Campanianes A i B per al seu origen i la ceràmica de cuina nord-
africana per al seu moment final, de manera que es pot establir la hipòtesi de vida per
al jaciment entre el segle ii i el iv dC. L’extensió del jaciment queda delimitada per
les prospeccions mecàniques i els resultats de les manuals, que donen com a positiva
una àrea d’uns 25 metres d’amplada i uns 70 de longitud, que ofereix una superfície
d’uns 1.750 metres quadrats, inclosa la superfície del cementiri, uns 720 metres qua-
drats, sota el qual presumiblement se situava el nucli de l’assentament romà.

Excavació de la Cambra Dolmènica amb vestíbul i obertura superior 
de Solsderiu o dels Tres Pilars

1. Introducció

El 3 de març de 1999 va començar l’excavació del dolmen de Solsderiu (la Baro-
nia de Rialb, Noguera), com el va anomenar el seu descobridor i excavador mos-
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sèn J. Serra i Vilaró. Curiosament aquest dolmen ha aparegut citat posteriorment
com l’Espluga dels Tres Pilars i d’aquesta manera apareix a les vitrines del Museu
de Solsona. Evidentment no es tracta d’una espluga sinó d’una cambra dolmènica
poligonal de 3 metres de longitud per 2,30 metres d’ample, que presenta un vestí-
bul amb dos muntants i una obertura superior. L’ortòstat de tancament es troba de-
corat a l’interior de la cambra per un gravat rupestre que presenta un soliforme. El
dolmen havia estat totalment excavat i havia ofert materials propis d’un sepulcre
calcolític: una destral polida, una gran fletxa de peduncle i aletes, restes d’un vas
de ceràmica llisa i restes de dos individus.

2. Metodologia

El procediment seguit per a la documentació del dolmen ha estat el següent: 1a fase.
Eliminació de terres abocades damunt el túmul durant les tasques de condiciona-
ment per a l’embassament i per fer tallafocs. 2a fase. Neteja de la coberta vegetal i
de l’humus superficial i aixecament planimètric previ. 3a fase. Excavació de la cam-
bra dolmènica i del túmul i possible peristil. 4a fase. Planimetries i documentació
fotogràfica. 5a fase. Trasllat dels ortòstats del dolmen. 6a fase. Neteja, siglat i in-
ventari de materials. 7a fase. Estudi de materials procedents de l’excavació i dels de
les excavacions prèvies. 8a fase. Muntatge del dolmen i condicionament.
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3. Resultats

1a. fase

Atesa la manca de temps que teníem per fer l’excavació, documentar la posició dels
ortòstats del dolmen, la seva estructura constructiva i el possible peristil, al llarg del
mes, abans que les aigües cobrissin el monument, vam procedir en primer lloc a ne-
tejar les males herbes que cobrien el dolmen i els seus voltants. La zona havia estat
recentment objecte de modificacions importants ja que el bosc mediterrani sobre el
qual s’assentava i el vessant suau en què es trobava havien estat objecte d’un impor-
tant incendi i de la tala de la vegetació arbòria (un pi creixia al costat del dolmen i les
seves arrels abraçaven tot el conjunt). El propietari del lloc havia anivellat i artigat el
camp veí i havia eliminat les possibles restes del peristil a l’est, com també altres evi-
dències com un gran bloc que segons l’esmentat propietari, es trobava al costat del
megàlit, un bloc des del qual saltava a la coberta i on bevia l’aigua que es recollia en
la seva concavitat. Aquest bloc sembla que va anar a parar com a escullera del Segre,
després de la darrera riuada. Els treballs de condicionament del terreny per al pantà
exigien la creació de tallafocs i pistes; per evitar el despreniment de blocs que po-
guessin afectar el monument esmentat van excavar una trinxera que envoltava la part
del dolmen confrontant amb el vessant de la muntanya. La terra que va sobrar va ser
abocada sobre la zona tumular. La segona feina va ser la de desallotjar aquesta terra,
en un primer moment amb ajuda mecànica, però en aparèixer els blocs de pedra, i per
la por que formessin part del peristil, es van excavar gairebé del tot a mà.

2a. fase

Es va netejar el terra vegetal i es va deixar al descobert el túmul del dolmen, l’inte-
rior del qual es va netejar de restes d’activitats antròpiques recents. Segons ens va
dir el propietari del lloc, s’hi feien focs i menjars normalment. Les restes de cendres
i carbons, i el to vermellós de les roques sorrenques era evident. Va quedar en evi-
dència l’existència d’un túmul format per petits blocs i pedres de riu, túmul que no
tenia més d’1,5 metres des dels ortòstats exteriors. Alguns blocs mostraven l’evi-
dència de l’existència d’un túmul d’àmplies dimensions. Es va establir una plani-
metria a escala 1:20, en planta, com també alçats i projeccions de tots els plans del
polígon de la cambra.

3a. fase

Es va traçar una quadrícula que partia del centre de la cavitat dolmènica en dos ei-
xos d’ordenades i abscisses, segons l’eix major del monument. Es va excavar una
prospecció a l’interior de la cambra dolmènica d’1 x 1, pel perill d’esfondrament del
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monument. La resta de l’excavació es va fer una vegada desplaçats els ortòstats. A
l’exterior es va fer una excavació d’acord amb la banda A des de la quadrícula 1 a la
15. Es va traçar el punt zero que delimita el pla zero en una roca del vessant i es va
materialitzar amb pintura vermella. La prospecció exterior va permetre de localitzar
una destral polida força aplanada, amb dipòsits de carbonat, en la banda F, a l’est del
dolmen. En la banda C’ es va localitzar un molí barquiforme trencat i amb senyals
d’haver sofert els efectes del foc.

Prospecció 2a

La segona prospecció va proporcionar una estratigrafia de referència: 7 centímetres de
llims arenosos amb gran quantitat de cendres i carbons. En el garbellament del sedi-
ment es recolliren dues dents humanes i una petita punta de peduncle i llargues aletes
de calcita, típica del Calcolític. En els 20 centímetres següents aparegueren gran quan-
titat d’arrels que provenien del pi, pedres de riu de mida mitjana i petita, carbons i ma-
terials arqueològics, entre els quals destaquen un fragment ceràmic i restes de l’es-
quelet de dos individus (dents, falanges, costelles…). En els 22 centímetres següents
de llim vermellós molt arenós es localitzaren carbons dispersos i restes òssies disper-
ses. Fins als 86 centímetres aparegueren llims estèrils. En alguns punts vam trobar car-
bons d’una talpera. Vam ampliar l’excavació a la quadrícula 4a per delimitar la tècni-
ca constructiva de l’ortòstat adjunt que descendeix 90 centímetres des del nivell de
base de la cambra en el qual descansen en l’actualitat alguns ortòstats. L’excavació de
la banda A va permetre de descobrir els mateixos llims en una profunditat de 80 cen-
tímetres. En la quadrícula 15 aparegueren grans blocs de pedra, ben travats, perpendi-
culars a l’eix de la cambra del dolmen. Hem establert la hipòtesi que es tracta del pe-
ristil per la qual cosa vam traçar una banda paral.lela a l’eix longitudinal del dolmen i
vam comprovar la direcció dels blocs. En la resta dels quadrats no s’havia presentat
cap bloc. Els blocs esmentats anteriorment es prolonguen de manera menys compac-
ta a dreta i esquerra, i giren bruscament a l’altura de les bandes L’M’. A la banda 1 apa-
regué un mur de contenció de blocs ben alineats que aprofundien un metre perquè s’hi
recolzessin els ortòstats de la part nord. En l’excavació final del túmul, prèvia al tras-
llat dels ortòstats vam localitzar una punta de fletxa foliàcia a la quadrícula C6, sobre
un ortòstat caigut. Suposem que el dolmen va ser víctima d’una violació prèvia a la
seva excavació, moment en el qual van fer caure l’ortòstat de la quadrícula 4CD, que
va quedar sepultat posteriorment pels materials de l’excavació ulterior.

4a. fase

Es van fer planimetries i altimetries de totes les vistes com també un calc dels gra-
vats, un cop totalment excavat. Es va documentar el dolmen amb moltes fotografies
i un vídeo.
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5a. fase

Trasllat del dolmen. El dia 28 d’abril es va procedir al trasllat dels ortòstats, un cop
documentats, numerats i senyalitzats amb pintura a l’aigua, reversible. El dolmen ha-
via estat objecte d’una agressió durant la setmana de Pasqua per un incontrolat que hi
va gravar amb un burí «OMIS», a l’extrem nord de la coberta. Es va calcular el pes
dels ortòstats a partir del càlcul de la seva densitat (2,4). El de la coberta arribava als
3.600 quilos. Es va utilitzar una grua amb eslingues i un armat de fusta a mida de
cada bloc. Es van dipositar damunt la caixa de tres camions coberta amb sorra renta-
da. Foren traslladats sense contratemps a la zona on es reconstruirà el monument. Al-
guns ortòstats es trobaven clavats 90 centímetres en el llim. L’excavació ulterior va
permetre desvetllar les darreres incògnites. Un dels ortòstats que descansava caigut a
l’interior de la cambra corresponia al que va estar en la quadrícula 1A’, el fragment
del qual va ser localitzat in situ. L’ortòstat 1A es trobava desplaçat, de manera que li
corresponia la seva posició més endarrerida, on quedava un fragment clavat al terra.
Tots els ortòstats estaven clavats sobre llims sorrencs vermellosos i descansaven di-
rectament sobre llims grisos. L’excavació de la banda 15 i 17 va permetre descobrir
els blocs que delimitaven el paleosòl neolític. Es tracta d’un vessant de sorra amb una
fracció de grava de còdols angulosos, molt vermellosa. El vessant s’inclina cap a la

posició del dolmen, de manera que
els blocs més propers al dolmen es
troben gairebé 3 metres per sota de la
cota dels primers blocs i del nivell en
què trobem el dolmen. Suposem que
damunt d’aquest vessant i damunt
dels dipòsits fluvials que provenien
d’una important crescuda del Segre,
els seus constructors van fer el dol-
men, aprofitant els blocs que oferia
el vessant. Les crescudes posteriors
dipositaren nous llims que cobriren la
plana. Els constructors aprofitaren l’a-
nell N, que no era cobert per les cres-
cudes, a tall de peristil, i potser el
condicionaren i cobriren el monu-
ment amb el túmul de pedres de riu.
Crescudes posteriors devien descar-
nar el túmul, deixant a la vista els
blocs, la qual cosa va permetre que
fos descobert.
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6a. fase

Neteja, siglat i inventari de materials. Un cop nets els materials, es van siglar 394
peces o conjunts, entre els quals hi ha ceràmiques medievals i modernes, resquills i
nuclis de cornubianita, un molí barquiforme sobre pedra sorrenca, una destral poli-
da amb tall a doble bisell de cornubianita, dues puntes de fletxa de sílex, una de pe-
duncle i aletes i una altra foliforme i cinc fragments de ceràmica a mà. Una vegada
desallotjats els ortòstats es va excavar el terreny fins a assolir el paleosòl i es va
comprovar que, sobre una superfície de terreny constituïda per argiles i graves fines
amb dipòsits de blocs en vessant, s’havia condicionat un primer sòl d’inundació de
llims i sorres sobre el qual es va instal.lar tot el complex funerari que va ser recobert
en diferents moments per crescudes que hi van deixar dipòsits més fins. Desconei-
xem el moment en què fou arrasat el túmul en la seva major part, que devia estar
dins el mateix marc sedimentari.

4. Conclusions

La intervenció ha afectat uns 125 metres cúbics de terreny. A l’espera de datacions
absolutes de les mostres preses podem indicar que hem trobat restes de dos vasos de
ceràmica llisa a mà, una destral polida d’àmplia cronologia i que normalment tro-
bem com a element d’aixovar funerari, dues puntes de fletxa i restes d’almenys dos
individus, un d’adult i un altre d’immadur. Els enterraments dobles són els menys
freqüents i els més recents. Les puntes de fletxa indiquen una cronologia calcolíti-
ca. L’excavació ha permès confirmar la necessitat de reexcavar els dòlmens d’acord
amb les noves tècniques i aplicant-hi criteris actuals. Això ens permetrà recuperar
materials que han passat desapercebuts i confirmar l’estructura dels monuments fu-
neraris i la seva cronologia.

Excavació del dolmen o cambra simple pirinenca del perotillo

1. Introducció

El 18 de maig de 1999 va començar l’excavació del dolmen del Perotillo. Anterior-
ment havíem supervisat el treball d’un buldòzer que havia excavat un camí d’accés
al lloc on se situa el dolmen, atesa la inaccessibilitat tant per a materials d’excava-
ció com per al posterior trasllat del dolmen. El dolmen era inèdit en la bibliografia,
malgrat que la inexistència de la coberta de la cambra dolmènica i la manca d’al-
guns ortòstats menors indicava que possiblement s’havia produït una violació anti-
ga. En el moment actual, a l’interior de la cambra s’hi havia condicionat una posta
de caça, i s’hi havien fet dos murs de tancament per ocultar el caçador. La vegetació
era molt densa i ocultava totalment el possible túmul.
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2. Metodologia

El procediment que es va seguir per a la documentació del dolmen ha partit de:
1a fase. Neteja de la coberta vegetal i de l’humus superficial
2a fase. Aixecament planimètric previ.
3a fase. Excavació de la cambra dolmènica i del túmul i possible peristil.
4a fase. Planimetries i documentació fotogràfica.
5a fase. Trasllat dels ortòstats del dolmen.
6a fase. Neteja, siglat i inventari dels materials.
7a fase. Estudi de materials procedents de l’excavació i dels de les excavacions

prèvies.
8a fase. Muntatge del dolmen i condicionament.

3. Resultats

1a. fase

Es va documentar l’estat del dolmen previ a la intervenció, i es va procedir a l’eli-
minació de la coberta vegetal.

2a. fase

Es va materialitzar el punt zero damunt d’una roca de gran volum, pròxima al dol-
men. Es va fer un aixecament planimètric previ, i també fotografies zenitals i de
cada vista. El dolmen s’orienta a 50° oest.

3a. fase

Excavació de la cambra dolmènica i del túmul i possible peristil. La neteja del tú-
mul ens va oferir la sorpresa de trobar-lo materialment complet en el seu sector oest,
de manera que conservava el peristil constituït per blocs regulars i de mida lleuge-
rament superiors als tumulars transversals al seu diàmetre. Es va intentar localitzar
en altres zones més allunyades i va donar resultats negatius. En la zona sud un aflo-
rament rocós de calcàries verticalitzades podria interpretar-se com si haguessin es-
tat utilitzades com a reforç, però sense comptar amb arguments definitius. En el pe-
rímetre del túmul aparegué un molí barquiforme amortitzat. Al llarg del túmul
aparegueren fragments de ceràmica a mà llisa, un amb decoració plàstica mamil.lar.
Vam localitzar una estaca de fusta en el centre de la cambra dolmènica i una altra en
el sud-oest del túmul que ens indicaven que fa pocs anys al dolmen, s’hi havia fet
una planimetria. A l’interior de la cambra dolmènica hi ha almenys tres empedrats
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de blocs similars als tumulars, ben disposats, els primers amb humus i el darrer amb
argila arenosa. A l’interior i en posició perimetral apareix un fragment de ceràmica
i dos micròlits de sílex retocats. Al nord-oest apareix l’ortòstat de tancament, en pe-
dra calcària laminar, trencat, però clavat en el paleosòl amb falques de pedra. Al
sud-est apareixen dues lloses que tanquen poligonalment la cambra. Per sota d’a-
questes, un gran ortòstat tanca aquest costat. Dues lloses de calcita, una inclinada i
una altra de plana semblen segellar la cambra sepulcral. El seu gruix de 5 a 8 centí-
metres sembla escàs per formar part d’una gran llosa de coberta. Comprovem que
no s’articulen ambdós fragments. Sota les lloses apareixen perimetralment petits
fragments de ceràmica a mà, corresponents a vasos o bols fins. També apareix un
resquill de còdol (en aquest dolmen, en contraposició al de Solsderiu, no hi ha cap
còdol a la seva estructura ni als voltants). No hi trobem restes que puguin atribuir-
se a la coberta ni als fragments incomplets dels ortòstats laterals. A l’interior de la
cambra apareix terra molt cendrosa però sense que hi hagi fragments de carbons.

4a. fase

Planimetries i documentació fotogràfica. Se’n va fer l’estratigrafia, una planimetria
detallada i altimetries de totes les vistes, i es va documentar el monument amb pro-
fusió de fotografies.

4. Conclusions

El dolmen del Perotillo i el seu túmul i peristil se situen damunt d’un turó natural, so-
bre un paleosòl que conserva una estratigrafia horitzontal constituïda per nivells alter-
nants de graves i sorres procedents d’una activitat hidrològica plioplistocènica. Aquest
horitzó va ser erosionat per paleocanals que deixaren una superfície que va ser condi-
cionada pels calcolítics per situar-hi el seu sepulcre megalític. Les lloses procedeixen
dels voltants. Per consegüent no es tracta d’un monticle artificial sinó de la utilització
d’un accident natural. L’absència total de restes òssies, encara que sigui en grau de mi-
croesquirles, és força insòlita, fins i tot en el cas de jaciments violats. L’aparició de
fragments de ceràmica a mà i de micròlits de sílex, al contrari, ens fa pensar en una
violació del monument. Es poden establir dues hipòtesis, la primera indicaria que es
tracta d’un dolmen en construcció que no va arribar a ser utilitzat mai i ni tan sols s’hi
va posar la coberta. La segona ens conduiria a una violació a consciència que passaria
per l’espoliació meticulosa d’unes restes en molt bon estat i que foren exhumades amb
molta cura. No podem decantar-nos per cap de les dues hipòtesis en el moment actual
i, en tot cas, hem de lamentar que no disposem d’un dolmen complet. L’excavació ha
permès de documentar-ne la tècnica constructiva i la tipologia precisa, i alhora docu-
mentar un altre dolmen en la carta de distribució, amb les dades necessàries que en
permetin el trasllat i la reconstrucció amb suficients garanties científiques.
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El santuari talaiòtic de sa Punta des Patró
(Santa Margalida, Mallorca)
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Becari FPI de la Direcció General d’Ensenyament Superior i Investigació Cien-
tífica de l’Estat, adscrit al Centre de Recerca del Quaternari Baden-Powell de la
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JOAN SANMARTÍ GREGO
Professor titular del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia,
Universitat de Barcelona

1. Introducció

El santuari de sa Punta des Patró és situat a la partida de Son Real, en el terme de
Santa Margalida, al nord de l’illa de Mallorca, a uns 25 metres del mar, davant per
davant de la necròpolis de s’Illa des Porros (Hernàndez, Sanmartí, 1998) i a uns 500
m de la famosa necròpolis de Son Real, també coneguda com a «Cementiri dels Fe-
nicis» (Tarradell, Hernàndez, 1998). Les coordenades UTM són 516. 300 - 4.
400. 560.

El jaciment fou descobert l’any 1996 arran d’una espoliació feta per excavadors
furtius. Fins al moment s’hi ha fet dues campanyes (1998-1999), que han estat fi-
nançades per la Conselleria de Cultura del Consell Insular de Mallorca i per l’Ajun-
tament de Santa Margalida, institucions a les quals volem expressar el nostre reco-
neixement.

2. Descripció del monument

La part coneguda fins al moment d’aquest santuari consta de dues estructures: un re-
cinte principal amb planta aproximadament de ferradura –tot i que els dos eixos són
de longitud aproximadament equivalent (uns 8 m)– i una avantcambra que s’hi
adossa (figura 2). Els dos recintes comuniquen a través d’una porta oberta en el cos-
tat meridional i que a l’interior de la cambra principal es prolonga per mitjà de dues
antes. La llinda se situa a l’interior del corredor, a la banda dels paraments interns
dels murs, abans d’iniciar-se les antes. Ve marcada per una llosa de 40 centímetres
d’alçària, 20 d’amplada i 70 de longitud. Pel que fa a l’avantcambra, és de petites

Trib.Arqueo99-00 Final02  2/12/03  19:44  Página 85



86 Jordi Hernández-Gasch, et. al.

Alcúdia

BADIA D'ALCÚDIA

0 5 km

0 20 km

1 a

1 b

POLLENTIA

Cap Pinar

Cap Ferrutx
NM

 BADIA DE
POLLENÇA

Cap de Formentor

PUNTA DES PATRÓ

PUNTA DELS FENICIS

ILLOT DES PORROS

Figura 1.

Trib.Arqueo99-00 Final02  2/12/03  19:44  Página 86



dimensions (220 centímetres d’est a oest i 150 centímetres de nord a sud) i forma
semicircular; es troba situada davant de la porta d’accés al recinte principal, al qual
s’adossa.

En els dos casos, la construcció es va fer rebaixant el sòl de base, de manera que
la construcció tenia un caràcter semihipogeu que no deixa de recordar els cercles A i
B de la necròpolis de s’Illa des Porros (Hernàndez, Sanmartí, 1998). Els murs són
de doble parament, formats interiorment i exterior per lloses verticals, amb farciment
intern constituït per material lític de forma i grandària diversa, sobretot lloses petites i
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mitjanes en posició horitzontal. A l’interior, però, moltes de les lloses de parament es
van trobar caigudes, sense que això hagi provocat l’esfondrament de les parets, la qual
cosa fa evident que no tenien una veritable funció estàtica, sinó que formaven un re-
vestiment que millorava l’aparença de la construcció. Amb tot, algunes d’aquestes llo-
ses del parament interior tenien una veritable funció constructiva, particularment a
l’absis de la cambra, és a dir, al costat oriental. Donat que la sedimentació interna a pe-
nes ha donat elements lítics que puguin ser considerats com a material d’enderroc de
paret, sembla lògic suposar que l’alçària conservada dels murs es correspon aproxi-
madament amb l’original, tal com possiblement s’esdevé també en el cas dels cercles
funeraris de s’Illa des Porros. Aquesta mateixa raó sembla implicar que l’edifici esta-
va descobert, ja que les lloses descobertes a l’interior semblen correspondre en la seva
totalitat al revestiment del parament intern. Aquesta dada se suma als nombrosos in-
dicis de què actualment es disposa en favor de la hipòtesi que els santuaris talaiòtics
eren estructures descobertes (Guerrero, 1990-1991).

Un dels elements més significatius de l’edifici és la llosa vertical que presideix
el recinte principal (UE 10). Ocupa una posició excèntrica, desplaçada al nord-oest.
Mesura 177 centímetres d’alçària, 76 centímetres d’ample i 31 centímetres de mit-
jana de gruix i està ben tallada per la cara S (la que dóna a la porta), encara que lleu-
gerament erosionada. L’orientació és est-oest per les bandes, nord-sud per la part
frontal i es troba perfectament enfrontada al corredor d’entrada i la porta. Per soste-
nir-la es va falcar per davant i per darrere amb dues lloses planes.

També cal dir que de les dues antes que prolonguen el corredor d’accés cap a
l’interior del recinte principal, la més oriental (UE 33) és totalment exempta, sim-
plement adossada al parament interior de l’edifici, mentre que la del costat oest està
perfectament travada amb aquest i és, de fet, la continuació del mur meridional (fet
6). Finalment, cal assenyalar la presència tocant a l’angle nord-est d’una «columna»
adossada formada per una llosa vertical (UE 37). Aquesta estructura no sembla ha-
ver tingut una funció constructiva.

3. Dinàmica estratigràfica

El nivell superficial, format per una espessa capa d’arena, cobria directament les es-
tructures constructives i el nivell d’enderroc format a l’interior (UE 6 i UE 29, UE
13) i a l’exterior (UE 5, UE 18) d’aquestes. Aquest nivell de derrocs contenien un
nombre important de fragments amfòrics, particularment de producció itàlica, que
semblen indicar que el lloc encara era freqüentat –i el culte probablement practicat–
quan ja havia començat l’enrunament de l’edifici. La darrera activitat cultual docu-
mentada abans de produir-se aquest enrunament es comprova per la presència de
dues ofrenes dipositades a banda i banda de la gran llosa vertical. Una d’aquestes, a
l’oest de la llosa, és un simple clot farcit amb sorra compacta que contenia carbons,
cendres, un vas bitroncocònic de ceràmica ibèrica grisa, una base de gerra i una vora
de ceràmica de parets fines. A l’est de la llosa central s’ha trobat una estructura en
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forma de cista que contenia material osteològic fragmentari i un bol carenat de pro-
ducció púnica amb grafit llatí, que semblava dipositat amb cura in situ.

Aquestes ofrenes són clarament anteriors al procés d’enderroc, però posteriors
als estrats d’ús (UE 14, UE 27), compostos per arena fina, amb pedres de mida pe-
tita i forma irregular. Presenten material divers de tipus ceràmic (talaiòtica i d’im-
portació, bicònics); faunístic (vèrtebres en connexió, mandíbules d’ovicaprí i súid);
metàl.lic (claus de bronze i restes de fusta enganxades a un dels claus), i antracolò-
gics. Des d’un punt de vista material semblen homogenis i no es pot distingir dues
fases separades en el temps. Un nivell inferior (UE 65) presenta taques de cendres,
algunes de les quals semblen autèntiques fogueres, que s’han individualitzat com
condicionades dins aquest estrat.

Respecte de l’avantcambra, sota l’enderroc interior (UE 13) s’ha documentat un
estrat de terra grisa (UE 26), que constitueix el sòl damunt el qual aquesta es va
construir i al mateix temps el sòl d’ús, ja que s’hi documenten peces esclafades pla-
nes que donen una cronologia de finals del segle ii aC. Cal destacar que la interfície
entre la UE 13 i la UE 26 i un primer nivell (d’uns pocs centímetres) d’aquesta UE
26 donaren ceràmiques d’importació i talaiòtiques; per dessota, sense que el sedi-
ment canviï d’aspecte, només s’hi documenta ceràmica talaiòtica. A la banda del cor-
redor, les UE 56 i 19 representen els moments d’ús anteriors a la fase constructiva.

Sota els nivells d’ús del recinte principal s’han documentat un seguit d’estrats
(UE 94, 79, 106, 98, 99) amb abundant material arqueològic (sobretot restes faunís-
tiques, però amb poca ceràmica tota feta a mà i de difícil adscripció cronològica).
Aquests estrats segueixen sota el mur occidental), mentre que apareixen tallats pels
murs septentrional i meridional, de manera que llur formació és sens dubte anterior
a la construcció de l’edifici actualment visible. En relació amb aquests estrats s’ha
excavat una estructura de combustió, de la qual s’han pogut documentar dues fases
constructives. La més tardana delimita un espai de 180 centímetres per 140 cm, i es
compon d’una filera de cinc llosetes clavades verticalment en sentit longitudinal i
una de plana, per la banda sud-oest. La més antiga, immediatament a sota, era for-
mada per una línia de quatre lloses planes. En un cas i en l’altre, el límit nord-est no
es pot apreciar, ja que el monòlit i les lloses que el falquen se li van bastir al damunt.
En les seves dues fases aquesta llar estava farcida per un estrat de color gris, cen-
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drós, que contenia carbons (UE 67), alternat amb capes d’argiles blanques (UE 80),
que li donaven una consistència molt compacta, i altres, novament de cendroses
(UE 67, 80, 83; UE 84, 107, 110). Aquest fet i l’abundant presència de restes fau-
nístiques fan pensar en una intensa i molt repetida activitat sacrificial. Possiblement
es relaciona també amb aquests nivells antics una llosa clavada verticalment (UE
116) en sentit longitudinal, fragmentada en dues, molt més gran que les que forma-
ven la llar i situada a una cota inferior, que sembla formar part d’una estructura de
caràcter indeterminat (fet 9), coberta pel mur occidental de l’edifici. Pel que fa a
aquesta estructura, cal notar que possiblement també li pertanyen dues lloses (UE
105) col.locades verticalment en sentit longitudinal a l’angle nord-oest, també per
sota del mur que delimita la cambra principal pel costat occidental.

L’existència de nivells anteriors a l’erecció de l’edifici actualment visible es do-
cumenta també al corredor, on apareix un sediment (UE 64 i 66) cobert tant pels es-
trats d’ús (UE 56 i 19) com pel mur meridional de la cambra principal (UE 6).
Aquests nivells, però, s’entreguen al mur UE 155, és a dir, l’angle que formen els
murs orientals de la cambra principal i l’avantcambra, la qual cosa demostra que es
van aprofitar aquí les restes d’una construcció anterior. Aquests estrats antics conte-
nien restes faunístiques i escassos fragments ceràmics, sempre a mà.

La resta de nivells sedimentològics de l’avantcambra s’han distingit curosament
per diferències de coloració o per la inclusió o no de pedres o de cert tipus de mate-
rial arqueològic. En alguns estrats la fauna i la ceràmica és relativament abundant.
Els carbons són freqüents en la major part dels nivells.

4. Dinàmica constructiva

En l’estat actual de l’excavació les restes del període més antic del jaciment estan
representades principalment per les dues fases de la llar (fet 7) i els estrats amb
abundant fauna que se li associen; les estructures constructives que se li relaciona-
ven, si és que mai van existir, no han estat encara descobertes, amb la sola possible
excepció del mur 115, que forma la base del costat septentrional del corredor i que,
com s’ha vist en l’apartat anterior, sens dubte fou bastit abans que la resta de murs
que conformen el santuari en el seu estat actual. Ara bé, de moment no hi ha evi-
dències que permetin relacionar aquest mur amb les restes de la llar trobades al fons
de la cambra principal.

En tot cas, sembla clar que el recinte actualment visible va ser construït exca-
vant les sedimentacions del jaciment, començat a formar en una època indetermina-
da, que des d’un punt de vista material representa la llar (fet 7) i els estrats amb
abundant fauna que s’hi associen. Aquest, en el moment immediatament anterior a
la construcció del recinte actualment visible, devia formar una mena de tell, que
possiblement s’elevava fins, com a mínim, uns 80 centímetres per dessota del nivell
actual, com mostra la cota de la cúspide dels estrats exteriors al recinte (UE 53 i 57)
damunt dels quals recolzen les lloses dels paraments exteriors. És possible, de tota
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manera, que el sediment buidat fos dipositat al voltant, de manera que també hi ha
la possibilitat que les UE 53 i 57 siguin el resultat d’aquella excavació antiga i que,
per tant, el nivell de sòl del moment de la construcció es trobés a una cota més bai-
xa. En qualsevol cas, aquest buidatge va afectar nivells antics que van quedar com-
pletament eliminats a l’interior del nou recinte, excepció feta de la llar i dels nivells
amb fauna abundant que s’hi relacionen. Així, la construcció es va fer per l’interior
adossant contra el retall les filades horitzontals de lloses i blocs. Al nivell del sòl de
construcció, per defora, es va col.locar un parament extern de lloses disposades ver-
ticalment, un revestiment mecànicament no significatiu per a l’estabilitat del monu-
ment. Aquesta peculiar construcció ha estat comprovada, atès que algunes de les llo-
ses del parament exterior estan falcades damunt les UE 53 i 57 i d’altres han caigut
al damunt d’aquests estrats. En resum, això significa que el santuari estava semien-
terrat i que mai va ser vist exempt, talment les cambres funeràries de s’Illa des Por-
ros, en aquest cas semiexcavades a la roca de base i que sobresurten també tan sols
l’alçada que les lloses verticals del parament extern permeten.

Per una altra part, l’estratigrafia murària suggereix l’existència de dues fases
constructives, encara per comprovar-se. En tot cas, existeixen dos moments cons-
tructius, ja que el mur septentrional (fet 5) es prolonga per defora de la façana cap a
occident, mentre que el mur oest (fet 3) i l’engruiximent UE 39 s’encaixen entre el
mur septentrional (fet 5) i el meridional (fet 6), sense arribar a afectar els nivells més
antics, que sí que retallaren els murs 5 i 6. Així, un espai major es podria haver re-
duït en un moment posterior, i tancat amb el mur occidental. L’excavació total per
l’exterior ha de permetre aportar alguna llum a aquest punt.

Finalment, està clara la relació d’anterioritat dels murs del recinte respecte dels
de l’avantcambra. Un cop excavada, però, no pensem que hi hagi una diferència
cronològica sensible entre les dues construccions, ja que els estrats que van per da-
munt la base dels murs (UE 26, 54, 56, 19) i que documenten l’ús de l’avantcambra,
són els que cobreixen també el llindar, estructura que pertany sens dubte a la cons-
trucció del recinte. Contràriament, els nivells damunt els quals es munta l’avant-
cambra (UE 69, 66) estan també per davall de la preparació del llindar.

5. Anàlisi preliminar dels materials mobles

En aquest avanç preliminar es presenta exclusivament l’estudi del material recupe-
rat a l’interior del recinte cultual, amb només algunes referències a peces especial-
ment destacades trobades en altres nivells.

5.1. Els materials d’importació

Les ceràmiques d’importació corresponen bàsicament a dues grans categories fun-
cionals: vaixella i àmfores de transport, amb absència quasi total del material d’em-
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magatzematge. El material es troba considerablement fragmentat i només ha estat
possible reconstruir el perfil d’un nombre limitat de peces, totes les quals correspo-
nents a vaixella. La quantificació s’ha fet a partir del nombre mínim d’individus no
ponderat, avaluat a partir del nombre de vores o de bases (xifra més alta).

La vaixella

Dins d’aquesta categoria domina molt clarament la ceràmica ibèrica (26 individus =
36%). Es tracta sobretot dels característics vasets bitroncocònics de coloració grisa,
tot i que també hi ha alguns bols, també de cocció reductora, i un càlat (figura 4, 7-
9). També és molt abundant la ceràmica ebusitana, quasi sempre oxidada, amb un
total de 23 individus (32%), tots vasos potoris inspirats en les formes Lamb. 27 i
Lamb. 31 (figura 4, 10-11). Cal destacar també la presència de diversos bols de ce-
ràmica de parets fines (13 individus = 18%). La ceràmica de vernís negre, en canvi,
és relativament escassa (7 individus = 10%). Es tracta exclusivament de campania-
na A, i les formes representades són també vasos per beure (Lamb. 27c; Lamb. 31 i
Lamb. 33a) (figura 4, 1-5). A tot això cal afegir un vaset de ceràmica púnica centre-
mediterrània, del qual només es conserva la nansa (1%) i dos bols (3%) que proba-
blement van ser produïts en un taller púnic indeterminat, en tot cas no ebusità (figu-
ra 4, 15-16). Finalment, cal esmentar l’aparició a l’exterior de l’edifici –i clarament
fora de context– d’un fragment de vora d’una copa jònia tipus B2 (figura 4, 6), que
és, en la mesura del nostre coneixement, la primera peça d’aquest tipus trobada a
Mallorca.

La ceràmica de magatzem

Només es pot incloure dins d’aquesta categoria una gerra ebusitana tipus Eb. 69, de
la qual manca la vora.

Les àmfores

Les àmfores documentades a l’interior del recinte es redueixen a un total de sis in-
dividus –dues d’ibèriques, una d’ebusitana, una d’itàlica, una de brindisina i una
d’indeterminada–, però hi ha un total de tretze tapadores, dues de les quals corres-
ponen a peces púniques centremediterrànies (figura 4, 12-14). Cal fer notar que
l’àmfora ebusitana correspon a un exemplar tipus PE 14/T-8.1.1.1., clarament fora
de context. A més, cal esmentar la troballa a l’exterior del recinte d’una àmfora ità-
lica tipus Dressel 1-A i d’una àmfora ebusitana tipus PE 24.
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Cronologia

La datació dels nivells d’ús pot ser establerta amb una raonable seguretat a partir de
les ceràmiques fines que hi han estat recuperades, tot i que, dissortadament, l’indi-
cador més fiable, és a dir, la ceràmica de vernís negre, és força escadussera. Cal des-
tacar, en tot cas, que es tracta exclusivament de campaniana A, sense un sol frag-
ment de campaniana B, la qual cosa suggeriria una datació anterior al segle i aC o,
fins i tot, a l’últim quart del segle ii aC. Per una altra part, la vaixella púnica ebusi-
tana sembla clarament datable del segle ii aC. Afegim a això que els abundosos va-
sos bitroncocònics de ceràmica ibèrica grisa semblen correspondre al tipus 5 de C.
Aranegui, per bé que només la reconstrucció total del material permetrà assegurar
aquest aspecte. Ara bé, segons aquesta autora, la forma 5 es dataria bàsicament de la
segona meitat del segle ii aC (Aranegui, 1985, p 108). La conjunció d’aquestes da-
des portaria a situar l’abandonament del santuari en la segona meitat del segle ii aC,
però cal tenir present també l’existència d’un grafit llatí gravat a la vora del bol ca-
renat de producció púnica no ebusitana. Aquesta peça, continguda en el fet estrati-
gràfic número 2, assenyala una de les darreres ofrenes efectuades en el recinte. La
presència d’aquesta inscripció ens sembla difícilment explicable abans de la con-
questa romana de l’illa, de manera que situaríem la fi del santuari amb posterioritat
a aquesta –és a dir, després del 123 aC–, però encara possiblement dins del segle ii
aC. En definitiva, doncs, en els darrers anys d’aquesta centúria. Aquesta cronologia,
per una altra part, sembla coherent amb la gran abundància de ceràmica ibèrica al
jaciment, ja que aquesta probablement fou transportada en navilis romans i aquest
corrent comercial devia ser especialment intens a partir de la conquesta de l’illa de
Mallorca.

Quant a la data fundacional, només podrà ser establerta amb precisió quan s’ex-
cavin els nivells de fonamentació de l’edifici. En tot cas, la troballa de la copa jònia
i de l’àmfora ebusitana T-8.1.1.1. suggereixen un origen almenys en la segona mei-
tat del segle vi aC, amb continuïtat al llarg del segle iv aC.

5.2. La ceràmica talaiòtica (Magdalena Salas Burguera/ Jordi Hernández-Gasch)

Tot i que no disposem encara de la quantificació material de producció indígena, po-
dem avançar que aquest apareix, en els nivells d’ús i abandonament del recinte i l’a-
vantcambra, en proporcions inferiors a la ceràmica d’importació.

Pel que fa a la tipologia de la ceràmica talaiòtica es detecta una alta freqüència
de copes, bols i contenidors.

Les copes troncocòniques han estat identificades pels seus peus, majoritària-
ment de base plana (tret d’algun fragment de fons convex), per la qual cosa podrien
correspondre al tipus VI.A.2 (crestades) o VI.B.2 (llises) de la classificació de Biel
Pons. L’aparició en l’excavació de fragments de vora amb cresta assegura l’existèn-
cia del primer subtipus. Cal notar que el tipus VI.B.2 està ben representat en el san-
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tuari proper de Son Marí. Algun exemplar porta nansa, generalment anular i excep-
cionalment de monyó.

Els bols hemiesfèrics amb vora no diferenciada i els vasos troncocònics de mida
petita representen les formes petites de paret més prima, que es devien utilitzar en
els santuaris com a recipients individuals per al consum d’aliments i líquids o per a
les ofrenes.

Els contenidors són de mida gran amb paret reentrant i vora exvasada, de secció
en forma de D o en forma de C invertida. Es tracta de vasos globulars de 25 a 35
centímetres de diàmetre i de paret gruixuda i pasta amb desengreixant abundant.
Són formes que es poden relacionar amb el tipus IV-D de la classificació de Pons,
que ha aparegut al santuari de Son Mas i a na Guardis, amb una cronologia dels se-
gles iii-ii aC, i a la forma IV.E.3, apareguda al santuari de Son Marí, encara que en
aquest cas presenta dues nanses que no sabem si els exemplars de sa Punta des Pa-
tró en portaven, ja que es troben en un estat molt fragmentari i no és possible de re-
construir la peça sencera.

Ha aparegut també una gerreta de mida mitjana petita amb una nansa a la vora i
un petit mugró sota la nansa. Recorda la forma d’una olpa però de coll més ample.

Respecte als motius decoratius que apareixen en aquestes formes ceràmiques,
l’element més representat és el mugró. Es troba ubicat generalment en el cos de la
peça, sovint sota les nanses. Són mugrons de mida petita, d’acord també amb la mida
de les ceràmiques. També, com a element decoratiu, apareixen apèndixs superiors o
inferiors a algunes de les nanses anulars.

Finalment, pel que fa a les pastes, aquestes presenten abundant desengreixant de
partícules blanques en les peces de mida més gran, i pastes més depurades a les més
petites. L’acabat de la peça generalment és una allisada i excepcionalment un bru-
nyit. La diferent coloració que presenta la superfície d’una mateixa peça indica la
baixa qualitat dels forns ceràmics emprats per a la cocció.

El conjunt de les peces és bastant homogeni, en tipologies i acabats. L’aparició
de peces grans sembla assenyalar una funció d’emmagatzematge, mentre que les
peces petites s’orienten al consum individual, cosa que el fa similar als altres con-
junts de materials procedents de santuaris, com són els de Son Mas i Son Marí.

5.3. Epigrafia

Les restes epigràfiques documentades es redueixen al grafit llatí CAENO VRI (o
VBI) gravat després de la cocció en el llavi d’un bol carenat de producció púnica (fi-
gura 4, 16). La interpretació d’aquest epígraf –que actualment està en estudi per part
del professor Javier Velaza, de la Universitat de Barcelona– no és, certament, fàcil.
A manca d’un estudi més aprofundit, creiem possible que es tracti d’un antropònim,
per bé que no es pot excloure, atès el lloc i la circumstància de la troballa (es tracta
clarament d’una ofrena, dipositada en un lloc especial dins d’un santuari), que l’e-
pígraf contingui el nom d’una divinitat indígena venerada en el santuari i a la qual
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hauria estat dedicada la peça. En aquest cas, ens trobaríem davant el primer testi-
moni d’un teònim talaiòtic, o, més precisament, de la seva interpretació llatina.

5.4. La fauna

Les restes faunístiques es troben actualment en estudi per part del doctor Jordi Na-
dal (Universitat de Barcelona). De forma totalment preliminar es pot avançar que es
tracta d’un conjunt molt compost per un gran nombre de restes, entre les quals són
freqüents els súids, els bovins i els ovicaprins. La fragmentació de les restes indica
que aquestes han estat consumides i el seu elevat nombre en un espai tan reduït sug-
gereix una activitat de consum intensa i repetida. Tot això s’adiu bé amb la inter-
pretació del jaciment com a santuari.

6. Conclusions

En l’estat actual del coneixement podem individualitzar tres períodes a partir de
l’estratigrafia obtinguda i de l’anàlisi dels materials:

Període 1.- Jaciment anterior al recinte actualment visible, que es caracteritza
estratigràficament per nivells que contenen fauna en molta abundància, i estructu-
ralment per la llar de foc/fet 7 (arranjament inicial i refecció), per la possible es-
tructura identificada sota el mur occidental (fet 9) i per les restes localitzades a l’a-
vantcambra i sota el mur 5, al costat oriental del corredor (fet 8). La cronologia
absoluta s’haurà de cercar en anàlisis radiocarbòniques, atesa la sola presència de
ceràmica indígena. Cal dir, amb tot, que la total absència d’importacions a torn sug-
gereix una datació anterior al segle iv aC. La troballa fora de context d’una vora de
copa jònia tipus B2, de la segona meitat del segle vi aC evidencia, si més no, l’e-
xistència del jaciment en aquella data, però res no permet relacionar amb seguretat
aquesta peça amb les restes del període 1.

Període 2.- Jaciment anterior al recinte actualment visible i posterior a la fase 1.
La seva existència la suggereix la trobada fora de context d’una àmfora ebusitana
PE 14/T-8.1.1.1., que sembla implicar una ocupació del lloc en un moment que cal
datar entre el període 1, probablement anterior al segle iv aC, i el període 3, que
es data del segle ii aC. La confirmació d’aquest fet s’haurà de trobar en l’excavació
a l’exterior de la cambra fins ara descoberta.

Període 3.- La fase de construcció del recinte va comportar l’excavació dels se-
diments antics, de manera que es tracta d’un edifici semihipogeu, semblant a les
cambres funeràries de s’Illa des Porros. Les semblances de tipus arquitectònic en-
tre el santuari i la necròpolis, més enllà del vincle cultual que hi hem establert, po-
drien tenir una significació cronològica. Així, s’ha pogut datar la construcció i ús
principal dels cercles A i B en els segles iii-ii aC, coincidint en aquest darrer mo-
ment amb els materials dels nivells d’ús del santuari, molt homogenis. Encara que
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aquests nivells haguessin estat netejats periòdicament, és impossible que de les uti-
litzacions antigues no n’hagi quedat cap resta material, sobretot quan el subsòl are-
nós ha conservat moltíssimes restes del precedent període 1. Finalment, cal apuntar
que la trobada d’una urna d’inhumació infantil falcant una de les lloses del para-
ment extern del santuari (mur 6) pot posar-se en relació amb les urnes trobades a
s’Illa des Porros formant una estructura bastida possiblement en el segle ii aC, que
reaprofita aquestes peces com a material de construcció, però procedents segura-
ment d’una àrea de necròpolis infantil que per cronologia relativa es pot situar amb
anterioritat del segle v aC (Hernàndez, Sanmartí, 1998). Malgrat tot, l’absència
d’elements de cronologia absoluta potser es podrà pal.liar amb l’excavació dels es-
trats exteriors.

La construcció del mur 3, que forma el costat occidental de la cambra principal,
sembla assenyalar una reestructuració que va suposar una reducció de l’espai ocu-
pat pel recinte cultual. Quant a la construcció de l’avantcambra, de la lectura estra-
tigràfica no sembla desprendre’s un lapse dilatat en relació a l’erecció del recinte,
tot i que les relacions estratigràfiques indiquen clarament la seva posterioritat. La
fase d’ús del recinte ha quedat ben datada per la ceràmica d’importació en la sego-
na meitat del s. ii aC, i la destrucció/abandonament es devia produir a finals d’a-
questa centúria o poc després. El bol púnic amb grafit llatí documenta possiblement
una de les darreres ofrenes. El material que acompanya l’enderroc no sembla poste-
rior a la darrera fase d’ús del recinte.

Tot i que la planificació original del recinte sembla curosa, almenys en la pro-
jecció i execució de la planta, amb mesures proporcionades i geometria regular, amb
paraments externs de lloses verticals i el revestiment que evidencien la intenció es-
tètica dels constructors, no es pot oblidar la baixa qualitat de la talla (i encaix) de la
pedra (marès), que contrasta amb l’estereotomia de les cambres A i B de s’Illa des
Porros, construïdes entre els segles iii i ii aC, del santuari proper de Son Marí, el
bastiment del qual no està datat, malgrat que no apareix cap material anterior al se-
gle ii aC, per no esmentar les tombes de la fase antiga i intermèdia de Son Real
(segles vii a v aC), molt més llunyanes en el temps.

Cal notar l’estranyesa d’alguns elements en el context talaiòtic mallorquí, com
ara la façana còncava (documentada a Son Mas i típica dels santuaris de taula me-
norquins), la columna adossada (que trobem a la sala hipòstila de les Païsses i a les
cambres funeràries de s’Illa des Porros i novament en els santuaris i hipogeus me-
norquins), el corredor d’entrada amb les dues antes adossades (element que com-
parteix amb les cambres possiblement contemporànies de s’Illa des Porros i amb els
santuaris menorquins). Igualment, cal assenyalar la total excepcionalitat a Mallorca
d’altres característiques del santuari, com la llosa central –possiblement connectada
des d’un punt de vista conceptual amb la taula menorquina–, si bé la presència de
diversos monòlits de menors dimensions és un fet ben documentat en alguns san-
tuaris mallorquins, com els de Son Corró o el de les Antigors (Guerrero, 1990-
1991; 1996), o, en el conjunt de les Balears, l’excentricitat de la porta i l’avantcam-
bra. En aquest sentit, cal recordar que la connexió arquitectònica (i tal volta cultural
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i/o ètnica) amb fenòmens menorquins ha estat observada a propòsit dels megàlits
coneguts a l’àrea (Son Bauló i l’Aigua Dolça) (FALTA), de la concepció de les mi-
cronavetes a Son Real i s’Illa des Porros, i de les columnes adossades i parets reen-
trants en aquest darrer jaciment.

Respecte a la funció simbòlica del monòlit es poden argüir diversos fets: l’alçà-
ria que superen les parets, que no ha variat massa de l’alçària original, de manera
que és clar que sobresortia i era visible des de fora del recinte; el fet que estigui en-
carat perfectament a la porta, cosa que li atorga una posició central que no ocupa ge-
omètricament (desplaçada a NO); l’orientació cap a S, que podria ser una orientació
cultual per als accessos d’alguns dels edificis talaiòtics, i l’existència d’ofrenes a
banda i banda de la llosa (fets 1 i 2), en un cas amb una disposició especial, en cis-
ta, que assenyala també que aquest és un element de culte rellevant. Aquest potser
sigui, de fet, una representació simbòlica de la deïtat.

Cal assenyalar també que el santuari no és un edifici aïllat sinó un complex cul-
tual a diversos nivells, tant pel fet de la molt probable existència d’altres estructures
contemporànies en el jaciment, a banda de les ja excavades, com per la relació amb
els jaciments veïns i amb el paisatge que els acull. Respecte a la relació amb les ne-
cròpolis de Son Real i s’Illa des Porros, pensem que la relació de proximitat geo-
gràfica amb el darrer cementiri, així com la coincidència cronològica i de formes ar-
quitecturals, permeten avançar que ens trobem davant un santuari en el qual es
practicaven rituals lligats al culte als morts. La relació temporal pot remuntar-se al
segle v aC, com a mínim, centúria en què s’ha comprovat l’existència d’una prime-
ra necròpolis de microestructures de tipus micronaveta (Hernàndez, Sanmartí,
1998) a l’illot i que de moment està testimoniada en el jaciment de sa Punta des Pa-
tró des d’un punt de vista ceràmic, tot i que l’ús del recinte i l’avantcambra durant
el segle ii aC coincideix en el temps amb una bona part dels enterraments del ce-
mentiri. Finalment, pel que fa a l’arquitectura, els següents elements assenyalen el
parentiu de les construccions de l’illot amb el santuari: la disposició semihipogea, la
planta de ferradura i les dimensions similars, les lloses verticals externes, la colum-
na adossada a la dreta de l’entrada (cercle B), les antes adossades a la porta, la co-
lumna enfrontada a l’entrada (encara que no es tracti de lloses, les cambres de l’illa
datades en els segles iii-ii aC tenen enfrontades a la porta columnes polilítiques,
que, si bé en el Cercle A podrien tenir una funció arquitectònica, en el cas del Cer-
cle B semblen tenir una funció més simbòlica que no pràctica).

En moments de crisi cultural, d’amenaces exògenes a l’ordre cultural talaiòtic
(en el segle ii aC per l’increment del contacte amb el món colonial i la presència ro-
mana a l’illa) algunes comunitats indígenes semblen reforçar la seva identitat amb
un increment de l’activitat ritual (sembla que el mateix s’observa a Son Mas).
Aquesta activitat encara que no s’estronca arreu sembla afectada notablement per la
romanització a l’àrea de Son Real, ja que la freqüentació dels jaciments esmentats,
sense desaparèixer, disminueix en el segle i aC de manera notable.
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Una necròpolis d’incineració a la comarca
de la Selva: el Pi de la Lliura 
(Vidreres, Selva)
ENRIQUETA PONS I ALBA SOLÉS

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona i Universitat de Girona

1. Introducció al jaciment

El Pi de la Lliura és una necròpolis d’incineració de finals de l’edat del bronze. Es
contextualitza amb els períodes més vells d’altres necròpolis de Catalunya (Can
Missert al Vallès) i del sud de França (les Canals a Millàs i Le Moulin a Mailhac).
La característica principal d’aquesta necròpolis és la fossa simple, que conté única-
ment l’urna cinerària, amb les cendres del mort, coberta amb una tapadora sense cap
més altre vas d’acompanyament ni aixovar metàl.lic. Una datació per carboni 14
AMS i el context cultural situen la necròpolis en el bronze final IIIb.

El jaciment es troba parcialment malmès a causa de la construcció d’un camí
que el travessa, cosa que va originar una excavació de salvament, producte d’aquest
treball. L’excavació parcial de la necròpolis va esdevenir també una excavació pre-
ventiva amb vistes a una excavació programada per als anys següents.

1.1. Situació i descobriment

El jaciment arqueològic del Pi de la Lliura a Vidreres (Selva, Girona), que se situa
entre 400 i 405 metres sobre el nivell del mar, es localitza a la serralada Litoral, un
sistema muntanyós de traçat paral.lel a la línia de costa que constitueix la part més
externa de la serralada Costanera Catalana (o Sistema Mediterrani) (figura 1).
Concretament es troba dins l’anomenat Bloc de Montbarbat, el més meridional
dels tres blocs que conformen la serralada de la Selva Marítima, la qual s’estén des
de la vall d’Aro fins al delta de la Tordera. El nom procedeix d’un pi vell situat so-
bre un promontori que queda a l’oest de la zona de la necròpolis; aquest pi limita
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amb el terme de Lloret de Mar i ha servit i serveix de referent a caçadors i trans-
humants.

El jaciment va ser localitzat (el gener de 1999) pel geòleg Carles Roqué quan es-
tava fent la prospecció de la zona del paratge del Pi de la Lliura. Passant a peu pel
camí que va de can Mundet al Suro del Llop es va adonar que del sòl (de tonalitat
ocre) en sobresortien uns cercles de ceràmica negra feta a mà. Aquests recipients
van quedar al descobert, ja fa anys, quan aquest camí es va obrir dalt la carena de la
muntanya, perquè fes de tallafocs. Actualment és la via de comunicació que ha subs-
tituït un vell camí de transhumància que passa a uns metres més cap al nord i que,
tot i que amb dificultats, encara es pot localitzar.

Aquest camí és utilitzat per afeccionats a la bicicleta de muntanya, per caçadors
i per camions que transporten fusta. Tots aquests agents han fet que els recipients
hagin hagut de suportar molta pressió, i han malmès el jaciment i afectat àmplia-
ment les urnes.

1.2. El substrat

El Bloc de Montbarbat, on es troba el jaciment, és constituït per roques de l’era pa-
leozoica. Així, s’hi troben roques sedimentàries i vulcanosedimentàries metamorfit-
zades en grau variable, l’edat de les quals se situa entre uns 550 i 280 milions d’anys
enrere. També aflora un important conjunt de roques ígnies de tipus plutònic i filo-
nià, emplaçades fa uns 270 milions d’anys. El substrat geològic més proper al jaci-
ment és constituït per diferents tipus de roques ígnies plutòniques i filonianes. A
grans trets, la zona és formada per un entramat de dics de roques filonianes àcides,
de gruix mètric a decamètric, verticals, orientats ENE-OSO i disposats paral.lels els
uns als altres. Aquest sistema de dics és emplaçat al si d’una massa de roques plu-
tòniques de composició granodiorítica. El tram de camí on s’ha fet l’excavació és, a
grans trets, paral.lel a un dels dics esmentats, d’uns 10 metres de gruix, de manera
que la major part excavada del jaciment es troba damunt seu. Es tracta d’un dic de
composició granítica, de gra fi i de color blanquinós o lleugerament rosat, el qual es
troba bastant alterat en superfície. Encara que, ara per ara, no es disposa d’un estu-
di microscòpic detallat, pot tractar-se d’un microgranit o, més probablement, d’un
granòfir1 (figura 2).

Les fosses funeràries van ser excavades directament en aquesta roca, la qual,
quan no està alterada, és d’una gran resistència. Pensem que en el moment en què es
van fer els orificis per als enterraments la roca ja estava erosionada i, segurament,
tenia unes característiques semblants a les actuals. La resistència i l’acidesa de la
roca condicionaran el jaciment, tant en la seva construcció com en la seva conser-
vació.
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1.3. La vegetació potencial

Per latitud, altitud i classe de substrat, el tipus de vegetació actual es correspon amb
la vegetació potencial. Sembla raonable, doncs, suposar que la sureda era el tipus de
vegetació imperant a la zona en el moment de funcionament de la necròpolis.

La surera, que és l’arbre dominant, és un tipus d’alzinar característic de la Me-
diterrània nord, propi de terrenys àcids i pobres en nutrients. Les espècies de brolles
silicícoles són usuals a les suredes, ja que són pròpies d’indrets assolellats, on el
bosc ha estat tallat, i representen fases prèvies al bosc dins la cadena de la successió
ecològica. A mesura que el bosc esdevingui tancat i ombrívol, aquestes espècies
tendiran a desaparèixer i quedaran arraconades als punts assolellats o aclarits. La
coexistència de l’element brolla amb l’element alzinar/sureda suggereix una histò-
ria on s’han succeït fases d’arrasament del bosc (per aclarida i/o incendi) amb fases
de recuperació de la vegetació (l’abandonament fa rebrotar el bosc), diverses vega-
des al llarg del darrer segle. De fet, és la història recent de la major part de boscos
catalans. Els pins reflecteixen probablement un bosc secundari format com a conse-
qüència de la semidestrucció (per explotació humana) de la sureda. En el cas de Pi-
nus pinaster és possible que es tracti de l’herència d’antigues plantacions forestals,
ja que pels voltants del jaciment vam poder veure senyals d’explotació del bosc per
a fusta (plantacions de pi i eucaliptus). També s’han observat alguns plançons de
roure, tot i que no sabem si és un ambient natural per al creixement d’aquesta espè-
cie, o si la seva presència és accidental (figura 2).

La presència de roures a les suredes és un fet comú. Pel que fa a la disponibili-
tat d’aigua, els roures són espècies força més exigents que l’alzina i la surera. El ter-
reny en qüestió, molt sorrenc, de tipus sauló, no té gaire capacitat de retenció d’ai-
gua, encara que això pot ser compensat per un arrelament profund.2
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2. L’estudi de la vegetació actual ha estat fet per Pere Rovira, biòleg de la Universitat de Barcelona.

Figura 2.
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2. La descripció de la necròpolis

La informació de la qual disposem
d’aquesta necròpolis és molt parcial
perquè l’excavació es redueix a un
espai limitat pel mateix camí (figura
3). Tot i així hi hem observat algunes
característiques importants com el
fet que hi ha una planificació preme-
ditada de la necròpolis amb relació a
la distribució dels enterraments.

2.1. L’organització, la distribució
i l’orientació dels enterraments

La part excavada del jaciment ocupa
una extensió d’uns 80 metres en di-
recció E-O i tota l’amplada del camí
(entre 4 i 5 metres). Durant les dues
setmanes de campanya s’havia pre-
vist el treball en un màxim de vuit
estructures, que són les que s’havien
vist a priori, però durant l’excavació
se’n varen localitzar dotze més. En
total vàrem registrar 20 estructures.

Davant la dificultat d’utilitzar una metodologia d’excavació, enmig del camí, es
va recórrer al sistema topogràfic; un cop aconseguida la planimetria del lloc en què
s’havia de fer la prospecció, l’excavació i el registre arqueològics es van fer a partir
d’un eix o eixos longitudinals paral.lels a la línia del camí on es concentraven els in-
dicadors antròpics.

Observant la planta obtinguda del jaciment distingim clarament tres agrupa-
cions, que estan relacionades amb les elevacions que marquen els revolts de nivell
(figura 4). També es veu que tots els enterraments estan alineats en tres eixos longi-
tudinals al camí, orientats est-oest, i que aquests solen estar separats de manera
equidistant. No hem trobat, aparentment, cap sistema de senyalització de la tomba,
encara que sospitem que en la majoria dels casos restava limitada per una llosa,
col.locada plana o horitzontal sobre l’enterrament. En la microexcavació i buida-
ment d’una de les urnes s’ha trobat precisament la pedra-estela que pensem que la
devia senyalitzar (tomba 3) (figura 5).

L’orientació de les tombes només es detecta en aquelles que han estat col.loca-
des en posició inclinada, que observen totes una posició oest-est, de la boca a la
base. Aquesta observació, afegida a la de l’enterrament E11, format per una fossa
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el.líptica orientada també oest-est, fa sospitar que el punt cardinal oest, coincident
amb les postes de sol, podria ser un bon referent ritual a l’hora de celebrar l’ente-
rrament.

Aquestes observacions, agrupaments, posicions equidistants, entorn o senyalit-
zació de la tomba i, si cal, la seva orientació, cal fer-les a priori, ja que moltes de les
necròpolis excavades darrerament han extret resultats sorprenents (Le Moulin, a
Mailhac, Janin & Taffanel, 1994; Camp d’Alba, a Tarn-et-Garonne, Janin et al.,
1997; i també el Calvari, a Molar-Priorat, Castro, 1994; Ruiz Zapatero, 1985).
Les dades del Pi de la Lliura són encara provisionals pel que fa als resultats dels es-
tudis de comportament social i antropològic, de manera que encara no es poden con-
trastar els resultats.

La distribució i l’organització de les tombes amb una ordenació orientada se-
gons els punts cardinals i les tombes separades per distàncies similars entre si és un
fenomen que també s’ha pogut observar a altres jaciments, p. ex. a Azille (a Fleury,
Aude), a Can Bech de Baix (a Agullana, Alt Empordà), a l’Oriola i Mas de Mussols
(al Montsià) (Ruiz Zapatero, 1985), i finalment també s’ha comprovat a Coll s’A-
venc (a Tavertet) (Molist et al., 1986) i al Pla de la Bruguera (a Castellar del Va-
llès) (Clop et al., 1998).

Les necròpolis d’incineració del bronze final de la Catalunya costanera conegu-
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Figura 4. Topografia: Lluís Sant i Pilar Camps (Servei d’Arqueologia)
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des fins l’any 19973 no presenten cap senyalització distintiva de la tomba. La majo-
ria de les necròpolis conegudes es van descobrir fa temps, a l’atzar, i estan molt mal-
meses, sota terrenys de cultius. Això ha fet que les estructures externes de l’enterra-
ment i les esteles, si és que en tenien, hagin desaparegut. El desconeixement
d’aquests elements protectors, com un document a silentio ha fet dubtar de la seva
pròpia existència (Pons, 2000a). Ara tenim molts més altres coneixements gràcies
als descobriments realitzats a l’àrea de Can Roqueta, a Sabadell, les necròpolis su-
perposades de Can Piteu, i a l’àrea de l’Escala, prop d’Empúries, la necròpolis de
Vilanera (Codina et al., 2000, 57), ambdues situades a la Catalunya costanera i en
estudi; i a l’altre cantó dels Pirineus tenim les excavacions refetes de Mailhac (Ja-
nin i Taffanel, 1994)), la necròpolis de Camp d’Alba (Janin et al., 1997) i les ne-
cròpolis de Castres (Giraud i Pons, 2000). Malgrat les variades informacions de
canvi de gir que es presenten i que només podem retenir mentalment, les estructu-
res funeràries de les necròpolis situades a les zones planeres del sud de França i del
litoral català no corresponen a les estructures tumulàries de la zona pirinenca (Ló-
pez i Pons, 1995) ni a les del Baix Aragó (Rafel, 1989 i 1995) a excepció de llocs
puntuals que poden indicar zones de pas de grups itinerants i/o transhumants (Pons,
2000b). Al principi de l’edat del ferro, i en contacte amb pobles procedents de la
Mediterrània, aquestes agrupacions estàndard variaran, fruit d’un aiguabarreig de
cultures que es donen cita a la costa catalana.

Malgrat les observacions limitades que s’han extret del Pi de la Lliura sobre
l’organització de la necròpolis, a causa de la seva conservació, podem concloure
que aquesta va tenir una durada relativament curta, ja que en cap cas no hem trobat
indicis de superposició. Les tombes es mantenien equidistants, i prova d’això és que
hi devia haver alguna senyalització que les detectés, i que, com algun cas ho indica,
devia ser una llosa col.locada vertical o horitzontal sobre l’enterrament per fer-lo vi-
sible. Efectivament, al laboratori en buidar l’urna cinerària de l’enterrament 3, apa-
regué a l’interior una gran llosa de forma piramidal i de dimensions 26x24x12 cen-
tímetres (figura 5).

2.2. Les estructures funeràries

Els enterraments, en tots els casos, consten de la fossa funerària, un forat excavat al
subsòl granític, dins la qual es troba l’urna cinerària. La capacitat de les fosses era,
en general, la mínima perquè hi cabés l’urna, i, en la majoria dels casos, era difícil
localitzar la fossa. Totes les fosses identificades, a excepció de la de l’enterrament
11, tenien forma circular o el.lipsoïdal, i a dins només s’hi trobava l’urna o part de
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3. Des de l’any 1997 fins a l’actualitat s’han descobert algunes necròpolis d’incineració del final de l’e-
dat del bronze i el principi de l’edat del ferro que modificaran enormement els plantejaments sobre l’organit-
zació i la identificació social de la població de la Catalunya costanera, com també la seva sistematització. A
l’espera que se’n publiquin els resultats els referents més actualitzats són els publicats per una de nosaltres
l’any 2000 (Pons, 2000a).
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l’urna conservada. Allà on el subsòl
era dur, la fossa era fàcil de detectar
(figura 6), mentre que allà on era tou
o degradat era més complicat que
fos identificada. En 8 de les estruc-
tures que conservaven part de la fos-
sa i de l’urna, es va observar la pre-
sència de pedres i graves que
falcaven l’urna dins el forat, tant a la
base com en els laterals.

Fora d’aquesta generalització te-
nim l’enterrament 11, la fossa del
qual era en forma de 8 tombat, disposada est-oest. Al forat est s’hi trobava l’urna ci-
nerària, de dimensions petites a mitjanes, falcada amb pedretes tant al fons com en
els laterals; al forat de l’oest, i amb les parets de la fossa cobertes de pedres per pro-
tegir, hi havia unes terres sorrenques i grasses molt ennegrides. Aquesta mateixa
classe de sediment era el que cobria tot el reompliment de la fossa a partir dels 5
centímetres del sòl superficial de l’estructura i fins al fons, envoltant evidentment
l’urna. Les parets de la fossa tenien traces de cremació i en l’anàlisi del sediment es
varen localitzar elements carbonitzats (vegeu més avall).

Segons l’estat de conservació, els enterraments van ser tractats de manera dife-
rent a l’hora de l’excavació, tot i que varen ser objecte de les mateixes observacions.
Vam diferenciar-ne quatre categories diferents:

La primera categoria només era identificada per fragments ceràmics, i correspo-
nen a quatre enterraments (E13, E16, E19 i E20), sense rastre de fossa funerària.
Són fragments ceràmics informes amb alguna resta carbonitzada que segurament la
màquina devia arrossegar pel camí, i que, per la seva concentració, identificàvem
com a estructures a tenir en compte, però que ens era impossible d’atribuir a cap en-
terrament.

A la segona categoria pertanyen aquelles estructures la base de l’urna cinerària
de les quals es mantenia in situ, però que tenien la fossa funerària completament
arrasada. Se n’han localitzat quatre enterraments (E1, E5, E8 i E14). En dos d’ells
s’hi van trobar restes d’incineració; això, juntament amb el fet que la base estigués
incrustada en posició plana sobre el rocam, ja ens va indicar que ens trobàvem en el
fons d’alguns enterraments. Per això pensem que algunes estructures devien ser
arrasades completament.

A la tercera categoria pertanyen els enterraments que conservaven part de la
fossa funerària i part de l’urna cinerària, especialment la base i la part baixa del
perfil. Corresponen a aquest grup 8 enterraments (E2, E6, E7, E9, E10, E12, E17,
E18), dels quals tenim algunes dades més rellevants, ja que la majoria han conser-
vat restes òssies cremades en el fons de l’urna. En aquest grup, una observació in-
teressant que s’hi ha fet ha estat la posició inclinada d’algunes urnes dins la fossa
(E10, E17 i E18), cosa que ha permès la conservació d’una part del perfil de l’ur-
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na. Un dels enterraments (E2) conservava part de la tapadora, i l’enterrament E12
conservava part de la boca de l’urna, com també del fons, malgrat que són de difí-
cil reconstrucció.

En la quarta categoria, hi col.loquem aquells enterraments que considerem que
s’han conservat sencers per la presència de tot el perfil de l’urna cinerària, encara
que han estat malmesos per la construcció del camí. Es tracta de 4 enterraments (E3,
E4, E11 i E15), a l’estudi dels quals hem dedicat els esforços més grans. Cal dir tam-
bé que d’algunes d’aquestes urnes cineràries s’ha conservat part de la tapadora (E3,
E4 i E15). Totes les urnes d’aquest grup han estat objecte d’una microexcavació feta
al laboratori i s’hi han pogut rescatar les restes cineràries que foren col.locades en el
seu interior. A aquests enterraments els dediquem un petit espai.

L’enterrament 3. L’urna i la tapadora s’han conservat pràcticament senceres
menys per la banda est. Durant l’excavació de l’urna es varen trobar les restes de ce-
ràmica que mancaven, sobre les quals, i incrustada dins l’urna, fou trobada una gran
llosa que ocupava tot l’interior. Aquesta llosa devia ser la que col.locaven sobre l’en-
terrament per tal d’identificar-lo. L’urna fou trobada inclinada dins de la fossa
(orientada d’oest a est) i va ser rescatada sense que es veiés la llosa. Sembla que
aquesta va cedir a la pressió de la terra, en un moment posterior a l’enterrament.
Això és una prova més que el sediment que es troba dins les urnes s’ha dipositat
posteriorment a l’enterrament, i que entre la massa de les restes òssies, posades dins
l’urna, i la coberta, hi havia un espai buit.

L’enterrament 4. L’urna i la tapadora s’han conservat senceres, tot i que la tapa-
dora estava bastant fragmentada. No hi vàrem localitzar cap mena de senyalització:
a simple vista, abans de començar l’excavació, es podia identificar bé la boca del re-
cipient i la tapadora a sobre aixafada.

L’enterrament 11 (figura 7). L’urna cinerària d’aquest enterrament no tenia ta-
padora i és de mida més petita que la resta. Tampoc vàrem trobar cap element se-
nyalitzador. Un petit fragment de ceràmica la va detectar al mig del camí, així com
una taca fosca i cendrosa cap a l’oest que ens va permetre identificar l’extensió de

la fossa cap a aquesta banda,
fent una forma de 8 tombat.

L’enterrament 15. Aquest
enterrament també va localit-
zar-se a partir d’un petit frag-
ment ceràmic. La fossa era molt
ajustada i de difícil identifica-
ció, i com va passar amb els en-
terraments E3 i E4, vam haver
de destruir-la en arribar a la ca-
rena de l’urna, ja que ens im-
possibilitava l’excavació i l’ex-
tracció del vas, aquest col.locat
en vertical.
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3. El contingut dels enterraments

La fossa funerària conté exclusivament l’urna cinerària, segurament coberta per una
tapadora, i dins l’urna s’hi localitzen les restes òssies cremades. Cap altre material
ha estat observable, ni vasos d’acompanyament ni restes metàl.liques de cap mena.
La morfologia de les urnes i tapadores i la decoració, conjuntament amb les dades
radiocarbòniques, han estat els elements principals per establir una cronologia i si-
tuar el jaciment dins un context cultural adient. També està en estudi la morfologia
de les urnes per establir comparacions etc. amb altres jaciments del mateix període.

3.1. Les urnes cineràries: formes i decoracions

El material és estudiat tenint en compte l’estat de les estructures:
a.- La ceràmica que s’ha trobat dispersa i on manquen els enterraments (estruc-

tures 3, 16, 19 i 20) és feta a mà i de coloració fosca, però tots els fragments són in-
formes i llisos.

b.- Les estructures molt malmeses, però localitzades in situ i on només s’ha po-
gut salvar la base de l’urna (estructures 1, 5, 8 i 14), corresponen a bases de ceràmi-
ca de coloració fosca, fetes a mà, i corresponen a bases planes amb un lleuger peu
aixecat.

c.- Les estructures de la tercera categoria quant a la conservació mantenen la
base i part del perfil baix de la panxa (estructures 2, 6, 7, 9, 10, 12, 17 i 18). La ce-
ràmica és feta a mà, de coloració fosca i amb la superfície llisa. En totes, s’hi detec-
ta un perfil rectilini a la part baixa de la panxa amb tendència a la carena. Podem de-
duir que es tracta de formes carenades amb el fons pla, lleugerament convex, o amb
peu curt.

d.- Correspon a les estructures que han lliurat una forma o perfil sencer de l’ur-
na cinerària i part de la tapadora (estructures 3, 4, 11 i 15).

– L’enterrament 3. La forma de l’urna és bicònica de carena mitjana, fons còn-
cau i estret i sense vorell a la part baixa de la panxa. La vora és exvasada, convexa
i el llavi bisellat. No està decorada.

– L’enterrament E4. La forma
de l’urna és bicònica, de carena
suau amb la vora exvasada i el llavi
bisellat. El peu és pla i molt estret.
Està decorada a la part alta de la
panxa, des de la inflexió vora/cos
fins a la carena, amb la tècnica de la
incisió de triple traç, formant mo-
tius de meandres ramificats i tan-
cats (figura 8). El bisell del llavi
està decorat amb triangles incisos
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de doble traç. La tècnica recorda molt el conegut estil de la decoració mailhaciana,
molt corrent a la necròpolis de Le Moulin, a Mailhac, i als seus voltants, i també a
les necròpolis altempordaneses de l’època, com les de Can Bec de Baix, els Vilars,
la Punta del Pi, etc. (Pons, 1996-1997). La presència d’aquesta decoració a la Sel-
va trenca la teoria defensada per una de nosaltres fins ara, segons la qual aquest es-
til a penes sobrepassava el riu Onyar.

– L’enterrament 11. L’urna és de petites dimensions, de pasta de color gris fosc.
És de forma carenada, de vora exvasada, convexa i de llavi exvasat. El fons és còn-
cau i estret.

– L’enterrament E15. L’urna és de carena arrodonida amb un peu molt alt i mas-
sís i amb la base lleugerament còncava. Presenta un coll alt i convergent i una vora
exvasada amb el llavi bisellat. El bisell del llavi porta una decoració incisa que for-
ma triangles ratllats. Tota la part del coll està decorada amb la tècnica de solcs, de
traç quàdruple i fet amb instrument de punta roma, formant motius de meandres tan-
cats i tombats. Els motius aparentment de meandres recorden figures antropomor-
fes, un signe força repetit en la decoració mailhaciana, tot i que en aquest cas estan
tombades. Cada motiu (un total de quatre) està separat per un cercle i/o rombe fet
amb la mateixa tècnica. Dins l’espai lliure que deixen els meandres s’hi associa una
altra decoració impresa en forma d’espigues. El motiu de les espigues en aquesta
mateixa tècnica el trobem decorant el peu alt de l’urna. La impressió sembla feta

amb una mena de tampó que devia apli-
car-s’hi abans de la cocció. Al voltant
de la carena hi ha dues o tres línies de
puntets que donen tota la volta al vas.

La forma d’aquesta urna, de carena
arrodonida i amb el coll alt convergent,
s’assembla a les urnes del Vallès i també
a una de Millàs (a excepció del peu alt i
massís) i són rares i/o absents a l’Em-
pordà. Sembla que hi ha paral.lels idèn-
tics, tant pel que fa a la forma com pel
que fa a la decoració i a la tècnica deco-
rativa, al nord d’Itàlia durant un període
anterior, el bronze mitjà, tot i que són
unes dades que encara tenim en estudi.

3.2. Les tapadores

Són recipients en forma de plat invertit
que es col.loquen sobre l’urna cinerària i
formen part de la primera i principal pro-
tecció de les restes òssies que es troben

112 Enriqueta Pons, et. al.

Figura 9.

Trib.Arqueo99-00 Final02  2/12/03  19:45  Página 112



dins l’urna. Posteriorment l’estructura de l’enterrament, la fossa, la col.locació de l’ur-
na coberta, el reompliment i la senyalització, formaran part de la protecció general.

Les tapadores localitzades (enterraments 2, 3, 4 i 15) són de ceràmica feta a mà i
de coloració fosca. Pel que fa a la forma, tenen un perfil troncocònic, són de base pla-
na, i estan decorades en el seu interior amb acanalats amples i suaus i paral.lels a la
vora, que té el llavi bisellat. En el buidatge de les urnes, la tapadora de l’enterrament
15 fou trobada molt cap el fons, reposant sobre la massa òssia incinerada, la qual cosa
també assenyala que aquesta va caure abans del reompliment posterior de l’urna.

Els plats acanalats en el seu interior comencen a aparèixer a l’Empordà i al sud
de França en el bronze final, una mica abans de la presència de les necròpolis d’in-
cineració, i seran freqüents en aquestes (a Agullana representen el 14,28 %).

3.3. La microexcavació de les urnes: les dades antropològiques 
i antracològiques

Un dels continguts principals i conceptuals de l’urna cinerària són les restes crema-
des del mort i les restes del combustible de la incineració. Per obtenir les restes an-
tropològiques i llenyoses es requereix una microexcavació de l’urna al laboratori, ja
que aquesta es troba reomplerta de sediment. (Figura 10)

El reompliment sedimentari de les urnes sobre els ossos incinerats és el mateix
que el reompliment de la fossa i aquest esdevé en una data més tardana, a vegades
molt després al dipòsit dins la fossa. Algunes observacions confirmen la datació
posterior del reompliment. L’aglomeració de la massa òssia en el fons de les urnes,
la trobada de parts altes de l’urna o de la tapadora (E15), o de les parts altes de la
tomba (E3) al fons, demostra que el reompliment s’ha fet de manera progressiva.
L’enterrament 11, que està cobert d’un sediment diferent a la resta de les tombes,
també ha seguit el mateix procés. La comparació del sediment natural amb el del re-
ompliment demostra que la composició granulomètrica és la mateixa, a excepció
que en el sediment de la fossa d’aquest enterrament hi ha una barreja de grans car-
bonitzats i cendrosos, fruit d’un producte que va ser dipositat durant l’enterrament
(vegeu més avall).

Les urnes que es varen localitzar senceres es van buidar mitjançant una micro-
excavació, la qual es va portar a terme entre els anys 1999-2000 al Museu Arqueo-
lògic de Catalunya-Girona. L’objectiu era observar canvis de coloració del sedi-
ment, agrupació de les restes òssies... per identificar qualsevol mena d’estratègia a
l’hora de dipositar les restes del mort a dins del recipient cinerari. El sediment que
omplia els vasos era el mateix que el de la fossa, sediment originat del sauló o gres
(granit alterat). El sediment introduït dins l’urna estava molt compactat, la qual cosa
demostra que es va fer d’una manera progressiva. Aquesta compactació va ajudar a
conservar la forma de les urnes, encara que estaven molt fragmentades, alhora que
va dificultar molt l’excavació i la recuperació de les restes. En les urnes que vàrem
haver de buidar, i en quasi tots els casos, l’ús de l’aigua va ser de gran ajut. Dins dels
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vasos només hi vam localitzar restes òssies cremades i restes llenyoses del combus-
tible de la cremació. Totes les restes òssies i els carbons recuperables eren bastant
nets, per tant sembla que hi va haver una tria prèvia d’aquestes a l’hora de dipositar-
les dins l’urna. En tots els casos les restes es troben al fons del vas. El cas de la ta-
padora al fons de l’urna (E15) i el de la llosa de senyalització dins l’urna (E3), ens
indiquen que quan els recipients foren enterrats estaven poc plens, i hi havia un gran
espai buit, fet que mostra que el sediment de l’urna, que és de l’entorn, es va intro-
duir posteriorment a l’enterrament.

L’estudi de les restes antropològiques

Un cop feta la incineració la norma universal és col.locar les restes del mort dins un
recipient ceràmic, de manera que aquestes restin al fons de l’urna. Així, un cop les
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cendres eren col.locades dins l’urna, aquesta era tapada hermèticament amb una ta-
padora o una pedra i quedava un buit entre les cendres i la part superior de l’urna.
Les restes òssies són apilonades al fons de l’urna i la quantitat recuperada no repre-
senta més que una part del mort, que els dipositaris de les despulles han triat quali-
tativament i/o quantitativament (Duday et al., 2000).

No obstant això, hi ha casos de restes humanes escampades a l’exterior de les
tombes o acumulades dins la fossa, en contacte amb la terra. A la necròpolis de Le
Moulin, a Mailhac, s’han localitzat unes 16 tombes amb les restes fora de l’urna i
que, en la majoria dels casos, corresponen a individus immadurs (Taffanel i Ja-
nin, 1998, 321). Al Puig Alt, a Roses, una necròpolis amb estructures circulars li-
mitades per lloses verticals, en la majoria dels casos les cendres del mort i les restes
del combustible foren escampades sobre l’enllosat principal de la tomba. En el cas
de la tomba 3 les restes i cendres de la cremació foren trobades dins un forat a part
del de l’urna (Pons, 2000b).

La recuperació de les restes òssies pot ajudar a la determinació del sexe, a l’es-
timació de l’edat, a saber el procés de desmembrament dels individus i també a sa-
ber la temperatura de la incineració. Una de les carències més greus de la incinera-
ció és la manca dels llocs de cremació (ustrinium) o l’excavació d’aquestes zones.
Les recents excavacions de necròpolis d’aquesta època i del moment posterior (com
Can Piteu, a Sabadell) ens han de donar més aportacions sobre aquest tema.

En els enterraments E3, E4 i E15 les restes es reduïen al fons de l’urna, en un pa-
quet lenticular d’un gruix d’entre 1 i 3 cm. L’esfondrament de la tapadora de l’enter-
rament 15 i de la llosa de l’enterrament E3, juntament amb la terra, van produir la
pujada d’algunes restes cremades. En l’enterrament E11 les restes òssies es comen-
çaven a veure amb certa freqüència a partir de la carena del vas. S’han localitzat res-
tes òssies en gairebé totes les altres tombes.

Els terrenys on se situa aquesta necròpolis són molt àcids, fet que hauria provo-
cat la desaparició de les restes òssies si aquestes no haguessin estat cremades. El
grau de coloració (blanc) i fragmentació (menys d’1 cm) de la major part de les res-
tes òssies ens indiquen que el cadàver va ser incinerat a més de 650°C de tempera-
tura.

Aquesta circumstància, que ens assenyala una incineració conscient i molt ben
feta, pràcticament ens impossibilita la identificació de l’edat i/o el sexe del mort, tot
i que en molts casos s’han pogut determinar diferents parts anatòmiques.4

Els resultats de les anàlisis de les restes de les dues primeres urnes excavades
(E15 i E12) són comparables a les realitzades en altres jaciments de l’època.

En el cas de l’E15 les restes es reduïen a un petit paquet situat al fons de l’urna
i segellat per la tapadora. Les restes de menys d’1 centímetre representen 25,15
grams, mentre que les de més d’1 centímetre sumen 33,57 grams (29,09 grams són
de diàfisis i 4,48 grams pertanyen a un radi). També s’han pogut determinar 4,32
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grams pertanyents al crani. En tots els casos es tracta de restes gràcils i que semblen
pertànyer a un sol individu. Cap de les restes ha permès identificar l’edat o el sexe
del mort. Pes total: 63,04 grams.

En el cas de l’E12, tot i que les restes òssies estaven barrejades amb les restes de
la ceràmica (totalment irreconstruïble) les peces eren més diagnosticables i l’indivi-
du estava més ben representat. En general també es tracta de restes gràcils i tampoc
res sembla indicar un enterrament múltiple. Es van identificar 10,8 grams de crani,
1,12 grams d’una mandíbula, 0,78 grams de costelles, 85,48 grams de fragments de
diàfisi (> 1 cm), 6,89 grams de teixit esponjós i 131,8 grams de fragments de < 1 cm.
Pes total: 236,87 grams.

De les dades provisionals es dedueix que el pes és l’únic referent exacte, i que
aquest és relativament baix en relació amb el pes de l’esquelet. No obstant això,
aquest pes reduït és equivalent al d’altres necròpolis de la mateixa època. Al Puig
Alt, a Roses, el pes de les restes antropològiques oscil.la entre 40 grams i 375 grams
(Agustí, 2000) i a la necròpolis de Le Moulin, a Mailhac, el pes mitjà augmenta
amb el temps: en la fase I és de 214 g, en la fase II de 276 grams i en la fase III de
717 grams (Taffanel et Janin, 2000). Amb relació a altres necròpolis del principi
de l’edat del ferro el pes de les restes antropològiques augmenta considerablement:
a la necròpolis de Le Peyrou, a Agda, del segle vii aC, el pes mitjà és de 877, 2
grams i la de Can Canyís, del segle vi, es troba entre 1.000 i 1.500 grams.

A part del fet que les restes òssies són de mida més gran i de més fàcil identifi-
cació, la recollida quantitativa de matèria òssia va augmentant a partir de l’edat del
ferro, un fenomen que es troba més pròxim a la cremació que a la pròpia incinera-
ció. Això va acompanyat d’altres canvis formals, com són l’augment de l’aixovar
funerari, tant en vasos d’acompanyament, objectes d’ornamentació i estris perso-
nals, com en les diferències estructurals de les tombes, la qual cosa possiblement
ens assenyala canvis importants de caràcter social, diferent a l’aparent homogeneï-
tat de les necròpolis més antigues.

Les restes llenyoses de la incineració: l’antracologia

L’estratègia de proveïment i ús del combustible no està organitzada a l’atzar ni de-
terminada exclusivament per factors mediambientals, sinó que està socialment or-
ganitzada.

L’estudi de 39 fragments de carbó ha permès la identificació de 5 taxons arboris
i/o arbustius. El conjunt antracològic identificat es compon de taxons típicament
mediterranis que actualment constitueixen l’estrat arbori i arbustiu de les forma-
cions tipus alzinars: Quercus ilex-coccifera (alzina-garric), Erica sp. (bruc) i Ar-
bustus unedo (arboç). Al seu costat ha estat identificat el Quercus caducifoli (roure),
taxó submediterrani que, encara que té el seu domini potencial a la muntanya mitja-
na, també es pot trobar en els fondals i obagues de la terra baixa mediterrània i a ve-
gades conformant boscos mixtos d’alzines i roures. El darrer dels taxons identificats
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correspon al gènere Prunus, però, a causa de la proximitat anatòmica de les espècies
d’aquest gènere no podem arribar a una identificació més precisa.

El bruc és el taxó més ben representat pel que fa al nombre d’estructures on s’ha
identificat: el trobem a 5 de les 7 estructures que han proporcionat material deter-
minable i segurament correspon a la cremació de combustible que va acompanyar el
ritual de la incineració. A E15 el bruc es troba acompanyat del roure, a E11 hi ha ar-
boç i Prunus sp. i a E4 hi ha alzina-garric (no podem especificar si l’un o l’altre).

El roure ha estat un arbre molt utilitzat a la prehistòria, tant com a combusti-
ble com per a la construcció. La fusta del roure és dura, forta, tenaç i resistent a la
descomposició, per tant és bona per a la combustió, ja que crema lentament, manté
temperatures estables i dóna bones brases i per això és una bona fusta per ser desti-
nada a forns metal.lúrgics o pires, tot i que també ha estat important en la construcció
i el mobiliari. Davant la manca d’elements estructurals visibles en la construcció de
les fosses es pot pensar que podien tenir construccions o senyalitzacions de fusta,
com s’ha pogut demostrar en la necròpolis d’Arihouat, als Pirineus Centrals (Mu-
ler, 1985).

El brancatge del bruc ha estat tradicionalment molt apreciat com a encenall de
focs i forns domèstics; les seves soques cremen lentament i històricament s’han uti-
litzat per fer-ne carbó. D’altra banda, aquest també ha estat emprat per a la cons-
trucció, especialment per vestir entramats i teulades. Des d’un punt de vista paleo-
vegetal, una abundància relativa de bruc i arboç en el paisatge de les terres
mediterrànies és sovint indicativa d’un esclariment dels espais de bosc; són plantes
que prosperen ràpidament quan la massa forestal pateix processos de degradació
(tales, incendis, pastures). Aquest darrer fet assenyala una clara antropització del
paisatge.5

En un treball semblant fet a la necròpolis del Puig Alt, a Roses (Piqué, 2000), el
bruc està representat en tots els túmuls analitzats i a més constitueix el 93,63% del
total de les restes. Els altres tàxons representats són l’arboç i l’estepa, això no obs-
tant el bruc és el tàxon més abundant de l’entorn. L’ús quasi exclusiu del bruc per al
combustible de la incineració pot estar relacionat amb les preferències del grup del
Pi de la Lliura, ja que l’oferta de llenyoses a l’entorn és molt més abundant que al
Puig Alt.

L’ofrena culinària: estudi del sediment de l’E11

A més a més d’un estudi exhaustiu del terreny natural s’han analitzat les terres que
cobrien l’enterrament E11. La fossa funerària, excavada en el rocam, era de forma
ovalada (en forma de 8). Es van diferenciar dues àrees: al cantó est s’hi ajustava
l’urna cinerària, mentre que a l’oest el forat estava protegit amb lloses de pedra que,
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col.locades en posició vertical, formaven un habitacle a part; a dins hi havia un se-
diment de color gris molt fosc i negrós.

Les terres que cobrien l’interior de l’urna i en general les que cobrien la sepul-
tura també estaven formades pel mateix sediment. Aquesta coloració començava a
partir d’uns 5 centímetres de la superfície actual i, en realitat, va ser una taca fosca
la que va permetre detectar l’enterrament, no com la resta d’enterraments, que es
van poder localitzar a partir de fragments ceràmics. Malgrat que es trobava al bell
mig del camí estava sencera, encara que bastant malmesa. L’excavació de l’enterra-
ment dins del rocam més dur, va permetre la protecció de part de l’estructura. De les
terres protegides s’han fet anàlisis sedimentològiques, mineralògiques i de compo-
nents orgànics; i també se n’han fet de fitòlits.

En les anàlisis mineralògiques de la mostra de la fossa han estat comparades les
textures del sediment superficial amb les del sediment que hi ha entre la superfície i el
rocam.6 Els resultats de l’anàlisi han estat força idèntics als de les del sediment super-
ficial, amb la qual cosa es demostra que la terra barrejada amb el producte carbonitzat
procedeix de les rodalies. A simple vista s’observa un sediment caracteritzat per sorres
grolleres i fines (més del 50%), escassa argila, i barreja d’elements carbonitzats.
Aquests últims tenen caràcter antròpic i han donat una coloració fosca, en contrast
amb el sediment natural. (Manquen estudis de la matèria orgànica i del carboni).

Pel que fa a residus microscòpics7 s’hi ha detectat midons gelatinitzats, esque-
lets silicis i fitòlits de cereal (Triticum sp); quant a les restes orgàniques es tracta de
greixos de mamífers terrestres. Aquesta investigació interpreta que les restes possi-
blement són una coca o unes farinetes compactes carbonitzades.

En el bronze final, les dades relatives sobre el menjar funerari efectuades sobre
restes faunístiques o carpològiques són encara escasses. A la necròpolis del Camp
d’Alba, a Tarn-et-Garonne, s’han trobat restes de mill en tres tombes, tot i que els
autors (Janin et al., 1997) reconeixen que s’han de fer més estudis per determinar
si existeixen o no les ofrenes d’aquest tipus durant el bronze final, ja que no ho te-
nen clar.

El nombre important de vasos que acompanya l’urna cinerària en les tombes de
les necròpolis de principis de l’edat del ferro, com per exemple a Grand Bassin I, a
Mailhac, s’interpreten com recipients que han precedit un banquet funerari. Tot i
que en aquest cas no s’han trobat restes de menjar, altres necròpolis del Llenguadoc
i el Rosselló es caracteritzen per la presència d’aliments (Rafel, 1985, 25).

A la necròpolis del Puig de Serra, a Ullastret, corresponent a l’ibèric ple, s’hi
van trobar, associades als enterraments i/o repartides per la zona, nombroses restes
òssies d’animals, en algun cas bullides. El que no és segur és si van ser ofrenes cu-
linàries o si eren animals totèmics que donaven protecció als enterraments. De res-
tes paleocarpològiques no se’n van trobar. (Martín i Genís, 1985, 41)
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Darrerament estudis d’anàlisis de fitòlits fets per Jordi Juan a Can Piteu, a Sa-
badell, poden donar resultats satisfactoris sobre menjars elaborats dipositats a les
tombes, com seria el cas de l’enterrament 11 del Pi de la Lliura.

4. La cronologia

Datació 14C AMS: 2850±40 BP (1120-910 Cal BC) (Beta-136241). Mostra de car-
bons localitzats dins l’urna E15, segellats per la tapadora.

La datació radiocarbònica, tot i que es refereix a intervals de probabilitat, ha es-
tat important en aquest jaciment, ja que la manca d’elements metàl.lics o d’altres
materials d’importació que ens donessin una pista cronològica, ens dificultava una
atribució clara. La semblança decorativa amb la tècnica i l’estil de les urnes cinerà-
ries de la necròpolis de Le Moulin, a Mailhac, o les de la necròpolis de Can Bech de
Baix, a Agullana, i altres d’escampades al nord de l’Empordà ens donaven una pis-
ta d’aproximació al bronze final IIIb/Mailhacià I (Guilaine, 1968; Janin, 1995;
Pons, 2000a).

Les datacions de carboni 14 més aproximades conegudes són amb la necròpolis
d’Agullana i amb les sitges de Pontós (ambdós jaciments amb decoració mailhacia-
na). També s’aproxima molt a les del poblat de Genó, a Aitona, i a la necròpolis dels
Castellets, a l’Ebre mitjà.

La datació radiocarbònica s’ha emmarcat, doncs, molt abans de la problemàtica
data discontínua de Hallstat, un període situat entre el 750/700 i el 400 abans de la
nostra era, i que es va caracteritzar per una gran mobilització de poblament humà a
l’antic món. L’inici d’aquest període coincideix amb un canvi climàtic (s’entén can-
vi ambiental) del subboreal al subatlàntic, destacat per un lleuger refredament de la
terra.

La mostra de carbó que s’ha utilitzat, el bruc (Erica sp), és d’un arbre de vida
curta i, per tant, que sembla apte per a una datació absoluta.

5. El context de la comarca de la Selva

La comarca política de la Selva comprèn part d’una comarca natural denominada,
en termes geogràfics, la depressió Prelitoral, limitada per muntanyes escarpades que
formen un bassiol banyat pels rius Ter i Onyar, els quals s’endinsen pel mig de la de-
pressió d’est a oest i de nord a sud; per la serralada Litoral tenim la conca de la Tor-
dera. Aquesta plana resta separada de les planes de l’Empordà i d’Osona, les quals
es comuniquen justament a través del riu Ter, un eix longitudinal que unirà la Me-
diterrània amb les terres de l’interior. Actualment de conreus rics i de vegetació es-
pontània, en l’antiguitat no afavorí ni de bon tros l’habitacle humà ni tampoc els tre-
balls agrícoles. Com sembla succeir a les planes de l’Empordà i d’Osona, la plana
de la Selva organitza la base territorial com a ocupació estable a partir del bronze fi-
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nal, encara que els coneixements que en tenim són molt febles. En plena edat del
bronze, els assentaments humans els hem d’emmarcar a les zones altes i per tant a
la perifèria de la depressió. Només coneixem l’habitacle en cova. Destaquen diver-
sos grups de coves entre el Gironès i la Selva, entre els més coneguts hi ha els grups
Bruguent-Llèmana i Farners a l’esquerra, i el de les Gavarres-Sant Feliu a la dreta.

El descobriment de la necròpolis del Pi de la Lliura en el context de la Selva és
una dada important, a causa de la quasi absència de jaciments protohistòrics a l’ai-
re lliure a la comarca. Concretament del període del bronze final i del tipus necrò-
polis d’incineració només tenim coneixement de la trobada d’una urna cinerària iso-
lada a Can Furnaca (Riudarenes), a les vessants de les Guilleries i les restes d’una
urna fora context de Cal Rull (Tossa de Mar), a les vessants de la serralada Litoral,
aquesta última inèdita. Solament el jaciment del Pi de la Lliura es presenta com una
veritable necròpolis i aquesta es troba situada sobre una carena aguda, la qual cosa
li dóna un caràcter peculiar (figura 2).

L’urna cinerària de Can Furnaca és de forma bitroncocònica, de base plana i està
decorada amb la tècnica incisa abans de la cocció i amb un instrument de punta
roma formant triangles ratllats a la part alta de la carena. L’urna de Cal Rull és de
cos bitroncocònic, de carena suau i vora exvasada de parets convexes i llavi bisellat.
Presenta el bisell decorat amb triangles incisos i també la part alta de la carena amb
meandres oberts i continus associats a triangles ratllats a la carena. La decoració és
incisa de tres o més traços i és feta després de la cocció. Tant les formes com les de-
coracions són freqüents a les planes de l’Empordà i d’Osona.

La varietat de formes i decoracions que trobem a la necròpolis del Pi de la Lliu-
ra detecta una població amb diverses procedències o contactes, especialment de
l’Empordà, d’Osona i del Vallès, la qual cosa és pròpia d’una població de caràcter
itinerant (Pons i Solés, 2000, 53).

La ruta marcada pel riu Ter presenta i presentarà novetats esperançadores sobre
l’ocupació de la comarca de la Selva. De la costa i vers l’interior, cap a la plana de
Vic, durant els principis de l’edat del ferro, els fenicis intentaran introduir-s’hi per
travessar els Pirineus i intentar arribar a les costes de l’Atlàntic, però això ja és una
altra època.

6. Discussió

Un dels temes més discutibles sobre les necròpolis d’incineració és el que fa refe-
rència al ritual funerari, del qual la senyalització de la tomba i la cremació del cadà-
ver formen part.

– La situació mal conservada de la necròpolis del Pi de la Lliura ens ha impedit
conèixer la possible existència de senyalitzacions i limitacions de cada enterrament.
L’escàs coneixement que tenim sobre aquest tema en les necròpolis d’incineració a
la Catalunya costanera, no ens ajuda gens. Les poques observacions que s’han po-
gut fer al Pi de la Lliura (comentades més amunt) sobre la col.locació de les urnes
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apunten al fet que l’enterrament es dirigia repetidament vers un punt geogràfic coin-
cident amb l’oest. El personatge encarregat de dirigir la cerimònia mortuòria devia
estar orientat vers aquest punt de l’horitzó, que és on es pon el sol. Aquest fet quo-
tidià, la caiguda del dia, ha estat per a moltes societats antigues comparable amb la
mort dels éssers estimats que, com el dia, retornen l’endemà, en el més enllà, a una
nova vida.

– Els cadàvers del Pi de la Lliura van ser intencionadament cremats per ser inci-
nerats, malgrat que les restes òssies conservades dins l’urna no hagin arribat a les
cendres completes. Dins el període on es desenvolupa la necròpolis, el ritual de la
incineració va substituir el de la inhumació, i per aquest canvi intencionat no s’hau-
rien de plantejar els problemes que s’originen entre la cremació i la incineració. To-
tes les restes òssies del Pi de la Lliura tenen una coloració blanca, i això ens indica
que els cadàvers van ser sotmesos a una temperatura de més de 650°C. A més a més
l’estat de les restes, molt fragmentades i sense cap connexió anatòmica (la majoria
fan menys d’1 centímetre i la més gran no passa dels 5 cm) ens indica que el cadà-
ver va ser sotmès a un foc directe. Si es tractés d’una cremació podríem trobar les
restes en connexió anatòmica, fet que ens indicaria que el cos va ser cremat amb un
foc indirecte, acció no apta per a un ritual funerari on precisament el mort és col.lo-
cat estès sobre una pira.
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La incineració completa només s’ha aconseguit en crematoris actuals. En la pri-
mera època d’utilització d’aquest ritual les restes òssies apareixen més reduïdes i en
menys quantitat representativa, mentre que en els períodes posteriors la fragmenta-
ció òssia és menys regular i les restes d’ossos augmenten en pes. La determinació
antropològica és, per tant, molt difícil, especialment en la determinació del sexe.
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El poblat iberoromà del Serrat dels Tres
Hereus (Casserres): un assentament 
del segle i aC al Berguedà
JAIRO MARTÍN, ESTHER RODRIGO I DAVID CANAL

Antecedents de les excavacions al Serrat dels Tres Hereus

L’existència d’algun tipus d’hàbitat antic al Serrat dels Tres Hereus era un fet cone-
gut pels habitants de la zona, com a mínim des de mitjan aquest segle; en l’àmbit de
la investigació arqueològica es dóna a conèixer a mitjan els anys vuitanta amb una
primera menció dintre d’una publicació especialitzada en què es recollia l’existèn-
cia d’un possible jaciment a la vessant sud del Serrat dels Tres Hereus.1

El 1994, els devastadors incendis que assolaren bona part de la Catalunya Cen-
tral, van provocar indirectament l’inici de les actuacions arqueològiques al Serrat.
La desaparició de la coberta vegetal deixà exposat el jaciment a l’acció dels ele-
ments naturals i de l’home. Fou precisament la detecció d’accions de furtivisme el
que mogué el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya a dur a terme una
campanya de prospecció, amb caràcter d’urgència, l’estiu del 1995, sota la direcció
tècnica de Jordi Guàrdia. En aquesta campanya es realitzaren un total de deu sonde-
jos, dels quals només dos van donar un resultat positiu: els denominats sondeig 1 i
sondeig 10.

En el sondeig 1, situat a la part sud-oest de la plataforma superior del Serrat, es
va poder documentar un tram de mur i es trobaren dos grans cèrcols de ferro i la part
superior d’un molí manual rotatori, juntament amb abundant material ceràmic. El
sondeig 10, emplaçat a la part sud-est del serrat va permetre documentar un tram de
mur força ben conservat.

Davant els resultats força esperançadors d’aquesta primera campanya es van dur

1. SÁNCHEZ, E. «La iberització a la conca alta del Llobregat. Estat actual de la recerca». A: Empúries, 48-
50 II, 1986-1989, p.282-291.
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a terme dues noves intervencions d’urgència durant els mesos d’estiu del 1996 i del
1997 sota la direcció tècnica de Martí Grau i Esther Rodrigo, en les quals es va ini-
ciar l’excavació en extensió de les restes aparegudes en els dos sondejos esmentats,
que a partir d’aquest moment passen a denominar-se zona 1 i zona 10.

A partir de 1998 l’excavació al Serrat dels Tres Hereus esdevé un més dels pro-
jectes d’investigació de l’Àrea d’Arqueologia de la UAB i, d’aquesta manera, s’as-
segura una certa continuïtat en les tasques d’excavació i investigació.

En l’estat actual de la recerca, sabem que el jaciment correspon a un petit poblat
aturonat del segle i aC. Potser el fet més significatiu documentat fins ara és l’aban-
donament sobtat que es devia produir en un moment indeterminat entre el 30 i el 10
aC. Aquest abandonament sembla que va anar associat a un incendi de dimensions
considerables que va segellar el jaciment, i va permetre la conservació in situ de
bona part dels estris i elements que formaven part de la vida del poblat en el moment
en què fou abandonat.

Context històric del jaciment dels Tres Hereus a partir de les fonts
clàssiques i de les evidències arqueològiques

El coneixement arqueològic de l’època romana de la comarca del Berguedà és en-
cara molt fragmentari i es troba en un estadi d’investigació incipient. Gràcies a la re-
cerca iniciada per pioners com mossèn Serra i Vilaró a principis de segle, i represa
a finals dels anys vuitanta per Eduard Sánchez Campoy,2 tenim una primera visió
global de la zona del Berguedà en època ibèrica i romana. Així, doncs, en època ro-
manorepublicana trobem la continuació de grans jaciments d’època ibèrica com
Sant Miquel de Sorba a Montmajor i la Canal dels Avellaners a Berga i l’aparició de
nous establiments: la Guàrdia (Sagàs), el Castellot de Viver (Viver i Serrateix), Puig
Sarrià (Viver i Serrateix), Carmona-1 (Viver i Serrateix), Pla de la Fossa (Viver i Ser-
rateix), el Turó de Verdaguer (Montclar) i per descomptat el Serrat dels Tres Hereus
(Casserres). Recentment l’obertura de la variant de Berga ha fet aflorar al nucli de
la Valldan un complex rural i industrial de característiques clarament romanes que,
segons les amables indicacions dels arqueòlegs Albert Martín i Toni Martín, té una
cronologia àmplia que va des del segle ii aC al segle ii dC. Com podem veure, mal-
grat que el nombre de jaciments coneguts és considerable, el major problema és la
manca d’excavacions arqueològiques en aquests.

L’existència del poblat dels Tres Hereus s’emmarca dintre del segle i aC, en un
moment en què l’àrea prepirinenca havia estat relativament pacificada i es trobava
sota control romà. Segons les fonts, els habitants d’aquesta àrea eren els berguis-
tans; aquests foren un dels pobles de l’àrea catalana que van oposar-se de manera

128 Jairo Martín, et. al.

2. A més de l’article citat anteriorment també cal esmentar d’aquest autor: Sánchez, E. «Distribució del
poblament i control del territori a la conca alta del Llobregat en època ibèrica». A: FORTIFICACIONS. La
problemàtica de l’Ibèric Ple: (segles IV-III aC). Simposi Internacional d’Arqueologia Ibèrica. Manresa, 1990,
p. 321-324.
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més ferma al nou poder romà instal.lat a Hispània després de la Segona Guerra Pú-
nica. Sabem per Livi que els berguistans van participar en l’aixecament general que
es va produir el 197 aC i que va ser durament reprimit el 195 aC pel cònsol M. Por-
ci Cató; al llarg d’aquesta revolta els berguistans van protagonitzar dos aixecaments
que van fer necessària la intervenció de Cató. La darrera campanya es va saldar amb
el triomf definitiu de les legions romanes i el sotmetiment definitiu dels pobles de la
Catalunya no pirinenca; els berguistans ja no tornaran a aparèixer a les fonts anti-
gues i serà a la zona pirinenca on es produiran els darrers episodis d’enfrontaments
amb el poder romà a l’actual Catalunya. La zona pirinenca, segons historiadors com
Jordi Pons,3 devia estar només de forma nominal sota control romà i no quedà ple-
nament incorporada fins ben entrat el segle i aC. Bona mostra d’aquest fet és la re-
volta protagonitzada pels ceretans el 39 aC en protesta per la imposició més ferma
del poder romà.

S’ha parlat sovint de les mesures preses per Roma al llarg del període republicà
per tal de controlar la regió pirinenca i per protegir els territoris conquerits i pacifi-
cats. En aquest sentit s’ha apuntat la possible existència d’emplaçaments militars de
vigilància per tal de controlar les rutes principals. Pel que fa a les evidències ar-
queològiques, en tenim alguns indicis: en primer lloc, l’existència del possible fortí
d’època republicana situat a Tentellatge (Navès, Solsonès), que se situa al costat de
la darrera ruta transversal prepirinenca. També s’han plantejat hipòtesis sobre una
possible reorientació de la funció d’alguns nuclis ibèrics d’aquesta zona, que devien
passar a convertir-se en proveïdors de les necessitats de les tropes romanes. Aquest
seria el cas del poblat ibèric de Sant Miquel de Sorba, segons el reestudi de les sit-
ges del poblat fet per Mercè Palmé i Jordi Principal.4 Creiem que el poblat del Ser-
rat dels Tres Hereus podria haver estat un enclavament indígena al servei dels inte-
ressos romans. Com exposarem tot seguit, aquest poblat té una cronologia del segle
i aC; per tant, és impossible deslligar la seva existència del poder romà que ja con-
trolava plenament la zona.

Resultats de les cinc campanyes d’excavació fetes 
al Serrat dels Tres Hereus

El jaciment del Serrat dels Tres Hereus es localitza al capdamunt del tossal que li
dóna nom. Aquest turó té 680 metres d’alçada sobre el nivell del mar i presenta a la
seva part superior, un altiplà configurat per l’esglaonament de diverses terrasses na-
turals de poca alçada.

El Serrat dels Tres Hereus se situa en una àrea geogràfica que queda definida
pels plans de Casserres i les petites valls fluvials adjacents. Es tracta d’una zona
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3. Pons, J. Territori i societat romana a Catalunya. Barcelona: Ed. 62, 1994, p. 77-89.
4. Palmé, M.; Principal, J. «Interpretació històrica sobre el jaciment de Sant Miquel de Sorba». A: 8è

Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. La romanització del Pirineu. Puigcerdà, 1988, p. 23-25.
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d’interfluvi, inserida dins la subcomarca del Baix Berguedà, que davalla en graona-
da (en sentit N-S) fins a trobar els dos grans rius de la Catalunya Central, el Llobre-
gat i el Cardener. Aquests dos rius delimiten aquesta zona per l’E i pel S, respecti-
vament, mentre que pel N queda delimitada pels dos primers contraforts del
Prepirineu, els cingles de Capolat i la serra de Queralt.

El jaciment se situa en una zona on, sobtadament, el terreny passa d’alçades 
entre 500 i 700 metres a alçades entre 1.000 i 1.500 metres sobre el nivell del 
mar; estem just en el límit entre la depressió Central catalana i el Prepirineu. El ja-
ciment dels Tres Hereus té una posició preeminent dins aquesta àrea geogràfica
que acabem de descriure i des del cim s’obté un control visual sobre tot el territori
proper.

Malgrat que actualment aquesta zona es troba en una posició relativament mar-
ginal respecte als eixos de comunicació moderns, aquest fenomen és força recent.
Fins que el desenvolupament de les colònies industrials posà en marxa l’eix del Llo-
bregat, a principis de segle, el camí que seguint el curs del riu menava del Bages a
Berga no passava pel fons de la vall, sinó que carenejava pel marge dret del Llobre-
gat i passava per l’actual nucli de Casserres, just per sota del jaciment. Tot això, ens
porta a establir la hipòtesi que aquest camí funcionava en època preromana i roma-
na, i segurament era un dels principals eixos de la Catalunya Interior en època anti-
ga, ja que unia la costa amb els Pirineus seguint el curs del Llobregat. L’alineació de
jaciments arqueològics d’època ibèrica i romana que trobem entre Puig-reig i Cas-
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Làmina 1, fig. 1. Vista del Serrat dels Tres Hereus des del sud.
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serres, just sobre el traçat d’aquest possible eix de comunicació, sembla confirmar
aquesta hipòtesi.

El poblat ocupa la part sud de la plataforma superior del Serrat. Aquesta orien-
tació no fou triada a l’atzar ja que permet un major aprofitament de les hores d’in-
solació i una major protecció dels vents septentrionals i del fred provinent de les 
zones pirinenques. A totes les zones obertes fins al moment, les estructures habita-
cionals es disposen vorejant el cingle, just arran del precipici. L’espai central, a la
vista dels sondejos fets fins ara, sembla que devia quedar lliure d’estructures i po-
dria haver funcionat com un espai públic utilitzat per fer les activitats que no es re-
alitzaven a l’interior dels habitatges o per tancar el bestiar.

El poblat està envoltat en tot el seu perímetre per un mur de contenció. Aquest
mur té gairebé 1 metre d’amplada i una extensió de més de 80 metres. Està format
per grans blocs sense escairar i units en sec. Si bé la funció principal d’aquest potent
mur devia ser la de servir com a contenció de les estructures habitacionals, no s’ha
de descartar que tingués una possible funció defensiva. Aquesta possibilitat la re-
força la detecció en el seu tram oest d’una estructura quadrangular de petites di-
mensions que hem interpretat com una possible torre; la singularitat d’aquesta es-
tructura queda marcada sobretot pel fet que es troba amortitzada per un potent
enderroc de pedres. Aquest fet indica que l’elevació dels seus murs no era de tàpia,
com a la resta d’habitacions del poblat excavades fins ara, sinó de pedra. Els darrers
sondejos fets en la campanya de 1999 han permès comprovar que l’extensió del po-
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Làmina 2. Planta general del jaciment amb les estructures documentades fins al 1999.
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blat sobrepassa àmpliament les dimensions que inicialment havíem suposat, tot i
que encara no hem trobat el tancament d’aquest mur perimetral.

L’estructura urbanística del poblat és força irregular; aquest fet segurament res-
pon a la necessitat d’adaptar les estructures a la topografia del Serrat. El que sembla
determinar l’orientació de les habitacions és el mur perimetral, que al seu torn es
troba condicionat pel límit de l’erola del Serrat. L’adaptació a la topografia s’obser-
va també en la diferència de cota en el nivell de circulació dels diferents àmbits i en
la presència de murs d’aterrassament, de manera que s’aprofita tot l’espai disponi-
ble en el Serrat.

Les habitacions aprofiten com a sòl el terreny natural. La inclinació que presen-
ta vers els vessants del Serrat es resol mitjançant rebaixos en els punts més alts i re-
ompliments dels forats i desnivells que puguin quedar amb terra trepitjada, de ma-
nera que s’aconsegueix un nivell de circulació més o menys pla.

L’excavació dels àmbits delimitats fins al moment present ha permès constatar
que el poblat fou abandonat de forma sobtada i que bona part dels objectes, si no la
totalitat, foren deixats in situ a l’interior de les habitacions, de manera que resulta
factible una restitució de la distribució espacial i funcional d’aquestes. L’excepcio-
nalitat d’aquest fet fa que considerem rellevant fer una descripció dels àmbits exca-
vats fins ara.
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Làmina 1, fig. 2. Mur perimetral, detall d’un dels angles del que devia ser una torre.
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Les estructures excavades a la zona 1

En primer lloc descriurem les restes de l’àmbit I, que es troba totalment excavat i que,
en línies generals, respon al patró general de disposició de la resta d’habitacions que
estan en procés d’excavació. De forma gairebé quadrangular, l’habitació presenta un
espai hàbil d’uns 16 m2. Un cop extreta la capa vegetal, aquesta habitació estava co-
berta pel nivell general que cobreix tota la zona 1; per sota d’aquest, es va excavar un
segon estrat que hem identificat com un possible nivell d’incendi que amortitza les
estructures. En aquest nivell apareixien nombroses fustes carbonitzades que proba-
blement formaven part de l’estructura de la teulada. Aquest possible incendi s’ha po-
gut documentar a tota la zona 1 mentre que a la zona 10 no apareix cap resta.

Un cop extreta aquesta capa d’incendi, va aparèixer, al costat de la porta de
l’àmbit I, una llar formada per dues capes d’argila fortament compactada i una sola
de fragments de ceràmica. Damunt la llar va aparèixer una olla esclafada, juntament
amb dues barres de ferro que podrien haver funcionat com una mena de suport per
col.locar les olles a sobre la llar. La disposició de la resta d’objectes trobats a l’habi-
tació fa pensar que apareixen en la seva disposició original. Així vam trobar dos cèr-
cols de ferro de dimensions considerables, que pensem que podrien haver format
part d’una estructura de fusta tipus cup. La presència de ceràmica és abundant, amb
una majoritària presència de ceràmica de cuina, principalment feta a mà, vaixella de
taula i en un angle de l’habitació aparegueren recipients d’emmagatzematge de ti-
pus dolium; també s’han documentat objectes que denoten un cert refinament, com
un ungüentari o un fragment d’os treballat. Les activitats domèstiques queden docu-
mentades per la trobada de fusaioles i de pondera acumulats en un cantó de l’habita-
ció; alguns d’aquests pondus tenen la particularitat de portar impresa una marca bas-
tant peculiar, que podria haver-se fet amb un anell o un estri similar, i que sembla
representar un animal, potser un cavall. L’habitació presenta un sòl d’habitació que
aprofita en part la roca natural i en part és anivellat amb una capa de terra batuda, ja
que el terreny natural presenta una lleugera inclinació vers l’oest.

Adossat a aquesta habitació apareix un forn, que sembla destinat a activitats de
tipus domèstic com la cocció d’aliments, l’elaboració de pa, etc. De forma circular,
presenta un mur perimetral format per grans blocs sense treballar. La grandària d’a-
quests blocs fa pensar que aquest mur devia tenir una doble funció: actuar com a
mur per aixecar la volta del forn, però alhora també fer de mur de contenció de les
terres provinents de la part més alta del serrat. Aquesta dualitat ens la confirma l’e-
xistència, al costat del forn, d’un mur fet també amb grans blocs que hauria tingut
igualment la funció de contenció de les terres de la part alta del serrat. El forn pre-
senta una sola de còdols, que només s’ha conservat parcialment. Originàriament
aquest forn devia presentar capes d’argila i ceràmica per augmentar la refracció, de
les quals no ha quedat cap vestigi. Molt a prop de la possible boca del forn i dintre
de l’àmbit I va aparèixer la part inferior o meta d’un molí rotatori manual; aquesta
associació d’un molí al costat d’un forn és força freqüent i s’ha documentat en al-
tres jaciments ibèrics com el Mas Castellar a Pontós.
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L’àmbit III, el qual està connectat a l’àmbit I per una porta, es troba només par-
cialment excavat; té unes dimensions similars a l’àmbit I i també hi hem detectat el
nivell del possible incendi del qual ja hem parlat. Tot i que encara no hem arribat al
sòl d’ocupació, que es troba en una cota més baixa que el sòl d’habitació de l’àmbit
I, es perfila un patró diferent d’ocupació, ja que sembla que estava destinada a acti-
vitats industrials relacionades amb treballs metal.lúrgics; hi han aparegut escòries de
ferro i objectes metàl.lics en gran quantitat, principalment de ferro, dels quals des-
coneixem, en la major part dels casos, la funció que podrien tenir. Tampoc no des-
cartem que aquests objectes estiguessin destinats a una altra funció i no només a una
refosa.

En aquest àmbit també han aparegut pesos de teler, mentre que les restes cerà-
miques corresponents a vaixella de taula o de cuina i d’emmagatzematge apareixen
en una proporció molt reduïda, en comparació amb altres habitacions del jaciment.

L’àmbit II té unes dimensions de 36 m2 i, fins ara, és l’habitació més gran docu-
mentada al poblat. Les restes materials documentades semblen definir-lo clarament
com un espai domèstic on es desenvolupaven activitats com el teixit, l’emmagatze-
matge o la cocció d’aliments.

El sòl de l’habitació aprofita directament el terreny natural, amb aportacions de
terra batuda disposada a la part més propera al cingle per tal d’aconseguir un nivell
de circulació pla. Aquesta terra queda retinguda per un mur d’aterrassament que se-
para aquest àmbit del que trobem, a una cota més baixa, a tocar del mur perimetral.

L’excavació ha permès documentar que dos dels angles de l’àmbit estaven des-
tinats a l’emmagatzematge, ja que s’hi ha trobat tres dolis sencers i una àmfora tar-
raconense. A l’habitació s’han documentat tres llars de foc, una situada al centre de
l’habitació i les altres dues adossades a dos dels murs de l’habitació. La vaixella de
taula, representada per dues formes 3 de campaniana B i un bol de ceràmica grisa
ibèrica imitació de la forma 1, apareixien a tocar del mur N de l’habitació, molt a
prop d’una de les llars de foc. A la zona central de l’àmbit i en tota l’àrea al voltant
de la llar de foc central va aparèixer una gran quantitat de ceràmica feta a mà; es
tracta bàsicament d’olles de vora exvasada i fons pla que, a més de ser recipients per
coure aliments, haurien pogut servir també per emmagatzemar aliments.

A tocar de la porta de l’habitació vam poder documentar un important conjunt
de pesos de teler; probablement el teler està situat en l’indret on es podia aprofitar
millor la llum natural que devia entrar per la porta.

A banda d’aquestes troballes també cal destacar l’aparició de nombrosos objec-
tes metàl.lics, com claus de ferro, que podrien correspondre a elements constructius.

Les estructures excavades de la zona 10

Aquesta zona, situada a la part est de la plataforma superior del Serrat, ha assolit una
superfície excavada de 120 m2. En la campanya de reconeixement de l’any 95 ja
quedà al descobert un tram de mur de construcció força sòlida, sobretot en compa-
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ració amb les estructures que apareixien a la zona 1. Les ampliacions han demostrat
que totes les estructures d’aquesta zona semblen estar construïdes amb una tècnica
molt més acurada, amb blocs de dimensions considerables i més ben treballats que
els de la zona 1. Les raons d’això podrien estar en el fet que l’erosió sembla més for-
ta aquí que a la zona 1, i per tant, devia ser necessària una construcció més sòlida.
Aquesta erosió més forta ha fet perdre en alguns punts el mur perimetral.

A diferència de la zona 1, on es registra un nivell general d’incendi que hem po-
gut documentar en tots els àmbits excavats fins l’última campanya, la zona 10 no
sembla que quedés afectada per aquest incendi, tot i que l’abandonament també es
va produir de manera sobtada.

Fins al moment, s’han delimitat quatre àmbits que es poden considerar espais
d’habitació. A l’àmbit IV es documenta un nivell d’ocupació amb una llar al centre
de l’habitació i una segona llar envoltada d’una acumulació de terra amb restes de
combustió en un angle de l’habitació. La sola de la llar i la terra barrejada que for-
maven la UE 1037, foren sotmeses a anàlisis carpològiques i proporcionaren una
troballa excepcional amb prop de 1.000 llavors de diferents espècies.

En un segon àmbit, situat més al nord i molt malmès, es documenten dues llars
i diversos pondus. El sòl de l’habitació presenta un pendent força pronunciat, ja que,
per efecte de l’erosió, ha desaparegut el nivell de circulació pla.

En tota aquesta zona s’han documentat els mateixos materials ceràmics que a la
zona 1, tant pel que fa al tipus com a la cronologia, però apareixen en una proporció
més escassa. També hi han aparegut alguns objectes metàl.lics, com una olla de
bronze i claus de ferro.

Un sondeig fet en la campanya de 1999 (sondeig 3) ha permès constatar que les
estructures continuen per aquesta banda, sense que aquí tampoc haguem trobat el
tancament del poblat.

Aspectes cronològics: els materials

L’òptima conservació dels materials i la seva disposició in situ fan que la informa-
ció que se’n pot extreure pugui qualificar-se d’excepcional. El ventall de productes
localitzats ens il.lustra tant sobre la vida al jaciment com sobre les seves possibles
connexions comercials. A la llum de les dades proporcionades pels materials estu-
diats, podem concloure que el poblat del Serrat tingué una vida molt curta, que s’i-
nicià a principis del segle i aC i que devia finalitzar cap al canvi d’era.

Entre la ceràmica d’importació que aporta dades cronològiques destaca la pre-
sència de ceràmica de vernís negre del tipus campaniana B;5 en primer lloc cal des-
tacar la trobada de tres recipients íntegres de píxide de la forma Lamboglia 3/ gène-
re Morel 7521 A que ens dóna una cronologia de primera meitat del segle i aC

El poblat iberoromà del Serrat dels Tres Hereus (Casserres) 135

5. Les ceràmiques de vernís negre han estat estudiades per Martí Grau i M. Carme Jiménez als quals
agraïm la seva col.laboració.
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(segons l’estrat IV d’Albintimilium). Una altra peça datable és una forma Lamb 1,
corresponent a principis del segle i aC. També hem trobat formes del gènere 2270
que arriben fins al darrer quart del segle i aC i Morel 2851 A1 de mitjan segle i aC.

Un altre element interessant per a la datació són dues imitacions de campaniana
B en ceràmica comuna grisa: en un cas es devia tractar d’una M.2362 en què la cro-
nologia de les produccions originals se situa entre el 80 i el 50 aC; en l’altre cas, d’u-
na forma Lamb 2/Morel 1220, amb una cronologia que va de finals del segle ii aC a
mitjan segle i aC. En ambdós casos, pel fet que es tracta d’imitacions, hauríem de
situar-ne la producció en moments més recents que les datacions de les produccions
originals.

Com ja hem dit, predomina la campaniana tipus B, tot i la presència de frag-
ments escassos de campaniana A que semblen correspondre a produccions tardanes.

El material amfòric, tot i que és poc abundant, presenta un ventall prou ampli.
Pel que fa a produccions, trobem fragments d’àmfora itàlica que ofereixen elements
de datació més general, com és el cas d’una possible vora de Dressel 1 A (135-50
aC). També hem detectat fragments d’àmfora tarraconense i d’àmfora bètica d’oli i
de salaons. Entre els fragments d’àmfora bètica, disposem d’una vora que ens dóna
una datació significativa per perfilar el moment final del poblat: es tracta d’una vora
d’una Oberaden 83 que no es registra abans del 40 aC.

Altres productes ceràmics d’importació són una vora de ceràmica de vernís roig
intern pompeià assimilable a la forma Goudineau 4, amb una datació àmplia al llarg
de tot el segle i aC.

Una altra peça d’especial interès és un bol que va aparèixer esclafat sobre la llar
de l’àmbit I. Es tracta d’un vas cilíndric de fons pla i amb una vora plana de doble
llavi.6

Es tracta d’una imitació en ceràmica comuna oxidada d’una forma de terra si-
gil.lada aretina, de la qual trobem paral.lels a Bolsena i a Augst. Pel que fa a la seva
utilització, en el cas de Bolsena els investigadors s’inclinaven a pensar que podria
haver servit per fer les barreges de vi i aigua. En altres jaciments on s’ha trobat, com
Augst, a Suïssa, les anàlisis han revelat que havia estat utilitzat per contenir, i pot-
ser cuinar, productes làctics. La majoria d’aquestes peces han estat datades a par-
tir d’època augustea. Aquest recipient, juntament amb l’aparició d’un fragment de
terra sigil.lada aretina, ens ofereix un terminus post quem per a l’abandonament
del poblat.

Les dades cronològiques es poden completar amb les troballes monetàries: es
tracta d’un denari de plata amb llegenda ausesken i dos asos ibèrics de bronze. Tot i
que les monedes poden tenir una vida molt llarga, ara per ara ens confirmen una cro-
nologia d’època romanorepublicana.
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6. Aquest gran vas en un primer moment va suscitar el nostre desconcert fins que l’Albert Martín ens va
fer arribar a les mans la publicació de l’estudi de la ceràmica de la cisterna núm. 5 de la ciutat italiana de Bol-
sena on vam trobar un paral.lel. En el cas de Bolsena es tractava d’una imitació de la ceràmica sigil.lada; la
peça presentava una engalba interna i externa de color vermell.
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Les anàlisis paleocarpològiques7

Pel que fa a les restes paleoecològiques, la sistematització i l’aplicació d’un model
de recollida i tractament de les mostres adreçades als seus posteriors estudis pluri-
disciplinaris, vingué motivada per una voluntat d’integrar en el discurs arqueològic
les dades provinents del registre arqueobotànic i faunístic. Entre aquests estudis, els
de llavors i fruits (carpologia) ocupen un lloc destacat, però també es té en compte
l’anàlisi de les restes de peixos (ictiofauna), de mol.luscs (malacologia) i de verte-
brats (fauna, microfauna i aviram). D’aquesta manera, des de fa dos anys, el Serrat
dels Tres Hereus ha incorporat un programa que permet recuperar i tractar les restes
paleoecològiques en el decurs de les intervencions arqueològiques per fer aproxi-
macions relacionades amb el paleoambient i amb l’aprofitament dels recursos agro-
pecuaris per part dels seus habitants.
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7. Aquesta part de l’article ha estat elaborada per David Canal.

Làmina 3. Vas cilíndric de vora plana de doble llavi.
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La recollida de mostres de restes de llavors i fruits ha estat concebuda a partir
d’una atenció orientada fonamentalment a la dieta vegetal, però també a la dinàmi-
ca de les formes d’explotació agrícola del jaciment per, d’aquesta manera, ajudar a
conèixer més exhaustivament la natura d’aquest enclavament.

Durant la campanya de 1998 s’han tractat un total de 7 unitats estratigràfiques,
de les quals 5 han fornit restes carpològiques. El volum total de sediment ha estat de
155,5 litres, amb un nombre total de 3.604 restes, fet que representa una mitjana
de 23,2 restes per litre. Tot i que un 86,8 % de les restes prové d’una sola mostra
–UE 1037–, pensem que el mètode emprat ha resultat força adient.

La tècnica que hem utilitzat per separar les restes vegetals carbonitzades del se-
diment arqueològic ha estat la del tractament per màquina de flotació, amb colum-
na de garbells de malles de 5, 1 i 0,5 mil.límetres de llum.

Les plantes atestades:

De les 3.604 carporestes recuperades se n’han pogut identificar fins al moment
3.508. Aquestes es reparteixen en 18 gèneres-espècies entre cereals, lleguminoses,
fruits i plantes sinantròpiques.
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Mostres / UE 107 119 1026 1037 1038 1039 1049 TOTAL

Volum (en litres) 40 50 20 13 12 20 0,5 155,5

TAXÓ: Nom comú

Avena sp. 3 3 gènere Avena
Hordeum vulgare L. 23 856 28 7 914 ordi vestit
Hordeum vulgare L. (lemma) 1 1 lemma d’ordi
Hordeum/Triticum (frag.) 3 47 2098 209 38 2395 fragment d’ordi/blat
Panicum miliaceum 4 2 26 1 33 mill
Cf. Secale cereale 1 1 sègol
Setaria italica 3 3 panís
Setaria sp. 2 2 gènere Setaria
Triticum aestivum/durum 10 1 11 blat nu
Triticum dicoccum 1 1 pisana
Triticum sp. 1 1 gènere Triticum
Poaceae (frag.) 7 7 fragment de cereal
Lathyrus sativus 18 3 21 guixa
Lathyrus sativus (frag.) 6 6 fragment de guixa
Lens culinaris 6 6 llentia
Lens culinaris (frag.) 9 9 fragment de llentia
Pisum sativum 1 1 pèsol
Papilionaceae 2 1 1 4 lleguminoses
Vitis vinifera 1 1 vinya
Cf. Vitis vinifera 1 1 probablement vinya
Vitis vinifera (pedicel) 1 1 pedicel de raïm
Olea europaea 1 1 olivera
Galium aparine 42 2 44 rèvola
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Tafonomia de les carporestes en els nivells arqueològics: 
factors de presència i conservació

Ja hem esmentat el fet que totes les restes recuperades es presenten carbonitzades.
Això implica necessàriament una exposició al foc, intencional o accidental, però
amb el resultat d’una carbonització que ha malmès aquestes llavors, inutilitzant-les
per a la seva funcionalitat (consum, emmagatzematge, etc.). Així, tenint en compte
aquest factor, hem considerat la possibilitat de categoritzar les mostres o conjunts de
llavors en dos tipus:

• D’una banda, tenim aquelles restes que s’han carbonitzat accidentalment en
estructures o espais amb una funcionalitat primària relacionada amb operacions de
preparació, culinàries o d’emmagatzematge i que presumiblement eren allí en un
moment d’aquestes operacions, quan es produí el contacte, accidental o intencional,
però excessiu, amb el foc. Malauradament, no tenim al Serrat dels Tres Hereus cap
conjunt que pugui pertànyer amb seguretat a aquest tipus.

• De l’altra, aquelles restes que formen part dels residus domèstics –buidatges
de llars, neteja d’àmbits habitacionals, etc.– o de les operacions relacionades amb el
processament d’aquestes plantes, vessades en estructures i espais durant les seves
fases d’obliteració. A aquest tipus pertanyen la major part dels conjunts de carpo-
restes, com la mostra UE 1037.

Per tant, es fa palès que la informació provinent de les restes arqueobotàniques
ha de ser contrastada amb les dades provinents del registre arqueològic per tal de
considerar aquests conjunts com a part d’una funcionalitat primària dels espais on
han estat localitzats, o bé descontextualitzats i localitzats allí com a farciments o di-
pòsits detrítics.
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Mostres / UE 107 119 1026 1037 1038 1039 1049 TOTAL

Volum (en litres) 40 50 20 13 12 20 0,5 155,5

TAXÓ: Nom comú

Lolium perenne/rigidum 1 1 raigràs
Lolium temulentum 1 1 zitzània
Lolium sp. 7 7 gènere Lolium
Malva sylvestris 3 3 malva
Polygonum convolvulus 1 1 fajol bord
Rumex sp. 5 5 paradella
Umbeliferae 1 1 umbel.líferes
Cenococcum 2 3 10 5 20 (fong)
En estudi 32 12 22 6 21 93
En estudi frag. 3 3

TOTAL restes 43 95 0 3127 259 78 0 3602

Total nombre de taxons 4 3 0 16 5 7 0 18
Restes per litre 1,1 1,9 0,0 156,4 19,9 6,5 0,0 23,2
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En alguns casos, apuntem la possibilitat que la carbonització de les llavors es
produís com a resultat d’un incendi, ja que, per exemple, algunes restes de la UE
119 presenten signes d’haver estat exposades a males condicions de conservació du-
rant força temps. En aquest cas, la carbonització s’hauria produït posteriorment, un
cop aquestes llavors ja estaven abandonades. Aquesta és, però, una hipòtesi que re-
querirà una futura corroboració.

Dieta vegetal

Hem de partir de la base que una gran part de la informació que tenim prové d’una
sola mostra, la UE 1037, i, per tant, no té perquè ser extensiva a tot el jaciment. Mal-
grat això, i gràcies al potencial lliurat per aquesta unitat i per la resta de les mostres,
podem deduir alguns aspectes:

El primer que s’observa és un predomini absolut dels cereals. Les cariopsis de
cereal representen un 96,7% del total de restes recuperades. Si acceptem que les res-
tes d’avena –Avena sp.– pertanyen a la varietat conreada –Avena sativa– (civada),
trobem un total de 6 espècies cerealístiques. Els cereals, però, constitueixen el grup
de plantes més susceptible de conservar-se, donat que el foc intervé directament en
el seu processament, especialment en els cereals vestits com l’ordi, ja que la torre-
facció facilita la separació dels embolcalls de la cariopsi. A part d’aquestes conside-
racions, creiem que devien constituir la base de l’alimentació vegetal.

Totes les espècies cerealístiques identificades són perfectament panificables, i
es poden consumir també en forma de bullits, sèmoles o galetes. Pel que fa al pa, es
considera tradicionalment que el cereal més adient és el blat, sobretot els blats nus
–Triticum aestivum/durum–. Segons alguns autors (Amouretti 1992, 289) el pa
s’ha de relacionar amb el blat nu i es desenvolupa sobretot amb el món romà. Ara bé,
el pa de blat era molt apreciat i probablement no tothom hi tenia accés. En èpoques
de fam, en campanyes de guerra i per a les classes més pobres devia ser un bé escàs.
D’altra banda, a Roma hi havia la pollenta, un bullit d’ordi en el qual les llavors ha-
vien estat torrades abans de la seva mòlta. Segons André (André, 1961: 63), sovint
s’acompanyava de mill. O sigui, que l’ordi, el cereal més representat al Serrat dels
Tres Hereus, era, almenys durant l’època romana, un cereal menys apreciat que el
blat, de digestió més difícil i menys nutritiu (Font, 1962), i que freqüentment es
consumia barrejat amb altres cereals, com el mill –Panicum miliaceum–, o fins i tot
amb lleguminoses. Segons aquest mateix autor, les farinetes o bullits a base d’espel-
ta bessona –Triticum dicoccum–, mill o panís –Setaria italica–, barrejats amb aigua
o llet eren molt nutritives i constituïen la base de l’alimentació en campanya i per a
les classes més pobres (André, 1961: 63). Per tant, veiem que durant l’Antiguitat les
formes de consum dels cereals són molt variades i sovint es barregen amb altres ti-
pus de plantes. D’altra banda, no hem d’oblidar que alguns d’aquests cereals podrien
estar adreçats habitualment al consum animal –civada, mill– i ocasionalment, depe-
nent de les circumstàncies, devien formar part de la dieta dels humans.
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Una altra forma de consum dels cereals, ja important durant l’edat del ferro, són
les begudes fermentades –cerveses–, que es poden obtenir a partir de qualsevol d’a-
questes espècies. Segons Marinval, el consum d’aquest tipus de begudes és un fac-
tor important a l’hora de valorar l’alta presència de l’ordi vestit en jaciments ja de
l’edat del ferro (Marinval, 1988).
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Làmina 4, fig. 1. Mostres d’ordis (Hordeum vulgare). 
Es pot observar la parasitació de les llavors.

Làmina 4, fig. 2. Exemplar de pinyol d’oliva (Olea europea).
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Les lleguminoses ocupen un segon pla dins el grup d’espècies conreades: un to-
tal de 47 restes que representen un 1,35% del total de carporestes. Destaquen les 27
restes de guixa –Lathyrus sativus–, molt per damunt de la resta d’espècies: 8 llen-
ties –Lens culinaris–, 1 pèsol –Pisum sativum– i 6 restes sense identificar –Papilio-
naceae.

Els llegums devien aportar les proteïnes complementàries dins la dieta vegetal.
Aquests es consumeixen normalment bullits o en forma de sopes i purés, i això fa
que estiguin subrepresentats en el registre arqueològic (Marinval, 1988: 57;
Buxó, 1999; Alonso, 1999: 270). En època romana, però, també s’utilitzaven per
fer galetes i les llenties eren torrades a l’igual que els cereals.

Les restes de fruits consumits són escasses i suposen un 0,11% de les restes de-
terminades d’aquesta època; trobem en primer lloc el raïm –Vitis vinifera– (2 restes)
i l’oliva –Olea europaea– (1 resta). Atès que els fruits no precisen d’un contacte
amb el foc per a la seva preparació és més difícil la seva presència en el registre ar-
queològic i, encara més, quan aquests són consumits en molts casos directament en
el lloc on creixen. Pensem, doncs, que és un dels grups de plantes consumides més
infrarepresentat. No sabem en quina forma varen ser consumits el raïm ni l’oliva,
però en tot cas, admetem el seu consum tant en forma de fruit com en els seus res-
pectius derivats (vi i oli).

En resum, es tracta d’una dieta vegetal força rica i variada, en la qual els cereals
devien constituir la base de l’alimentació vegetal, que era enriquida per les llegumi-
noses i els fruits.

La composició taxonòmica de les mostres; alguns aspectes 
sobre els tipus de conreus

L’escàs nombre de mostres que ens han lliurat carporestes és una seriosa dificultat a
l’hora d’intentar fer una aproximació als sistemes agrícoles del jaciment. Per tant, es
fa necessària una continuïtat d’aquest tipus d’anàlisis per corroborar o diversificar
la informació que hem obtingut fins al moment, i que s’ha extret a partir fonamen-
talment d’una mostra –UE 1037.

La composició d’aquesta i de les diferents mostres es presenta amb una barreja
d’espècies conreades juntament amb males herbes i plantes de comunitats ruderals.
Dins de les espècies conreades ja hem documentat el predomini dels cereals, cons-
tatat també en el registre arqueològic per l’abundant presència de restes de conteni-
dors ceràmics (dolis), que devien ser la forma de reserva domèstica d’aquests tipus
de plantes.

Creiem que ens trobem davant d’una agricultura de base cerealística, on es de-
vien fer tant cereals d’hivern –blats– com cereals de primavera –panís, mill, i pro-
bablement civada–. Pel que fa al sègol i a l’ordi, poden ser gestionats com a cereals
d’hivern, però també com de primavera. Aquests cereals es devien combinar amb el
conreu de lleguminoses i d’espècies fruiteres –vinya i olivera–.
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Els cereals d’hivern se sembren a la tardor, i es recullen al final de la primavera
i estan millor adaptats a les condicions tèrmiques de les regions mediterrànies ja que
la sequera primaveral, típica d’aquesta zona, els produeix un dèficit hídric (Marin-
val, 1988). Per contra, el mill i el panís no suporten les baixes temperatures hiver-
nals i se sembren en primavera. L’ordi es considera un cereal d’hivern, encara que
es pot plantar perfectament en primavera i funcionar com a cereal de primavera.
Marinval considera que està millor adaptat al fred que altres i que la seva rusticitat
és una de les causes del seu èxit (Marinval, 1988).

Els cereals eren produïts probablement mitjançant conreus de cicle curt, enca-
ra que no podem determinar quin sistema utilitzaven per combinar la producció 
d’aquestes espècies. En els sistemes de rotació de conreus, com el cicle triennal,
s’alterna el conreu d’un cereal d’hivern, sol o barrejat amb una lleguminosa, amb un
conreu de primavera, com per exemple, el panís, i amb un any de guaret. Existeix,
però, molta controvèrsia respecte al moment en què s’introdueixen aquestes pràcti-
ques de rotació i generalment es considera que el cicle triennal pròpiament dit és
una pràctica no anterior a l’edat mitjana (vegeu Alonso, 1999: 270-274).

D’altra banda, el fet de recuperar restes d’aquestes plantes no implica que fossin
produïdes pels habitants d’aquest jaciment o en els entorns immediats a aquest. El
que sí podem admetre és que la presència de males herbes i de boll o restes de batu-
da –lemma d’ordi– impliquen que almenys alguna de les darreres operacions del
processament dels cereals es devia fer en el mateix poblat i, per tant, el gra arribava
barrejat amb els contaminants o males herbes dels camps i amb altres parts vegeta-
tives. En el cas del conjunt de la UE 1037, sembla que la varietat taxonòmica d’a-
quest conjunt, la presència de contaminants i de restes de batuda, així com la no do-
cumentació de traces d’incendi en els nivells on es va localitzar, ens podria indicar
que es tracta precisament de les restes no aprofitables o subproductes d’operacions
agrícoles de selecció o processament dels cereals, abocades al foc i barrejades amb
altres restes que s’hi devien llençar.

Pel que fa a les lleguminoses, el seu paper varia segons el tipus de conreu utilit-
zat: per a alguns autors, en el cicle biennal el monoconreu de cereals d’hivern rele-
ga les lleguminoses a àrees o parcel.les concretes (horts) on reben una major irriga-
ció (Buxó, 1997: 301; Alonso, 1999: 272; Amouretti, 1992: 298). En canvi, en
els sistemes de rotació de conreus, les lleguminoses poden ocupar els mateixos ter-
renys que els cereals, conjuntament amb aquests o posteriorment per rotació, i enri-
quir el sòl mitjançant la fixació del nitrogen atmosfèric mitjançant el seu sistema ra-
dicular (Marinval, 1988; Buxó, 1997; Alonso, 1999).

Amb relació als conreus d’arboricultura com el raïm o l’olivera, cal recordar
que, si bé es documenten a la península Ibèrica ja durant la segona edat del ferro,
serà a partir de la romanització que se’n generalitzarà el conreu amb finalitats espe-
culatives (vegeu Buxó, 1997: 279-299). Creiem que la minsa atestació d’aquestes
restes ve influenciada, com en el cas de les lleguminoses, per raons d’ordre tafonò-
mic. En qualsevol cas, la seva adscripció a varietats conreades, si bé no és mai
exempta de risc en aquests tipus de restes, és una prova del seu conreu.
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Juntament amb les plantes conreades, trobem llavors de plantes sinantròpiques,
de les quals hem recuperat 63 restes. Destaquen les 44 llavors de rèvola –Galium
aparine–, molt per damunt de les restes de jull –Lolium sp– i de malva –Malva
sylvestris–. La seva presència en aquests contextos s’interpreta com a residus no
destriats entre les llavors de cereals i lleguminoses, ja que formen part de la vegeta-
ció arvense –males herbes– així com de les comunitats ruderals que envolten les zo-
nes poblades. Algunes d’aquestes podrien haver romàs en els camps després de la
collita, però bàsicament són plantes amb alts espectres de tolerància i es troben tant
en conreus de secà com en zones ruderalitzades i contextos antropitzats. L’alt nom-
bre de llavors de rèvola –Galium aparine– dins d’aquest tipus de plantes en una
mostra podria ser indicatiu que la mostra de la UE 1037 pertany a un paquet de lla-
vors provinents, en una major part, d’una collita en què la rèvola devia ser dominant
dins de la comunitat de males herbes. Per una altra banda, la composició específica
del registre arqueològic, pel que fa a les males herbes, difereix en funció de l’estadi
en què es troba el procés de neteja (Jones, 1992 a: Alonso, 1999: 167).

En definitiva, veiem que els habitants del Serrat dels Tres Hereus tenien accés a
un ampli ventall de productes agraris. Documentem una varietat de conreus, basats
en la producció cerealística però complementada pel conreu de lleguminoses i
fruits. Ara bé, el registre arqueobotànic és sempre molt limitat i no en podem inferir
si eren ells mateixos els productors d’aquests conreus; sí, però, que es duia a terme
una part dels processos adreçats a la neteja i la manipulació dels cereals. De tota ma-
nera, caldrà la corroboració d’aquestes dades a partir de les dades aportades per no-
ves anàlisis.

Conclusions

A partir de les dades que hem exposat en aquest treball podem establir una sèrie 
d’hipòtesis sobre el jaciment objecte de la nostra recerca:

En primer lloc, a la llum de les dades cronològiques proporcionades pels mate-
rials ceràmics se’ns perfila una ocupació del poblat en un lapse de temps força re-
duït: el moment inicial se situa probablement cap a principis del segle i aC i el mo-
ment d’abandonament s’hauria de datar a l’entorn del canvi d’era.

La cultura material i l’estructura urbana del poblat sembla correspondre a po-
blació indígena; l’abundància de ceràmica feta a mà i la presència d’elements desti-
nats a activitats domèstiques com telers o molins barquiformes i rotatoris així ho
confirmen.

En un moment tan avançat de la romanització, hem de pensar que la població es-
tablerta en el Serrat no devia escapar del control de les autoritats romanes; no po-
dem especificar en el moment present de la nostra recerca quina devia ser la natura-
lesa de les relacions amb l’administració romana, però és clar que el poblat no en
podia quedar al marge. Com ja hem apuntat en l’apartat dedicat al context històric,
aquest poblat podria haver format part d’una línia de defensa i vigilància de la zona

144 Jairo Martín, et. al.

Trib.Arqueo99-00 Final02  2/12/03  19:46  Página 144



pirinenca. Les hipòtesis plantejades en el cas del poblat de Sant Miquel de Sorba en
aquesta direcció serveixen com un paral.lel per al Serrat dels Tres Hereus.

L’abandonament del poblat es produí de forma sobtada, ja que els seus habitants
van interrompre les seves activitats quotidianes, i van deixar els estris i pertinences
in situ. Les evidències sobre un possible incendi a la zona 1 podrien indicar que
aquest abandonament podria haver-se produït de manera violenta, tot i que no ho
podem assegurar amb certesa, ja que aquest incendi es podria haver produït de ma-
nera fortuïta en un moment immediatament posterior a l’abandonament del poblat.

L’excepcionalitat i la importància d’aquest jaciment es basen en el desconeixe-
ment gairebé total que teníem fins al moment present de la romanització a la co-
marca del Berguedà i en especial del segle i aC. L’excavació del Serrat dels Tres He-
reus constitueix el primer pas en la recerca encaminada a omplir les llacunes del
poblament antic a la comarca del Berguedà.
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Les termes públiques de la ciutat romana
d’Ilerda (Lleida, Segrià)
XAVIER PAYÀ I MERCÈ

Arqueòleg de la Secció d’Arqueologia Municipal de l’Ajuntament de Lleida

Des de l’any 1992 les excavacions fetes al terme municipal, i molt especialment
a la ciutat de Lleida, estan gestionades per la Secció Municipal d’Arqueologia que fi-
nança les obres, s’encarrega de l’emmagatzematge dels béns mobles i del registre
d’excavació, i assumeix la publicació de resultats i divulgació del patrimoni històric.

Bona part de la intensa activitat arqueològica feta en els darrers anys està direc-
tament relacionada amb la construcció de nous edificis, especialment en el barri his-
tòric de la ciutat. El resultat patrimonial de totes les excavacions ha estat divers. En
algunes, aquest resultat ha condicionat el projecte original i creat nous espais d’ús
públic on visualitzar les restes descobertes; en d’altres, ha fet que es conservessin i
es protegissin per a un futur les estructures més significatives sota les noves edifi-
cacions, i, finalment, hi ha excavacions on, un cop exhaurits els nivells antròpics,
s’ha fet el projecte original.

Cal dir que el descobriment de les termes es produí de forma simultània en dues
excavacions de l’antic barri de Magdalena. La proximitat i la superfície investigada
(2.200 metres quadrats) de les dues ha permès reconstruir la planta total del com-
plex, part de l’urbanisme adjacent i els canvis que la construcció d’aquest provocà.
(Vegeu el plànol de la figura 1 INT-101, INT 83.)

Al carrer Remolins, sobre una superfície excavada de 950 metres quadrats, hem
descobert tot el cos de bany de les termes i part d’una piscina –natatio– pertanyent
a la palestra.1 A l’oest d’aquest solar, i dins els límits de l’excavació del carrer De-

1. Els resultats de l’excavació del carrer Remolins van ser presentats pel sotasignat al Congreso de Ter-
mas en el Occidente de Hispania a Gijón, l’any 1999 (en premsa). En el curs dels últims cinc mesos, l’apari-
ció d’estructures a l’excavació veïna i noves dades urbanístiques ha canviat o, millor dit, enriquit substancial-
ment aquells resultats presentats. També volem deixar constància de la provisionalitat dels resultats ara
presentats, on aspectes com la datació del complex, la identificació de l’àrea de serveis i la relació del com-
plex amb l’urbanisme adjacent encara estan subjectes a canvis.
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mocràcia, concretament en el seu ex-
trem oriental, hem documentat la faça-
na oest del complex, el vestibulum i el
tancament de l’apoditeri.

En general, l’estat de conservació
de les termes en alçada és força dolent,
i moltes vegades, la traça deixada per
l’extracció dels blocs de la fonamenta-
ció és l’única evidència arqueològica
que permet restablir la planta.

Es tracta d’unes termes d’aproxi-
madament 1.800 metres quadrats de
superfície polaritzades en dos espais:
una palestra i un cos de bany. La cons-
trucció és perfectament ortogonal amb
un cos central, compost per la succes-
sió de tres àmbits rectangulars dispo-
sats sobre un eix lineal que devia im-
plicar als usuaris un recorregut
d’anada i tornada per les mateixes ha-
bitacions. A l’oest del cos de bany hi
havia una gran palestra de 625 metres
quadrats, i a l’est un espai o corredor
rectangular on es devien disposar els

serveis (praefurnium, conduccions, etc.), encara en procés d’excavació. Al nord,
un gran apoditeri o basílica rectangular unia la façana oest del complex amb el fri-
gidari al temps que tancava pel nord la palestra. Trencant la tendència axial de tot
complex, es documenta a l’extrem nord-est i adossat al frigidari un espai de planta
quadrada amb hipocaust, encara en procés d’excavació, que podria pertànyer a una
sudatio.

Amb caire de provisionalitat, ja que cap de les dues excavacions ha estat finalit-
zada, sembla que la construcció de les termes es produí a finals del segle i dC, pro-
bablement en època flàvia. Localitzades a la cantonada entre dos dels principals ei-
xos viaris de la ciutat romana (vegeu figura 4) a poca distància d’on hi havia el
tancament sud-est de la ciutat, davant de l’antic curs del Noguerola, el seu empla-
çament devia optimitzar tant la captació i el desguàs de les aigües, com l’accés dels
usuaris. El caràcter urbà de les termes el confirma, a més, la presència, especialment
a la intervenció del carrer Democràcia, de fases d’ocupació anteriors que es remun-
ten a època augustal, quan la ciutat obté la categoria de municipium.
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Façana oest

Identificada dins els límits de l’excavació del carrer Democràcia és la part més mal-
mesa del complex. La dada més significativa ha estat constatar que una part dels ele-
ments que la defineixen són d’una fase constructiva anterior.

Hem pogut constatar, doncs, que les potents fonamentacions d’opus caementi-
cium del vestibulum i el tancament oest de l’apoditeri s’adossaren per darrere a una
trama constructiva anterior, que pertany a la façana d’un carrer. Alineacions murà-
ries que marcaren el modulatge ortogonal del complex termal.

Aquest carrer, que en un primer moment tenia una amplada de nou metres i sen-
gles porxades amb els corresponents basaments de columna, ja havia patit singulars
reformes en el moment de construir els murs de maçoneria esmentats, reutilitzats
per les termes. Finalment, i en una tercera fase, part d’aquests murs es van incloure
en el tancament oest del complex. Esperem en un futur assolir una periodització so-
bre aquestes fases, durant les quals sembla prou evident que, tot i els canvis soferts,
un gran carrer de la ciutat romana passava paral.lel al tancament oest de les termes.

Perpendiculars al mur de maçoneria que tancava les termes partien uns murets
que definien una habitació quadrangular de 15 metres quadrats. Ha estat interpreta-
da des d’un punt de vista hipotètic com una taberna, a partir exclusivament de la
presència del carrer i dels abundants exemples que la bibliografia ens ofereix de
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conjunts termals envoltats de tabernae que donen a espais públics i, des de les quals
fins i tot s’accedia a l’interior del complex, com en el cas de les termes centrals de
Pompeia o les de Neptú a Òstia (Bargellini, 1991: 119).

El següent espai està definit ja per les noves i potents fonamentacions d’opus cae-
menticium encofrat combinat amb grans blocs rectangulars de sorrenca. La primera
sorpresa, a part de constatar una mateixa fàbrica que als murs de l’apoditeri docu-
mentats a l’excavació del carrer del Cardenal Remolins, fou veure sobre el plànol com
aquestes es trobaven perfectament alineades i construïdes seguint els eixos d’aquell
edifici, tot i trobar-se a setze metres de distància. Hem de destacar la documentació,
just al límit d’excavació, d’un tram de fonamentació, perpendicular als murs nord i
sud de l’apoditeri, que correspon al tancament oest d’aquest gran espai rectangular.
Alhora aquest mur feia de partió a un nou àmbit de planta quadrada tancat al nord, i al
sud parcialment, per la continuació de les alineacions muràries de l’apoditeri.

Dins d’aquest nou espai s’hi reconeixen dos àmbits. El primer és una petita ha-
bitació de planta rectangular de 4 per 2,8 metres delimitada per un mur paral.lel i
equidistant a la perllongació dels tancaments nord i sud de l’apoditeri, concretament
a quatre metres de cadascun, que es lliga a un altre de perpendicular. L’extrem sud
d’aquesta darrera alineació presenta una curiosa planta en forma de L invertida que
supera la prolongació del tancament sud de l’apoditeri, segurament amb la intenció
d’alinear-se i lligar-se a un dels murs de maçoneria de la fase anterior que delimita
l’espai que es considera una taberna. La resta de la superfície devia quedar tancada
per una façana no conservada, de manera que configurava un espai en forma de L
capgirada que hem interpretat com a vestibulum (vegeu fig. 2).

Pel fet que no disposem de paviments és molt difícil de saber l’ús a què foren
destinats aquests espais. Això no obstant, sembla prou clar que es tractava d’habita-
cions que allotjaven serveis relacionats amb l’entrada al complex termal, feta des
del carrer adjacent. L’esmentat vestíbul devia tenir, a més, una porta de comunica-
ció amb el gran apoditeri-basílica de planta rectangular, on suposem que hi havia els
vestidors.

Apoditeri-basílica

Situat a l’extrem nord-oest de les termes hem excavat parcialment un espai de plan-
ta rectangular que s’estenia fins al tancament localitzat a l’excavació veïna. Creiem
que no hi devia haver cap altre mur de divisió interna, per la qual cosa devia ser un
gran rectangle de 23 metres de llargada per 9,2 d’amplada que tenia adossat a l’est,
perpendicular i separat per un pòrtic, un altre espai de planta rectangular de 3 me-
tres d’ample per 10,2 de llargada. El pòrtic està definit per dues pilastres adossades
als tancaments i dos basaments de columna, tots ells separats per una distància de
1,5 metres. Cal assenyalar que la disposició d’aquestes columnes es troba exacta-
ment sobre el mateix eix utilitzat per a la construcció de tot el tancament oest del cos
de bany i del qual parteixen les dues prolongacions absidals (vegeu fig. 2).

150 Xavier Payà

Trib.Arqueo99-00 Final02  2/12/03  19:46  Página 150



Des d’un punt de vista constructiu la característica principal i l’única que podem
descriure d’aquest gran espai són les seves fonamentacions. Molt heterogènies però
sòlides i de gran envergadura utilitzen fins a tres tècniques diferents combinant
materials diversos. D’una banda, els trams d’opus caementicium (sorra, calç i pedra
sorrenca de mida petita) encofrat amb taulons per una cara i l’altra contra el retall de
la rasa, d’altres amb el morter llençat directament dins la rasa excavada prèviament
i, finalment, trams de grans blocs rectangulars de sorrenca (100 x 60 x 60 centíme-
tres) ajuntats en sec que actuen de vegades de paret lateral als trams d’encofrat que
se li adossen. La fonamentació està dividida en una primera filada que funciona de
banqueta i pot mesurar entre 80 centímetres i 1 metre d’amplada sobre la qual s’ai-
xeca una segona filada, més estreta, de 70-60 centímetres, representativa del gruix
que devien tenir els murs en alçada. Tant l’una com l’altra utilitzen i combinen ale-
atòriament el morter i els blocs de pedra rectangulars. En alguns indrets la tasca
d’extracció dels blocs ha estat molt acusada, i s’observen intents no reeixits a causa
del potent morter que els lliga pels laterals. Això ha permès que en alguns llocs es
conservin íntegrament els dos metres de fondària que tenia la fonamentació de l’e-
difici.

Pel que fa a la construcció del pòrtic, hem d’assenyalar que la pilastra nord dis-
posa d’una banqueta d’opus caementicium unida a la del tancament nord obtinguda
mitjançant el reompliment d’una gran rasa d’1 metre quadrat. Han desaparegut les
dues filades de blocs de sorrenca que hi devia haver al damunt, tal com s’observa a
la pilastra oposada del tancament sud. A diferència d’aquests elements de suport
adossats a les parets, els fonaments centrals del pòrtic són independents i estan
construïts amb una primera filada de dos blocs rectangulars disposats al fons d’una
rasa de planta quadrada, una segona filada composta d’un gran bloc d’1 metre qua-
drat i una tercera, molt mal conservada, de les mateixes dimensions, sobre la qual es
devia disposar finalment el basament de la columna, anivellat ja amb el paviment
del frigidari, que suposem que devia ser el mateix que devia tenir l’apoditeri.

Cal destacar, en la construcció de les fonamentacions, que els trams de blocs
rectangulars sempre recolzen directament sobre les argiles i sorres del terreny natu-
ral, mentre que els trams d’opus caementicium encofrat sempre estan recolzats so-
bre una plataforma o preparació de còdols semblant a un rudus.

La situació d’aquest àmbit respecte al vestíbul, la palestra i el frigidari amb el
qual es devia comunicar directament per davant del pòrtic, permet interpretar-lo
funcionalment com la zona dels vestidors del complex. Ara bé, tant la monumenta-
litat i les dimensions de l’espai (260 metres quadrats) com l’existència del cos rec-
tangular amb pòrtic adossat a l’est amb forma de cel.la, ens fan pensar que som da-
vant d’un espai multifuncional amb usos que van més enllà dels estrictament
relacionats amb les tasques de vestidor. Davant la impossibilitat de reconèixer-los
hem optat per anomenar-lo amb un terme de sentit ampli que permeti d’acceptar
usos diversos, com és el d’apoditeri-basílica.

Molts autors han posat de manifest la dificultat que significa establir una termi-
nologia correcta a moltes de les habitacions aparegudes en un complex termal, es-
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pecialment les que no disposen d’estructures relacionades amb el bany. Dificultat
que es reflecteix en la bibliografia, on espais semblants són anomenats alhora tant
apoditeri com basílica (Nielsen, 1990, vegeu fig. 82, 92, 145, 188, 204). Altres au-
tors han proposat una terminologia en referència a la forma de la seva planta, com Ye-
gul que classifica aquestes sales rectangulars de les termes del nord d’Àfrica com
Basilical Halls, que divideix en Long Rectangular Halls o Wilde Rectangular Halls
(Yegul 1992, p. 400-404). Espais multifuncionals que allotjaven diverses funcions
de tipus social, que funcionaven entre altres coses com palestres cobertes o apodite-
ris, sempre propers al frigidari, tal com succeeix en el nostre cas. Segons la classifi-
cació feta d’aquests espais per l’autor ens trobaríem davant d’una sala rectangular
ampla del tipus a, semblant al de les Grans Termes del Nord a Timgad (Yegul 1992,
fig. 492, p. 402), amb pòrtic interior.

Palestra

Excavada parcialment, és un espai obert de planta quadrada de 625 metres quadrats
de superfície. Entre les prolongacions absidals del cos de bany i la natatio hem po-
gut documentar parts del paviment, concretament la seva preparació. Es tracta d’u-
na base de còdols (rudus) coberts per una gruixuda capa de restes constructives
(fragments de teula i marbre esmicolats) unides amb ciment de calç, sobre la qual es
devia disposar l’acabat final, de manera que el nivell de circulació exterior s’igua-
lava al de l’interior dels àmbits termals.

Relacionada també amb la palestra i convertida en un dels elements definitoris
d’aquesta, cal destacar la trobada de la natatio. Localitzada just al tall d’excavació,
és una de les estructures més ben conservades de totes les termes.

Té una llargària d’11,30 metres i un metre de profunditat. Els seus murs de tan-
cament estan construïts mitjançant un encofrat omplert de morter de calç i còdols.
Un cop retirats els taulons, les parets que delimitaven l’interior de la piscina es van
recobrir de lloses de pedra sorrenca disposades verticalment i cobertes per una fina
capa de morter barrejat amb cendres que actuava d’aïllant hidràulic. Finalment fou
revestida del característic opus signinum amb alta composició de laterici polvorit-
zat, utilitzat també en la construcció del quart de bossell de secció cilíndrica que hi
havia a les cantonades i al fons de la piscina. El paviment en canvi, està fabricat amb
un morter de composició molt diferent, amb un alt percentatge de calç i un tracta-
ment de lliscat que li confereix un color gris i una compactació molt marcada.

Encara que molt malmès, va conservar-se un mur perimetral sobre el tancament
oest de la piscina, construït amb opus caementicium devia estar revestit d’algun ma-
terial no conservat. Segurament es tractava d’un banc per seure al voltant de la pis-
cina. Al costat nord, les vores de la piscina tenien un paviment de grans lloses re-
vestides per la mateixa capa d’aïllant de cendres que les parets interiors, la qual cosa
ens indica potser, l’existència de les escales d’entrada i sortida a la piscina.

Suposem que es devia tractar d’una natatio de planta rectangular semblant a la
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que hi havia a les termes del Centre a Pompeia (Nielsen, 1990, fig. 79), o a la de
les termes del nord a Volubilis (Nielsen, 1990, fig. 132).

Frigidari

Estava dividit en dos espais de funció ben diferenciada. El primer, de 5,3 metres de
llargada per 4,5 d’amplada, es troba adossat al tancament sud de l’apoditeri i al cos-
tat de l’absis del frigidari, sobrepassant la línia de tancament oest del cos de bany.
Sembla que és una petita cambra o vestíbul comunicada directament amb l’apodite-
ri, com demostra el seu paviment, que s’adossa al tancament d’on parteix la pilastra
est del pòrtic interior.

Des d’aquesta petita estança es devia accedir a la sala central del frigidari, on hi
havia els elements hidràulics relacionats amb el bany. Aquesta té una superfície
d’11,2 per 9,1 metres, amb una prolongació absidal a l’extrem oest de 3,10 metres
de diàmetre interior.

Els dos espais conserven un sòlid paviment d’opus sectile construït sobre una
base de còdols inclinats i una gruixuda capa d’opus signinum de 15 centímetres que
servia de lligam a les plaques de marbre rectangulars (30 x 60 i 20 x 40 centímetres)
o bé quadrades (40 x 40 centímetres). Algunes d’aquestes encara es conserven in-
tactes al vestíbul d’entrada al frigidari.

A excepció del tancament nord, que comparteix parcialment amb l’apoditeri, la
resta de tancaments han desaparegut, fet que ens indica que la seva fonamentació
havia estat construïda amb grans blocs de sorrenca. En canvi, la primera filada de
blocs de l’absis del frigidari es va conservar en el fons de la rasa, i es va poder ob-
servar com els braços d’aquest estan perfectament alineats amb l’eix de construcció
de tot el complex. A més, i per sota del paviment de l’absis, es va conservar una se-
gona filada que unia transversalment els dos braços de l’absis com també tota la fo-
namentació del tancament oest del complex. Damunt d’aquesta segona filada es de-
via abocar una capa de terra de 40 centímetres utilitzada per acréixer el nivell sobre
el qual devia recolzar el paviment interior de l’absis. Un altre mur que no devia te-
nir projecció en alçada, creuava el frigidari i servia de paret de tancament sud a la
piscina, alhora que lligava la fonamentació oest amb l’est.

La piscina del frigidari ocupa una posició particular motivada per les necessitats
de circulació. Adossada al mur de tancament sud de l’apoditeri i centrada respecte
als tancaments oest i est del frigidari, la seva situació permetia la comunicació entre
el vestíbul i l’estança central, i entre aquesta i la sudatio, localitzada a l’angle nord-
est del complex (vegeu fig. 3). A la piscina s’hi accedia des del costat sud mitjançant
un tram d’escales d’opus signinum parcialment conservat.

La piscina té unes dimensions interiors de 3,10 x 3,5 metres i un metre de pro-
funditat. La seva construcció es caracteritza per uns murs que combinen els blocs de
sorrenca amb trams d’opus caementicium encofrat. Seguidament les parets es van
revestir d’una fina capa de cendres i morter, i a sobre, una altra d’opus signinum
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amb el material laterici molt triturat, de dos centímetres de gruix, que va servir de
preparació i subjecció al morter utilitzat per disposar les plaques de marbre de l’a-
cabat final. En un moment determinat totes les plaques de marbre es van treure a ex-
cepció de les que anaven subjectades al paviment de la piscina. Aquestes i els arre-
bossats anteriors es cobriren de dues noves capes. Una primera de cendres i morter
com aïllant hidràulic i una segona, amb el característic opus signinum de tonalitat
vermella, fruit de l’alta composició i fragmentació del material ceràmic emprat.
Amb aquest mateix material es devien rematar les cantonades i la unió entre les pa-
rets i el paviment de la piscina mitjançant un bossell de secció quadrangular. En
aquesta segona fase el paviment presenta les mateixes característiques observades a
la natatio, amb un terra d’opus signinum allisat.

L’espai interior de l’absis presenta una preparació del paviment molt diferent a
la resta del frigidari. D’opus caementicium, amb fragments de pedra sorrenca tren-
cats i lligats per un morter de cendra, sorra i calç, té un gruix de 40 centímetres, i re-
colza damunt d’un llit de còdols. Està separat de la preparació d’opus signinum del
frigidari per unes plaques de marbre verticals que devien revestir un muret desapa-
regut. Aquesta petita estructura i les característiques hidràuliques de la preparació,
com també el seu gruix, indiquen l’existència d’un element pesat relacionat amb
l’aigua. Pensem, doncs, que a l’interior de l’absis hi havia una font –labrum– utilit-
zada per fer banys d’aspersió freds que es devien complementar amb la immersió a
la piscina del mateix frigidari.

Tepidari

Seguint la successió d’àmbits termals, trobem el primer dels espais amb hipocaust.
Només conserva parcialment una part del tancament sud, el paviment de l’àrea i el
sistema de pilae que suportaven la coberta de la cambra de calor. Altres intrusions i
retalls medievals han fet desaparèixer bona part de la seva superfície i, una altra ve-
gada, l’empremta de saqueig dels seus murs s’ha convertit en un dels elements de-
finitoris de la seva planta.

Es tracta d’un àmbit rectangular de 9 metres de llargada per 5,5 metres d’ampla-
da. Del tancament nord no s’ha conservat cap bloc, però l’amplada de la rasa ens in-
dica que les primeres filades eren grans blocs rectangulars de sorrenca d’1 metre de
llargada. El tancament oest, també desaparegut, era construït sobre el mateix eix line-
al que articula la construcció de tot el tancament oest del cos de bany i el pòrtic de l’a-
poditeri, i s’uneix als braços de les prolongacions absidals del frigidari i el caldari.

El mur de tancament sud que separava els dos espais amb hipocaust va ser cons-
truït amb una tècnica totalment diferent. De maçoneria lligada amb morter i parets
arrebossades de morter, devia tenir una resistència a la calor més gran.

L’area de l’hipocaust és d’opus signinum amb un alt contingut de calç i poca ce-
ràmica, recolzat sobre una base de còdols inclinats (rudus). Les pilae que sustenta-
ven el paviment de l’estança són de pedra sorrenca i forma cònica com a conse-
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qüència de tallar en quatre parts un tambor cilíndric. Malgrat l’estat de conservació
en què es troben, alguna permet restituir l’alçada original de la cambra de calor, que
era d’1,05 metres. L’alçada restant, fins a assolir el nivell de paviment d’opus secti-
le del frigidari, és de 30 centímetres, gruix que es devia aconseguir amb els maons
bipedals, el morter de preparació i el paviment, que pensem que devia ser d’opus
tessellatum, ja que hem recuperat diversos fragments dins de l’enderroc de l’hipo-
caust.

Hem observat com el sistema de pilae manté una distribució modulada que de-
via permetre la disposició de maons bipedals de 60 x 60 centímetres. Les columnes,
amb grans variacions, tenen una superfície de suport que oscil.la entre els 20 i 25
centímetres i estan separades entre si 35 o 40 centímetres. Amb aquestes mesures
podem establir, doncs, que l’hipocaust del tepidari tenia una trama de nou columnes
d’ample per quinze de llargada.

Cal finalitzar l’excavació d’aquest espai per establir on es disposava l’entrada
de la calor. Ara per ara, cap indici d’inclinació de l’area ens permet fer hipòtesis so-
bre aquest aspecte. No obstant això, creiem que se situava darrere del mur de tanca-
ment est, a l’espai rectangular de serveis on estem intervenint en aquests moments.

Com que no es conserven restes en alçada de les parets de la cambra és impos-
sible determinar el sistema per on circulava la calefacció vertical o s’extreien els
fums de la cambra. Ara bé, el fet que no s’hagi recuperat cap material ceràmic de
conducció ni restes de revestiments de les cambres en els enderrocs, podria indicar-
nos que les conduccions estaven imbricades en els mateixos murs, com pot obser-
var-se a les termes de Labitolosa (Magallón et al., 1995b, 188-189).

Caldari

L’àmbit següent té una planta rectangular de 7,1 metres d’amplada i una longitud de
9 metres. L’extrem oest està rematat per una prolongació absidal de 3,9 metres de
diàmetre interior construïda amb grans blocs de pedra sorrenca que es lliguen al tan-
cament oest del caldari, repetint l’esquema constructiu observat al frigidari.

El paviment de l’hipocaust presenta les mateixes característiques que al tepida-
ri. El sistema de pilae estava format per dotze columnes d’amplada i quinze de llar-
gada. A diferència del tepidari, els pilars de sorrenca són de forma quadrada i es
combinen amb altres de maons bessalis (20 x 20 x 5 centímetres), amb una distri-
bució que devia permetre també la col.locació d’una suspensura de maons bipedals.
La diversitat de pilae, entre altres raons, creiem que té una relació directa amb la
gran quantitat de reparacions que va sofrir aquest espai, fets que esperem concretar
amb més gran detall en acabar l’excavació de la superfície de l’area i els forns si-
tuats darrere del tancament est.

Cal destacar una canal de 2 metres de llargada delimitada per dos murs de blocs
de sorrenca recolzats damunt del paviment de l’hipocaust. Amb tota seguretat es-
tem davant d’una entrada de calor, que ens indica que hi havia un praefurnium dar-
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rere del tancament sud del caldari (vegeu a la figura 3, la restitució del praefur-
nium). La presència de grans pilars al voltant de la canal i les mateixes parets d’a-
questes, permeten suposar que hi havia un alveus que es devia beneficiar de la pro-
ximitat del praefurnium. Posteriorment la canal d’entrada va ser tapiada amb un
mur d’opus incertum, fet que implica potser un canvi en el sistema d’escalfament
de l’hipocaust.

L’area del caldari està dividida en dues zones ben diferenciades. D’una banda,
l’espai rectangular, amb un paviment d’opus signinum que s’estén fins al mur de
tancament oest de tot el complex termal, i una altra zona, que correspon a la super-
fície interior de l’absis. Ambdues superfícies de paviment estan separades i s’ados-
sen als blocs de sorrenca rectangulars que lliguen els braços de l’absis. Alineació
murària que, seguint en direcció nord, formarà part del tancament oest del tepidari.
Es tracta d’un sistema de fonamentació enginyós que lliga tota l’estructura de fona-
mentació de l’edifici. La part d’aquest mur que passa per dins de l’hipocaust només
té una filada d’alçada, i permet el pas de la combustió vers l’espai absidal alhora que
és utilitzat de superfície de recolzament per diverses pilae de l’hipocaust.

A causa de l’estat de conservació de la prolongació absidal és pràcticament im-
possible definir en alçada quin tipus d’estructura hidràulica allotjava. L’absència
de pilae sobre el paviment de l’area d’aquest espai respon a un fet posterior. En
canvi, la gran quantitat i la mida de les pilae que hi ha sobre els blocs de la fona-
mentació que travessa l’hipocaust permet suposar que hi havia un element pesat
sobre el paviment, com podrien ser les escales d’accés a un alveus. Evidències que
en tot cas no permeten assegurar si hi havia un labrum, com al frigidari, o una pe-
tita piscina.

Pel que fa a la tipologia del paviment de l’estança cal destacar la recuperació, en
els nivells de destrucció del caldari de diversos fragments d’opus tessellatum. Està
compost per daus quadrangulars de marbre (1,6 x 1,6 centímetres) de color negre i
blanc distribuïts en dues bandes paral.leles unides a una base de morter de 15 centí-
metres de gruix, amb empremtes que semblen indicar la localització damunt dels
maons bipedals de la suspensura de l’hipocaust.

Sudatio

Volem avançar la identificació d’aquest espai en procés d’excavació. Localitzat a
l’extrem nord-est, té una planta quadrada de 4,8 x 4,8 metres. Està delimitat per
murs de grans blocs rectangulars recolzats damunt una banqueta, també de grans
blocs rectangulars, que s’estén per tota la superfície interior de l’àmbit formant la
base sobre la qual recolza la capa d’opus signinum de 5 centímetres de gruix, que
pertany a l’àrea de l’hipocaust.

Sobre aquest terra estan apareixent diverses pilae que ens indiquen que som da-
vant d’un altre espai amb calefacció que ha perdut qualsevol indici de la suspen-
sura.
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Tant per la seva localització i planta, com pel fet d’haver identificat les estances
termals bàsiques d’un complex d’aquestes característiques, creiem bastant probable
que es tracti d’una habitació destinada a la calor seca, curiosament comunicada amb
el frigidari2 i construïda contemporàniament al projecte inicial, tal com es desprèn
de les relacions muràries establertes amb els diferents tancaments adjacents (frigi-
dari i apoditeri).

Com succeeix en tot el complex, és impossible esbrinar en alçada la morfologia
de les habitacions. Creiem que la planta quadrada de les fonamentacions permetia
construir tant un àmbit circular cobert amb cúpula (fase Ib de les termes de Gijón),
com quadrat (Los Arcos II de Clunia), o bé circular amb exedres absidals als qua-
tre angles (les termes del centre a Pompeia), molt característic d’aquest tipus d’es-
tances.

Zona de serveis

Espai rectangular de 25 metres de llargada per 5 d’amplada adossat al tancament est
del cos de bany de les termes. Encara en procés d’excavació, els seus límits semblen
prou clars en documentar-se un mur paral.lel i simètric a la resta d’alineacions mu-
ràries, el qual creiem que havia funcionat al mateix temps de tancament est de tot el
complex termal. La superfície delimitada per aquest mur podria haver estat coberta
amb una teulada simple a una vessant recolzada damunt les parets de tancament est
del cos de bany (frigidari, tepidari, caldari) o bé correspondre a un corredor cobert
amb volta reforçada per contraforts recolzats en pilastres que devien anar adossades
al mur de tancament, tal com sembla indicar l’aparició, fins al moment, d’una d’a-
questes pilastres.

La gran quantitat de restes de combustió i l’aparició d’una claveguera no deixen
lloc a dubtes sobre la identificació d’un gran corredor que allotjava els praefurnia
de la sudatio, el tepidari i el caldari i les conduccions de desguàs de les seves prin-
cipals estructures hidràuliques.

Per finalitzar la descripció dels àmbits termals, cal destacar la recuperació en els
estrats d’enderroc de gran quantitat d’elements ornamentals de marbre. La major
part corresponen a motllures decoratives utilitzades en els sòcols, brancals i llindes
de porta. També hi ha diverses plaques decorades amb motius florals i fragments si-
mulant elements arquitectònics, com columnes, que anaven adossades als murs in-
teriors del complex. Esperem que un estudi detallat dels materials de construcció i
ornamentals ens defineixi amb més gran detall l’aspecte i les tècniques emprades en
la construcció d’aquest edifici.
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2. Segons les descripcions de Vitrubi (De arch., 5, 10) i tal com s’observa en la major part de termes,
aquests àmbits de calor seca o humida se situaven pròxims al tepidari o caldari per aprofitar la calor que s’hi
generava. No obstant, hi ha exemples de localitzacions diferents com en el cas de les termes de Los Arcos a
Clunia, on la sudatio està directament comunicada amb el frigidari, o a les termes de Capo Valdés a Gijón
(Fernández i García, 1999, fig. 7B, p. 146; fig. 9, p. 148).
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Restitució de la circulació de les termes

Com ja havíem indicat es tracta d’un complex termal de planta quadrada de 1.800
metres quadrats dividit en dos grans blocs (terma-palestra). Els accessos són hipo-
tètics i han estat restituïts a partir de la documentació de l’existència de dos carrers.
Un de físicament descobert i planificat en una primigènia trama urbana de la ciutat,
i l’altre, al sud del complex, restituït gràcies a la pervivència en la trama urbana ac-
tual.

Des del carrer situat a l’oest es devia accedir a un hipotètic vestíbul comunicat
directament amb l’apoditeri-basílica. Al tancament sud i també des d’un carrer, hi
devia haver un accés a la palestra, espai obert des del qual podríem introduir-nos a
l’interior de l’apoditeri des d’on iniciar el recorregut termal.

La localització de la porta d’entrada al frigidari és possible gràcies al fet que se
n’ha conservat el paviment. La porta, doncs, era davant del pòrtic de l’apoditeri. Pri-
mer es devia accedir al vestíbul i tot seguit es passava, pel lateral oest de la piscina,
a l’estança central, on hi havia l’opció de dirigir-se a la sudatio o bé de continuar
fins a introduir-se en la primera de les estances calefactades. Des del tepidari acce-
diríem al caldari per sortir-ne creuant-lo un altre cop. Una vegada de retorn al frigi-
dari, hi devia haver la possibilitat al costat esquerre de fer un bany per aspersió o bé
de dirigir-se a la piscina adossada al tancament nord, on hauríem fet la immersió en
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aigua freda. Finalment hi devia haver la possibilitat, des del vestíbul del frigidari, de
tornar de nou a l’apoditeri o bé de dirigir-se a la palestra.

Datació i paral.lels constructius

A l’espera de finalitzar les dues excavacions i els corresponents inventaris de mate-
rials tot sembla indicar que la construcció del complex tingué lloc a l’acabament del
segle i dC, probablement en època flàvia. El més sorprenent de totes les dades ob-
tingudes ha estat la de constatar la llarga pervivència d’aquest complex. D’una ban-
da no hi ha cap estructura andalusina construïda al damunt ni excavada dins de la su-
perfície ocupada pel complex, com són les sitges tan freqüents en la resta de la
ciutat. Això ens indica que l’espai ocupat per les termes es mantingué amb una fun-
ció pública durant l’època andalusina. D’altra banda, l’escassa potència estratigràfi-
ca generada a sobre dels paviments del complex explicaria la seva reutilització al
llarg dels segles, la qual cosa devia provocar que el nivell de circulació actual del
carrer Remolins sigui gairebé el mateix que hi havia en època romana.

No obstant això, i tal i com es desprèn de diverses actes notarials, al segle xii3

els banys ja no eren utilitzats com a tals. Els documents poden interpretar-se com un
testimoni de l’existència encara dempeus de l’edifici o de la proximitat temporal a
la seva utilització. Efectivament, sembla que el saqueig de les fonamentacions no es
produí fins a l’època medieval avançada i que, fins i tot llavors, estructures de les
termes, com la natatio, foren compartimentades en dipòsits.

La impossibilitat de reconèixer les empremtes del pas dels segles en aquest edi-
fici cal buscar-la en l’absència dels elements que devien patir-les més, com són els
paviments, els murs en alçada, les portes i la coberta. Esperem finalitzar el buidatge
dels enderrocs dels hipocausts i l’excavació de la zona de serveis per veure fins a
quin punt podem concretar aquestes hipòtesis. En tot cas, considerem bastant pro-
bable que els mateixos banys àrabs del barri de la Magdalena citats en la documen-
tació medieval estiguessin ocupant i reutilitzant d’alguna manera les termes ro-
manes.

Les termes de la ciutat romana d’Ilerda reprodueixen un model de planta definit
en època republicana a la Campània, anomenat tipus «pompeià» (vegeu les termes
Stabianes i del fòrum a Pompeia o les del fòrum a Herculà). Seguint la classificació
establerta per Kerncker (Kerncker, 1929, abb. 234b, 177) i les aportacions poste-
riors, hauríem de parlar d’un complex de bany de tipus lineal-axial.
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3. Dues cites notarials de l’any 1171 i 1208 parlen de propietats properes a uns banys localitzats al barri
de Magdalena: ACL, Llibre Vert, fol. 187v-188r. Document de l’any 1171 «Affrontat autem ipsum casallum
quod vobis dono ex una parte in carriera de villa et que tendit ad maçel et de alia in flumine Siccoris et de oc-
cidente in dono lordani Carnicer et ab oriente in loco nostro que iam fuerunt balnei…». Publicat per F. Casti-
llón «El maestro de coro de la Seu Vella de Lleida». Ilerda, núm. XLVII, p. 294-373. Texto 10, p. 313-314.

ACL, Llibre Vert, fol. 239v-24or. Document de l’any 1208 «duas domos contiguas in Ylerda in parrochia
Sante Marie Magdalene propre balnea». Inèdit. Transcripció de Noemí Riudor.
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Les característiques principals d’aquest model de planta o complex termal són:
1. La divisió del complex en dos àmbits paral.lels: palestra i cos de bany
2. Distribució sobre un eix de les estances de bany (frigidari, tepidari, caldari)
3. Una única possibilitat de circulació (retrògrada)
4. Normalment es tracta d’edificis envoltats de tabernae o localitzats en àrees

d’intens tràfec comercial.
Aquest model d’origen republicà definit a la Campània tindrà una àmplia difu-

sió a les províncies durant els segles i i ii dC, fins i tot quan altres tipus de plantes
amb distribucions i solucions innovadores ja estaven establerts (tipus imperials si-
mètrics).

En la mateixa ciutat de Pompeia les termes centrals, construïdes en època flàvia,
són un clar testimoni de la pervivència i la vàlua del model en època imperial. Un
model semblant s’aplica en època d’Adrià a la ciutat d’Òstia amb la construcció de
les termes de Neptú. Al sud de la Gàl.lia, les termes del nord de la ciutat de Sant Ber-
tran de Cominges, construïdes a l’acabament del segle i dC, es diferencien solament
dels seus avantpassats per una axialitat menys marcada (de circulació i planta) tot i
que continuen dividint-se en palestra i cos de bany.

A la Germània, els banys de la ciutat de Kempten construïts en època flàvia o els
de la ciutat de Xanten al segle ii dC (Nielsen, 1990, fig. 170, 172 i 144), recorden
l’esquema o model pompeià caracteritzat per una palestra adossada a un cos de bany
de tipus lineal axial.

Tot i que al món romà no van existir mai dos edificis termals idèntics, volem
destacar a la Mauritània les termes del nord de la ciutat de Volubilis (Nielsen 1990,
fig. 132; Lenoir 1991, p. 153-157, fig. 6 i 7). Construïdes entre el 60-80 dC, tant les
dimensions com la distribució de les estances termals, la converteixen en l’edifici
amb més semblances al construït a la ciutat d’Ilerda.

Localització de les termes dins l’urbanisme de la ciutat

Un dels grans problemes per entendre la ciutat romana ha estat l’absolut desconeixe-
ment dels seus límits. En els últims anys, el gran nombre d’excavacions està perme-
tent, encara que des d’un punt de vista bastant hipotètic, definir l’extensió màxima de
la ciutat romana en època imperial, que suposem que devia ser de 24 hectàrees.

L’absència de muralles ens obliga, doncs, a considerar com elements vàlids per
a la seva concreció els condicionaments topogràfics del Turó, l’absència de restes
romanes a l’oest de la intervenció del carrer Major, 17 i el traçat de muralles me-
dievals dibuixat en la cartografia militar (Catllar; Armengol, 1987: 115-116).
Dades que permeten restituir l’àrea màxima de la ciutat (vegeu fig. 4), i que ens de-
mostren que aquesta s’havia estès a l’est i que havia ocupat l’actual barri de la Mag-
dalena fins a l’areny de l’antic riu Noguerola. En els darrers quatre anys les excava-
cions dels carrers d’Anselm Clavé, Democràcia i Remolins han confirmat que
l’edifici de l’antic portal de Magdalena formava part de la ciutat. A més, podem dir
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amb tota seguretat que la ciutat romana no s’estenia a l’oest, on l’estreta franja que
hi ha entre el Turó i el riu Segre no permetia la construcció de complexos com les
termes del carrer Remolins, per la qual cosa es convertí en una zona fora dels límits
de la ciutat sotmesa a les contínues avingudes.

Les termes se situaven a l’extrem sud-est de la ciutat i eren flanquejades a l’oest
per un important carrer documentat arqueològicament que hem interpretat com un
possible cardo de la ciutat (vegeu fig. 4). Al sud del complex hem restituït un altre
carrer que hem interpretat que és un decumanus a partir de diverses evidències:

1. Constatació d’un eix lineal que travessa la ciutat, fossilitzat en la trama dels
carrers de Portaferrissa, Carme i Remolins. Aquest, un cop creuat el riu Noguerola,
passa pel mig de l’antiga necròpolis de l’Estació descoberta l’any 1927 i coincideix
amb el traçat de l’antic camí de Corbins, conservat en la trama urbana del barri de
Pardinyes (Payà et al., 1996).

2. Documentació al carrer Aiguardent d’un edifici amb porxada que devia ocu-
par la façana sud de l’hipotètic eix viari.

3. Documentació del tancament sud del caldari, paral.lel a l’actual carrer Re-
molins, que s’alinea, doncs, amb la façana nord d’aquest hipotètic eix viari.

Evidències que tot just s’estan formalitzant i seran enriquides en finalitzar els
treballs d’excavació, amb noves dades que poden fer canviar substancialment les in-
terpretacions ara exposades, tant pel que fa a l’urbanisme com al complex termal.
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La descoberta de les termes públiques de la ciutat d’Ilerda ha produït un canvi
important en la visió que tots els arqueòlegs teníem de la ciutat romana. Ja no po-
dem pensar en un fet urbà de poca entitat i en retrocés des del moment que sorgei-
xen les grans ciutats de Barcino i Cesaraugusta. Sembla que el municipium creat per
August devia tenir un marcat dinamisme durant tot l’Imperi fruit de l’existència
d’una base social prou important capaç de gaudir dels banys públics de la ciutat i de
costejar-los. Importància que demostraven les fonts epigràfiques però que no s’ha-
via concretat encara amb cap edificació.
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Els treballs arqueològics subaquàtics 
al port romà d’Empúries
XAVIER NIETO, XIM RAURICH

Museu d’Arqueologia de Catalunya (l’Escala, Alt Empordà)/ 
Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya

Presentació

Des que l’any 1908 començaren les excavacions per encàrrec de la Junta de Mu-
seus, un mur invisible ha separat Empúries del mar; més que un mur, un espai bas-
tant ample i, a la vegada una zona polèmica que és, segons el Diccionario de la Len-
gua Española un «espacio en que para la defensa de una plaza o fortificación se
establecen excepciones legales o gubernativas». En el cas d’Empúries, aquesta zona
abraça el trencant de les ones (frontera ben ampla i poc precisa) i l’àrea immediata.
No me’n queixo: si no existís hi tindríem urbanitzacions i, qui sap si camps de golf
fins a dins del mar. Però per a les excavacions, l’existència d’aquest límit ha fet que
al principi hi haguessin algunes friccions i que després, durant molts anys, servís per
justificar l’oblit, la renúncia i l’apatia davant la possibilitat que hi pogués haver al-
guna cosa de les Empúries més enllà de la reixa llevantina del jaciment.

Tot i la realitat legal d’aquesta barrera, és possible que la pragmàtica emporda-
nesa l’hagués obviat, però quan començaren les excavacions ja feia una temporada
que unes brigades d’obrers a les ordres dels enginyers forestals havien iniciat la fi-
xació de les dunes litorals.

Deixant de banda els anys tristos del principi de la dècada dels quaranta en què
–fent servir el tren de vagonetes comprades per la Junta de Museus i la força dels
presoners republicans– Almagro llançà al mar tones de terra i ceràmica fins a formar
el petit cap de davant de la porta de marina del jaciment, sols recordo dos casos que
van trencar aquesta voluntària deixadesa: un en els anys setanta, quan s’aprofità de
la disposició d’una excavadora per veure si sota de la pista –avui passeig magnífic
vedat als vehicles de motor que de l’Escala mena a Sant Martí d’Empúries– hi ha-
via una continuació del rompent de les Muscleres, i l’altra, a principis dels noranta,
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quan es construïa el passeig actual i es trobà una torre que assenyalava la continua-
ció de la muralla meridional de la Neàpolis. Troballa inèdita i no prosseguida.

Però tot i això, i malgrat la incòmoda presència del «malecón helenístico», nin-
gú no s’havia preocupat gaire per trencar el tabú i veure què passava més enllà. Per-
què, realment el que calia no era que passés res, sinó simplement mullar-se en el
sentit propi i figurat del mot.

Tot això començà amb el «Proyecto de fijación y repoblación de las dunas pro-
cedentes del golfo de Rosas» publicat per l’enginyer «Don Javier de Ferrer y de Llo-
ret» l’any 1895, en el qual s’exposa que «[…] hemos dicho que su anchura [de la
zona de les dunes] variaba de 50 a 200 metros, y como, excepción hecha de dos pe-
queñas fincas de posesión particular que se hallan en el extremo sur de aquélla, en
su parte más ancha, no aparece en la restante superficie señal alguna de dominio pri-
vado, creemos que dicha porción litoral debe considerarse formando parte de la
zona marítima terrestre, perteneciente al Estado.»

El 19 de març de 1908 arriben el senyor Gandía i tres treballadors a l’Escala. El
primer se’n va a Empúries després de dinar (feia sols una hora i mitja que havia arri-
bat i ja havia dinat i visitat en Rosendo Pi, apoderat de la Junta de Museus). Expli-
ca: «[…] nos fuimos a ver las fincas destinadas para verificar las excavaciones, en
las que empecé a mirar los puntos que me indicaba la orden del Ilustre Presidente de
la Junta de Museos, Sr. D. José Puig y Cadafalch, por donde se tenía que empezar a
abrir brechas; pero como al lado de estas fincas se verifican trabajos de excavacio-
nes por parte del Estado y su representante no estaba, nos vimos imposibilitados de
designar el modo de transportar las tierras, debido a que por fuerza se tenían que pa-
sar por los terrenos llamados Duna y orilla del mar y lo dejamos para el día siguiente
por la tarde y para este acto citamos al capataz representante de dichos trabajos.»

No és fins a l’1 de maig (un mes i mig més tard) que l’enginyer Javier Ferrer cita
Gandía al Columbari (la basílica), li indica on ha d’excavar i li dóna permís per llen-
çar les terres al nivell del camí i a la vora del mar. Gandía n’informa directament
Puig. El dia 5 de maig, Gandía escriu a Puig i l’informa que Ferrer li ha ensenyat un
fragment d’escultura de marbre (una mà) trobada als treballs de les dunes. O sigui
que hi havia una certa entesa (salvant les distàncies socials).

El 23 de juliol, Javier Ferrer, Cazurro (inspector de les excavacions arqueològi-
ques) i Gandía visiten els llocs on es tiren les terres «por donde vertemos las tierras
por la orilla del mar, sin llegar a donde lleguen las olas para que la comandancia de
Marina no lo impida… Después le pedimos que nos autorizara para poder sacar
unas fotografias del sarcòfago encontrado en el columbario y no lo permitió tampo-
co, lo cual el Sr. Cazurro lo comunicó al Sr. Puig.»

Tres mesos més tard hi ha un altre moment de fricció: «En la brecha abierta al
lado del llamado Columbario y debido a tener que sacar los postes que marcan el lí-
mite de la finca por el lado Este lindante con los que hacen excavaciones del Esta-
do o de lo que pertenece del terreno de las dunas, tomé medidas para poderlas justi-
ficar en todo tiempo, debido a haberse tomado ellos un trozo dentro de nuestra finca
formando una curva en vez de ir en linea recta.» L’estiu següent, la situació conti-
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nua tibant: «Más tarde fui a encontrar al Sr. Capataz de las dunas para pedirle per-
miso a fin de poder pasar el camino de las dunas y verter tierras. El Sr. D. Juan Jor-
di, que así se llama este señor, me recibió muy bien y me habló de la muerte del Sr.
Ingeniero D. Javier Ferrer (lo que sentí mucho porque me facilitaba en gran manera
mis trabajos) y me dijo que tenía órdenes de no dejarme pasar el camino, si no se fir-
maba un documento por el Sr. Presidente de la Junta de Museos, comprometiéndo-
se a que del camino que se le tenía que hacer para el que representa ser el amo de la
finca lindante con ésta, D. José Sureda, para poder entrar en la suya, puedan los ser-
vicios de la Dunas tener derecho a pasar siempre que lo necesiten ellos…»

Però el conflicte es va resoldre a alt nivell: «También estuvieron a visitar los tra-
bajos el Sr. Ingeniero Inspector de las dunas y el nuevo Ingeniero de los trabajos de
las dunas, D. José Reig, quienes se alegraron de ver los trabajos de estas excavacio-
nes y hablamos de si convenía o no el verter las tierras al lado de las dunas, contes-
tándome que no había inconveniente con tal de tirarlas paralelas a la orilla del mar
y se despidieron, quedando deslindado lo anotado el día 2.» I va continuar així des
d’aquell moment, com es demostra per una anotació del mes d’agost de 1909:
«También se sacaron y transportaron las tierras que había amontonadas en la parte
más elevada de la finca y tiradas al mar» (és a dir, que ja no hi havia conflicte ni
amb la Comandància de Marina.)

A en Xavier Nieto i el seu equip hem d’agrair que s’hagi trencat la invisible
frontera i que s’hagi obert, si més no, l’interrogant de la part submergida d’Empú-
ries i confio que també la de la part colgada per les sorres.

Josep Barberà i Farràs

Introducció1

Durant els treballs de la Carta Arqueològica Subaquàtica, l’abril de 1995, es va te-
nir l’oportunitat de dur a terme unes prospeccions subaquàtiques en la zona de la
platja d’Empúries, en concret, a l’entorn d’unes roques conegudes com les Muscle-
res Grosses. Aquella primera actuació, que estava motivada per investigar l’exis-
tència o no d’algun tipus de resta arqueològica en una zona que havia estat estreta-
ment vinculada a les estructures portuàries d’Empúries, va detectar l’existència
d’un important conjunt de blocs de pedra, alguns d’ells perfectament escairats i re-
gulars, que, dispersos en una àmplia zona a l’entorn de l’esmentada roca, feia pen-
sar que podrien formar part o procedir d’alguna estructura o edifici portuari. El con-
junt de blocs visibles en aquell moment, a l’entorn d’una vintena, mig enterrats en
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1. En aquest article es recullen de manera sintetitzada els arguments i les dades que s’aporten de forma
més detallada en un altre article nostre, publicat a les III Jornades d’Arqueologia Subaquàtica, a València
(Nieto & Raurich, 1998). No semblava necessari reproduir idènticament el text, i per tant, s’ha optat per re-
marcar i incidir en els aspectes més estretament vinculats a les actuals hipòtesis i els coneixements significa-
tius sobre aquest jaciment.
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la sorra, s’havien fet visibles probablement pel fet que algun dels darrers temporals
haurien arrossegat la sorra en aquell indret, deixant-los parcialment visibles.

A partir d’aquell moment es va veure la conveniència d’endegar un projecte
d’excavacions que permetés comprendre de què es tractava. D’aquesta manera i in-
interrompudament, entre 1996 i 1998, s’han dut a terme 3 campanyes d’excavació
de dos mesos de durada cada una, que ens han permès disposar de noves dades so-
bre aquest sector de la ciutat d’Empúries i documentar que hi ha unes noves estruc-
tures, el coneixement i estudi de les quals ja posa de manifest una realitat de la fa-
çana marítima d’Empúries molt més complexa del que fins al moment hom havia
suposat (Nieto & Raurich, 1998) (figura 1).

Dades referents als ports d’Empúries

Als anys trenta, els enginyers forestals en fixar les dunes enfront d’Empúries, varen
crear una barrera que de llavors ençà ha impedit que el dic del port i el mar fossin
visibles des de bona part de la Neàpolis, la qual cosa ha provocat un canvi substan-
cial en el paisatge emporità. 
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Figura 1. La façana marítima d’Empúries en l’actualitat
1.-Palaiàpolis, 2.-Neàpolis, 3.-Límit est de la ciutat romana, 4.-Dic del port 5.-Les

Muscleres Grosses, 6.- Depressió ocupada en l’antiguitat pel port primitiu, 7.- Possible
antiga bocana del riu Fluvià.
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Aquesta barrera artificial de sorra i vegetació ha condicionat la topografia ar-
queològica d’Empúries en delimitar per l’est la zona per mitjà d’una tanca, junta-
ment al camí construït posteriorment. Fa la impressió que a aquestes barreres artifi-
cials se n’ha afegit una altra, però aquesta en el camp de la investigació
arqueològica, de tal forma que els estudis arqueològics dedicats a la infraestructura
portuària i a la façana marítima emporitana són escassíssims, quan és evident que
l’evolució històrica d’aquesta ciutat està estretament lligada i condicionada al tràn-
sit marítim.

El port de la Palaiàpolis: des dels inicis de la investigació arqueològica a Em-
púries s’ha considerat que la depressió existent entre la Neàpolis i la Palaiàpolis, ac-
tualment terres de conreu, devia estar ocupada en l’Antiguitat pel port. Relacionat
amb ell, hi devia haver la construcció coneguda com el dic, datable, a proposta de
Sanmartí, d’inicis del segle i aC (Marcet & Sanmartí, 1989, p.116). Els estudis
més recents s’han centrat en la investigació geològica, per tal d’explicar el procés de
rebliment del port a partir dels sediments del Fluvià i de la sorra d’aportació eòlica
(Marquès & Julià, 1983; Marzoli, 1995). Pel que fa als estudis de les estructu-
res arquitectòniques han estat molt escassos i puntuals.

El port de Riells-la Clota: S’iniciaren als anys setanta uns treballs subaquàtics
per part de F. Foerster. La continuació dels treballs va permetre identificar la zona
com un port de la veïna ciutat romana d’Empúries (Nieto & Nolla, 1985). Es de-
via tractar d’un port dotat, fins i tot, d’un recinte fortificat per a la seva defensa, la
qual cosa ens fa pensar que es tractava d’alguna cosa més important i estable que un
fondejador d’utilització esporàdica. Aquest port tenia també algunes instal.lacions
d’emmagatzemament, dissortadament destruïdes durant les obres d’urbanització de
la zona. Les restes ceràmiques localitzades sota l’aigua, en el que fou l’antiga dàr-
sena, començaren a tenir una presència quantitativa important a partir de la Campa-
niana A. Abundaven les àmfores grecoitàliques i les Dressel 1 i les proves arqueo-
lògiques d’ocupació del lloc porten ininterrompudament fins al Baix Imperi. El port
de Riells-la Clota, oferia moltes més garanties per a la seguretat de les naus, en tem-
porals de tramuntana o llevant, que no pas el port de la Palaiàpolis.

La qüestió topogràfica

És imprescindible fixar-se en l’evolució del paisatge d’aquesta àrea per interpretar
millor les estructures portuàries d’Empúries.

La paleotopografia terrestre: Sembla prou provat per les prospeccions geolò-
giques, que el que sempre s’ha considerat com el port d’Empúries, o sia, la zona en-
tre la Palaiàpolis i la Neàpolis, havia estat una zona coberta d’aigua, i que Sant Mar-
tí era una illa o una península, tal i com informa Estrabó (Estrabó, III, 4,8).
Igualment, l’istme que uneix la Neàpolis de les Muscleres Grosses, no devia existir
en l’Antiguitat, i fins i tot actualment és tan dèbil que en ocasions hem observat com
els temporals el fan desaparèixer temporalment. Els informes geològics mostren
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que no hi havia tanta sorra, i que probablement la costa devia ser més terra endins i
formava un perfil més abrupte (Marquès & Julià, 1983). Si, a més a més, afegim
a això el fet que llavors no hi havia la gran aportació de sediments fluvials que hi ha
actualment, ens sembla versemblant el fet que aquest istme no existís i que, per tant,
l’entorn de la Neàpolis fos similar al que presentem a la figura 2.

La topografia submarina: Les Muscleres Grosses estan formades per dos
grups de roques independents. Un d’ells està unit a terra ferma per l’esmentat istme
i és una zona molt batuda per les ones, en què es creen grans cavitats que faran des-
prendre’n alguns fragments. Aquest grup de roques es perllonga uns noranta metres
per sota l’aigua en direcció nord-est, seguint una direcció paral.lela a l’altre grup de
roques, que anomenem Aïllades. Aquest altre grup de roques presenta un perfil es-
carpat en tot el seu contorn, i en el seu extrem nord es perllonga sota l’aigua uns
vint-i-cinc metres. Entre ambdós grups de roques es crea un canal paral.lel a la cos-
ta, i d’una amplada variable d’entre 15 i 20 metres. El resultat és una doble barrera
paral.lela a la costa, d’una longitud total d’uns 175 metres i col.locada de tal manera
que durant els temporals, la barrera més exterior devia fer d’escullera i protegir l’in-
terior.
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Figura 2. Proposta sobre l’antiga línia de costa emporitana
1.-Palaiàpolis, 2.-Istme que devia unir la Neàpolis amb les roques damunt les quals

s’assenta el dic. 3.-Límit est de la ciutat romana. 4.-Dic del port, 5.-Muscleres Grosses (no
s’han dibuixat les roques submarines que es presenten en la figura 3), 6.-Àgora del segle II

dC, 7.-Port primitiu, 8.-Possible desembocadura del Fluvià, 9.- Port primitiu.
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Segons la nostra opinió és obvi que no hi va haver cap construcció damunt la
roca aïllada ja que contràriament els blocs haurien quedat encallats en el canal que
formen les dues barres rocoses i, per tant, és obvi que la construcció de la qual pro-
cedeixen els blocs localitzats estava situada damunt la barra rocosa més propera a la
costa, per la qual cosa, interpretem que el constructor va aprofitar perfectament les
facilitats que oferia la natura per utilitzar la cresta rocosa exterior com a escullera
natural.

Les evidències arqueològiques

Es va descartar (atès el gran nombre de blocs, quasi dos-cents, així com l’enorme
àrea on apareixen) que els blocs descoberts procedissin de l’explotació de les Mus-
cleres Grosses com a pedrera (Sanmartí, 1994), i també que fossin el carregament
d’una embarcació. Igualment, es descartava la hipòtesi que formessin part del folre
del dic encara conservat, atès que bona part d’aquests presenten un treball molt més
acurat que els que encara romanen in situ, que estan desbastats de forma molt irre-
gular.

D’entrada es prenia com a hipòtesi la possibilitat que es tractés bé d’una edifi-
cació de tipus commemoratiu o d’un far, ubicada al damunt de les roques, bé d’una
més àmplia estructura portuària. Així, el gran nombre de blocs i la seva dispersió a
l’entorn de tota la zona allargada i paral.lela a la costa, a banda i banda de l’actual
istme que uneix la platja amb les Muscleres Grosses, ens fa pensar que es tractava
d’una estructura portuària artificial.

Els treballs arqueològics ens van permetre arribar a diverses conclusions. D’una
banda, els blocs treballats, apareixen irregularment amuntegats els uns damunt els
altres, i ofereixen l’aspecte d’un enderroc. En alguna ocasió, damunt d’aquests
blocs caiguts, i prop de la roca submergida, trobem algunes roques naturals amb for-
ma de bolet invertit, que s’han d’interpretar com el resultat de l’erosió de la roca que
amb posterioritat a la destrucció de les estructures portuàries devia caure al damunt
dels blocs. Aquest fet ens fa pensar que en època romana hi havia una important pro-
longació de la llengua de roca avui submergida, que devia ser utilitzada com a fo-
namentació de les construccions arquitectòniques.

També en el decurs de l’actuació es va localitzar una pedra treballada, de forma
cilíndrica, d’uns 50 cm de diàmetre que hem classificat com a tambor de columna i
juntament amb ella un altre bloc de planta quadrangular que podria interpretar-se
com una base. 

Durant aquesta campanya també es va dur a terme una important tasca de topo-
grafia de tota la zona amb el concurs de l’equip de topografia del Servei d’Arqueo-
logia, que hi va desplaçar el senyor Lluís Sant diversos dies. El resultat del treball
de topografia ha permès situar en planta tots els blocs que fins al moment es van de-
tectar així com definir les característiques i els relleus de la part submergida de les
Muscleres Grosses (figura 3).
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Una de les qüestions que calia delimitar era la direcció dels dics que podien tan-
car aquest port per la banda nord i pel sud. Partint de la base que les Muscleres Gros-
ses i la construcció que suportaven devien ser el límit est del port i que a l’oest hi ha-
via la Neàpolis, calia fer una prospecció allà on, per intuïció i lògicament segons la
informació que ens aporten la topografia submarina del lloc i les fotografies aèries
on s’aprecien taques fosques, hi ha indicis de la presència d’algunes alineacions
molt diferents de la resta del sector, on el fons és totalment sorrenc.

Amb aquest objectiu es van practicar diversos sondeigs, el primer del qual con-
sistí en una gran rasa perpendicular al possible dic, de 6 x 2 metres (figura 3). Es va
posar al descobert, sota un important estrat de sorra i una lleugera capa d’argila, un
gran amuntegament de pedres de grans dimensions, de contorn irregular, tot i que en
algunes s’hi observava l’acció de l’home en forma d’angles desbastats. Fou neces-
sari desplaçar aquestes enormes pedres irregulars per descobrir que s’assentaven so-
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Figura 3. Plànol resultat de les excavacions de 1996 i 1997
1.-Sondeig núm. 1, 2.-Sondeig núm. 2, 3.-Sondeig núm. 3, 4.-Sondeig núm. 4, 5.-Línia que

actualment marca la separació entre la zona ocupada per blocs de pedra (a l’est) 
i la zona de sorra (a l’oest), 6.-Petita roca que encara sobresurt del nivell del mar, 

8.-Prolongació submarina de les Muscleres Grosses, 9.-Ubicació d’alguns dels blocs
localitzats durant l’excavació de 1996, 10.- Ubicació del tambor de columna 

i de la possible base, 11.-Dic del port.
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bre la roca natural, al damunt de la qual s’havien fet aportacions d’argamassa, for-
mada per una barreja de sorra, calç i petits còdols. L’argamassa en algunes zones
apareixia encara adherida a la roca natural i unia al mateix temps alguna de les pe-
dres que es van col.locar al damunt.

Cal tenir en compte que la roca natural sobre la qual està adherida l’argamassa
presenta un estat de conservació magnífic així com el seu color natural, la qual cosa
ens indica que devia estar sempre enterrada, ja que contràriament serien evidents les
mostres de l’acció del mar. Això indica que en el moment de dipositar l’argamassa
sobre el fons es va buscar conscientment el subsòl rocós i que fou necessari elimi-
nar no únicament la vegetació sinó també la sorra que tapava la roca per aconseguir
l’adherència de l’argamassa al fons marí. Afortunadament Vitrubi, en Els deu llibres
d’arquitectura, ens informa de la manera d’aconseguir-ho, i només cal recordar les
excavacions de Cesarea Maritima (Israel) per comprovar l’existència en època ro-
mana de tècniques eficaces per construir obres submarines importants (Raban,
1985).

Altres sondejos es van fer amb l’objectiu de corroborar la troballa anterior i
principalment per conèixer l’orientació exacta d’aquest dic. De tota manera el lloc
es revelà enormement difícil per treballar, donat que en les successives regenera-
cions de la platja pròxima i l’acció dels successius temporals que han anat arrosse-
gant mar endins la sorra aportada artificialment a la platja ha produït, amb el pas
dels anys, una acumulació de sorra de color groc, d’uns dos metres de potència que
afegits als quaranta centímetres de gruix de la sorra grisa, pròpia de l’indret, pro-
dueix una alçada total de sorra d’uns 2,5 metres. L’enorme dificultat que representa
fer un forat a la sorra, provocà que per evitar les esllavissades calgués fer un con de
7 metres de diàmetre. Sota aquests potents estrats de sorra, va aparèixer un nivell
d’1 metre de gruix compost per argila molt fina i depurada, de color gris i amb pe-
tites partícules negres, cendres amb tota seguretat i amb escasses restes vegetals, re-
sultat de les aportacions fluvials.

Per sota aquest estrat va aparèixer un nou estrat de sorra, aquest cop de no més
de 20 cm i per sota una capa de restes vegetals submarins, bàsicament de posidònia
oceànica, que cobria unes pedres similars, tot i que de menors dimensions, a les lo-
calitzades en els altres sondejos.

La dificultat que té treballar en les condicions de l’estratigrafia ressenyada, va
motivar que en el nivell arqueològic, el sondeig tingués només 1 m2, del tot insufi-
cient per poder-lo interpretar de forma precisa. La fondària en què van començar a
aparèixer les pedres és de 6,40 metres respecte el nivell del mar actual, i desconei-
xem a quina fondària exacta es troba el nivell arqueològic corresponent al fons del
port en època romana, però de tota manera intuïm que ha de ser superior als 7 me-
tres.

Aquests treballs, a part de proporcionar-nos una experiència valuosa per decidir
quin serà en el futur la metodologia d’excavació que caldrà utilitzar, ens han ofert
unes altres dades que considerem importants: excepte en el primer sondeig, en què
la capa d’argila és de poc gruix, en la resta aquesta capa grisa cobreix totalment les
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pedres per la qual cosa la seva aportació no es va produir immediatament després de
l’enderroc, ja que sobre les pedres s’observà una capa formada per rizomes de posi-
dònia oceànica i altres plantes submarines, i al seu damunt, un estrat de sorra. Entre
les pedres inferiors i barrejades amb elles es localitzaren alguns escassos objectes
arqueològics, que de moment creiem més prudent no interpretar, en concret alguns
fragments de paret d’àmfora d’incerta classificació.

En l’estat actual de la nostra investigació resulta prematur interpretar l’estrat
d’argila grisa i negra, que sorprèn pel seu gruix i enorme extensió, però creiem con-
venient recordar que a partir d’estudis portats a terme en la zona del Garraf i del Pe-
nedès s’arriba a la conclusió que en els segles vii-viii es produí una generalització
de l’activitat ramadera que originà que àmplies zones boscoses de Catalunya fossin
cremades per ampliar les zones de pastura (Esteban et alii, 1994). Aquesta desfo-
restació desencadenà uns processos erosius tan importants que s’arribà a detectar un
increment dels deltes del Besòs i del Llobregat.

Per datar el potent estrat d’argila es va fer una recollida de mostres de les posi-
dònies que hi havia sota d’aquest estrat, mostres que es van datar amb el carboni 14
i que van donar un marc cronològic entre els anys 340 i 555 dC.

Tal i com s’ha explicat anteriorment, la majoria dels materials arqueològics pro-
cedents dels treballs actuals al port d’Empúries, donades les característiques de la
formació del jaciment, no es troben en un context arqueològic significatiu. La poca
fondària que hi ha en el sector on es troba l’acumulació de blocs, així com el fet que
es tracta d’una zona on els embats dels temporals tant de tramuntana com de llevant
són molt forts, fan que el subsòl sorrenc i de pedres es remogui amb molta freqüèn-
cia. Aquesta remoció del fons impedeix tenir cap certesa sobre el context estratigrà-
fic de les peces. A la vegada, influeix negativament en un altre aspecte que és l’es-
tat de conservació dels materials. La majoria dels objectes ceràmics estan
absolutament rodats, la qual cosa en molts casos n’impedeix conèixer la forma ti-
pològica.

En canvi, on sí es conserva un bon context estratigràfic és en els sondejos fets al
bell mig de l’espai portuari, on sota l’important estrat d’argiles, entre la posidònia
podrida i l’acumulació de sorra s’han trobat alguns fragments ceràmics.

Hipòtesi de treball i conclusions

Durant el segle ii aC, en la Neàpolis, a part d’ampliar-ne la superfície construint una
nova muralla, es reestructura un centre neuràlgic del comerç com és l’àgora i l’es-
toa, però allò que ens interessa ressaltar en aquest moment és la ubicació i l’orien-
tació d’aquesta nova estoa.

Ruiz de Arbulo i R. Mar en la seva obra sobre l’Empúries romana escriuen: «La
stoa, por tanto, se revela como un edificio que resuelve todas las situaciones que
pueden derivar del trato comercial: el negocio, la comida y la diversión. Su empla-
zamiento en Emporion tuvo que estar motivado por un incremento notable de las ac-
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tividades comerciales y demuestra que significó en realidad para la ciudad aquel
‘ampararse en la sombra de la amistad romana’ que menciona Livio.» (Ruiz de
Arbulo, 1993, p. 170-171).

Si observem el plànol de la Neàpolis podem comprovar com l’àgora té el seu eix
longitudinal en direcció est-oest, es troba desplaçada del centre geogràfic de la retí-
cula urbana, i presenta el seu extrem est en el límit de l’actual jaciment i just enfront
de les Muscleres Grosses. Està per tant, adossada a la zona on, sota l’actual carrete-
ra i la platja, es podria situar el límit oest d’un hipotètic port. D’aquesta manera,
l’estoa i l’àgora devien ser el punt de contacte de la ciutat i el port, i el conjunt era
situat en el lloc més idoni donada la seva funció comercial. Un altre carrer uneix
l’àgora amb el primitiu port situat prop de la Palaiàpolis.

Si les nostres hipòtesis són correctes, la datació proposada per a la construcció
d’aquesta obra pública es converteix en un magnífic indicador cronològic per a la
data d’entrada en activitat del port artificial.

Si observem l’extrem nord-est de la Neàpolis podem veure una prolongació de
les construccions cap a l’est, actualment cobertes per les dunes, la qual cosa es con-
verteix en una prova més perquè proposem que la línia de costa en l’antiguitat de-
via ser similar a la de la proposada en la figura 2.

Quant a la muralla est de la Neàpolis, exceptuant una torre situada prop de l’an-
gle est de la muralla sud de la ciutat, mai se n’ha trobat cap resta. Hi hauria la pos-
sibilitat que no hagués existit mai, o que fos desmuntada en un moment determinat
en perdre la seva funció. En aquest sentit no podem deixar de pensar en la possibi-
litat que, tal i com succeeix a Cesarea i com passa en ciutats d’època medieval i mo-
derna, el recinte emmurallat englobi tant la ciutat com el port, que és la millor for-
ma de protegir una part essencial de la ciutat, per la qual cosa, els mateixos dics
exteriors del port s’emmurallen. Si això fos així una muralla en la façana est de la
Neàpolis tindria poc sentit. En aquest context podríem, potser, entendre millor les
mesures i una de les funcions del dic conservat a la platja emporitana.

Basant-nos en allò anteriorment comentat, estem treballant, doncs, en la hipòte-
si de l’existència d’un port artificial a Empúries. És d’hora per poder precisar la for-
ma del port, però seria possible creure que el límit per l’oest es devia situar en les
Muscleres Grosses. El seu límit nord seria plausible que fos una línia que des de
l’extrem nord de les Muscleres va en direcció al dic que encara es conserva. Pel que
fa al sud, no disposem de proves arqueològiques segures, però podríem proposar
una línia formada des de l’extrem sud de les Muscleres fins a la ciutat, en les proxi-
mitats de l’angle sud-est de la ciutat (figura 4).

És massa aviat per donar una datació d’aquest nou port atès que, tal i com hem
vist, no disposem de cap prova arqueològica segura, però basant-nos en el coneixe-
ment que actualment es té de l’evolució històrica de la ciutat romana, creiem que
una obra d’aquesta mida es devia fer en un moment de gran puixança econòmica de
la ciutat, en un període que se situa entre inicis del segle ii i el darrer terç del segle
i aC. Lògicament, la construcció d’aquesta obra estaria més propera a l’inici d’a-
quest període que no al final.
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Pel que fa al moment final de la utilització d’aquesta estructura portuària res po-
dem aportar a partir d’aquestes campanyes arqueològiques. De tota manera és evi-
dent i documentada la importància de la flota comtal a inicis del segle ix. És lògic
pensar que l’antic port romà, en millor o pitjor estat de conservació, podia ser la base
adequada per a la instal.lació de les flotes que actuaven contra els sarraïns. Sens dub-
te l’existència d’aquest port en l’alta edat mitjana, justificaria la capitalitat d’Empú-
ries. Posteriorment, quan la capitalitat del comtat passa a Castelló, és provable que el
port ja no es trobés en un adequat estat de conservació, o fins i tot que ja fos abando-
nat, atesa la manca de referències del port en la documentació medieval.

És segur que l’activitat dels ports de Riells i el de la Neàpolis coincidiren cro-
nològicament i no podem descartar que també en el mateix moment, es continua en-
cara utilitzant l’antic port situat a la Palaiàpolis. De tota manera es tracta d’una in-
fraestructura portuària excessiva per a les necessitats de la ciutat i que només és
comprensible si acceptem que la ciutat té un important paper com a distribuïdor de
mercaderies, i que l’activitat portuària no estava relacionada estrictament amb les
necessitats de la ciutat sinó amb unes necessitats externes, de tal manera que proba-
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Figura 4. Ubicació del port artificial
1.-Palaiàpolis, 2.-Neàpolis, 3.-Límit est de la ciutat romana, 4.-Dic del port, 5.-Muscleres

Grosses, 6.-Àgora, 7.-Murs, semiexcavats, perpendiculars al dic, 8.-Ubicació del port
artificial. Desconeixem els límits exactes d’aquest port per la qual cosa la zona puntejada

és orientativa sobre les dimensions màximes.
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blement la major part dels productes que arribaven als ports d’Empúries tornaven a
sortir-ne sense haver passat per la ciutat, ni físicament, ni econòmicament.

Si s’accepta que la infraestructura emporitana depassa amb escreix les estrictes
necessitats de la mateixa ciutat, podem convenir que per situar aquesta infraestruc-
tura precisament en aquest indret i no en un altre, hi devia haver una voluntat con-
creta basada en una estratègia de projectes globals, sustentat en una visió de conjunt
molt més àmplia del territori.

L’elecció de la ciutat com a port per al desembarcament del 218 aC es basa en
una relació concreta entre la ciutat i Roma, però cal no oblidar les qüestions geo-
gràfiques que situen Empúries en un lloc magnífic en el marc de les rutes de nave-
gació que uneixen la península Itàlica amb la Ibèrica. A la vegada cal recordar que
Empúries ja disposava abans de l’arribada dels romans d’una llarga tradició en el
comerç marítim.

Fossin aquestes o altres les raons que van fer possible la presa d’una decisió fa-
vorable per a Empúries, el cert és que, dècades més tard, la ciutat continua mante-
nint una posició privilegiada i es beneficia d’una infraestructura portuària enorme-
ment costosa, i el que és més important, es beneficia de la decisió de centralitzar en
els seus ports un gran volum de trànsit marítim.

Probablement una de les proves arqueològiques més clares de les conseqüències
d’aquesta decisió és la reestructuració de l’àgora i l’estoa, una obra del segle ii aC,
anterior al darrer quart de segle.

Quant a la decadència de la ciutat, un cop abandonades les antigues hipòtesis que
atribuïen a les invasions germàniques la causa del declivi, actualment es tendeix a
pensar en raons d’índole comercial i econòmica per trobar una explicació a la deca-
dència emporitana. S’ha parlat de l’allunyament de la ciutat de les rutes de comuni-
cació terrestre, també del canvi d’eixos econòmics i comercials i, fins i tot, del rebli-
ment del port per les aportacions de sediments per part del Fluvià i de la sorra portada
pel vent com a motius del cessament de l’activitat portuària i comercial de la ciutat.

Després de les campanyes dutes a terme, podem descartar el rebliment de la in-
fraestructura portuària emporitana com la causa de la fi de l’activitat comercial, ja
que, tot i acceptar que aquest rebliment s’hagués produït en el port primitiu, aquest
fenomen no fou decisori en el cas del port de la Neàpolis. És cert que hi ha una im-
portant aportació de sediments fluvials, les argiles que s’han detectat en tota la dàr-
sena, però a banda que aquest estrat apareix en fondàries superiors als cinc metres,
el seu dipòsit és posterior a l’enderroc de les estructures arquitectòniques, si més no
en la zona de la prospecció, i no podem oblidar que el nivell a partir del qual co-
mencen a aparèixer alguns dels escassos objectes ceràmics l’hem de situar en una
fondària superior als set metres. A partir de les dades de la campanya de 1997, po-
dem descartar que el rebliment del port hagués estat el motiu del cessament de l’ac-
tivitat d’aquesta infraestructura portuària.

Si unes circumstàncies alienes a les necessitats intrínseques de la ciutat motiva-
ren un enorme desenvolupament portuari i, en conseqüència, un creixement econò-
mic i urbanístic, és ben lògic pensar que la desaparició d’aquelles circumstàncies fa-
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vorables, igualment també alienes a la ciutat, en provocarien la seva decadència
econòmica. Quan Empúries deixa de ser un port de redistribució, l’afluència d’em-
barcacions devia disminuir dràsticament. Aquest fet devia provocar un efecte en ca-
dena que devia comportar l’emigració de la infraestructura humana que feia possi-
ble aquest comerç.

En aquest procés, és imprescindible ressenyar la decisió política que representa
l’increment de les operacions militars en el centre d’Europa que motiven uns canvis
en els eixos comercials i rutes comercials. Narbona i Arles, millor emplaçades en
aquesta nova conjuntura política i econòmica, rellevaran Empúries en el paper de
port principal en aquest sector de la Mediterrània.
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Intervencions arqueològiques als Molins 
de la Vila (Montblanc, Conca de Barberà)
MARIA ADSERIAS, IMMACULADA TEIXELL, DAMIÀ GRIÑÒ 

(Codex - Arqueologia i Patrimoni)

1. Introducció

El jaciment dels Molins de la Vila es troba a Montblanc, a la Conca de Barberà, en un
planell situat entre els rius Francolí i Anguera, a l’est del poble i al sud de la carretera
que l’uneix amb el nucli de Prenafeta. Les coordenades UTM entre les quals es troba
el jaciment dels Molins de la Vila són: 31TCF 347250 582350 i 31TCF 347500
582050. L’alçada mitjana sobre el nivell del mar oscil.la entre els 316 i els 320 metres.

Tradicionalment s’ha identificat el jaciment amb aquest nom per la seva proxi-
mitat a dos antics molins fariners medievals situats a la vora del riu Anguera, actual-
ment rehabilitats com a museu monogràfic dependent del Museu Comarcal de la
Conca de Barberà. D’aquest jaciment, publicat per primera vegada l’any 1981 per
J. Aparicio que l’havia visitat en companyia del doctor S. Vilaseca (Aparicio, 1981),
hi ha una gran quantitat de materials arqueològics en el Museu Comarcal de la Con-
ca de Barberà, a Montblanc. Consta, també, a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic
de la Conca de Barberà, fet pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat (IPAC, 1983).

Les intervencions realitzades darrerament han estat motivades per la construc-
ció de la variant de la carretera N-240 al seu pas per Montblanc. Aquesta variant en-
llaça els punts quilomètrics 33,5 i 37,5 de la carretera N-240, i travessen els terrenys
situats a l’est de la vila de Montblanc. La major part d’aquest tram transcorre per la
franja de terreny situada entre els rius Anguera i Francolí.

Per aquesta raó l’any 1993 el Servei d’Arqueologia va encarregar la correspo-
nent prospecció del tram afectat. Aquesta prospecció, realitzada per Maria Adserias
i M. Dolors Mestres va donar com a resultat la identificació de 5 punts amb possi-
bilitat de restes arqueològiques, ja sigui a partir de restes en superfície, per notícies
documentals o per la proximitat a jaciments coneguts (Adserias, Mestres 1993).
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L’any 1998, just en començar l’obra, es va dur a terme la corresponent delimita-
ció arqueològica dels 5 punts. Aquests treballs van ser encarregats a CODEX per
Dragados, empresa que construeix la variant. El resultat va ser que només un dels 5
punts, els Molins de la Vila, va resultar positiu pel que fa a la presència de restes ar-
queològiques (CODEX, 1998). La confirmació de la presència de nivells i estructu-
res arqueològics, va comportar l’inici de la corresponent intervenció arqueològica
integral en el jaciment.

2. La intervenció arqueològica

2.1. La fase de delimitació1

Aquesta primera fase d’intervenció va consistir, en primer lloc, en una recollida ex-
haustiva i ordenada dels materials que es trobaven en superfície. Aquesta recollida
no es va fer de forma aleatòria, sinó que es va ordenar per quadres per tal d’intentar
veure si determinades concentracions de materials podien obeir a la presència d’es-
tructures arqueològiques en el subsòl.

Per tal d’optimitzar esforços, la quadrícula es va adequar al terreny. Així, en el
cas del sector sud del jaciment, ocupat en aquell moment per una plantació d’amet-
llers, els quadres que servien de marc per a la recollida del material tenien entre 8 i
10 metres de costat, distància resultant d’utilitzar els arbres com a angles dels qua-
dres. Pel que fa al sector nord, caracteritzat per antics sembrats erms en aquell mo-
ment, els quadres mesuraven 20 metres de costat i es van marcar utilitzant com a re-
ferència l’eix de la futura carretera i els punts quilomètrics marcats sobre el terreny.

Aquesta recollida de materials superficials va proporcionar més de 8.000 peces
d’indústria lítica i va permetre comprovar que, tot i que hi havia zones amb major
concentració de restes, aquestes s’estenien en una àrea d’uns 25.000 quadrats.

De fet, una vegada excavat el jaciment, s’ha constatat una coincidència entre els
quadres amb major abundància de materials i les zones més riques en estructures ar-
queològiques d’època prehistòrica, amb la qual cosa sembla que la dispersió de ma-
terials al llarg del temps no ha resultat excessivament elevada pel que fa a la situa-
ció en planta.

A continuació es va procedir a fer, de forma manual, sondeigs en aquells punts en
què, per les característiques del terreny o pels materials documentats en superfície,
semblava possible que hi pogués haver estratigrafia arqueològica. La realització ma-
nual d’aquests sondeigs està justificada per la major dificultat que presenta verificar la
presència de nivells i estructures arqueològics en jaciments d’aquestes cronologies.
Per últim, es va complementar la delimitació d’aquestes àrees amb la realització me-
cànica, sota control arqueològic, de rases per contrastar els materials arqueològics su-
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1. Intervenció feta entre els dies 2 a 31 de desembre de 1998 sota la direcció de Maria Adserias, amb la
corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons consta a la resolució de data
2 de desembre. També va participar en aquesta fase de la intervenció l’arqueòloga M. Dolores Ynguanzo.
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perficials amb possibles restes arqueològiques presents en el subsòl i disposar d’una
informació tan exhaustiva com fos possible sobre la realitat arqueològica del jaciment.

Les rases de delimitació es van començar pels llocs ambmés abundància de ma-
terials i, a partir dels resultats, es van anar fent més rases per tal de delimitar la zona
arqueològica. Els resultats obtinguts van consistir en la documentació de diverses
estructures d’època prehistòrica i també de nivells i estructures d’època medieval,
molt pobres tant pel que fa a restes estructurals com a materials, però suficientment
clars com perquè alguns es poguessin atribuir a un moment al voltant del segle xii,
amb la qual cosa s’obria la possibilitat que haguéssim trobat restes del primitiu as-
sentament de Montblanc, conegut com Vilasalva, i del qual només es coneixia, a
partir de fonts documentals, la seva situació en un punt indeterminat entre els dos
rius (Adserias, Mestres 1993; CODEX, 1998).

2.2. La fase de rebaix2

L’any 1999 es va procedir a l’extracció mecànica, sota control arqueològic, dels ni-
vells superficials, deixant a la vista els nivells i les estructures d’interès arqueològic
per a l’excavació posterior. El rebaix d’aquests nivells s’ha fet amb màquines exca-
vadores amb pala de neteja.

Una vegada extrets aquests nivells van quedar al descobert estructures circulars,
tant prehistòriques com indeterminades, sitges, nivells arqueològics i estructures
rectangulars que semblaven correspondre clarament a cabanes d’època medieval.
La dispersió d’aquestes restes abraçava la totalitat dels 25.000 m2 que semblaven in-
tuir-se a partir dels materials superficials.

Per tal de situar en planta les evidències arqueològiques que havien quedat al
descobert es va implantar sobre el terreny una quadrícula de 10 metres de costat.3

2.3. La fase d’excavació arqueològica4

Acabat el rebaix dels nivells superficials es va procedir a l’excavació en extensió de
tot el jaciment.
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2. Intervenció feta per CODEX entre els dies 8 de febrer i 12 de març de 1999, sota la direcció d’Immacu-
lada Teixell, amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons consta a la
resolució de data 8 de febrer. Hi van participar, també, les arqueòlogues Maria Adserias i M. Dolores Ynguanzo.

3. Aquesta quadrícula, referenciada amb l’obra projectada, va ser marcada per l’equip de topografia de
l’empresa DRAGADOS al qual agraïm la seva col.laboració.

4. Feta entre els dies 10 de maig i 13 d’agost, dirigida per Maria Adserias, Immaculada Teixell i Damià
Griñò, amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons consta a la re-
solució de data 10 de maig de 1999. Van participar, també, en l’excavació d’aquesta fase els arqueòlegs M. Je-
sús Barrio, Pilar Bravo, M. Carmen Carbonell, Antoni Fernández, Helena Martínez, Natàlia Motos i M. Do-
lores Ynguanzo. Hem d’agrair a l’arqueòleg Josep M. Miró les seves oportunes orientacions i la seva
col.laboració en l’estudi de la ceràmica d’època prehistòrica.
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Atesa l’extensió del jaciment i la quantitat d’estructures i materials arqueològics
encara en estudi, ens limitem a presentar en aquestes línies una petita mostra de les
diferents estructures documentades, i remarquem el caràcter absolutament prelimi-
nar dels resultats finals.

2.3.1. L’assentament prehistòric

Pel que fa a l’excavació de l’assentament d’època prehistòrica s’ha utilitzat el siste-
ma de registre proposat per Laplace, que consisteix a situar en coordenades tots i
cada un dels efectius materials recuperats per tal de tenir-los correctament situats en
l’espai. Tot i amb això, i a causa de la gran quantitat d’estructures d’aquesta època
excavades, hem cregut oportú complementar aquesta documentació amb la utilitza-
ció de les mateixes fitxes d’unitats estratigràfiques de tradició anglosaxona que hem
utilitzat per anotar la informació obtinguda en l’excavació de l’assentament medie-
val. Es tracta de fitxes individuals per a cada estructura i nivell que permeten agru-
par tota la informació detallada sobre aquests, així com la relació estratigràfica que
tenen.
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Figura 1. Planta general de l’assentament d’època prehistòrica.
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L’excavació de l’assentament prehistòric s’ha plantejat utilitzant com a base la qua-
drícula de 10 metres de costat, feta per situar les restes documentades durant la fase de
rebaix, a partir de la qual s’ha plantejat la quadrícula de metre per metre utilitzada
per situar en coordenades els materials.

De l’excavació de les restes d’època prehistòrica destaca la documentació de
prop de 70 estructures circulars, d’entre 1 metre i 1,40 metres de diàmetre i d’entre
0,10 i 0,70 metres de profunditat, distribuïdes per tot el jaciment, de vegades for-
mant agrupacions de nombre variable, excavades als llims i, moltes vegades, a les
graves que formen el substrat geològic.

Pel que fa a la funcionalitat original d’aquest tipus d’estructures creiem que s’ha
de relacionar, majoritàriament, amb l’emmagatzematge de productes. No descartem
que algunes d’aquestes siguin sitges que han estat seccionades. Hem d’advertir,
però, que moltes estan excavades total o parcialment a les graves i que no hem do-
cumentat cap tipus de revestiment. En alguns casos hem trobat, formant part del far-
ciment, una forta capa de terra amb rubefacció, amb alguns carbons, fet que ens por-
ta a relacionar-la amb algun tipus d’activitat al voltant del foc. Hem trobat un únic
cas en el qual una estructura havia estat reaprofitada i contenia un enterrament.

Tot i que de vegades les trobem agrupades, corresponen a moments diferents,
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com ens ho demostren les relacions físiques entre estructures del mateix grup i els
materials arqueològics que formen part del farciment.

En comptades ocasions trobem nivells no associats directament a aquestes es-
tructures. Majoritàriament es localitzen en clotades naturals que han propiciat l’a-
cumulació d’un cert nombre de materials. No hi ha forats de pal, no hi ha nivells
cendrosos, ni llars, ni tan sols el material en una disposició que pugui indicar un ni-
vell d’ocupació.

L’única estructura que, amb moltes reserves i com a hipòtesi de treball, podem
relacionar amb un forat de pal de grans dimensions és el retall 6099. Es tracta d’un
retall de 0,38 metres de diàmetre màxim a la boca i de 0,42 metres de profunditat
màxima. Les parets, tot i que força rectes, presenten una suau inclinació que fa que
el diàmetre de la base arribi a 0,46 metres. Aquest forat està relacionat amb un dels
nivells esmentats que ha resultat força pobre quant a materials arqueològics.

Pel que fa als materials recuperats en el curs de l’excavació de l’assentament
prehistòric, hem d’esmentar l’abundància d’indústria lítica, cosa que ja era d’espe-
rar a partir de la quantitat que se’n va recuperar en superfície. Tot i amb això el per-
centatge de peces retocades és força baix. Destaquen algunes puntes de perforadors,
una mitja lluna, algunes peces de l’ordre dels simples i algun intent de punta de tall
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Figura 2. Planta general de l’assentament medieval.
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transversal. D’altra banda abunden les làmines i les peces relacionades amb l’acti-
vitat de talla: nuclis, làmines d’avivament i algun tambor d’avivament. Entre la ce-
ràmica hi ha algun exemplar de ceràmica pentinada, decoració de cordons impresos,
en la major part dels casos, mugrons, suspensions horitzontals i alguns fragments de
ceràmica campaniforme associats a fons plans.

Cronològicament, i amb les reserves a què ens obliga el fet que l’estudi dels ma-
terials encara es troba en curs, situem les restes d’època prehistòrica documentades
en un marc cronològic des de moments postcardials fins a moments atribuïbles molt
possiblement a l’edat del bronze.

A tall d’exemple descriurem més detalladament les estructures 6003, 6059 i 6157.

Estructura 6003

Es tracta d’una estructura més o menys circular, amb parets lleugerament còncaves,
de 1,30 metres de diàmetre i 0,36 metres de fondària conservada i excavada ínte-
grament als llims. Es troba a l’extrem nord del jaciment i està afectada per dues sit-
ges d’època medieval.
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En l’excavació del farciment hi hem distingit tres nivells:
– 6004: és el nivell superior dels tres que farceixen aquesta estructura. De potèn-

cia inferior als 10 cm, estava format per terra de color marró fosc, força compacta.
Ha proporcionat poc material arqueològic. Pel que fa a la ceràmica hem docu-

mentat 4 fragments corresponents a 4 vasos diferents entre els quals només hi ha
dues vores: una vora i part del coll, sense decoració, d’una peça exvasada i un petit
fragment d’una vora amb una decoració paral.lela a sota a base d’impressions digi-
tades molt febles. La indústria lítica està representada per 15 peces entre les quals
destaquem una fulla amb retoc marginal i una truncadura a l’extrem i una altra peça
també amb retoc marginal a la part distal. S’ha de destacar també la presència d’u-
na làmina d’avivament.

– 6007: Es tracta del segon nivell excavat. Format, principalment, per còdols i
pedres de dimensions mitjanes i grans. Pràcticament no presenta materials arqueo-
lògics. Destaca la presència de tres fragments d’un mateix molí, amb la part utilit-
zada fortament erosionada.

– 6019: és el nivell inferior dels tres que trobem a l’interior d’aquesta estruc-
tura. Hi hem documentat 9 fragments de ceràmica corresponents, per les seves ca-
racterístiques, a un mínim de 4 vasos. Destaca com a única forma una suspensió
en forma de llengüeta. Les pastes, igual que a la resta de nivells que farceixen
aquesta estructura, són majoritàriament de cocció reductora, amb desgreixant de
quars no gaire gran. Es tracta d’un nivell força ric pel que fa a la indústria lítica.
Hi hem recuperat un total de 104 peces, tot i que el percentatge de retocades és
mínim, només dues peces amb retoc marginal i un gratador. També ha proporcio-
nat un nucli.

Pel que fa a la cronologia situem aquesta estructura en un moment indeterminat
del Neolític, sense que, a la vista dels materials, puguem precisar més.

Estructura 6059

Estructura circular d’uns 0,80 metres de diàmetre i 0,70 metres de fondària conser-
vada. A l’interior s’obre amb un diàmetre màxim d’1,50 metres. L’aspecte de coll de
la part superior fa pensar que, originàriament, no devia ser gaire més gran. Està ex-
cavada parcialment a les graves i la resta, concretament la part superior, als llims.

El procés de formació del dipòsit que hem documentat a l’interior d’aquesta es-
tructura ha estat el següent:

– Un primer farciment, el nivell 6070, localitzat a la base i possiblement diposi-
tat poc temps després que es deixés d’utilitzar per la seva funció original. Aquest ni-
vell ha proporcionat molt poc material. Consisteix en 4 fragments informes de cerà-
mica i en 15 peces de sílex de les quals 3 estan retocades: una petita osca i dues
fulles amb un petit retoc marginal.

– En un segon moment es constata una activitat funerària: s’excava una fossa en
el nivell anterior en la qual es diposita l’individu que ens ha arribat en molt mal es-
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tat de conservació. De l’estudi antropològic5 es desprèn que es tracta d’un individu
de sexe femení d’entre 18 i 25 anys d’edat. Associats a l’esquelet hem documentat
alguns materials que cal relacionar amb l’aixovar de la difunta. Es tracta de diver-
sos fragments de braçalet dels coneguts com de pectuncle, fets sobre Glycymeris6 i
d’una cinquantena d’exemplars de Dentalium vulgare. Farcint la fossa hem trobat
algun petit fragment de ceràmica i 4 peces de sílex que creiem que no es pot quali-
ficar de dipòsit funerari, sinó d’intrusions del nivell superior que devia cobrir la in-
humació.

Pel que fa al nivell que cobreix l’enterrament i rebleix aquesta estructura ha pro-
porcionat una vintena de fragments ceràmics corresponents a un mínim de 4 vasos
diferents. Destaquen les decoracions a base de cordons impresos aplicats, alguns pa-
ral.lels a la vora, i un fragment de vora amb una llengüeta just a sota. Les pastes, amb
desgreixant de quars i mica, són el resultat d’una cocció reduïda. Un cinquè vas es-
taria representat per la meitat inferior d’un bol, amb l’empremta d’una ansa i deco-
ració de bigotis.

La indústria lítica d’aquest nivell està representada per una trentena de peces de
sílex entre les quals només n’hi ha tres de retocades, dues amb retoc marginal i una
petita osca, dos nuclis i dos percussors. Entre les peces no retocades destaquen les
fulles típiques d’aquests conjunts. També hi hem documentat part de dos molins.

A partir d’aquests materials proposem una cronologia entre el Neolític antic
postcardial i el Neolític mitjà.

Estructura 6157

Es tracta d’una estructura de petites dimensions (només se’n conservava un diàme-
tre de 0,76 metres i una fondària de 0,16 metres) que ha proporcionat un únic nivell
de farciment, força interessant pel que fa als materials arqueològics.

Pel que fa a la ceràmica destaquem, en primer lloc, la presència de tres fragments
ceràmics amb decoració campaniforme, dos d’ells corresponents a una mateixa peça.
Es tracta d’un fragment de vora i paret d’un petit bol amb decoració en cremallera i
d’un fragment de vora de ceràmica campaniforme regional decorada amb dues fran-
ges horitzontals, seguides d’una decoració de triangles en ziga-zaga i tres ratlles ho-
ritzontals amb una altra filera de triangles. Associats a aquestes ceràmiques hem
documentat un conjunt de recipients de fons pla i un conjunt de petits fragments de
vores, corresponents a diferents vasos, llises i sense cap element remarcable.

Com a element curiós destaquem la presència d’un petit fragment ceràmic cor-
responent a part d’una fusaiola circular.
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5. L’estudi antropològic ha estat realitzat per l’equip de la doctora Assumpció Malgosa de la Unitat
d’Antropologia Física de la Universitat Autònoma de Barcelona.

6. L’estudi de la fauna, tant de l’assentament prehistòric com de l’assentament medieval ha anat a càrrec
del doctor Jordi Nadal del SERP de la Universitat de Barcelona.
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Quant a la indústria lítica, representada per una cinquantena de peces, ha pro-
porcionat com a peces remarcables, un nucli, una rascadora lateral, una truncadura
i dos gratadors sobre extrem de fulla.

Cronològicament, podem situar aquesta estructura dins l’entorn cultural del
campaniforme regional, amb un marc cronològic que, segons datacions calibrades
d’altres jaciments, podem situar entre 2600 - 2300 BC.

2.3.2. L’assentament medieval

L’excavació en extensió de la part de jaciment afectada per les obres ha posat al des-
cobert, a més de l’assentament prehistòric, una cinquantena d’estructures d’hàbitat
corresponents a un poblat medieval.

La planta d’aquest poblat sembla estar configurada per dues línies paral.leles de
cases i entre elles algunes altres disposades de forma irregular. L’alineació del po-
blat es presenta en sentit...

El tipus d’habitatge documentat consisteix, majoritàriament, en una habitació
rectangular, amb una superfície d’entre 15 i 20 metres quadrats, parcialment exca-
vada en el substrat geològic. Aquesta única habitació acostuma a tenir associada una
zona dedicada a la llar i, de vegades, una o més sitges.

Les llars documentades són de diferents tipus i van des d’una simple taca cen-
drosa directament en el terra o una senzilla disposició de plaques de pedra que for-
men la base de la llar, fins a estructures més complexes, quadrades o rectangulars,
amb una preparació de còdols sobre els quals descansen o bé una capa d’argila, o
bé les lloses de la base, i amb uns límits formats per lloses disposades de forma ver-
tical.

Les sitges estan excavades en el substrat geològic, majoritàriament en els llims,
però també, encara que esporàdicament, a les graves. No hem documentat cap tipus
de folrat o preparació. En algun cas encara hem trobat la tapa, formada per una o
més lloses de pedra, en la seva posició original. En la major part dels casos la tapa
es troba formant part del rebliment.

Hem de suposar, doncs, que ens trobem davant d’un tipus d’habitatge molt sen-
zill, amb la base excavada en el subsòl, i amb les parets i coberta formades, possi-
blement, per matèries vegetals. En aquest aspecte cal destacar la inexistència gaire-
bé de teules i material constructiu similar. Hem de remarcar, també, l’escassetat de
forats de pal documentats. No descartem que n’hi hagués més, però pot ser que les
característiques de les graves en què es troben algunes d’aquestes estructures els ha-
guessin fet desaparèixer.

Bona part d’aquests habitatges o habitacions han posat de manifest més d’una
fase, evidenciada pels diferents nivells d’ocupació documentats. En alguns casos les
darreres fases estaven associades a les escasses estructures muràries que hem exca-
vat. Aquests murs, fets amb pedres irregulars i còdols lligats amb fang, presenten
una única filada conservada, exceptuant un cas en què se’n conserven dues. Corres-
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ponen a l’última fase ocupacional d’aquest indret i, tot i que en algun cas mantenen
la mateixa o semblant ordenació que l’habitatge de la primera fase, subdividint-la, a la
resta semblen no tenir res a veure amb l’ordenació original, travessant algunes de
les habitacions.

Fora d’aquests habitatges i distribuïdes aleatòriament per la resta de l’espai hem
documentat al voltant d’un centenar de sitges que, malauradament, han proporcio-
nat materials arqueològics poc significatius, per la qual cosa seran difícils de rela-
cionar amb les fases concretes documentades a l’interior de les habitacions. A l’i-
gual que amb les que es troben a l’interior de les cabanes, n’hi ha d’excavades als
llims i també a les graves que formen el substrat geològic. En trobem de diferents
dimensions, sense que semblin seguir cap patró establert. D’entre aquest centenar
de sitges, localitzades fora de les cabanes, destaquen dos grups de dues sitges cada
un que presenten la singularitat d’estar comunicades. Destaquen, també, per les ca-
racterístiques del farciment dues sitges en què s’ha documentat un esquelet complet
d’un individu jove de Bos taurus en una i una banya de Cervus elaphus en l’altra,
úniques restes de fauna documentades en el jaciment medieval.

Quant als materials arqueològics recuperats en els nivells medievals hem de dir
que són escassos i poc significatius i només podem parlar de material associat als ni-
vells d’amortització de les cabanes, ja que no tenim materials corresponents a nivells
que ens podrien datar els moments fundacionals. Destaca la presència de formes
obertes i la no aparició dels típics perfils torturats i les decoracions pentinades que po-
dem veure a Tarragona associades a nivells de finals del segle xii i principis del xiii.
Els vidriats trobats s’apropen més als tipus musulmans, i s’allunyen molt dels típics
vidriats cristians del segle xiii. S’han documentat olles de ceràmica grollera reduï-
da i també pastes refinades i oxidants contraposades a les pastes grolleres i reducto-
res típiques d’aquesta cronologia.

Per tant, i amb les recances que ens comporta l’estat actual de l’estudi dels
materials, encara en curs, podríem assenyalar una primera data d’abandonament
que coincidiria amb el trasllat del poblat de Vilasalva al turó del pla de Santa Bàr-
bara, on es fundà l’actual Montblanc, i que tingué lloc, segons les fonts escrites, a
mitjan segle xii. No podem assegurar, ara per ara, el moment constructiu d’aques-
tes habitacions, ja que en estar excavades en el substrat geològic només podem
disposar de dades sobre el seu funcionament i abandó. Sembla, però, que aquest
nucli no va restar completament abandonat en el moment en què es funda Mont-
blanc, sinó que es continuà habitant de forma més o menys continuada. Hi hem
documentat algun tipus d’activitat, almenys, fins a les darreries del segle xiv i ini-
cis del segle xv.

3. Consideracions finals

L’excavació del jaciment dels Molins de la Vila, ha permès confirmar la presència
de dos grans assentaments, un primer d’època prehistòrica i un segon de medieval, dels
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quals no coneixem els límits, fet en què volem incidir, ja que només s’ha intervingut en
l’àrea afectada per l’obra.

Tot i l’aparent pobresa de les estructures conservades en ambdós casos creiem
que la importància del seu estudi és indiscutible. Per una part ens trobem davant
d’un dels assentaments neolítics més grans de la Catalunya meridional i per l’altra
ens trobem amb la planta quasi sencera d’un poblat medieval, amb el que això com-
porta d’informació sobre l’urbanisme i modes de vida de l’època. Hem de pensar
que, en aquest últim cas, es tracta d’un període del qual, si bé es té coneixement so-
bre les fortificacions, el món funerari, els edificis eclesiàstics i nobles, poques ve-
gades es té l’oportunitat d’estudiar gairebé la totalitat d’un poblat.

Es tracta d’una zona plana –en la qual els moviments del terreny fets en època
moderna no deuen haver afectat excessivament la topografia, com demostra el fet
que la dispersió de la gran quantitat d’indústria en superfície es distribueix de ma-
nera que coincideix bastant amb les concentracions d’estructures prehistòriques–,
elevada respecte als rius i propera a la fèrtil zona del costat del riu, densament con-
reades fins a l’actualitat.

Pel que fa a l’assentament prehistòric, sembla indicar que ens trobem davant d’u-
nes comunitats amb una economia amb un fort predomini de l’agricultura enfront de
les comunitats que durant aquest marc cronològic trobem assentades als abrics i les
coves de les muntanyes properes (Balma del Duc i Racó de l’Hospital a Montblanc,
Cova del Cartanyà, a Vilaverd, per citar els més importants), molt possiblement amb
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Figura 3. Agrupació d’estructures d’època prehistòrica.
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una major dedicació a la ramaderia, principalment si tenim en compte l’accidentat te-
rreny en què es troben. Un interrogant que es planteja és la localització de l’hàbitat
dels ocupants dels Molins de la Vila. Hi ha la possibilitat que no coincidís el lloc des-
tinat a emmagatzemar productes amb el lloc d’habitació o, potser que, en cas que es
trobessin en el mateix lloc, la construcció del poblat medieval i les tasques agrícoles
–la potència de sediment per sobre el substrat geològic és poca– n’haguessin destruït
les evidències i només s’hagin conservat les estructures excavades en el subsòl.

Quant a l’assentament medieval caldrà esperar a l’estudi definitiu dels materials
recuperats i al processament definitiu de les dades obtingudes per definir-nos sobre
la contemporaneïtat de les més de 50 cabanes o unitats d’habitació excavades, totes
amb diferents nivells d’ocupació. Tot i amb això, sembla que es pot confirmar que
hem excavat el nucli de població de Dues Aigües o Vilasalva, establiment que, tal
com resa la carta de població de l’any 1155 atorgada per Ramon Berenguer IV, que-
da establert entre els rius Anguera i Francolí. Vuit anys més tard, Alfons I ordenà a
Pere Berenguer de Vilafranca –potser amb la intenció que els habitants gaudissin de
més seguretat i defensa i també per aconseguir l’atracció de nous repobladors– el
trasllat de la població al tossal del pla de Santa Bàrbara i que el nou nucli fos ano-
menat Montblanc.

Les dades obtingudes ens confir-
men l’abandó de mitjan segle xii, però
també que aquest abandó no va ser
total, sinó que hi continua havent acti-
vitat, almenys, fins a les darreries del
segle xiv i inicis del segle xv. No des-
cartem que aquesta última ocupació,
possiblement residual i de caracterís-
tiques indeterminades, estigui d’una
manera o d’una altra relacionada amb
els molins que donen nom al jaciment,
datats entre els segles xiii i xiv.

Volem ser molt prudents a l’hora
d’establir els límits cronològics que
hem avançat per als dos assentaments
documentats ja que es tracta d’una
gran extensió de terreny amb diversi-
tat de fases i agrupacions d’estructu-
res. Esperem que les diferents mostres
recuperades tant per obtenir datacions
absolutes com per als estudis de pale-
ocarpologia, fauna, etc., ens puguin
completar la informació que propor-
cionarà l’estudi dels materials.
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Intervencions arqueològiques al castell 
de Montsoriu (Arbúcies-Sant Feliu de
Buixalleu, Selva)
GEMMA FONT, J. M. LLORENS, JOAQUIM MATEU, SANDRA PUJADAS,
J. M. RUEDA, JORDI TURA

(Museu Etnològic del Montseny, la Gabella d’Arbúcies)

Situació geogràfica

El castell de Montsoriu es troba en el límit dels termes municipals d’Arbúcies i Sant
Feliu de Buixalleu (Selva), a 41°46’58’’ de latitud nord i a 2°32’30’’ de longitud est,
segons el meridià de Greenwich, en un turó de 632,5 metres d’alçada, situat en els
primers contraforts del massís del Montseny. Es tracta d’una formació paleozoica,
constituïda per material intrusiu (granit), actualment ocupada per una vegetació me-
diterrània amb predomini d’alzines i suros. El turó està vorejat al nord pel torrent de
la Geneta i per la riera d’Arbúcies, a l’est per la mateixa riera, i pel Repiaix al sud.

La seva situació, a la capçalera de la vall de Breda i elevat sobre la riera d’Ar-
búcies, en el punt on s’obre la seva vall, li permet un domini visual d’una àmplia
zona, que abasta per una banda la depressió Prelitoral i la zona costanera, i per l’al-
tra els massissos del Montseny i les Guilleries.

Notícies històriques

L’any 923 a l’acta de consagració de la parròquia d’Arbúcies apareix per primera
vegada el topònim –i no una menció explícita del castell: «[...] et adjacentiis suis
cum ipsos mansos Monte Sirici [...].» El 1002 n’apareix novament el topònim:
«locum qui dicunt Monte Suriz». Un Amat de Montsoriu (Amatus Montesoricensis) és
esmentat el 1011. Aquest Amat, vescomte de Girona i pare d’Ermessenda de Mont-
soriu, esposa de Guerau de Cabrera, és l’origen de la llarga vinculació de Montso-
riu amb la casa de Cabrera (Guerau I de Cabrera i Ermessenda de Montsoriu foren
els fundadors del monestir de Sant Salvador de Breda el 1038). La primera notícia
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històrica del castell no apareix fins l’any 1053, en una donació d’un alou, que «li-
mita per orient, amb el castell anomenat Soriu.»

Dels segles xii-xiii les notícies no són gaire abundants, però podem destacar la
que fa referència a la presència del rei Alfons I a Montsoriu l’any 1191 i sobretot la
famosa cita de Bernat Desclot referent a l’atac de Felip l’Ardit de França (1285) que
posà a prova la potència del vescomtat, centrada, entre altres, en les fortaleses de
Blanes i Montsoriu i la vila d’Hostalric. Aquestes dues darreres eren la clau de la de-
fensa per terra de Barcelona en cas que no es pogués aturar l’embranzida francesa a
Girona, com així fou. Per la situació que tenien, a banda i banda de l’antiga via de
pas que segueix la depressió de la Selva, es feien especialment importants.

Aquest atac ens permet de trobar referències a Montsoriu en diverses ocasions:
1. A la Crònica de Bernat Desclot:
En el cap. CLIII de la seva Crònica, Bernat Desclot descriu amb una precisió fo-

togràfica l’aspecte de la ciutat de Girona preparada per a la defensa per passar tot se-
guit a comentar les fortaleses que encara es mantenen sota el poder de Pere el Gran.
Entre aquestes Montsoriu:

(...) E en Vallès se tenia lo castell de Montsoriu, qui és un dels bells e dels no-
bles del món e és del comte d’Empúries (...). (Soldevila, F., 1973).

2. A la Gesta Comitum Barcinonensium. En aquesta obra Montsoriu és esmen-
tat com a lloc de refugi del comte d’Empúries:

Habuit autem refugium et praesidium in castro de Montsoriu ubi cum suis
dominabus reposuit comitissam. (Barrau i Masso, 1921).
El caràcter de residència del castell queda específicament clar en el procés con-

tra Bernat II de Cabrera i el seu fill Bernat III, comte d’Osona. El 16 de juny de 1364
la reina Elionor ordena inventariar els béns de Bernat II de Cabrera: «Deinde ibidem
ad requisitionem dicti procuratoris fiscalis predicta domina Regina mandavit des-
cribi bona dicti nobilis Bernardi de Capraria et constat quod in bonis ejusdem no-
bilis est castrum de Montsoriu cum suis terminis et pertinentiis in quoquidem
castro ipse nobilis suum tenet domicilium.» (Bofarull, M., 1867).

És ben conegut que Bernat II fou decapitat a Saragossa el 1364. Pocs anys des-
prés trobem una nota que dóna idea de la potència militar del castell i de les dificul-
tats que comportava rendir-lo per la força. En ocasió de la revolta del vescomtat
contra Pere III, el rei convoca l’any 1368 una tropa calculada en uns 1.200 homes
aproximadament, que amb base a Hostalric hauria de prendre el castell de Montso-
riu (Coroleu, J., et al., 1878). Ignorem com va acabar l’aventura, però el fet curiós
és que el 1462, en plena guerra civil, la guarnició de Montsoriu es componia només
de quatre homes.

A partir d’aquesta data les notícies històriques referides a Montsoriu són molt
puntuals, tot i que fins al segle xix el castell serà emprat com a punt estratègic en di-
ferents conflictes. Aquest és el cas de la Guerra del Francès, en la qual fou utilitzat
per tropes napoleòniques en el setge d’Hostalric i durant la primera guerra carlina
(1833-1840) en què fou ocupat, almenys temporalment, per una companyia de la
Milícia Nacional (Renter, B., 1984).
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Actualment el castell és propietat del Consell Comarcal de la Selva, i està ges-
tionat per un Patronat, després de la cessió que en féu el seu darrer propietari el sen-
yor J. Ribot, l’any 1998.

Antecedents

Les primeres recerques sobre l’ocupació de Montsoriu són del 1952. En aquesta
data Miquel Oliva i Lluís Pericot publiquen la trobada, al cim i en els vessants del
turó, de ceràmiques iberoromanes (Pericot, Oliva, 1952). De fet però, els primers
treballs sistemàtics no comencen fins l’any 1980, amb una prospecció (Barris et
al., 1981) que es va centrar en dos punts del castell: la sala (Àmbit 10.100) i el re-
cinte annex que uneix el castell i la torre de les Bruixes.

L’estudi d’aquesta zona es continuà l’any 1983, dins del programa d’intervenció
arqueològica, que contemplava l’excavació de tres indrets ben diferents i significa-
tius que permetessin esbrinar les possibilitats del conjunt arqueològic. Els tres punts
escollits foren: el recinte exterior, i més concretament l’indret en què es va fer una
prospecció el 1980, car es preveia la possibilitat de l’existència d’un poblat a redós
del castell; la capella; i finalment el fossat.

La cala exterior confirmà definitivament l’existència en aquesta zona d’un habi-
tatge protegit per dos panys de muralla, i del qual es delimità una primera habitació
rica en material arqueològic: ceràmica grisa d’ús domèstic, ceràmica vidrada, me-
talls difícilment datables i dues peces d’argent encunyades a Barcelona, un doblenc
de Jaume I i una moneda de tern de Jaume II, que daten a priori l’habitatge entre el
segle xiii i el primer quart del xiv.

La cala oberta a la capella s’efectuà amb la intenció de veure si el farciment del
seu fonament aportava dades cronològiques d’interès per datar la construcció. L’ex-
cavació permeté de localitzar la porta d’entrada a la capella, amb un esglaó cap a
l’interior, i un paviment d’opus signinum, el qual presentava una capa de preparació
de petites pedres i morter de calç i sorra. Per sota d’aquest paviment aparegué, a la
banda adossada al segon recinte emmurallat, un reforçament de la muralla en forma
d’escaló, mentre que la resta de paviment, reposava sobre un potent reompliment
datable de principis del segle xiv.

L’excavació del fossat, situada en el segon clos, donà una seqüència estratigrà-
fica important, que arriba a una fondària provisional de 2 metres. Els primers nivells
es dataren del segle xv, per la ceràmica de decoració blava sobre fons blanc o rosat.
Per sota aparegueren restes de ceràmiques de verd i manganès, acompanyades d’un
nombre important de grisa, que ens donen una cronologia de finals del segle xiii, se-
gle xiv.

Ambdós períodes, establerts a partir de la ceràmica decorada, proporcionaren, a
més, un nombre important de restes de fauna (bou, porc, ovicaprins), així com de
metalls d’ús bèl.lic i domèstic quotidià (puntes de ballesta, claus, agulles de cap).
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Període 1993-1999

Al llarg d’aquest període, s’han portat a terme, sota la direcció científica del Museu
Etnològic del Montseny, la Gabella, (MEMGA) i de manera continuada, 7 campan-
yes amb camps de treball d’arqueologia organitzats per l’Ajuntament d’Arbúcies i
la Secretaria General de Joventut i 5 campanyes d’excavacions programades (1995-
1999) organitzades i dirigides pel MEMGA.

El resultat d’aquest conjunt d’actuacions és el que actualment ens permet conèi-
xer els trets generals de l’evolució arquitectònica d’un conjunt extraordinàriament
complex, i que es va desenvolupar al llarg de més de 500 anys d’història.

Evolució arquitectònica del castell de Montsoriu

El castell de Montsoriu arquitectònicament està format per tres recintes (desenvo-
lupats en la seva major part entre els segles x i xv) i un sector annex del segle xiii.

Aquests tres recintes (figura 1) són: el recinte sobirà, el pati d’armes i el recinte
jussà.

196 Gemma Font, et. al.

Figura 1. Planta general del Castell de Montsoriu.
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En aquest article cadascun dels recintes es tractarà per separat, tot i formar part,
evidentment, d’una unitat que es va anar configurant diacrònicament, a través de fa-
ses successives, i també sincrònicament, a través de remodelacions que en un mo-
ment determinat afectaren, al mateix temps, més d’un recinte.

El recinte sobirà

Constitueix el nucli del castell i és el recinte construït i ocupat en primer lloc.
La primera fase d’ocupació humana documentada fins ara, correspon a les res-

tes d’una fortificació ibèrica datable, a través d’un reduït conjunt ceràmic format per
ceràmiques comunes ibèriques i vernissos negres, en el segle iii aC. D’aquesta pri-
merenca construcció, ubicada en el sector més enlairat del turó (Àmbit 4.400), ac-
tualment en resta un mur d’1 metre d’amplada i poc més de 4 metres de longitud.

Des d’aquest moment, i fins a època altmedieval, no trobem restes d’altres ocu-
pacions.

La primera fase constructiva del castell (figura 2)

Per observar l’inici del conjunt monumental d’època medieval, cal que ens remun-
tem fins a la segona meitat del segle x, moment en el qual es va construir la torre
mestra o torre de l’homenatge.

La Torre

Aquesta edificació de 16,37 metres conservats d’alçada en el seu punt més elevat, i
un diàmetre de 8,20 metres, constitueix el nucli a partir del qual s’anaren desenvo-
lupant tota la resta d’estructures que conformen el recinte sobirà del castell.

Constructivament, els murs de la torre, d’1,70 metres d’amplada, estan fets amb
pedres i blocs del mateix turó –esquist–, de mida mitjana i grossa, escairats única-
ment en la cara vista i units amb morter de calç.

Aquesta torre consta actualment de dues plantes cobertes amb volta, tot i que
molt possiblement, com ho demostrarien les restes dels forats de bigues que s’ob-
serven a les parets interiors, existiren dos sostres en fusta que compartimentaren
aquestes dues plantes.

En origen l’entrada a la torre es devia fer a través d’una porta oberta a la prime-
ra planta a una alçada de 7 metres de la base.

La torre conserva encara avui l’arrebossat de calç de les parets exteriors.
Constructivament respon a un model de fortificació habitualment datada dins la

segona meitat del segle x.
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Figura 2. Les fases constructives del recinte sobirà.

Trib.Arqueo99-00 Final03  3/12/03  8:50  Página 198



La capella preromànica (Àmbits 5600 i 6200)

Entre les darreries del segle x i els primers anys del segle xi, es va construir una pe-
tita capella, adossada al sector de llevant de la torre.

Es tracta d’un edifici d’una sola nau, capçada per un absis orientat a l’est, de
planta en arc de mig punt ultrapassat.

Les dimensions de la nau, a l’interior, són de 2,6 metres d’amplada per 4 metres
de llargada; i l’absis, de 2,3 metres de llargada per 2,6 d’amplada màxima. La unió de
la nau amb la capçalera es feia mitjançant un possible arc de mig punt o arc triomfal,
del qual només resten els basaments.

La pavimentació de l’absis de la capella és feta amb lloses de pedra, mentre que
la nau ho és amb terra batuda. L’altar i la nau es troben separats per un petit esglaó
situat a la base de l’arc que separa els dos àmbits de l’edifici.

Pel que fa a la tècnica constructiva dels seus murs, aquests estan fets amb pedres
i blocs mitjans i petits, escairats en les seves cares vistes, units amb morter de calç, i
amb una amplada de 90 centímetres a la nau i 75 centímetres a l’absis.

Les parets d’aquesta edificació, destruïda en la gran remodelació del castell en-
tre els darrers anys del segle xii i la primera meitat del segle xiii, es conserven ac-
tualment a una alçada d’1,7 metres a l’interior de la nau i 1,80 metres a l’exterior, en
el seu punt més elevat sobre la roca.

Cronològicament aquest edifici es pot situar, per comparació amb la planta i
l’estil arquitectònic d’altres esglésies empordaneses o de la Catalunya Nord com
Santa Maria de Panissars, Sant Quintí dels Banys d’Arles, Sant Martí del Forn de
Vidre, Santa Maria de Vilajoan, etc., entre les darreries del segle x i principis del se-
gle xi.

En el transcurs de la primera meitat del segle xii, segons una estimació cronolò-
gica de tècnics del MNAC i del Centre de Conservació i Restauració de Béns Mo-
bles de la Generalitat, els murs interiors de la capella van ser recoberts amb pintures
murals, de les quals actualment resten els elements inferiors, localitzats a l’absis, i
gran nombre de fragments procedents dels murs de la capella i que farcien la nau,
després de la seva destrucció. És tracta d’una decoració amb motius geomètrics i de
colors plans, amb una notable varietat cromàtica (vermell, verd, groc, gris blavós,
negre i blanc).

Les altres construccions

A aquest primer nucli edificat al llarg del segle xi i primera meitat del segle xii, s’a-
nirà desenvolupant un primer clos, que a més de les edificacions mencionades, de-
via comptar amb una petita cisterna de recollida d’aigua, adossada a la torre en el
sector nord, i amb unes dimensions de 2,40 metres per 4,40 metres; una petita sala
adossada a la torre en el sector de ponent, i les restes d’una plataforma d’anivella-
ment que devia delimitar el clos del castell pels sectors oest i nord. És precisament

Intervencions arqueològiques al castell de Montsoriu 199

Trib.Arqueo99-00 Final03  3/12/03  8:50  Página 199



en el llenç nord del mur de tancament on se situava la porta d’accés al conjunt, pro-
tegida per la torre mitjana del recinte sobirà, que ja devia estar en funcionament
abans de la gran reforma de principis del segle xiii.

Aquest antic castell de gairebé 30 metres de longitud i més de 19 metres d’am-
plada (comptant l’absis de la capella), serà ampliat a les darreries del segle xii amb
un mur espitllerat, situat a migdia, que defensava l’espai que poc temps després ocu-
parà el pati d’armes.

La gran reforma de les darreries del segle xii i el segle xiii (figura 2)

Just a les acaballes del segle xii i durant bona part del segle xiii Montsoriu serà ob-
jecte d’una importantíssima transformació. En aquesta fase es desenvoluparà el pati
d’armes i el sector comprès entre el castell i la torre de les Bruixes. Pel que fa al re-
cinte sobirà aquest no serà aliè a aquesta transformació i serà profusament remodelat.

Aquest conjunt de reformes afectaran tot el conjunt d’edificacions.
A la torre mestra o torre de l’homenatge, en el sector nord, s’obre un accés di-

recte a la planta baixa, mitjançant una porta adovellada en arc de mig punt. Aques-
ta obertura representa l’eliminació de l’antiga cisterna, i consegüentment la cons-
trucció d’una de nova, just al seu costat, que es mantindrà adossada a la torre.

Paral.lelament s’amplia el recinte pel sector de ponent, amb un nou traçat de mu-
ralla, que supera el límit de l’antiga plataforma d’anivellament del castell anterior.

Construcció de la sala Gòtica

Un dels elements més destacats d’aquesta fase, en el recinte sobirà, és sens dubte la
construcció de la tradicionalment anomenada sala Gòtica (Àmbit 1.000).

Aquesta edificació, de planta irregular, situada en el sector de tramuntana, té
unes dimensions màximes de 16 metres de longitud per 6 d’amplada, està coberta
amb una volta de canó apuntada, i disposa de 4 arcs també apuntats que arrenquen
de la base de l’edifici i que li fan de suport.

En el seu mur de tramuntana s’obria un finestral, cegat amb la construcció d’u-
na torre possiblement en el segle xv.

Aquesta nau constituïa l’accés principal al recinte sobirà i podria haver arribat a
funcionar com una mena de cos de guàrdia. Des d’ella i a través d’una escala tanca-
da per una porta s’accedeix al recinte superior.

Aquesta potent estructura arquitectònica suportada per murs d’1 metre d’ampla-
da, permetia disposar a la seva part superior d’un ampli adarb, amb paviment de sig-
ninum, que esdevenia al mateix temps un punt clau del pas de ronda i un extraordi-
nari punt fort sobre el fossat (quinze metres per sota) i el recinte annex culminat a
tramuntana per la torre de les Bruixes.
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Enderroc de la capella preromànica

Un altre dels elements importants d’aquesta remodelació serà la destrucció de la ca-
pella preromànica (àmbits 5.600 i 6.200)

Aquesta construcció que des de les darreries del segle xii o principis del se-
gle xiii va ser substituïda funcionalment per un nou edifici al pati d’armes, serà en-
derrocada en remodelar-se la muralla de llevant del recinte. El seu enderroc perme-
trà al mateix temps l’obertura d’un nou accés al recinte sobirà.

Aquest nou itinerari, destinat a dificultar encara més l’accés al recinte superior
i, per tant, a facilitar-ne la seva defensa, transcorre paral.lel a la muralla del sector de
llevant i desemboca en el petit recinte format pel mur espitllerat del sector sud del
recinte (Àmbit 8.100). El pas al nucli central d’edificacions del recinte sobirà, es fa
mitjançant una porta en arc de mig punt situada al peu de la torre mestra.

Aquest nou pas o itinerari, acabarà per substituir definitivament, potser ja entrat
el segle xiv, l’accés a través de la sala Gòtica.

A trets generals, aquest castell, serà l’any 1285 el refugi dels comtes d’Empúries
en el transcurs de l’atac del rei francès Felip l’Ardit contra el regne d’Aragó, i és
també el castell del qual el cronista Bernat Desclot dirà que és un dels bells i nobles
del món. Es tracta d’una fortalesa extraordinària, de 234 metres de llargada i una
amplada màxima de 52 metres, amb un perímetre exterior total de 540 metres. Tan
sols per defensar-la feia falta un veritable exèrcit.

La remodelació del segle xiv. La transformació de la fortalesa 
en castell palau (figura 2)

En el segle xiv Montsoriu arribarà a la seva màxima esplendor. Al llarg d’aquest se-
gle la gran fortalesa del segle xiii dóna pas a un veritable castell palau.

Tot i que en aquest segle la gran transformació del castell té lloc en el pati d’ar-
mes i el recinte jussà, que es basteix en aquests moments, el Recinte Sobirà assoli-
rà bona part de la configuració que en aquests moments podem veure.

Aquesta reforma tot i no afectar el perímetre exterior del recinte, que ja va que-
dar configurat en la fase anterior, significarà sobrealçar i doblar les muralles ante-
riors. Aquesta transformació i remodelació és una constant que s’observa en molts
altres indrets del castell, i que hem de veure en funció, per un costat, del reforçament
de les defenses, i per l’altre, per l’adaptació a un nou format arquitectònic, definit
per uns nous espais d’estada o habitació, d’aspecte senyorívol i amb cobertes i sos-
tres més enlairats que en l’etapa precedent.

La construcció dels nous espais afectarà tot l’espai interior del recinte sobirà, i
fins la roca mare, fet que evidentment suposa un problema important, en desaparèi-
xer, excepte en uns pocs casos, l’estratigrafia corresponent a les anteriors fases
constructives.
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La definició dels espais del nucli del recinte sobirà

Tot i que com s’ha dit, el perímetre del recinte sobirà no experimentarà canvis subs-
tancials, en aquesta etapa es defineix una nova distribució dels diferents espais, que
quedaran configurats a través de tres crugies paral.leles, amb orientació nord-sud.

La crugia central (àmbit 2.000) fa la funció de passadís i espai de distribució, ac-
tualment no disposa de coberta. Les dimensions d’aquest espai són de 20 metres de
longitud per 4’6 metres d’amplada màxima.

Pel que fa a les crugies laterals, la que correspon al sector de ponent està dividi-
da en tres àmbits o habitacions, obertes al passadís mitjançant portes de punt rodó,
i dos d’aquests àmbits (4.200 i 4.300) tenen àmplies finestres del tipus coronella,
amb dues columnetes centrals. El darrer dels àmbits d’aquest sector (àmbit 4.400),
adossat a la torre mestra, és l’únic que no presenta finestrals, i el seu espai interior
està ocupat per les restes d’un forn domèstic, del segle xiv (presència de fragments
ceràmics decorats amb verd i manganès català), de forma circular i de 3,20 metres
de diàmetre. El paviment d’aquest àmbit (a diferència de la resta d’habitacions d’a-
quest conjunt que estan pavimentades amb rajols disposats en espiga o escaleta) és
de terra batuda, excepte les banquetes laterals adossades als murs que també estan
pavimentades amb rajols.

Pel que fa a la crugia del sector de llevant, està dividida en cinc àmbits.
El primer d’aquests àmbits (5.100) adossat a la torre de tramuntana, sembla ha-

ver tingut dues plantes. L’obertura al passadís es fa amb una porta de punt rodó. El
paviment de la planta baixa com ja hem vist en anteriors casos està fet amb rajols.

Els següents àmbits (5.200, 5.300 i 5.400), són tres grans dipòsits, coberts amb
volta de rajol, revestits amb morter hidràulic, amb un accés independent a cadascun
d’ells a través d’una obertura en el sostre. Un dels dipòsits (5.200) disposa d’un ves-
sador a la seva part inferior, que desguassa en el passadís central.

El següent àmbit (5.500), és una cambra de petites dimensions, amb l’única
obertura de la porta.

Finalment, el darrer àmbit d’aquest sector (5.600), és en realitat una zona de cir-
culació. És l’únic dels espais de la crugia que no disposa de coberta amb volta de 
rajols.

Constitueix el pas obligat d’entrada al recinte sobirà, després de cegar-se l’accés
a través de la sala Gòtica. És en realitat una mena de cancell en què s’obre la porta
principal del recinte al peu de la torre mestra, i serveix per evitar un accés directe al
nucli del castell, que obliga a fer un angle de 90°. Aquest àmbit, a més, restava se-
parat del passadís central per una altra porta.

A la segona planta d’aquesta crugia, es troba l’adarb, al qual s’accedeix mitjan-
çant una escala que parteix del passadís central. És un punt fort del castell, amb mer-
lets i espitlleres, que esdevé una veritable talaia sobre tot el vessant llevantí del cas-
tell, amb un ampli domini sobre tot el recorregut i les defenses de l’entrada al recinte
sobirà. Serveix al mateix temps com a única via d’accés a la primera planta de la tor-
re de l’homenatge.
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Construcció d’una nova planta a la sala Gòtica

Una de les constants d’aquesta gran fase constructiva, com ja s’ha esmentat i es veu-
rà en altres capítols d’aquest article, és el sobreaixecament de les estructures i àm-
bits preexistents. En aquest sentit, a la sala Gòtica, construïda en la fase anterior,
s’aixecarà un nou pis (H. 7000), cobert amb una volta de blocs de granit, perfecta-
ment escairats, i de la qual avui només en resten els arrencaments. D’aquest tipus
d’obra, en tot el conjunt del castell, només trobem un paral.lel en la coberta de la
gran cisterna del pati d’armes, tot i que els blocs d’aquesta darrera són de mida su-
perior.

El pis superior d’aquest edifici, per sobre de la volta del segon pis, constituïa la
perllongació de l’adarb cap al sector nord del conjunt i, per tant, amb un excel.lent
domini visual sobre tot el sector de tramuntana de la fortificació.

Altres remodelacions

Al desenvolupament del conjunt de reformes que fins ara s’ha tractat, cal afegir la
construcció d’una nova torre, massissa, a l’angle nord-oriental de la sala Gòtica, a
la qual al mateix temps serveix de contrafort, l’eliminació progressiva de la funció
defensiva del mur espitllerat del sector de migdia (H. 8000) i, finalment, la cons-
trucció del conjunt de talussos que reforcen les muralles del conjunt, i que en el cas
concret de la sala Gòtica, ceguen definitivament l’accés per aquest punt.

Amb posterioritat a aquesta fase constructiva que, com s’ha dit, estableix defi-
nitivament el perfil monumental del conjunt que encara avui podem veure, al llarg
dels segles següents, sobretot xv i xvi, a vegades en contacte amb el procés d’a-
bandonament d’alguns sectors del castell, es continuaran desenvolupant reformes.

La més important d’aquestes és la construcció de la torre de tramuntana de la
sala Gòtica. És interessant observar que aquesta torre va ser construïda amb blocs de
granit procedents de la volta del segon pis de la sala que, per tant, s’havia enderro-
cat o havia estat enderrocada. La causa d’aquest enderroc la desconeixem, però molt
possiblement s’ha de veure amb relació a un problema d’estabilitat de l’estructura
de la mateixa sala Gòtica. De fet la gran aportació d’aquesta torre és la de ser un ve-
ritable contrafort, i al mateix temps la d’establir un punt de defensa en el sector de
tramuntana del castell, que es devia perdre amb l’esfondrament de part de l’adarb.

L’estratigrafia del recinte sobirà (figura 3)

El recinte sobirà del castell de Montsoriu presenta una estratigrafia senzilla. Aques-
ta senzillesa és en bona mesura determinada per la gran reforma constructiva del se-
gle xiv que va provocar un nou anivellament dels diferents espais, fins assolir la
roca. D’aquesta manera la major part de la superfície ocupada pel recinte sobirà, ini-
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cia la seva seqüència estratigràfica, en el segle xiv i, per tant, associat a ceràmiques
del tipus verd i manganès català.

Tant és així que només en tres punts del recinte trobem seqüències anteriors al
segle xiv.

Aquests tres punts son: l’àmbit 4.400, l’àmbit 5.100 i l’àmbit 8.100.
La seqüència més completa la trobem a l’àmbit 4.400, i s’inicia en la primera

fase constructiva del castell a les darreries del segle x i principis del segle xi, amb
els nivells de destrucció de les antigues restes ibèriques, per tal de terraplenar el pe-
rímetre del primer clos del castell. Aquesta seqüència, tot i l’escadussera presència
de materials arriba fins als nivells d’abandonament a partir del segle xvi. El mate-
rial dels nivells inferiors, corresponent als segles x-xii, està format per un petit re-
pertori de formes, de gran homogeneïtat, format per ceràmiques reduïdes o de colo-
ració reduïda-oxidada i corresponents a olles de llavis arrodonits perfils sinuosos i
decoració a base de bandes horitzontals.

L’àmbit 8100 és el que aporta un major nombre de ceràmiques. Aquest àmbit ex-
terior i que funciona com punt de reforç del sector meridional del recinte sobirà, va
ser terraplenat i repavimentat en fases successives. Els nivells inferiors i que co-
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rresponen a la construcció de l’estructura de les espitlleres (finals del segle xii) i al
primer nivell de circulació, ofereixen un conjunt de ceràmiques reduïdes correspo-
nents a olles semblants a les descrites anteriorment, mentre que el nivell de farci-
ment i circulació immediatament superior, que inutilitza el primer nivell d’espitlle-
res, i que cal datar clarament en el segle xiii (òbol de billó de Jaume I datable a partir
de l’any 1222), aporta un ampli conjunt de ceràmica de cuina reduïda amb un re-
pertori formal més ampli sobretot pel que fa a les formes dels llavis. Per sobre d’a-
quests localitzem, juntament amb el grup majoritari que continua essent la ceràmi-
ca reduïda de cuina, ceràmiques vidrades en tons verds i melats i ceràmiques en verd
i manganès.
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El pati d’armes (figura 4)

Els resultats de les darreres campanyes d’excavació arqueològiques, cada vegada
més, dibuixen un castell de Montsoriu, amb un pati d’armes amb el mateix períme-
tre actual, però ja bastit a principis del segle xiii o fins i tot a finals del segle xii. Tan-
mateix la distribució interna que ara podem veure en el recinte, és del segle xiv,
època de màxima esplendor de la nissaga dels Cabrera. Les diferents intervencions
arqueològiques fetes en aquests anys han posat al descobert alguna de les estructu-
res romàniques d’aquest espai. Com ja s’ha dit tot apunta a confirmar que quan Ber-
nat Desclot, descriu Montsoriu en la seva Crònica de l’any 1285, com un dels cas-
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tells bells i nobles del món, ja veu un castell d’extraordinàries dimensions, format
probablement pel recinte sobirà, el pati d’armes, la zona que podríem anomenar
com a àrea de serveis, en contacte amb el castell i la torre de guaita, coneguda com
a Polvorí o torre de les Bruixes i un fossat, que podria arribar a encerclar gairebé la
totalitat del perímetre del castell romànic.

Els elements arquitectònics i arqueològics que condueixen a la hipòtesi de dos
grans moments de construcció i que permeten intuir l’amplitud del primitiu recinte
romànic, són diversos:

1. La major part de la muralla del recinte es troba doblada i generalment (no
sempre), el pany intern presenta una línia d’espitlleres, cegades pel pany extern.
Això ens indica, que la fase antiga, la de les espitlleres, a la qual donem una ads-
cripció romànica (finals segle xii i inicis del segle xiii), tenia una funció defensiva;
mentre que en el gòtic (segle xiv) canvia aquesta funcionalitat per convertir-se en
un castell palau, que esdevé, pels seus elements arquitectònics, un típic exponent del
gòtic d’aquest període.

2. L’àmbit 10600 excavat en la campanya de 1999, posà al descobert dues eta-
pes: una de romànica, datable entre finals del segle xii i començaments del segle
xiii, en què la dependència tenia funció d’església; i una altra del segle xiv, per da-
munt d’aquesta, en què l’espai va ser emprat segurament com una cambra d’ús par-
ticular.

3. El mur (20066) localitzat en l’àmbit central del pati, per sota del paviment
del segle xiv, va associat a una moneda del rei Pere I, concretament un òbol de bi-
lló encunyat l’any de la seva mort a Muret, el 1213.

4. A la muralla sud i a la sud-oest, es pot seguir bé la línia d’espitlleres, com
també a la del començament del sector sud-est. Per confirmar la hipòtesi que en el
romànic el perímetre del pati d’armes era el mateix que l’actual, ens caldrà explorar
bé la muralla sud-est i excavar el sector de les dependències adossades a aquesta,
per tal de confirmar arqueològicament la presència d’elements romànics, correla-
cionables als ja localitzats en els altres panys de muralla.

En el segle xiv, aquest recinte va patir una intensa remodelació interna que el va
transformar totalment. Aquesta transformació obeïa a una planificació general, que
pretenia deixar totes les construccions en el mateix nivell de sòl. Així el nivell de
partida el marca la gran cisterna central, que serà el centre d’un gran pati porxat. A
partir d’aquí decideixen rebaixar el nivell de les habitacions del sector sud, de ma-
nera que, fent per una banda que les parets d’aquest sector s’assentin directament
sobre la roca mare, per sobre del nivell de pavimentació de les dependències. Per
una altra banda el sector est es farceix de terres i materials per pujar el nivell de sòl
i assentar-hi les noves dependències. D’aquesta manera aconsegueixen tenir tot el
recinte en el mateix pla. Una vegada aconseguit això hi construeixen l’esmentat pati
porxat de forma trapezial, a les galeries del qual s’adossaven totes les dependències
del recinte. Les galeries d’aquest porxo tenen 3 metres d’amplada i de moment es
porten excavats 74 metres de longitud.

Per tant, reiterant el que ja s’ha dit, tots els resultats arqueològics i d’anàlisi d’e-
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volució arquitectònica ens porten a refermar la hipòtesi que el perímetre del pati
d’armes que veiem actualment, té el seu origen en el romànic, malgrat que hi pugui
haver moltes petites reformes posteriors. També es fa evident que el pati d’armes
presenta dues fases constructives bàsiques: l’una de romànica i l’altra gòtica. Això
últim, sense descartar, òbviament, petites reformes entremig o durant aquestes dues
grans fases, ni descartar alguna reforma, posterior al segle xiv.

Per tal de facilitar la comprensió de l’exposició, presentarem els resultats de to-
tes les àrees excavades del pati d’armes del Castell i després passarem a descriure el
pati d’armes del segle xiii i el del segle xiv.

Àmbit cisterna i porxo (figura 5)

L’any 1997 s’iniciaren els treballs d’excavació de la zona central i sud-oest del pati
d’armes, que esdevindria al segle xiv la zona de residència i serveis del castell. En
aquest sector ja es coneixia la presència de, com a mínim, dues cisternes: la central
del pati i una de petites dimensions situada en l’interior d’una de les torres cilíndri-
ques que flanquegen el pati d’armes.

El pati d’armes, com s’ha dit, és el segon recinte emmurallat del castell i se si-
tua en un nivell intermedi dins l’estructura escalonada de Montsoriu. Es tracta d’u-
na esplanada en el centre de la qual es troba la gran cisterna de recollida d’aigua plu-
vial. Al voltant d’aquest gran espai es distribuïen les sales nobles del castell: la
capella d’època gòtica, les cuines, la sala menjador, les estances...

La cisterna i aquestes edificacions formen part d’un mateix conjunt arquitectò-
nic força complex.

El porxo

La cisterna es troba inserida just al centre del que anomenen pati porxat. Aquest
porxo està tancat per una línia de murs, amb una sèrie de pilars que sostenien la
coberta, formada, presumiblement, per una encavallada de fusta i teula àrab. El
claustre servia alhora de passadís que comunicava les diferents dependències del
pati.

La galeria o passadís cobert, del sector W, es trobava tot pavimentat amb un sòl
de rajoles de tipus català, disposades en forma d’escaleta, de la mateixa manera que
ho trobem en tots els paviments de les habitacions nobles del segle xiv. Les estan-
ces que es troben en la zona perimetral del claustre (cuines, menjador, capella gòti-
ca...) tenen accés directe al passadís porticat o galeria que encerclava la gran cister-
na central.

La zona pròpiament dita de pati, originàriament es trobava coberta per un enllo-
sat de marbre, probablement procedent de la zona montsenyenca de Gualba, que té
una preparació de morter. Tot aquest paviment (lloses i morter) reposava damunt
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una fina capa de terra solta, amb petits fragments de pedra que anivella la roca mare,
retallada per tal de construir al damunt seu l’enllosat i les altres construccions que
envolten la galeria. Aquest enllosat sols es conserva en la zona nord-oest a tocar del
talús de la torre de l’homenatge, ja que segurament fou espoliat en els primers temps
d’abandonament del castell (UE 20004).

La cisterna (20100)

La cisterna central del pati d’armes és la més gran de tot el conjunt i recollia l’aigua
de pluja que provenia dels passos de ronda i terrats que l’envoltaven. La cisterna és de
grans proporcions: amida 12 metres de llarg per 5 d’amplada. La seva profunditat és
de 6 metres, per tant tenia una capacitat de 360.000 litres.

La construcció de la cisterna es féu retallant la roca mare: s’obrí una gran cavi-
tat just al centre mateix del pati d’uns 8,5 metres d’amplada per 13 de llargada, al
centre d’aquest gran esvoranc es construí la cisterna del pati d’armes. El parament
dels murs està bastit, a la part baixa, amb la roca mateixa del turó, l’esquist. Aquest
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parament està treballat en forma de carreus un xic irregulars i de gran mida, relligats
amb morter. La part superior de la paret de la cisterna, com també la volta, es troben
construïdes amb grans blocs de granit perfectament retallats, de forma rectangular i
també rejuntats amb morter. Com la resta de cisternes del castell el seu interior ana-
va recobert de morter hidràulic del qual se’n conserva gairebé la totalitat. A l’inte-
rior de la cisterna aparegueren grans blocs de pedra treballada procedents de la ma-
teixa coberta. La base o fons de la cisterna és de rajol rectangular i té pendent vers
la banda nord-oest. Justament en aquesta banda en el seu angle esquerre es troba el
conducte que connecta la cisterna amb el pou. És evident que el pendent serveix per
escolar millor l’aigua vers el pou.

L’excavació del reompliment situat entre la roca retallada i els murs de la cister-
na ens proporcionà material ceràmic dels segles xiii i xiv (diversos fragments de
verd i manganès català) que ens permet situar cronològicament la seva construcció,
en plena època de renovació i ampliació de l’estructura arquitectònica del castell.

El pou d’extracció (20043)

El pou d’extracció d’aigua de la cisterna es troba en el seu extrem nord-oest i té
pràcticament la seva mateixa fondària. Un dels avantatges per optar per aquest mo-
del podria ser el de deixar més amplitud al pati, fet que per a un castell és important.
No obstant això, hem d’observar que el pou presenta un conducte que ve de l’exte-
rior, concretament del talús (20054) i que devia vessar directament sobre el pou sen-
se depurar.

De moment no podem afinar amb exactitud la cronologia en què el conjunt hi-
dràulic va ser anul.lat. En el fons del pou, però, vam trobar un conjunt de càntirs i
poals que podríem considerar posteriors al segle xvi. Per damunt d’aquests atuells
ceràmics pràcticament remuntables, s’hi abocà gran quantitat de lloses de marbre
del terra del pati del segle xiv, fins gairebé reblir el pou.

Els pous de decantació (20200 i 20300)

L’aigua emmagatzemada en aquesta cisterna provenia de l’aigua de la pluja que da-
vallava dels teulats de les edificacions que envoltaven el pati cobert. L’aigua era 
recollida per mitjà d’una sèrie de canals ceràmiques que baixaven pels murs per des-
prés anar soterrades per sota del paviment enllosat del pati d’armes. Les canalitza-
cions desembocaven en un pou de decantació o dessorrador. D’aquests en trobem
dos, situats en cadascun dels extrems curts de la cisterna. Es tracta de dues estruc-
tures excavades a la roca, de forma rectangular. Al fons d’aquests pous se sedimen-
tava la sorra o altres impureses i l’aigua neta passava a la cisterna a través d’un ves-
sador de 18 centímetres d’amplada de boca, situat a la part més alta de la volta de
canó que cobreix tota la cisterna.
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El pou de decantació del sector S de la cisterna amida 2,30 metres d’amplada per
1,55 de llargada i 1,14 de fondària. El seu interior es troba recobert de morter hi-
dràulic a les parets i el fons és de rajoles de forma quadrada. Originàriament es tro-
bava cobert per una volta rebaixada de pedra (granit) amb una entrada de forma
quadrada situada en un extrem per on s’accedia al seu interior per netejar-lo. Des-
emboquen en aquest pou un total de tres boques d’entrada d’aigua que provenen de
les canalitzacions corresponents als canals núm. 1, 2, 3-4.

El pou de decantació del sector N de la cisterna amida 1,30 x 85 i 1,10 metres de
fondària i el paviment, a diferència del del pou S, era format per lloses de pedra.

Tant l’excavació del pou S, com la del pou N, no han aportat dades pel que fa a
l’època de construcció de les estructures. El pou S havia estat rebentat furtivament
en diverses ocasions, el pou N, tot i que es trobava intacte, estava reomplert de ter-
ra, sense cap presència de material ceràmic que ens aproximés una datació del re-
ompliment.

Les canals

En el sector excavat es descobrí un complex entramat de canalitzacions subterrànies
que portaven l’aigua que venia dels teulats, en direcció als pous de decantació i la
cisterna. En total aparegueren 6 canalitzacions de conducció d’aigua a la cisterna i
2 de desguàs en direcció a l’exterior del recinte. Aquestes canals presenten una ti-
pologia quasi idèntica, i únicament varia el tipus de coberta (amb lloses de pedra o
bé amb teula) fet que ens va fer pensar que foren construïts en un mateix moment,
seguint un esquema d’enginyeria planificat i força elaborat. Totes les canals es tro-
ben retallades a la roca mare, igual que la cisterna i els dos pous de decantació, i ori-
ginàriament l’enllosat de pedra o marbre de Gualba els cobria completament.

Les canalitzacions de recollida d’aigua, excavades fins ara, desemboquen en els
pous de decantació. Aquestes són estructures de secció quadrangular (excepte una
que és en forma de cubeta) i de traçat lineal, part de les parets i el sòl de les quals es-
tan impermeabilitzades amb morter hidràulic:

• La canalització núm. 1, és de desguàs i té una secció rectangular, amb reco-
briment de morter a la base i coberta amb grans lloses planes d’esquist, unides amb
morter.

• La canalització núm. 2 es troba situada arran de la paret interna del mur O del
claustre. Conservava encara les teules que la cobrien, disposades en embut. La sec-
ció, a diferència de les altres canals és en forma de cubeta i lleugerament més estre-
ta. El seu interior es troba completament revestit per una fina capa de morter.

• La canalització núm. 3 és de secció rectangular, amb recobriment de morter a
la base. També es trobava coberta originàriament, a l’igual que la canal núm. 1, amb
lloses de pedra plana, unides amb morter. Aquesta canal s’uneix amb la núm. 4, i
forma en el seu tram final una sola canal.

• La canal núm. 4 és de secció rectangular amb recobriment de morter hidràulic
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a la base. Aquest prové just de la cantonada dels murs S i E del claustre del pati.
• La canal núm. 5, és en realitat una canalització de desguàs procedent d’algun

punt del pati d’armes encara per excavar. Es tracta d’una estructura de secció rec-
tangular, sensiblement diferent de les descrites anteriorment, es troba construïda
amb petits fragments d’esquists relligats amb una gruixuda capa de morter, i la base
es troba revestida amb rajols. No es trobava cobert ni hi ha marques d’un possible
cobriment amb pedra.

• La canal núm. 6, està adossada a la paret externa de la galeria del porxo i en
contacte amb les canals 2 i 5.

• La número 7, recollia les aigües del talús del recinte sobirà i desguassava en
el pou de decantació nord.

• La número 8, va del talús de la torre de l’homenatge, al pou d’extracció d’ai-
gua de la cisterna.

La canal núm. 5 desembocava en una petita cubeta de secció quadrada retallada
a la roca i recoberta de morter hidràulic a la seva base. La canalització devia conti-
nuar per sota el mur O del porxo, en direcció a la galeria i al menjador. En el límit
d’aquest petit pou amb el mur del porxo aparegué una llosa de pedra dreta, de for-
ma rectangular, poc treballada, amb un forat circular descentrat. Aquesta permetia
el pas de l’aigua cap a l’exterior del castell, i travessava subterràniament el pavi-
ment de la cuina i el de la torre de planta rectangular de la muralla O del pati d’ar-
mes, en la base de la qual i des de l’exterior encara avui dia és visible una gran ca-
nal de desguàs, per on l’aigua eixia en cas de saturació a la cisterna central.

La sala menjador i la cuina (figura 4)

La sala menjador (àmbit 10100)

És un dels espais més ben conservats, raó per la qual ha estat el primer element a ser
restaurat. Actualment la sala està coberta i totes les seves obertures protegides.

Estratigràficament la sala no presentava gaires problemes, una lleugera capa hú-
mica i una capa de terres marronoses que donaven pas als diferents enderrocs de les
parets. Entre l’enderroc es van localitzar tres àrees on es van trobar les restes dels
tres arcs, amb dovelles de granit, que sostenien la volta de la sala. A grans trets po-
dem dir que una vegada extret l’enderroc s’arribà al paviment de rajola, que tenia
una lleugera preparació d’argamassa, assentada directament sobre la roca mare re-
tallada. Un altre element d’interès fou la doble paret del cantó est de la sala que
manca encara interpretar. En conjunt la totalitat de la sala es troba sobre la roca mare
retallada (com ens ho demostrà el petit sondeig d’1 m2), per sota el nivell de pavi-
ment on reposen les parets, que també són en contacte directe amb la roca. La sala
en la seva banda sud-oest té adossada exteriorment una torre quadrada, que és in-
dubtablement posterior a la resta de torres rodones del recinte del pati d’armes, que
a més a més lliguen, en els diferents angles, els panys de muralla, en comptes d’a-
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dossar-hi com aquesta. Per la banda nord es poden veure tot un seguit d’obertures
que donen al pati d’armes, concretament dos grans finestrals, amb arcs, brancals i
festejadors de granit, una porta central i una llar de característiques similars. La llar
de foc presentava terres cremades i un sol de rajoles cremades, a l’igual que part de
les pedres de la xemeneia, que tenia mostres clares d’acció del foc. Malauradament les
dovelles centrals de l’arc de la llar no es van trobar a la sala. Tots aquests elements ens
fan pensar que es tracta d’una de les sales més nobles del castell, probablement el
menjador. Tots els indicis apunten a creure que la zona residencial del castell es tro-
bava en el recinte del pati d’armes.

La paret sud-oest de la sala reflecteix les dues grans fases constructives del re-
cinte: la romànica i la gòtica. Efectivament una vegada la paret ha perdut el morter
que la revestia ha deixat al descobert un seguit d’espitlleres alineades i una línia d’ar-
rencament de coberta inferior als arcs que es veuen actualment. Consegüentment po-
dem dir que en el període romànic l’espai tenia una funció bàsicament defensiva. En
el gòtic s’anul.laren les espitlleres en doblar el mur per la seva cara externa. Segura-
ment arrebossaren amb morter les parets, i feren desaparèixer qualsevol indici de la
seva presència. També aixecaren la volta, que se sostenia amb els arcs que avui en-
cara podem veure parcialment, la qual cosa vol dir que van fer la muralla més alta,
construïren el pas de ronda per sobre i van fer la paret nord, amb les mateixes ober-
tures que ara veiem i que ja hem descrit (els dos finestrals amb festejador i la porta
d’accés). Consegüentment l’espai havia passat d’una funció defensiva a una altra de
residencial. La presència a la sala annexa d’una cuina amb una gran campana d’ex-
tracció de fums i les característiques de la sala (dimensions, llar de foc...) fonamen-
ten la hipòtesi que ens trobem davant del menjador del palau castell del segle xiv.

Evidentment, quant a materials la sala fou extraordinàriament escadussera, car
es tractava d’enderrocs fets sobre una sala prèviament buidada. Alguns fragments
de ceràmica grisa i vidriades i petits fragments de columnes sobre pedra calcària
nummulítica són els únics testimonis del període en què l’espai fou emprat. Els ni-
vells d’enderroc, d’altra banda, presenten material barrejat de totes èpoques.

La cuina (àmbit 10000)

La necessitat d’intervenir arquitectònicament en aquesta sala per evitar l’esfondra-
ment de les seves parets, féu recomanable la realització d’una excavació d’urgència.
Aquesta excavació ens permeté documentar l’ús d’aquesta sala com a cuina, per la
presència d’una gran llar, que amida 6,5 metres de llarg i 2,70 d’amplada i és deli-
mitada en la seva obertura per un arc de granit. En aquesta llar s’hi trobà un forn do-
mèstic que datem entre els segles xvi i xvii, a partir de la ceràmica (reflexos me-
tàl.lics, blaus d’aquest període) i una canal de desguàs per sota el paviment. El terra
de la zona de la xemeneia presentava tres tipus diferenciats de paviment, dos de ra-
jol, amb les rajoles amb diferent orientació, i un altre de central, empedrat. En l’ex-
trem oposat al forn es trobà el forat de sortida de la canal de desguàs (on va sortir un
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fragment de verd i manganès) i les restes abundants d’un foc. Els materials són
nombrosos: ceràmiques vidriades, bàsicament del xiv i el xv (entre les quals desta-
ca un plat de blau amb el perfil d’una cara de dona) i metalls...

Pel que fa a la seva paret sud-oest presenta característiques semblants a la de la
sala menjador: línia d’espitlleres, presència d’un arc per sustentar la coberta gòtica...

Per tant podem parlar de tres moments d’ocupació de l’espai. Un moment ro-
mànic, que com en el cas del menjador està relacionat amb les espitlleres, que tam-
bé van ser cegades en doblar el mur per l’exterior. Per tant, un moment defensiu. Un
altre moment gòtic que és quan es fa la llar de foc i la seva campana, la canal de des-
guàs, la volta amb arc i les obertures del mur oposat a les espitlleres (porta i fines-
tral). Finalment el tercer moment correspondria als segles xvi i xvii, quan es devia
construir el forn, actualment desaparegut.

Actualment hi ha una porta que comunica ambdues dependències. En els perío-
des estudiats l’única comunicació entre ambdós espais es feia per la galeria del por-
xo, que s’adossava a aquestes edificacions.

Cal dir també que no s’ha pogut precisar el període d’enderroc d’aquestes 
dependències. En el cas de la cuina, però, podríem dir que fou posteriorment al 
segle xvii.

Les capelles del pati d’armes (figura 5 i 6)

Com anirem veient en el pati d’armes del castell de Montsoriu, es localitzen dues
capelles, una de romànica i l’altra gòtica en espais annexos.

La capella romànica (àmbit 10600)

El 1198 apareix per primera vegada la capella de Montsoriu a la documentació. La
capella que esmenten els textos ja no és la petita capella preromànica, que s’ha tro-
bat en el recinte sobirà, sinó que probablement correspon a la capella romànica del
pati d’armes, recentment descoberta en el decurs de les excavacions arqueològi-
ques. Aquest primer document conservat ens informa que la capella estava dedica-
da a Sant Pere.

Aquest any Pons III de Cabrera aprova la propietat de Sant Pere de Montsoriu i
vol que li sigui afegit el que sigui necessari perquè sempre sigui allí establert un pre-
vere. Les notícies de Sant Pere de Montsoriu s’aniran repetint al llarg dels anys suc-
cessius. Així, pocs anys després, el 1205, en el testament de Guerau IV de Cabrera,
primer comte d’Urgell, s’esmenta entre altres l’església de Sant Pere de Montsoriu,
a la qual fa algunes deixes de masos i vol que sigui allí establert un prevere perpè-
tuament. El testament definitiu signat el 1223 estableix la mateixa voluntat pel que
fa a l’església i atorga una sèrie de vinyes situades a Montsoriu i a Riells.

El 1255 Guerau IV de Cabrera establí a la Verge Maria de Montsoriu 15 sous
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anuals sobre certs masos de l’entorn. La capella romànica de Montsoriu presenta
una capella lateral que podria correspondre a la de la Verge Maria de Montsoriu que
esmenta el document.

El primer prevere conegut de Montsoriu apareix en la documentació el 1261, de
nom Guillem. El 1269 ens apareix un nou prevere anomenat Anglès.

Més endavant, amb motiu de la dècima de les croades, el 1279 s’esmenta, com
a formant part de l’Ardiaconat de la Selva, la capella del castell de Montsoriu, que
paga 21 sous i 7 diners.

És precisament en aquest àmbit 10600 on probablement s’ubicava la capella de
Sant Pere de Montsoriu, com anirem veient. Cal dir també que a través d’aquesta
sala s’accedeix a la planta baixa de la torre angular, de planta circular, que defensa-
va l’angle sud-est del recinte murallat del pati d’armes.

L’excavació afrontà en primer lloc uns potents nivells d’enderroc. Una vegada
buidats, es detectà un sòl de calç, que era la preparació d’un paviment, probablement
de rajola. Aquí també es detectaren uns forats que no s’han pogut interpretar. Aquesta
pavimentació es relaciona amb el finestral gòtic amb festejadors. Per tant sembla obvi
que aquest primer nivell de circulació correspon a una estança gòtica. Un cop docu-
mentada es va procedir a excavar un reompliment de terra, que un cop buidat ens va
remetre a un altre paviment. Sembla evident que en el període gòtic per tal de cercar
el nivell de la cisterna i del pati porxat, reompliren aquelles estances romàniques que
quedaven molt per sota d’aquest nivell de circulació. Just a l’inrevés que en el menja-
dor i la cuina, on van haver de rebaixar la roca mare en tota la superfície de la sala.

En l’excavació del farciment situat per sota el nivell de pas de l’habitació va
aparèixer material ceràmic de finals del segle xiii i principis del segle xiv, que ens
en va datar perfectament la construcció en aquesta època, construcció que, per tant,
és coetània a la gran reforma del pati d’armes. Un cop excavat aquest reompliment
(d’una potència d’1,40 metres), aparegueren les estructures corresponents a una ca-
pella d’època romànica.

La capella romànica de Montsoriu és de planta senzilla, de forma rectangular
(10 metres de llargada per 3,5 d’amplada) formada per una sola nau amb capçalera
també rectangular. La capçalera s’orienta al NE, i es conserva encara la marca de
l’altar en el paviment; l’ara i les restes de l’altar no aparegueren. Aquestes podien
haver estat reaprofitades en la capella gòtica, cosa que, per altra banda, no es pot as-
segurar, llevat que en excavar la capella gòtica, es trobés l’ara o un altar que mar-
qués unes mides escaients per a aquesta.

La capçalera està separada de la nau per un esglaó que presenta un banc corre-
dor adossat a cada mur lateral de la nau. L’accés a la capella s’efectuava per l’angle
SO, mitjançant uns esglaons, i que coincideix amb el punt on se situarà la porta de
l’estança d’època gòtica. La llum entrava a la capella a través de dues finestres
de doble esqueixada situades a la part central dels dos murs curts de l’edifici, el mur de
la capçalera NE i el de capdavall de la nau SO. El finestral romànic d’aquesta paret
fou cegat en doblar el mur per la part externa, a l’igual que les espitlleres de la cui-
na i el menjador.
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El paviment de la capella és de morter. Les parets també estan recobertes de mor-
ter, que desapareix a partir del paviment gòtic. En l’arrebossat de la paret O de l’ha-
bitació, es descobriren una sèrie d’esgrafiats: conjunts de tres creus i una figura hu-
mana esquemàtica.

La coberta originària de la capella consistia en un teulat de dues vessants, amb
encavallada de fusta i coberta de teules. En el sobreaixecament de mur de la capça-
lera es conserva la marca de la coberta i de l’encavallada.

L’edifici presenta una capella lateral oberta en el mur O, amb accés des de l’ab-
sis o capçalera de la capella. Aquesta petita capella lateral es troba coberta amb vol-
ta de pedra, lleugerament apuntada, de la qual encara es conserven les marques
d’encanyissat constructiu. També en el mur O, dins la petita capella lateral, es con-
serva una finestra de doble esqueixada d’estil romànic, que dóna al que en el segle
xiv seria una de les galeries del pati porxat.

L’estil arquitectònic i els paral.lels trobats (Sant Andreu de Bastracà al municipi
de Beget i Sant Martí de Corsavell a Bassegoda) ens fan situar la construcció de la
capella de Sant Pere de Montsoriu en un moment entre finals del segle xii i princi-
pis del xiii, que s’anomena segon romànic.

A partir del material i de l’estratigrafia podem determinar tres moments crono-
lògics en aquest àmbit:

1. El primer d’època romànica ens reflecteix l’estructura de l’església (10620 i
10622).

2. Per sobre el paviment romànic trobem el farciment de preparació (10617,
10618, 10619, 10620, 10621 i 10623), on s’assenta el pis gòtic (10608), necessària-
ment sobreaixecat com hem explicat, per tal de tenir el pla de circulació escaient per
la remodelació gòtica del Pati d’Armes. El material aparegut en l’excavació d’aquest
farciment està format per material ceràmic i fauna. Pel que fa al material ceràmic, es
compon majoritàriament de grises medievals de cuita reduïda (76,9%), mentre que el
conjunt de fragments de ceràmica oxidada, representa únicament el 4,2% del total i
està format per vidrada en verd i manganès de producció catalana. Es tracta d’un con-
junt tancat que ens permet datar el farciment i consegüentment el pis de circulació,
entre finals del segle xiii i principis del segle xiv. Pel que fa a les ceràmiques grises
les formes globulars en perfil en S són les majoritàries. Les vores apareixen arrodo-
nides, algunes amb encaix per a tapadora, però també es donen vores lleugerament
bisellades. Les decoracions són en senzilles línies incises, generalment a bandes do-
bles. Les nanses són de cinta, amb algun cas de nansa de secció circular acabada en
apèndix. Les bases són invariablement planes, bastant primes al centre.

Les peces recuperades de verd i manganès corresponen a dues formes: un plat o
tallador i un pot de petites dimensions. El plat presenta la vora decorada en orla que
dibuixa una senzilla sanefa en semicercles i punt central (sanefa núm. 4, segons la
tipologia Cabestany/Riera, 1984).

3. L’enderroc de la dependència noble (10602, 10604, 10605, 10607). Aquest
es pot datar a partir del segle xvi. La presència de ceràmiques de reflexos metàl.lics,
blaus catalans, ceràmiques blaves de la ditada..., així ho demostra. També en aquest
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nivell va sortir un bon nombre de metalls (ferro i coure): tisores, ferradures, mànecs,
puntes de ballesta, sivelles, pinces, una guia de plom per a vitrall...

La capella gòtica (10700)

Amb la reforma arquitectònica del segle xiv, la capella romànica deixa de funcionar
com a tal i el culte es trasllada a l’estança contigua, sala que avui encara conserva
l’ull de bou, un finestral ogival i el campanar d’espadanya característic. La nova ca-
pella s’adapta millor a la nova distribució de l’espai que va representar la reforma
arquitectònica gòtica, i permet l’accés directe des del pati central del castell palau
gòtic. La documentació no ens informa d’aquest canvi d’ubicació que coneixem
gràcies a l’arqueologia.

En el segle xiv la capella de Sant Pere estava instituïda en benefici d’un preve-
re que vivia habitualment en el monestir de Breda, també al llarg dels segles xv i xvi
els capellans ja no resideixen al castell però continuen mantenint el beneficiat de
Sant Pere.

La capella gòtica de Montsoriu era el centre de la festa anual que tenia lloc al
castell, de la qual tenim notícies per aquesta època, però desconeixem si es produïa
en segles anteriors. En un document del 1462 s’esmenta que per la diada de Sant
Pere hom celebrava la festa major del castell i que acostumava a anar-hi molta gent.

Les notícies de Sant Pere de Montsoriu continuen més enllà de l’època medie-
val. El segle xvii el capellà beneficiat de Sant Pere de Montsoriu obtenia les rendes
de can Massaguer i de la casa d’en Malla de Sant Feliu de Buixalleu, i la tasca del
Rieral d’Arbúcies. La capella de Montsoriu va restar en funcionament fins ben en-
trat el segle xviii, doncs fins aquest moment encara es feien pagaments al capellà
beneficiat de Sant Pere.

Aquest àmbit o dependència no ha estat excavat en la seva totalitat, només dispo-
sem d’una informació arqueològica, que prové d’un sondeig de 1983, que es va ano-
menar cala de la capella. L’estratigrafia era força semblant a la de l’àmbit 10600. Un
primer estrat d’enderroc molt potent, que cobria el paviment gòtic, en aquest cas ben
conservat, ja que hi ha les rajoles. Per dessota es trobà un farciment amb petits pedri-
golets i amb material abundant. Cal palesar que la ceràmica en verd i manganès surt
per sota el paviment, juntament amb aquesta trobem, petxines, closca d’ou d’estruç,
restes de ceràmica grisa amb nanses d’apèndix i decoració acanalada, musclos, car-
gols, agulles de coure, fragments de plaquetes amb bany d’or, botons d’os, daus d’os...

Les estructures romàniques, situades sota el paviment gòtic de marbre 
del pati d’armes (20061 a 20068) (figura 7)

L’any 1998 s’inicià un sondeig per sota del paviment gòtic (20061) del pati d’armes,
que es va continuar l’any 1999. Els resultats foren força interessants. Per sota el pa-
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viment es detectava un nivell de farciment (20056) format per bosses de terres or-
gàniques i amb pedres de tota mida, amb carbons i teules, que recordaven la textu-
ra dels farciments gòtics dels àmbits 10600 i 10700. En aquests nivells es trobà ce-
ràmica en verd i manganès. En el sector proper al talús del recinte sobirà va
començar a emergir la roca mare ben aviat. Assentada sobre aquesta s’hi va trobar
una llar de foc, que estava encerclada per pedres. Aquesta estructura de combustió,
consistia en una capa de cendres (20069), la qual cosa és un bon indicador del seu
ús. Aquesta capa s’estenia fora del perímetre estricte de la llar (20070). Per sota d’a-
questes cendres hi havia la llar, pròpiament dita, que estava feta amb argila cuita
(20071). Després hi havia una capa de teules (20072), que actuava de refractari i fi-
nalment una de pedrigolets (20073). Relacionat amb la llar hi havia un paviment de
terra batuda (20065) amb abundància de petites pedres, que devia ser el sòl romànic
d’aquesta dependència, de la qual també es troba un mur (20066), les pedres del
qual no estaven lligades amb argamassa. Per sota d’aquest nivell, es va excavar fins
arribar a la roca mare amb resultats negatius.

Els nivells inferiors al paviment romànic van lliurar poc material: una sivella de
bronze i una moneda, concretament un òbol de billó de Pere I, de l’any 1213. Aques-
ta fou la darrera emissió del rei Pere I, ja que aquest mateix any morí a la batalla de
Muret. No obstant això la trobada de la moneda ens podria datar bé la construcció
d’aquest paviment romànic, que en cap cas seria anterior a aquesta data.

Visió general

Els elements excavats ens aporten ja una informació ben perfilada. En aquest sen-
tit es defineix un primer moment de construcció entre finals del segle xii i princi-
pis del xiii, en què inclouríem la capella de l’àmbit 10600 i l’estructura del pati
composta per la llar (20071), el mur (20066) i el sòl de terra batuda (20066). En
aquests elements excavats hi hauríem d’afegir els panys de muralla amb espitlle-
res. El segon moment seria la remodelació gòtica, que comprendria la sala noble de
l’àmbit 10600, la capella de l’àmbit 10700, la cuina, el menjador, la galeria del pati
porxat, la cisterna, el sistema de conducció d’aigües i el pati central. A aquests es-
pais excavats hauríem d’afegir els panys de muralles doblats, tot taponant les es-
pitlleres. Finalment els nivells d’enderroc que situaríem cronològicament a partir
del segle xvi.

Un element clau per determinar ambdós moments són les ceràmiques en verd i
manganès. Aquesta ceràmica només la trobem en els farciments del xiv. Per tant, els
nivells de finals del xii i del segle xiii, els podem datar per les monedes i per la no
presència d’aquestes ceràmiques.
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El barri o àrea de serveis annexa al castell

Aquesta àrea se situa entre el fossat del castell i l’anomenada torre de les Bruixes o
polvorí, que és una torre de guaita, separada alhora d’aquesta per un altre fossat. A
banda i banda d’aquesta zona es detecten restes de muralla, de manera que el recinte
pren una forma trapezial. No entrarem en detall sobre la funcionalitat d’aquest espai
ja que no ha estat suficientment excavat. Només disposem d’una petita cala (de 2 per
3 metres) feta l’any 1983, que donà, però, uns resultats parcials certament interessants.

L’estratigrafia força simple ens mostra 4 nivells. El primer era la capa húmica del
terreny boscós, la segona era un nivell de teules que marcava l’esfondrament del sos-
tre d’una construcció. Per sota d’aquest nivell aparegué un mur paral.lel al pany de
muralla oest del recinte. Associat a aquest pany una llar de foc de tipologia semblant
a la trobada al segle xiii al pati d’armes, però de dimensions més grans (2 per 1 me-
tres). El mur també era de factura semblant al 20066 del pati d’armes. El nivell que co-
bria aquestes estructures era un nivell orgànic amb abundància de restes faunístiques.

Quant a materials hi ha un predomini aclaparador de les ceràmiques grises. A
més a més, trobem dues monedes: un doblenc de Jaume I i un diner de tern de Jau-
me II.

Tot plegat ens situa en una cronologia situada entre el segle xiii i el primer quart
del segle xiv. A més a més, altres elements com la tipologia del mur o de la llar de
foc, així com l’escassetat de ceràmiques vidrades, reforcen la hipòtesi que les cons-
truccions esmentades de sota el paviment gòtic del pati d’armes i aquest poblat són
coetànies. D’altra banda la simplicitat de l’estratigrafia ens demostra que aquest re-
cinte només fou emprat durant aquest període i que no hi hagué posteriors ocupa-
cions d’importància.

El recinte jussà

El recinte jussà és el clos que ocupa la part més baixa del turó del castell. Aquest re-
cinte es troba defensat per quatre torres de planta rectangular i és on se situa la porta
d’accés al castell. Aquest recinte era l’únic àmbit del qual no teníem notícies arqueo-
lògiques i que, aparentment, no presenta cap tipus de divisió interna que permeti
apuntar-ne una funcionalitat. Fou per aquest motiu que s’optà per fer-hi una cala i
una rasa de prospecció el 1997 i dues rases més, l’una l’any 1998 i l’altra el 1999.

Dins la campanya de 1997 s’obrí una cala en el sector intern de la torre núm. 2,
la qual ja havia estat molt tocada pels furtius. Una part d’aquesta es perllongà en for-
ma de rasa en direcció transversal fins al talús de pedra del recinte del pati d’armes.

El nivell superficial es componia d’una terra molt fosca i trepitjada amb presèn-
cia de carbons que correspon a part de la base d’una antiga zona de carboneig de
mitjan segle xx. En general aquest nivell tenia una potència d’uns 40 centímetres i
cobria tots els estrats tant de la cala com de la rasa (UE 30001). Per sota aquest pri-
mer nivell aparegué un segon nivell de terra d’un color més clar amb presència de
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pedres més petites i fragments de teula. Aquest nivell és menys compacte que l’an-
terior i la terra és més solta (UE 30002). Un cop excavat aquest estrat aparegué un
reompliment de grans blocs de pedra i pedrigolam de gran potència, nivell visible en
el sector de la cala (excepte a l’interior de la torre) i que només s’endinsa un parell
de metres al sector de la rasa.

Malgrat que gran part de l’interior de la torre havia estat rebentada per l’acció
dels furtius, es pogueren recuperar restes del paviment originari de morter en la can-
tonada nord de la torre. Aquest paviment s’assentava directament sobre el reompli-
ment abans esmentat 30002. Per sota el nivell d’aquestes restes de paviment, en el
racó no tocat pel furtiu, es trobà una trinxera de fonamentació del mur nord de la to-
rre, en el qual aparegué un fragment de ceràmica decorada en verd i manganès (se-
gles xiii i xiv) (UE 30009).

Per sota el nivell d’abocament de grans blocs (UE 30003), apareix un estrat de
terra de color marró fosc on aparegueren ceràmiques d’època ibèrica (segles iv-iii
aC) (UE 30016). Aquest nivell cobria directament la roca mare.

Tant el nivell superficial com els nivells de reompliment de grans blocs (UE
30002 i 30003) es troben també en la zona de la rasa. Per sota aquest darrer nivell es
detectà un nivell de terra més orgànica de color marró fosc que correspon a la UE
30006 i que a l’extrem oest fa contacte amb la roca mare retallada a peu del talús del
pati d’armes. Per sota aquest nivell aparegué l’estrat 30017 format per terra de co-
lor marró clar. Finalment la UE 30018 correspon a un nivell de terra més orgànica
que passa per sota l’anivellament de pedres (UE 30003) i està en contacte amb la
roca mare (amb presència de ceràmiques d’època ibèrica).

L’any 1998 es va fer una segona rasa transversal en aquest recinte. El nivell su-
perficial estava compost per una terra molt fosca i dura, amb una potència d’uns 40
cm (UE 30001). Per sota aparegué un segon nivell de terra de color més clar, amb
presència de pedres de mida petita, menys compacte que l’anterior i la terra més sol-
ta (UE 30002). Per sota aparegué un nivell de paviment de morter que anava des de
la muralla del recinte jussà fins a tocar quasi la roca mare de la base del talús del re-
cinte pati d’armes, és a dir, de banda a banda del recinte. Per la banda del talús el pa-
viment de morter no arriba ben bé al contacte amb la roca mare, es perd i es con-
verteix en un paviment de terra batuda, amb petits fragments de morter. Aquest
paviment de morter és força compacte, de 5 a 8 cm.

Per sota el paviment de morter es detectà un nivell de farciment amb terra solta
i pedruscall que serví d’anivellament de la roca mare per tal de construir damunt seu
el paviment de morter

La cronologia és de difícil precisió encara que, per alguns fragments ceràmics
recuperats sembla que podríem datar la construcció d’aquest nivell de circulació in-
terior del recinte jussà entre finals del segle xiii i principis del xiv. Un altre fet que
s’ha de destacar és la trobada d’alguns fragments de ceràmica ibèrica, apareguts en-
mig dels nivells de farciment.

La rasa feta l’any 1999 aportà la següent estratigrafia: Una primera capa d’en-
derroc (UE 30030 i 30031) per sobre un paviment de terra batuda (UE 30033), que
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seria coincident per cota, amb el paviment de morter de calç de la cala de l’any 1998
i amb el que s’assenta sobre el 30002 del sondeig de 1997. Per sota aquest paviment
hi trobem un nivell de farciment (UE 30031) amb pedres, on es trobà un fragment
de ceràmica en verd i manganès que es correlacionava amb un altre trobat en el far-
ciment gòtic de l’àmbit 10600 del pati d’armes, que es troba just per damunt d’a-
quest sondeig del recinte jussà. Finalment el darrer nivell de farciment (UE 30032)
s’assenta sobre la roca mare i està farcit per grans blocs de pedra.

D’aquests sondejos es desprèn clarament que el recinte jussà fou bastit a co-
mençaments del xiv, ja que en tots els sondejos per sota la línia de paviment s’ha
trobat ceràmica en verd i manganès. Aleshores és fàcil suposar que en aquest perío-
de es decideix anular i prescindir del clos annex al castell i a la torre de les Bruixes,
per tal de construir el recinte jussà, que seria emprat com a mínim durant tot el se-
gle xiv i part del xv.
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Excavacions arqueològiques a l’església 
de Santa Maria de Veciana (Anoia)
EDUARD ARBÓS I VILA (PRÒLEG, DPC)

Introducció

Al febrer de 1999 es va fer el seguiment arqueològic de les obres de restauració de
l’església de Santa Maria de Veciana, encarregades per l’INCASOL i el Departament
de Cultura. Es van documentar totes les restes arqueològiques aparegudes en aixecar
el paviment de l’església, per tal de reposar-ne un de nou, i durant la realització del
seguiment d’un drenatge perimetral de l’església, es van localitzar a la cara nord de
l’edifici unes estructures. Arran d’aquesta troballa es va obrir una superfície més
gran, per tal de delimitar les restes arqueològiques, amb la finalitat de poder construir
el drenatge. A mesura que es va anar obrint més superfície va anar apareixent un con-
junt de restes arqueològiques de força entitat que finalment van impedir de fer les
obres de drenatge, tal com eren previstes, per tal de no malmetre les restes.

Santa Maria de Veciana és a uns 500 metres de la població que porta aquest ma-
teix topònim. Aquest jaciment està situat dins el municipi de Veciana (38,89 quilò-
metres quadrats i 163 hectàrees), més concretament a la petita vall tributària de la
vall de la Riera Gran o de l’Anoia (Mapa 35-15 (319). Situació: 31TCG738133).
Aquest municipi1 es troba al nord-est de la comarca de l’Anoia, situat entre els alti-
plans de Calaf i de la Segarra, i els vessants on neix el riu Anoia. Per arribar-hi cal
agafar la carretera N-II de Barcelona a Lleida fins a Jorba, allí ens hem de desviar
per la comarcal 1412 fins a Copons, on agafarem la carretera BV-1005. A un quilò-
metre, a peu de carretera trobarem l’església de Santa Maria de Veciana; el jaciment
és just al costat de l’església (figura 1).

1. Per obtenir més informació sobre el municipi de Veciana consulteu: Gran geografia comarcal de Ca-
talunya. Vol.5. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984, pàg. 449-453.
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Historia i antecedents de Veciana

Coromines, en el seu llibre Onomasticon Cataloniae3 ens diu que, etimològicament
parlant, Veciana és un abreujament de Villa Vettiana, masia d’un romà anomenat Ve-
tius; aquest nom és molt freqüent en les inscripcions renanes4 (sobretot del Baix Rin,
també a Bonn i a Metz), i se’l considera un nom de personatges provinents d’Itàlia.

El nom Vettius també és freqüent a la part sud de la península (Mèrida, Ciutat
Real, Herrera de Pisuerga...).5 Això ens indica que el personatge devia haver vingut
de fora de Catalunya ja que fins al moment no s’ha trobat a Catalunya cap inscrip-
ció amb el nom de Vettius, tot i que a uns tres quilòmetres de Veciana, més concre-
tament a Prats del Rei, es van trobar dues inscripcions romanes; una referida a Caio
VIBIO (entre els segles i i ii dC) i una altra referida a Caius VIBIUS LATRO.6
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2. Mapa tret de l’Institut de Cartografia de Catalunya.
3. Coromines, J. (1997) Onomasticon Cataloniae. Vol. 7. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, pàg. 449.
4. Algunes d’aquestes inscripcions es poden consultar a Dessau, H. (1979) Inscripciones Latinae Selec-

tae, Vol. 1-2-3. Chicago: Editorial Ares.
5. Aquestes inscripcions estan recollides a Abascal Palazón, J. M. (1994) Los nombres personales en

las inscripciones latinas de Hispania. Murcia, pàg.246 (Anejos de Antigüedad y Cristianismo; II).
6. Aquestes dues inscripcions estan recollides com a núm. 19 i núm. 22 en el llibre de Fabre, G.; Ma-

yer, M.; Roda, I. (1984) Incriptions romaines de Catalogne, n°1, Barcelone. Barcelona: Universitat Autòno-
ma de Barcelona, pàg. 53 a 62.

Figura 1. Mapa de situació de Santa Maria de Veciana i els altres jaciments 
antics del municipi 2.
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A part d’aquesta informació basada en el topònim i en les inscripcions, també
s’han trobat al municipi diverses restes arqueològiques anteriors al segle viii dC (les
quals no estan publicades, però que es poden consultar a la Carta arqueològica de
Catalunya) que corresponen a un tram d’una via romana a Sant Pere Desvim;7 a un
jaciment que és de l’Alt Imperi (segles i i ii dC) i també hi ha indicis d’una fase de
poblament al segle iv dC.8 (Figura 1)

En època medieval, quan es va encetar el segle x els comtats catalans s’estenien
des del riu Llobregat, resseguint el Cardener dirigint-se cap a la Serra d’Ares i el
congost de Collegats. Aquest eix marcarà la frontera entre la Catalunya comtal i els
dominis musulmans. En aquesta època la dinàmica interna dels comtats catalans ex-
perimenta un augment del pes de l’aristocràcia i alhora es produeix un enfortiment
del poder musulmà amb la creació del califat el 929. Entre ambdues zones hi havia
una franja fronterera, una terra de ningú, dins la qual s’inseria l’Anoia.9 Durant la
relativa estabilitat de principis del segle x els comtes catalans procuren afavorir
l’establiment de pagesos en aquesta franja fronterera tot engegant una repoblació de
la zona. En realitat el pes d’aquesta repoblació el duu una aristocràcia que cada ve-
gada va assumint més quotes de poder que comporten un progressiu afebliment del
poder comtal, amb la consegüent fragmentació que caracteritzarà el feudalisme. En
aquesta repoblació participen els comtes, grans famílies nobiliàries, grans senyors
eclesiàstics i grans monestirs. La repoblació es fa mitjançant els castells termenats.10

Superats aquests, vers el primer quart del segle xi es culmina la repoblació de tota
la comarca. És ara quan toca estructurar tota la zona mitjançant la delimitació de la
jurisdicció dels diferents senyors que hi van actuar, al mateix temps que s’ha de con-
solidar l’establiment i la rompuda dels espais agrícoles i els règims de tinença i ex-
plotació de la terra.

La repoblació, doncs, no ha estat una acció unitària, d’aquí que l’Anoia no pre-
senti unitat com a comarca i que se’n diferenciïn tres zones: l’Anoia segarrenca, la
Conca d’Òdena i l’Anoia penedesenca. A banda dels diferents trets geogràfics de ca-
dascuna, l’acció repobladora provocarà que aquestes zones, grosso modo, s’identi-
fiquin amb tres entitats territorials diferents. Els castells de la zona meridional for-
maran part del comtat de Barcelona que ocuparà 325 quilòmetres quadrats i que
encabeix els actuals termes de Masquefa, el Bruc, Pierola, Piera, Cabrera, Capella-
des, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Vilanova del Camí, Carme, Orpí,
Santa Maria de Miralles i la Llacuna; a la zona central i septentrional es vincularan
al comtat de Manresa que era una marca del comtat d’Osona de 500 quilòmetres
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7. Per tenir-ne més informació, consulteu l’inventari de la Carta Arqueològica de Catalunya.
8. Per tenir-ne més informació, consulteu el número d’inventari 05.33.02 de la Carta Arqueològica de

Catalunya.
9. Sobre l’estructura de l’Anoia, vegeu Sabaté, Flocel (1992) «Estructura socio-econòmica de l’Anoia.

Segles x-xiii». A: Acta Medievalia, núm. 13,. Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Historia, 1992,
pàg. 175 a 238.

10. Castells que funcionen com a nucli rector d’un terme al qual en alguns casos donen nom i sobre el
qual exerceixen la jurisdicció, alhora que exerceixen funcions defensives especialment quan s’enceten, a fi-
nals del segle x - principis de l’xi les ràtzies d’Almansur primer i després d’Abd-Malik.

Trib.Arqueo99-00 Final03  3/12/03  8:51  Página 227



quadrats mentre que l’extrem nord-occidental restarà sota domini del comtat de
Berga que també era una marca, però, del comtat de Cerdanya que només ocupava
40 quilòmetres quadrats compresos entre Castellfollit de Riubregós i Pujalt, i que
poc a poc, es veurà comprimida per l’expansió dels comtats de Manresa i Urgell.11

Veciana, doncs, s’insereix dins l’àrea del comtat d’Osona – Manresa. La histo-
riografia tradicional presenta les actuals terres de l’Anoia com a frontera entre amb-
dues realitats, insistint en una línia fronterera de nord a sud basada en els castells de
Calaf, Veciana, Jorba, Òdena, Tous, Orpí, Carme i Masquefa. De ser acceptada
aquesta teoria, el caire fronterer de l’Anoia quedaria encara més reforçat, tot mati-
sant l’escassa importància d’aquesta àrea, ja que en cap moment no és un obstacle
per a la seva repoblació.12 Segons aquesta hipòtesi, Veciana formaria part de la xar-
xa defensiva musulmana.

El nom del castell serà el que adoptarà el municipi naixent que sorgirà entorn
d’aquest. Aquest castell, a l’època medieval, englobava els castells de Miralles,
Montfalcó i Segur amb les seves parròquies respectives i les entitats menors de San-
ta Maria del Camí, Castellnou del Camí, Durban, Vilamajor, Sant Pere Desvim, Ru-
biola, Balsareny de Segarra o Balsarell, la Clau de Miralles i el Còdol o la Calçada.
No es pot parlar d’un terme unificat o d’una evolució comuna, puig a l’edat mitjana
funcionaven com a entitats sense cap lligam entre elles. La seva aglutinació en un
mateix terme no es produeix fins al 1840.

L’evidencia documental, però, no ens parla del castell de Veciana fins al 1027-
103013 quan apareix com a domini dels Balsareny, tot i que altres els documenten
vers el 1045.14 Aquest castell formava part de la xarxa de castells termenats que el
comtat de Manresa tenia a la comarca de l’Anoia. En aquesta data Bernat Guifré de
Balsareny deixa el castell de Veciana a la seva dona Guasca, i quan aquesta mori,
vol que el castell passi a mans de la seu de Vic, fet que s’esdevé el 1089. Posterior-
ment el bisbe de Vic infeudà el castell a Ramon de Cervera. El castell ens apareix
documentat el 1096. Al segle xii passa a domini dels Alamany fins que el 1210 l’ob-
té el monestir de Santes Creus. El 1392 consta com a integrant de la baronia de Se-
gur, una entitat menor dins els dominis del vescomtat de Cardona.

L’església de Santa Maria de Veciana està situada en una petita vall de l’Anoia i
formava part de l’antic terme del castell. Les seves funcions parroquials consten al
bisbat de Vic en dos documents de 1025 i 1050, i el 1081 n’apareix un capbreu dels
béns pertanyents a l’església atorgats per Ramon Berenguer I i Almodis, ja que
aquests apareixen com a donants dels delmes i primícies de totes les dominicatures
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11. Sabaté, Flocel (1992) «Introducció al marc geogràfic i històric de l’Anoia». Catalunya Romànica.
Vol. 19. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, pàg. 304.

12. Sabaté, Flocel (1992) «Introducció al marc geogràfic i històric de l’Anoia». Catalunya Romànica.
Vol. 19. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, pàg. 304.

13. L’Anoia. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Vol. 7. Barcelona: Departament de
Cultura. Generalitat de Catalunya, 1997, pàg. 222-223.

14. D’autors diversos: (1992) «Castell de Veciana». Catalunya Romànica. Vol. 19. Barcelona: Fundació
Enciclopèdia Catalana, pàg. 517 - 518. Autors diversos (1976) Els castells catalans. Vol. 5. Barcelona: Rafel
Dalmau Editor, pàg. 432 - 442.
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que els comtes tenien als termes de Veciana, Montfalcó, Pubiola, Miliú i Benviure.
Tenia com a sufragànies les esglésies de Sant Pere de Montfalcó el Gros, al castell
de Montfalcó, la capella de Sant Gabriel i la capella de Santa Llúcia la Rubiola.

L’església actual

L’església actual respon a una obra romànica datada a finals del segle xii15 (tot i que
actualment està emmascarada per un seguit de reformes) consta d’una única nau co-
ronada a llevant per un absis semicircular que s’uneix mitjançant un ampli espai
presbiterial, que fa la degradació entre els dos cossos de l’edifici.

La volta de mig punt de l’edifici romànic (que es recolzava en una cornisa este-
sa als murs perimètrics) va caure i fou reemplaçada al segle xvii per una de nerva-
cions gòtiques.

L’absis està cobert per una volta d’un quart d’esfera que es tanca amb la super-
posició de filades concèntriques. El parament intern de l’absis es descarrega mit-
jançant tres arcades que s’endinsen cap al mur, les quals també són presents als
murs laterals que delimiten el presbiteri, a manera de cor.

Cal destacar la porta oberta a la façana sud de l’església, ja que conserva 
l’estructura romànica, exceptuant les dues columnes i els capitells on recolza l’ar-
quivolta, que són de construcció moderna. Està formada per tres arcuacions esglao-
nades de mig punt, amb decoració esculpida a l’arcuació central, tant a l’arc pròpia-
ment com a les impostes, d’estructura poligonal, sobre les quals se sosté.16 La
portalada té una arquivolta i elements escultòrics que indiquen que es va fer igual
que l’església, vers el segle xii.

El 1936 es va ensorrar l’antic campanar de la torre, i es va reemplaçar per una
moderna espadanya doble de factura neoromànica.

Per acabar convé dir que als anys setanta es va excavar el que ara és el pati (atri)
modern i sabem que s’hi van trobar morts (encara es veu algun os al tall) però no en
sabem res més, ja que no s’ha trobat constància de la intervenció que s’hi va fer.

Treballs d’excavació

Els treballs d’excavació es van desenvolupar en dos àmbits ben diferenciats; el pri-
mer va ésser a l’interior de l’església parroquial, i el segon a la part nord de l’es-
mentada església.

L’excavació de l’interior de l’església (figura 2) es va limitar a la zona sud de la
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15. Gran geografia comarcal de Catalunya. Vol. 5, Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984,
pàg. 450. Catalunya romànica. Vol. 19. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992, pàg. 519 a 522. L’Anoia. In-
ventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Vol. 7. Barcelona: Departament de Cultura. Generalitat de
Catalunya, 1997, pàg. 223.

16. Catalunya romànica. Vol. 19. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992, pàg. 520.
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nau i tota la capçalera. Primer es va treure l’enderroc que hi havia sota el terra de
l’església actual. Sota l’enderroc es va trobar una capçalera més antiga, un banc que
recolza en l’estructura de l’església i les restes de la possible fonamentació de l’es-
glésia actual. Dins l’enderroc vam trobar poc material ceràmic, que era molt modern
i que segurament corresponia a alguna refecció de la nau de mitjan segle xx.

La possible capçalera que va sortir estava tota lligada amb argamassa de calç. Al
costat oest de la capçalera hi havia un rectangle de 2,15 metres de llargada per 1,50
d’amplada, aquest rectangle estava reblert per una terra de color vermell barrejada i
matxucada amb calç. Aquest rectangle l’hem identificat com una cripta.18

Aquesta capçalera estava tallada per un enterrament posterior.
També cal destacar dues pedres calcàries incrustades verticalment al terra (a poc

més d’un metre de la capçalera) que podrien correspondre a una tomba.
A la banqueta de fonamentació de l’església actual es va trobar una pedra calcà-

ria (de 39 centímetres de llargada per 15 centímetres d’amplada) que estava estu-
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17. Planta feta per Pròleg d.p.c.
18. Aquesta apreciació l’hem poguda fer, tot i que no ho vam poder excavar, perquè entre les pedres que

tancaven aquesta estructura i havia escletxes, i vam poder comprovar com hi havia un buit d’almenys un me-
tre i mig.

Figura 2. Planta de les restes de l’església i de les restes medievals.17
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cada i pintada de color vermell amb línies negres (figura 3). Aquesta pedra corres-
pondria a una cantonada d’una església més antiga a l’actual.

Tot i que no es va poder excavar tot l’interior de l’església, atès que les obres no
afectaven el subsòl (només restituïen el paviment), ens ha estat possible saber que
l’església es va construir damunt d’un edifici anterior, al qual devia pertànyer la pe-
dra estucada i pintada trobada en els fonaments com a element reaprofitat. També
d’aquesta antiga construcció, podrien provenir els capitells i els arcs reaprofitats
que es troben a la porta de l’església i que originàriament, devien configurar un arc
ultrapassat (de ferradura).

Fora de l’església hi ha restes de com a mínim dues fases constructives; una d’è-
poca medieval i una altra possiblement d’època paleocristiana.

Les restes constructives d’època medieval (figura 2) que es van identificar eren
una gran estança rectangular de 10 metres de llargada per 6 metres d’amplada.
Aquesta estança estava compartimentada en dues parts; a la seva part sud hi ha uns
esglaons i uns estrats cendrosos, i a la part nord trobem una estructura, quadrada per
la part de fora i circular per dins, i que mesurava 1,50 metres d’amplada per 1,50 de
llargada. No sabem el que era, però es pot descartar una cisterna o algun lloc per em-
magatzemar líquids, ja que la part interior no està ni treballada, ni allisada, ni arre-
bossada... També es pot descartar que sigui un lloc per fer foc o un dipòsit de cen-
dres, ja que la cara interior no estava ni cremada ni hi havia cendres enlloc.

Aquesta estança no es conserva del tot, ja que en la seva part nord està tallada pel
mur del cementiri actual. També cal dir que l’estança té en la seva part nord un an-
nex, que continuava per sota dels límits de l’excavació i que no vam poder excavar.

Totes aquestes estructures estan construïdes amb pedres calcàries lligades amb
terra.20
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19. Fotografia feta per Pròleg d.p.c.
20. No té argamassa de calç com les estructures més antigues.

Figura 3. Pedra estucada i pintada trobada a l’interior de l’església de Santa Maria 
de Veciana.19
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Tota aquesta estança estava coberta per un enderroc.21 Les restes ceràmiques que
surten als enderrocs són bastant homogènies; totes són ceràmiques reductores (mol-
tes a torn i alguna a mà); quasi tots els fragments són informes, i els que tenen for-
ma són formes obertes; bols, cassoles o olles (alguna amb un encaix per posar una
tapadora). A partir d’aquestes peces ens situaríem en una cronologia molt ampla,
però pel conjunt es podria datar entre el segle xiii i el xiv. Tot i que també cal es-
mentar que ens vam trobar alguna ceràmica més moderna.

D’aquest enderroc destacarem tres fragments de ceràmica grisa (figura 4) a torn,
molt ben fetes, que pertanyen a una forma tancada (possiblement una gerreta).
Aquestes tres peces tenen dos tipus de decoració; a la part superior és incisa, i a la
part inferior hi ha una decoració estampada en forma de creu, aquesta forma de creu
és bastant rara en aquesta mena de ceràmica, i ens fa pensar que la datació d’aques-
tes ceràmiques aniria des de Constantí (segle iv) fins al segle vii.22
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21. Aquest enderroc es va subdividir en dues part en arribar al mur mitger per poder diferenciar el mate-
rial que sortia a cada part, tot i que sabem que tot era un únic enderroc.

22. Per aquest tipus de ceràmica es pot consultar diferents publicacions, com Aquilué Abadias, X
(1993) «Las cerámicas finas de los niveles tardo-romanos». A: Archivo Español de Arqueologia n° 165, Ma-
drid, pàg. 117 a 150. Autors diversos (1996) «Taula rodona contextos ceràmics d’època tardana i de l’alta Edat
Mitjana (s. iv-x)». A: Arqueomediterrània n° 2, Madrid. Blasco, J; Escrivà, V; Soriano, R (1992) «Assaig
de síntesi del panorama ceràmic de València a l’antiguitat tardana». A: III Reunió d’Arqueologia Cristiana
Hispànica (Maó 1988). Barcelona, pàg. 357 a 373. Cal destacar el llibre de Macias Solé, Josep Maria (1999)
La ceràmica comuna tardoantiga a Tarraco. Tarragona: Tulcis (Monografies Tarraconenses).

23. Dibuixos fets per Pròleg d.p.c.

Figura 4. Ceràmica paleocristiana de Santa Maria de Veciana.23
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També cal dir que en aquest enderroc es van trobar un total de 40 fragments de
restes òssies, de les quals se n’han pogut identificar 13 (figura 5).

Sota l’enderroc va sortir, a la part sud (a més dels esglaons) un seguit d’estrats
amb una gran quantitat de cendres, i també va sortir una llar.

Cal dir que no es va poder excavar res de totes aquestes cendres (només vam fer
una petita cala en què ens va sortir un tros d’opus signinum).

La fase més antiga del jaciment no es va poder excavar i el que es va trobar cor-
respon a un conjunt d’estructures (totes lligades amb argamassa de calç), cinc enter-
raments i diverses clapes d’opus signinum, que no es poden lligar entre si, perquè no
hi ha relació física entre les unes i les altres.

Quant a les estructures, vam poder identificar unes quantes estances, quasi totes
tallades i destruïdes, però que ens deixen entreveure un mur principal del qual sur-
ten els altres murs secundaris que formen les estances (figura 6).

D’aquesta fase cal destacar un paviment d’opus signinum, ja que els altres tros-
sos no estan ni tan allisats ni tan polits com aquest.

Dels enterraments es pot dir que els dos que hi ha a dins de l’edifici són bastant
petits (fan un metre de llargada) i que segurament corresponien a un nadó. També
cal destacar un enterrament fet amb opus signinum, aquest (no es va poder excavar)
tindria paral·lels amb uns altres enterraments que es van excavar a València, però
s’ha de ser molt prudent en aquest punt (i més si no es va ni excavar).

A la part est de l’edifici trobem una altra tomba que està feta de pedra sorrenca;
aquesta es va trencar quan es devia fer el desguàs, ja que es van trobar trossos de la
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24. Aquesta anàlisi ha estat feta pel senyor Xavier Gomez i Flix, becari de la secció de Prehistòria, His-
tòria Antiga i Arqueologia de la Universitat de Lleida.

Núm. d’inventari Definició Espècie Edat

VEC-99.1.15 Dent Èquid Adult
VEC-99-1-18 Metàpode Humana Adult
VEC-99-1-21 Astràgal esquerre Humana Adult
VEC-99-1-23 Astràgal dret Humana Adult
VEC-99-1-47 Mandíbula Porc mascle Subadult
VEC-99-1-48 Cap de costella Humana Adult
VEC-99-1-51 Metatars tercer esquerre Porc Mascle Subadult
VEC-99-1-56 Húmer esquerre Humana Adult
VEC-99-1-57 Mandíbula Porc mascle Subadult
VEC-99-32-8 Húmer dret Au Indeterminada
VEC-99-32-9 Húmer esquerre Au Indeterminada
VEC-99-32-10 Ulna Au Indeterminada
VEC-99-35-108 Banya Cérvol Indeterminada

Figura 5. Anàlisi de la fauna que va sortir a l’enderroc.24
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tapa pels costats; aquesta tapa era de doble vessant i estava treballada tant a l’inte-
rior com a l’exterior.

Fora del recinte més antic es van trobar dues tombes més; aquestes eren de llo-
ses i eren les úniques que estaven orientades de nord a sud (les altres estan orienta-
des d’est a oest).

Aquesta quantitat de tombes que van sortir (pel poc tros que es va excavar) ens
fa pensar que les estructures més antigues podien ser d’una església o lloc de culte,
o que potser hi tenien relació.

D’aquesta fase (ja que no la vam poder excavar) no ens va sortir cap fragment
de ceràmica, però sí que hi havia trossos esmicolats de sigil·lada als opus signinum
que hi havia. Així, per la poca informació que tenim, direm que aquesta fase es pot
datar (de moment) entre els segles i i iv després de Crist.

Conclusions

En general, cal dir que el jaciment ofereix una gran quantitat d’indicis que apunten
a uns vestigis d’època paleocristiana i fins i tot més antics.
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25. Planta feta per Pròleg d.p.c.

Figura 6. Planta de les restes paleocristianes.25
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El jaciment de Santa Maria de Veciana ha aportat moltes preguntes i poques res-
postes. Hi va haver un establiment d’època paleocristiana? Aquest establiment era
religiós? Hi ha una continuació entre els vestigis antics de l’església que es van tro-
bar i els actuals? Aquestes són unes quantes preguntes que només es podran res-
pondre si es continua excavant el jaciment, ja que aquest no es va excavar en la seva
extensió total ni en la seva potència estratigràfica. Esperem que en futures excava-
cions aquests indicis es puguin confirmar i puguem parlar d’un jaciment paleocris-
tià a l’Anoia.
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Can Diví (Sant Boi de Llobregat, 
Baix Llobregat)
MARIA-LLEDÓ BARREDA, ANA MAR SÁNCHEZ 
I GREGORI GUTIÉRREZ

Introducció: la gestió de les excavacions arqueològiques urbanes

El primer contacte de Sant Boi de Llobregat amb el món de l’arqueologia va ser re-
alment sorprenent. L’any 1953 s’iniciaven els treballs que van permetre la desco-
berta de les termes romanes.

Aquest jaciment va ostentar el monopoli de la recerca arqueològica fins l’any
1980, moment en què s’inicia el procés ascendent de les intervencions arqueològi-
ques d’urgència: el 1980 a la plaça de la Constitució, el 1981 a l’interior de l’esglé-
sia parroquial i el 1983 al camí Vell del Llor.

L’any 1984, i fruit de la concessió al Baix Llobregat d’un Pla Contra l’Atur, cen-
trat bàsicament a la nostra població, es va excavar en vuit sectors que afectaren tres
jaciments arqueològics urbans: la Muntanyeta, el barri Antic i l’antic barri de Sant
Pere.

Al marge del Pla Contra l’Atur, tan sols es van fer dues excavacions d’urgència
(entre 1984 i 1986). L’any 1989/1990 s’iniciarà un procés de relectura de les termes
romanes, pas previ als treballs que donaran lloc al projecte de cobriment del monu-
ment i a la seva adequació museística. Treballs que finalitzarien l’onze de setembre
de 1998, data en què les termes romanes van ser inaugurades al públic.

El mes de maig de 1990 es crea el Departament de Patrimoni Cultural, amb l’ob-
jectiu de protegir i conservar, documentar i estudiar, difondre i dinamitzar el patri-
moni cultural de Sant Boi de Llobregat. Evidentment, dins aquests objectius del
Departament es troba tot el que està relacionat amb el patrimoni arqueològic.

En paral.lel es produeix un fet important per la seva incidència en la gestió del
patrimoni arqueològic. El Pla Especial i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Pa-
trimoni Arquitectònic de Sant Boi de Llobregat (que inclou un Pla Especial i Catà-
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leg de Protecció i Rehabilitació del Casc Antic), va ser aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 20 de juny de 1990 i es va publicar al BOPB
el 12 de novembre de 1990. El Pla Especial es va tramitar conjuntament amb una
modificació del Pla General Metropolità que va ser aprovada finalment en data 10
d’abril de 1990 i publicada al DOGC el 29 d’octubre de 1990.

El Pla Especial i Catàleg contempla 15 jaciments arqueològics amb fitxa pròpia
que, des de l’any 1998 s’han incorporat al Catàleg del Patrimoni Cultural Català
(s’adjunta còpia del Certificat). Les determinacions del Pla Especial i Catàleg res-
pecte a les Àrees d’Expectativa Arqueològica, estan recollits als articles 10è, 16è i
19è. Articles que defineixen les característiques de les AEA i els procediments a se-
guir en cas d’actuació.

L’existència del Departament de Patrimoni Cultural, juntament amb els instru-
ments normatius de gestió que proporciona el Catàleg i Pla Especial, han permès, al
llarg dels anys la realització, supervisió i seguiment de la recerca arqueològica. Des
del 1991 han estat fetes 30 excavacions de tipus preceptiu, principalment dins del
jaciment del Barri Antic, on hi ha un fort moviment urbanístic i de rehabilitació d’e-
dificis antics. D’aquestes 30 intervencions, 8 han estat finançades per l’administra-
ció local, 1 per l’administració autonòmica, i 1 per la Diputació de Barcelona, 1 per
l’administració metropolitana i 19 per la iniciativa privada.

Un element que s’ha de destacar en aquest període ha estat la concessió, des de
l’any 1996, de 4 plans d’ocupació (INEM - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat)
dedicats íntegrament a arqueologia. Aquests plans han estat formats per un arqueò-
leg o una arqueòloga i quatre auxiliars d’excavació (plans d’ocupació dels anys
1996, 1997 i 1998). El Pla de 1999 ha estat format per tres arqueòlegs i 6 auxiliars
d’excavació.

Els recursos humans dotats pel Pla d’Ocupació, juntament amb alguns recursos
d’infraestructura, han permès la realització de recerques arqueològiques d’entitat.
Així, s’han excavat quatre jaciments importants: Fonollar i Can Barraquer, l’any
1996; Can Diví, el 1997 i el 1998-1999 i Can Cabaler / Hort del Rector, el 1999-
2000.

CAN DIVÍ: un exemple de gestió

L’edifici de Can Diví es va enderrocar, sota la supervisió d’un arqueòleg contractat
per l’Ajuntament, a finals de gener i inicis de febrer de l’any 1991. Es van recupe-
rar elements arquitectònics i conservar in situ restes arqueològiques (part superior
de dues arcades). Prèviament a l’enderroc es va fer un reportatge fotogràfic i es va
contractar la realització de l’aixecament topogràfic de l’edifici.

A mitjan febrer del mateix any es va fer una prospecció per georadar amb l’ob-
jectiu de detectar la presència d’estructures al subsòl. La prospecció va donar un re-
sultat positiu, i es van identificar un important nombre d’anomalies possiblement
associables a restes arqueològiques. Les anomalies concretaven quatre orientacions
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definides de les que tan sols dues eren conegudes. Aquestes conclusions ratificaven
la documentació històrica escrita que parla de l’existència d’un convent de monges
jerònimes d’època moderna.

En manifestar-se la voluntat de construir a la totalitat de la finca, i motivat per
l’evident interès de les restes arqueològiques presents al jaciment i de les «evidèn-
cies» reflectides a la prospecció per georadar, es van fer dues campanyes d’inter-
vencions arqueològiques promogudes per l’Ajuntament de Sant Boi i amb la col.la-
boració del propietari de la finca. Així, entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de
1997 i entre l’1 de setembre de 1998 i el 31 de març de 1999, un equip de treball for-
mat per una arqueòloga i quatre peons (Plans d’Ocupació Ajuntament - INEM) va
fer la recerca arqueològica.

Les recerques arqueològiques han posat al descobert part d’un edifici d’origen
baixmedieval (segle xiv) superposat a un altre del segle xi-xiii. Aquest edifici esta-
va adossat a la muralla que flanquejava el portal del Pont de la Vila.

Durant el procés de recerca arqueològica es va posar de manifest, des del punt
de vista tècnic, la coincidència de criteris (entre tècnics de Patrimoni Cultural, l’À-
rea Territorial i l’arqueòleg territorial de la Generalitat de Catalunya) sobre l’interès
de la conservació in situ de les troballes arqueològiques, en diàleg amb el projecte de
construcció d’un edifici a sobre i amb la possibilitat de dinamització i visita d’a-
quest conjunt arqueològic. Experiència nova a Catalunya (en la seva vessant de
col.laboració administració pública i iniciativa privada) i que podria servir de model
per a altres experiències similars a la nostra ciutat i, fins i tot, a la resta de Cata-
lunya.

El propietari va manifestar, des del primer moment, el seu interès en la propos-
ta i la va rebre amb entusiasme. Es van iniciar converses –propietat i responsables
polítics– encaminades a plasmar en un conveni de col.laboració els objectius plan-
tejats. En paral.lel s’iniciava tota la tramitació administrativa de concessió de la lli-
cència d’edificació. Aquest procés, iniciat l’any 1999 encara està en curs de resolu-
ció, motivat per la lentitud en la tramitació administrativa. No obstant això, sembla
que al llarg d’aquest any es posarà fi a tota la paperassa i es podran iniciar els tre-
balls de construcció d’un nou edifici d’habitatges en comunió amb la conservació i
dinamització, d’un conjunt arqueològic de força interès.

Aproximació històrica a l’edifici de Can Diví

Les dades històriques de què disposem corresponen al segle xviii i xix, tot i que la
casa va ser construïda al segle xiv sobre un edifici més antic dels segles xi-xiii. Al
segle xviii la casa era coneguda com de les monges jerònimes que l’havien adquiri-
da amb posterioritat al 1716. Al cadastre de 1736 surt classificada com una casa de
primera classe. Tenim una notícia de tradició oral i recollida a les memòries de Pau
Porcet que recorda que, entre el 1813 i el 1814, quan els francesos van fer marxar
les religioses de Barcelona, les monges del convent de les jerònimes van venir a la
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casa de Sant Boi, extrem que no hem pogut comprovar amb cap altra font d’infor-
mació. El que sí sabem per la documentació és que l’any 1822 la casa la tenien llo-
gada a Maria Estrada i que l’any 1843, sent-ne masover Tomàs Estrada (potser fill
de l’anterior), una riuada va afectar el clos de la propietat de les monges.

El clos de les monges tancava un hort, al costat del qual n’hi havia d’altres de di-
ferents propietaris del mateix barri del Reial i del barri de Sant Pere, coneguts ante-
riorment com els horts del Castell, que estaven regats per l’aigua del molí propietat
del senyor del Castell, situat a la punta del camp del clos de les monges, en direcció
a Castelldefels. La toponímia actual recorda aquests antics horts amb el carrer dels
Horts.

L’any 1826 encara estava en peu l’arcada de mig punt del final del carrer del
pont, una de les portes d’entrada a la població i que es trobava adossada a la casa de
les monges. Avui en dia només se’n conserva l’arrencament.

L’any 1861, les monges jerònimes continuen inscrites com a propietàries de la
casa i no en tornem a saber res fins que entre finals del segle xix i inicis del xx es
construeix Can Diví, que va ser enderrocat l’any 1991.

Un altre tipus de notícies que fan referència a aquest indret són les inundacions,
de vegades virulentes. En temps de Tomàs Estrada dues riuades consecutives es
menjaren part del clos de les monges jerònimes, segons recullen les memòries de
Pau Porcet. Durant una nova riuada, es va enfonsar una casa del final del carrer del
Pont.

La intervenció arqueològica de 1997

Durant l’any 1997 es van fer dues intervencions al solar de Can Diví, la primera a 
la zona sud i amb caràcter d’urgència i la segona a la zona nord, feta amb un pla 
d’ocupació. El solar havia estat dividit en dos sectors, sud i nord a partir del mateix
projecte d’urbanització en què es preveia la inclusió d’un carrer que partia el solar
en dos.

Per fer la prospecció vàrem plantejar l’obertura d’onze cales amb màquina re-
troexcavadora, repartides aleatòriament pel solar. De les onze sols tres van donar
resultat negatiu, la resta posaren al descobert una sèrie de murs que vàrem identificar
amb dues antigues parcel.les d’horts, de cronologia diferent. L’adscripció dels murs a
l’una o a l’altra parcel.la es va fer a partir de les diferents tècniques constructives i
la diferent cota en què es trobaven.1 Aquesta parcel.lació molt probablement corres-
pon als horts del castell que surten als documents i que més tard serien adquirits per
diferents propietaris del barri del Reial i de Sant Pere, entre els quals es troba Rafael
Casanova.

La segona intervenció va durar 5 mesos (entre agost i desembre) i es va fer grà-
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1. Barreda, M.L. (1997, inèdita) Can Diví 1997 –Sector sud– Sant Boi de Llobregat. Memòria d’exca-
vació. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
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cies a la concessió d’un Pla d’Ocupació, amb tot el que això significa (horari reduït
–cinc hores– i un personal poc motivat). L’aixecament planimètric el va fer el Ser-
vei d’Arqueologia i la Júlia Miquel, amb posterioritat a la intervenció, just després
d’unes fortes pluges que havien destruït part de les compartimentacions que hi ha-
via entre els àmbits A i B, per la qual cosa la documentació gràfica del sector es re-
dueix a les fotografies preses en el moment de l’excavació.

A partir dels indicis previs que teníem, per una banda les dues arcades que so-
bresortien del nivell de circulació del segle xx i de l’altra la prospecció amb geora-
dar, ens va fer plantejar com a primer objectiu la documentació en extensió de l’e-
difici i com a segon objectiu la consecució d’una estratigrafia completa.

Repassant l’informe2 de l’enderroc observàrem que la casa de Francesc Diví ha-
via estat construïda aprofitant elements de l’antiga, com ara les arcades a partir de
les quals s’inicià l’excavació, però que n’hi havia d’altres que van desaparèixer amb
l’enderroc.

Una vegada vàrem identificar en extensió tot l’edifici, el buidatge mecànic s’a-
turà al nivell de circulació del segle xix, moment a partir del qual decidírem exca-
var en profunditat i per mitjans manuals l’àmbit F.

Fases arqueològiques documentades a l’àmbit F

Fase VIII: Època altimperial romana

Documentem diversos abocaments de fragments d’àmfores. Destaquen els rebuigs
de forn. Podem dir amb seguretat que som davant d’un dels testers dels forns d’àm-
fores documentats sota les termes romanes, ja que l’indret objecte d’excavació s’hi
troba a prop. No es va documentar cap marca.

Aquests abocaments se situaven cobrint la sorra estèril.

Fase VII: Època indeterminada

Documentem uns nous abocaments, però aquest cop són molt diferents. Es produei-
xen en un moment indeterminat cronològicament i amb una intencionalitat clara: fer
pujar el nivell d’aquest indret.

Els diferents estrats es componen de llicorella trinxada, nòduls de tortorà i argi-
les granulades, a vegades tot recremat, però les cendres hi són absents. És com si
aquests materials haguessin estat exposats a grans temperatures, per després ser re-
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2. Abans de l’enderroc de la casa de Can Diví se’n va fer un reportatge fotogràfic i un aixecament plani-
mètric, però sense criteris arqueològics. També es va fer un seguiment de l’enderroc, però trobem a mancar un
estudi d’arqueologia vertical que ens hagués permès acotar més les interpretacions de les estructures que que-
daven soterrades que estaven relacionades amb unes estructures reaprofitades que van desaparèixer amb l’en-
derroc. Les relacions només les podem entreveure, ja que ens manca informació.
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butjats. Aquests abocaments es fan amb absència pràcticament total de materials ar-
queològics, per tant no es poden datar.

Fase VI: Època altmedieval (segles XI-XIII)

Els abocaments anteriors van deixar una superfície poc homogènia, i va ser neces-
sari un nou estrat d’anivellament per tal de construir un edifici. Aquest estrat estava
format per argila vermella compacta i sense materials arqueològics.

L’edifici estava construït amb llesques de llicorella disposada horitzontalment i
lligada amb morter de calç. Només es va poder documentar en part i, per tant, no
n’hem pogut interpretar la funció. La cronologia de l’edifici ens la dóna la ceràmi-
ca grisa medieval que es va documentar en la seva rasa de fonamentació.
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Figura 1. Planta general. Situació dels diferents àmbits.
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Fase V. Època baixmedieval (segle XIV)

A sobre de l’anterior edifici van construir-ne un de nou, aprofitant l’antic edifici
com a fonamentació. Aquest edifici perdurarà fins al segle xix i algunes de les se-
ves estructures van ser integrades en el Can Diví del segle xx.

De la fase més antiga del nou edifici hem documentat l’arc carpanell que cor-
respon al límit nord de l’àmbit excavat i el mur est. El mur est al segle xiv posseïa
una obertura que comunicava amb l’exterior de l’edifici (àmbit C). L’arc carpanell
comunicava l’àmbit F amb l’àmbit E.

La cronologia d’aquest edifici la coneixem gràcies als materials que formaven
part del rebliment de la rasa de fonamentació (vidrat blanc sense decorar) i l’estrat
que el segellava és format per ceràmica decorada en verd i manganès.

Fase IV. Segona meitat del segle XVII

Aquest és el moment de més activitat renovadora dins l’àmbit F. És el moment en
què en queda més clara la funció: som davant d’una cuina. D’aquesta cuina ens ha
quedat el desguàs d’una aigüera i el pou mort corresponent. Relacionat amb aques-
ta funció vàrem documentar el negatiu d’una estructura de combustió, amb una zona
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Figura 2: Alçat de l’arc carpanell de l’àmbit F.
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recremada, que pensem que és el lloc on podia haver estat situada la llar de foc, però
la vàrem trobar molt alterada.

Amb relació a l’aigüera, vàrem documentar al mur nord un forat, la base del
qual es compon d’una petita llesca de llicorella inclinada cap a l’interior de l’àmbit
F, per la qual cosa vam suposar que venia del sostre.3

D’aquest mateix moment és la construcció feta de rajoles que afecta l’arcada
nord, que té com a objectiu fer més petita la comunicació entre l’àmbit F i l’E i po-
der afegir una porta de fusta, de la qual ens ha quedat una polleguera de ferro. Tam-
bé és el moment en què es construeix el mur oest de l’àmbit.

També es van documentar tres forats de formes irregulars i de funció indetermi-
nada. L’estrat sobre el qual es construeix la cuina (UE 198) té una cronologia post
quem de 1655 que ens dóna la presència d’una moneda.

Fase III. Entre la segona meitat del segle XVII i el segle XIX

És una fase d’ús en què hem pogut documentar una reforma que afecta el desguàs
de l’aigüera de la cuina i l’anul.lació de la comunicació del mur est amb la zona ex-
terior (àmbit C). Aquestes accions es relacionen amb un nivell d’ús (UE 248), però
és molt difícil de poder datar-la amb més concreció.

Fase II. Segle XIX

Correspon a aquest moment el paviment d’argila piconada i el banc corregut ados-
sat al límit sud de l’àmbit. Precisament l’existència d’aquest banc corregut adossat
impedeix poder datar la construcció de l’arcada sud, almenys dins de l’àmbit F. Es
podrà datar quan s’excavi l’àmbit I.

D’aquest mateix moment és una reforma del mur nord, que s’hi adossa i que
passa per sobre de l’antic mur oest. Aquesta reforma és contemporània a la cons-
trucció d’un nou mur oest de tancament de l’àmbit, el qual té una obertura cap a
l’àmbit H. La part superior de l’arc carpanell sembla que també forma part d’una re-
forma però els límits d’aquesta no queden gaire clars, tot i que des del punt de vista
de l’aparell constructiu sí que és més evident.

Fase I. Segle XX

Durant l’excavació vàrem documentar l’amortització d’aquest edifici. El procés
constà de tres parts: primer totes les portes van ser tapiades, en segon lloc es van
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3. Jaume Codina (1999:264) diu que el fet d’utilitzar les cisternes ens està indicant que les cases sant-
boianes estan aprofitant l’aigua de la pluja.
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construir punts de suport per al nou edifici que tallaven la pavimentació del segle xix
i en tercer lloc es va reomplir de sorra per fer aixecar el nivell de circulació.

Gràcies a les fotografies i a l’aixecament planimètric sabem que l’edifici del se-
gle xx va aprofitar antigues estructures i l’arqueologia ens documenta que l’antic
edifici va servir de fonaments del nou.

Aquesta forma de construir antigament a la part baixa del carrer del pont era ha-
bitual. Tenim notícies per la premsa local4 que l’any 1918 en enderrocar unes cases
per construir-ne dues de noves, van trobar que la construcció està fonamentada da-
munt de murs més antics.

Fases arqueològiques documentades als àmbits A-B

Una vegada finalitzàrem l’excavació del sector F, decidírem iniciar el buidatge ma-
nual d’un nou sector, l’A-B. L’excavació d’aquest indret no va poder arribar a ni-
vells estèrils per un problema de seguretat.

En aquests àmbits documentàrem quatre grans fases constructives:

Fase IV. Època medieval (sense poder determinar més)

L’excavació es va aturar en un moment indeterminat de l’època medieval, anterior
al segle xiv. D’aquest moment es va documentar un pou fet de pedres.

Fase III. Època baixmedieval (segles XIV-XV)

Construcció d’un mur perimetral que presenta problemes d’interpretació. És un mur
perimetral, fet amb pedres de Montjuïc, que limita la casa amb el carrer del pont i
està fet amb l’aparell constructiu quadrangular alineat, que consisteix en filades de
carreus d’alçada uniforme i tots de la mateixa llargada i disposats a trencajunt.
Aquest mur està construït amb un talús dirigit cap a l’interior de l’àmbit A-B.

Aquest mur continua per sota de la carretera actual i, per tant, no hem docu-
mentat el seu final i cap inflexió que servís de tancament de l’indret. De moment no
hem trobat documentació que ens parli d’aquesta obra, almenys del moment de la
seva construcció. Sols tenim notícies de l’època de les monges jerònimes, en què
s’utilitzava el terme Clos de les monges com una referència urbanística. Aquest fet
ens fa pensar que realment podríem trobar-nos davant d’un clos de protecció contra
les riuades a què el riu tenia tan acostumada la població de Sant Boi, especialment
en aquest indret.
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4. Vida samboyana, juny 1972:15.
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Fase II. Època moderna

Durant aquesta fase, i sense poder donar-li una cronologia concreta, s’afegí un nou
cos a l’edifici i s’inicià la compartimentació del lloc. Durant l’excavació documen-
tàrem un paviment de pedra, ben conservat a l’àmbit B, però espoliat a l’àmbit A.

Fase I. Segle XX

Correspon a l’amortització de l’antic edifici per construir-hi l’edifici del segle xx i
aprofitar els antics murs com a fonamentació per al nou.

La intervenció arqueològica de 1998-1999

La segona campanya d’excavació es va fer entre el setembre de 1998 i el març de
1999, també amb personal procedent d’un pla d’ocupació. Aquest cop es decidí ex-
cavar l’àmbit G de l’edifici.

Com a objectius principals d’aquesta campanya ens vam plantejar determinar
les fases d’ocupació per tal d’ampliar la informació obtinguda durant la campanya
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Figura 3. Muralla o clos? (Àmbits A-B).
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anterior i datar algunes de les estructures ja documentades i que havien estat detec-
tades durant l’enderroc (any 1991) del darrer edifici del segle xx. Concretament es
tractava d’un arc de mig punt i una porta, la llinda de la qual es va recuperar durant
l’enderroc. Aquesta llinda tenia un escut esculpit, però estava molt desgastat i no es
va poder identificar.

De l’anàlisi de les restes arqueològiques exhumades (estructures i materials) và-
rem poder establir dues premisses:

– Es va localitzar la base de l’arc i la seva fonamentació. Els materials associats
ens indiquen que som davant d’una construcció d’època moderna.

– Es van diferenciar cinc fases d’ocupació i la darrera que té relació amb la cons-
trucció de Can Diví.

Una vegada va començar l’excavació vam observar la connexió espacial de
l’àmbit G amb l’àmbit que durant l’any anterior havíem anomenat J, de manera
que decidírem ampliar l’excavació cap a aquest àmbit. Quan ja l’excavació es tro-
bava força avançada i per necessitats organitzatives i metodològiques es va deci-
dir deixar d’excavar l’àmbit G i concentrar els treballs en l’àmbit J, per tal d’in-
vestigar la base dels arcs i una sèrie d’estructures que començàvem a descobrir.
D’altra banda la concentració de materials, especialment d’eines de treball, era
important.

Dels resultats de l’excavació i de l’anàlisi dels materials exhumats cal conclou-
re que en aquesta campanya no es van arribar a localitzar els nivells medievals iden-
tificats a l’àmbit F i A-B. Tanmateix es van poder identificar cinc fases arqueològi-
ques, de les quals a vegades és difícil de concretar-ne la cronologia.

Fases arqueològiques documentades als àmbits G-J

FASE I. Segles XV-XVI

La campanya d’excavació Can Diví 1998 va finalitzar a l’àmbit J en un nivell de ter-
ra marró, de textura suau, en què semblava aparentment que els materials docu-
mentats ens indicaven un canvi d’època i que ja entràvem dins del món medieval:
ceràmica grisa medieval, vidriada en verd i manganès, juntament amb vidrada mar-
ró i algun fragment de ceràmica romana isolada. Sobre aquesta ceràmica vidrada
marró destaquem una peça singular que està en procés d’estudi i restauració per les
seves particularitats: una gerra petita de ceràmica vidrada marró, amb nansa i de
fons còncau cremat. Aquesta peça és la que ens està donant una cronologia medie-
val tardana fins i tot un inici de la modernitat. La seva funció ens és estranya, però
sembla que podria estar relacionada amb algun ofici de l’època que necessités es-
calfar líquid.
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FASE II. Posterior als segles XV-XVI

Només es va excavar en profunditat l’àmbit J, amb tot i això, a l’àmbit G es van dei-
xar estructures en superfície associades a aquesta època. A aquest moment corres-
ponen un paviment, l’arcada de mig punt, les estructures situades al costat del mur
N i dos murs.

El paviment, que descansava directament sobre la fonamentació de l’arcada de
mig punt, el podem descriure com un nivell de terra piconada de color marró clar amb
concentracions esporàdiques de fragments de quars molt petits i que es desenvolupava
per tota la zona excavada. No s’ha arribat a documentar la resta, ja que continuava cap
al S, on no es va excavar. Just a la base de l’arcada una gran llosa de llicorella marca-
va el seu final. Aquest paviment es troba amortitzat amb materials de mitjan segle xvii.

La construcció de l’arc de mig punt correspon a aquesta mateixa fase i comuni-
ca l’àmbit G amb el J. D’aquest arc només es conserven les bases, ja que era una de
les estructures que sobresortien del nivell de circulació del segle xx i va ser destruït
amb l’enderroc. Aquest pas es va mantenir obert fins al darrer moment, i va mante-
nir la seva funció de comunicació i pas entre diferents àmbits.

D’aquest mateix moment són els dos paral.lelepípedes rectangulars d’un metre
de longitud i 60 centímetres d’amplada i la construcció petita de prop d’1,20 metres
quadrats. Els paral.lelepípedes estan construïts amb llicorella i pedres unides mit-
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Figura 4. Planta final àmbit G-J.
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jançant una argamassa de calç i arena. En un dels seus costats presentaven un gran
bloc de pedra. Documentem, així mateix, una gran quantitat de restes de microfau-
na en els estrats situats entre ells. Hem volgut interpretar aquestes estructures com
suports per a recipients de gran volum, potser per a una bóta de vi. També la cons-
trucció quadrada estava delimitada en dos dels seus costats per dos grans blocs de
pedra. En el seu interior documentem un paviment de rajoles disposades molt regu-
larment i unides amb argamassa i les parets estan recobertes per una gruixuda capa
d’argamassa encalcinada. Pensem que es devia tractar d’una petita aigüera o una
pica relacionada amb la producció vinícola.

En aquesta zona de l’excavació de l’àmbit J va ser on es van trobar una gran
quantitat d’eines de camp: aixades, pics, falçs... i, més concretament, sobre el pavi-
ment una cullera i un desguàs d’una pica. També es va documentar el conjunt més
compacte de restes de ceràmica blanca i blava conservades in situ barrejades amb
alguna de vidriada marró.

En els últims moments de l’excavació aparegueren nombroses estructures que
es van quedar sense excavar, per la manca de dades només les mencionarem i situa-
rem sobre la planta. Les relacionem amb aquesta fase, però potser són anteriors.
Quan es pugui excavar totalment es podrà interpretar amb més cura aquesta fase
constructiva i evidentment les anteriors. Ens estem referint a una sèrie de murs al-
guns situats a l’àmbit G i d’altres a l’àmbit J. El mur, amb diverses reformes, es tro-
ba situat a la zona sud d’aquest àmbit i el compartimenta; està construït amb grans
pedres regulars i lloses de llicorella. Es documenta la seva unió amb el mur sud del
qual parteix en direcció nord. En contacte amb ell, apareix un altre mur de cons-
trucció més irregular (reforma de l’anterior) i que va ser tallat per la canalització que
es va construir en dates posteriors. Igual a aquest mur és un altre que continua per
sota de l’arcada, quasi en línia recta, amb una altra construcció. No s’han arribat a
excavar en la seva totalitat, però sí que es documenta una obertura en l’interior d’a-
quest últim de funcions que ignorem per manca de dades.

En aquesta mateixa zona que estem descrivint, però més a l’est, trobem també
una filera de pedres molt irregulars d’1 metre de longitud que finalitza en la cana-
lització, de la qual encara no podem oferir una interpretació, perquè encara no ha es-
tat excavada metodològicament.

Hem de comentar, ja per últim, una sèrie de murs que es van documentar a l’àm-
bit J que partint del mur nord es dirigeixen cap al sud fins i tot per sota de l’arcada.
Totes aquestes estructures es documenten en la zona que, si jutgem per les restes ar-
queològiques trobades, sembla que és la més interessant per a campanyes d’exca-
vació futures.

FASE III. Anterior al segle XVIII

D’aquesta fase corresponen un seguit de construccions relacionades amb la circula-
ció de l’aigua, la seva recollida i la preocupació per emmagatzemar-la. Ens referim
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a les dues canalitzacions, la cisterna i les restes del paviment que apareixen només a
l’àmbit G, així com l’empetitiment de la comunicació entre l’àmbit G i l’E.

El paviment està format per rajoles de fang cuit molt similar al paviment de la
Fase IV, de mida 16 x 32 centímetres i 4 centímetres de gruix, sense cap tipus d’ar-
gamassa en les juntures ni per sota d’aquestes i amb una orientació E-W. Només en
conserven unes restes a l’extrem NE. Els materials que es troben als estrats per sota
del paviment donen una cronologia de mitjan segle xvii.

La cisterna està construïda amb maons, amb una profunditat que ignorem, ja que
no va ser excavada, i una bocana d’aproximadament 64 centímetres de diàmetre
també de maons molt petits i lloses de llicorella. Al seu interior hi documentem una
gran massa de terra amb dos nivells iguals als que apareixen a l’interior de la canal.
Fins a ella arribava una canalització amb direcció sud-nord d’uns 20 centímetres
d’amplada i 1,30 metres de longitud construïda amb blocs de pedra de gran volum i
fons de maons. Aquesta canalització neix en tocar el mur sud i devia recollir les ai-
gües a través d’una obertura en el mur. Aquesta pràctica era molt comuna a Sant Boi
de Llobregat (com ja hem comentat abans). A l’interior hi vam poder excavar dos ni-
vells que no presentaven materials arqueològics: un de llims fins, depurats i un altre
de terra ennegrida i grollera.

Tant la canal com la cisterna estaven cobertes per grans lloses de llicorella de
forma allargada i irregulars a la zona de la bocana i més petites i arrodonides en la
zona de la canalització.

Una altra canal arriba fins a la cisterna des de l’est amb una amplada que os-
cil.la entre els 15 centímetres i els 12 centímetres, segons el tram, i 4 metres de
llarg. En l’interior de la canal també es va excavar un nivell de terra molt similar a
l’aparegut en l’altra canal, aquesta vegada sense el nivell de llims. Està construïda
amb 14 trams de maons col.locats sobre el seu costat més llarg i units entre ells amb
argamassa en determinats llocs. Per damunt d’ells i actuant com a tapa que els co-
breix, hi ha una filera de 21 maons orientats oest-est, i una altra que en té menys en
la zona central en què s’orienten nord-sud. Probablement aquest canvi estigui rela-
cionat amb els murs que hi havia per sota d’ella i que va haver de tallar en cons-
truir-la. El material arqueològic associat no ens permet donar una cronologia con-
creta.

La comunicació entre els àmbits G i E es va fer més petita, per necessitats que
desconeixem. Utilitzen el mateix tipus de pedra i argamassa que la resta de murs.
Fou en aquest moment de l’excavació quan es va decidir partir l’excavació i centrar
la investigació a l’àmbit J.

FASE IV. Segle XVIII

A aquesta fase d’ocupació correspon un paviment de rajoles de fang cuit de forma
rectangular amb una mida que oscil.la entre els 20 x 40 centímetres i els 20 x 38 cen-
tímetres, amb un gruix de 5 centímetres. Aquest paviment estava organitzat en file-
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res regulars, amb orientació 15°N, molt uniforme i sense cap tipus d’argamassa en
les zones d’unió o per sota d’aquestes. Però presenta una particularitat quant a les tèc-
niques constructives: en tota la meitat oest es documentaren petits fragments d’ossos
plans (no s’han fet encara els estudis de fauna que en determinin l’espècie) d’uns 3 a
5 centímetres de longitud. Aquestes epífisis se situaven entre les diferents zones d’u-
nió de les rajoles. Podria tractar-se d’una versió antiga dels escuradents que actual-
ment utilitzen els paletes quan volen mantenir l’alineació de rajoles. Els materials ce-
ràmics ens donen una cronologia del segle xviii, tot i que es documenten materials
barrejats més antics, entre els quals destaquem una moneda amb ressegellament da-
tat el 1655.

En aquest moment l’àmbit G es comunicava mitjançant una porta i uns graons,
decreixents cap a l’interior de la casa, amb el pati exterior (zona H) amb un nivell
superior de circulació que el de l’interior de la casa. Aquesta comunicació es va
mantenir fins a la darrera fase d’utilització de l’edifici i va ser tapiada amb la darre-
ra amortització, abans de construir Can Diví al segle xx. Relacionada amb aquesta
porta, durant l’enderroc de 1991 es va documentar una llinda treballada, en la part
central de la qual hi havia un escut heràldic desgastat. També s’accedia a l’àmbit K
mitjançant una entrada des del nord-oest que havia estat tapiada en aquesta fase.
D’aquest moment és la construcció del mur que parteix l’àmbit G i L, fet de rajoles
(15 x 30 centímetres), l’accés també es fa amb dos graons decreixents cap a l’inte-
rior de l’àmbit G. Posterior al tapiat de l’entrada nord són els graons i la porta d’ac-
cés situats a l’oest, construïts amb blocs de pedra, maons i lloses de llicorella i que,
com hem dit, donaven accés a l’àmbit L.

Possiblement a causa d’un enfonsament d’aquest paviment –també per les cons-
truccions situades per sota– en una data posterior, es va fer una reforma. Les caracte-
rístiques constructives i de materials d’aquesta reforma són molt diferents de l’an-
terior paviment. En aquest cas, el paviment el componen rajoles de forma quadrada
de volum aproximat de 20 x 20 centímetres i amb un gruix de 6 centímetres. Pre-
senta en les zones d’unió i per sota un morter de calç i arena. D’igual forma podem
destacar diferents models de decoració: algunes són completament llises, d’altres
presenten dues línies incises; d’altres, tres... Aquesta tipologia de paviment s’estén
cap al nord i continua per sota d’un mur situat a l’àmbit J (que compartimenta l’àm-
bit J i el K) i la comunicació cap al nord-oest (encara sense excavar). Aquest últim
mur, aparegut casualment després d’unes pluges molt intenses, devia ser, doncs,
posterior al moment de la reforma.

Tant el paviment com la reforma que se’n va fer són amortitzats per diferents es-
trats de reompliment datats al segle xix. Podem dir, a més a més, que durant el se-
gle xviii, a la zona SW de l’àmbit G, es construeix una petita estança quadrada –que
denominem àmbit G´– amb maons enlluïts en la part externa i dels quals només es
conserven dues fileres. Al seu interior es va excavar uns nivells de fang depurats i
de sorra molt fina i neta. L’àmbit G´ es comunicava mitjançant una porta situada al
N amb l’àmbit G. Es va poder documentar un dels claus que feien les funcions de
polleguera de la porta. Quant a la data de construcció d’aquest àmbit G´ podem dir
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que és anterior al 1802 gràcies a l’aparició d’una moneda i a la gran quantitat de ma-
terials ceràmics trobats.

Recordem que en aquest moment les monges jerònimes són ja propietàries de la
casa i possiblement siguin elles les responsables de l’amortització de la cisterna i de
la resta d’estructures associades.

FASE V. Segle XIX

Després de les feines de neteja del jaciment i de condicionament de la zona es va lo-
calitzar un nivell d’ocupació detectat durant la campanya anterior corresponent al
segle xix. Es tractava d’un paviment de terra piconada, de color vermell molt com-
pacte, de potència dèbil, amb alguns desperfectes reomplerts per estrats de cendres,
i que es desenvolupava per tot l’àmbit G i J amb potències desiguals.

En el moment d’iniciar-se l’excavació d’aquest àmbit es procedí al desmuntatge
dels contraforts que formaven part del sistema de fonamentació de Can Diví (cons-
truïda a inicis del segle xx) documentat durant la campanya anterior.

Conclusions

Som davant d’un edifici construït al segle xiv a sobre d’un de més antic (segles xi-
xiii), del qual només n’hem documentat una petita part. Aquest edifici del segle xiv
estava protegit contra les riuades tan habituals del riu Llobregat, per un mur (mura-
lla o clos).

L’edifici, de grans dimensions, ha sofert nombroses reformes i pujades de nivell,
fins que a finals del segle xix és amortitzat i els seus murs novament serveixen de
fonamentació d’un nou edifici conegut amb el nom de Can Diví.

El moment més ben documentat arqueològicament és el de la segona meitat
del segle xvii amb la construcció d’una cuina (àmbit F) i d’una cisterna amb tot
un sistema de canalitzacions associades (àmbit G). En canvi, el moment amb més
notícies escrites és el del segle xviii, a partir del qual les monges jerònimes en són
propietàries, les quals van fer una transformació important a l’àmbit G, van amor-
titzar la cisterna i no van tocar la cuina que es va mantenir en ús fins al segle xix,
moment en què tant a l’àmbit F com G-J es construeix un paviment d’argila pico-
nada.

En el moment que es pugui excavar en extensió es podran establir noves rela-
cions i una millor interpretació dels espais i les seves funcions, així com la seva evo-
lució i refraccions.
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L’església de Sant Julià d’Altura 
(Sabadell, Vallès Occidental).
Resultats de les darreres intervencions
arqueològiques (1998-1999)
JORDI ROIG I BUXÓ, JOAN-MANUEL COLL I RIERA 
I JOSEP-ANTON MOLINA I VALLMITJANA

Situació geogràfica

En l’actualitat el conjunt patrimonial de Sant Julià d’Altura està integrat per l’edifi-
ci de l’església, l’edifici de la rectoria adossat a llevant, amb un extens espai d’horts
a tramuntana, i el clos del cementiri circumdant (1881-1981). Tot plegat esdevé un
indret d’expectativa arqueològica interessant, amb unes immillorables condicions
per a la realització d’un projecte d’estudi pluridisciplinari del conjunt. 

L’església parroquial de Sant Julià d’Altura es troba situada al nord-oest del
terme de Sabadell, al Vallès Occidental, a 303 metres d’altitud, en un pla carener,
entre la carretera de Matadepera a migdia i el barranc escarpat on es forma el tor-
rent de Ribatallada a tramuntana. S’hi accedeix per un camí carreter que neix a la
dreta de la carretera que uneix Sabadell amb Matadepera, a l’altura del quilòme-
tre 4,100.

Descripció i història del conjunt

Sant Julià d’Altura era una parròquia rural de l’antic terme de Sant Pere de Terrassa
fins l’any 1904, en què la seva disgregació va implicar que el seu territori fos repar-
tit entre els municipis que l’envoltaven: Castellar del Vallès, Matadepera, Terrassa i
Sabadell. L’església quedà inclosa en el de Sabadell.

Des de l’any 1950 ençà, totes les activitats parroquials s’exerceixen a la parrò-
quia del Sagrat Cor del barri sabadellenc de Ca n’Oriac, on també es traslladà la rec-
toria amb la residència del rector. En l’actualitat l’església de Sant Julià està oberta
al culte i s’hi celebren misses cada diumenge així com altres cerimònies puntuals.

Trib.Arqueo99-00 Final03  3/12/03  8:51  Página 255



El conjunt de Sant Julià d’Altura es troba inclòs al Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic de Sabadell (PEPPAS), amb la fitxa núm. 105.

Fent un breu recull històric d’aquesta antiga parròquia sabem que ja apareix es-
mentada en la documentació escrita a partir del segle xi:

– La primera referència directa a l’església és de l’any 1029, en una donació de
terres al monestir de Sant Llorenç del Munt on apareix la cita, in terra Sancti Iulia-
ni. (CSLLM, doc. 217).1

– L’any 1042 ja apareix el nom sencer, Sancti Iuliani Altura. (CSLLM. doc.
323).

– Posteriorment, en un document de l’any 1052 s’esmenta la sagrera i l’existèn-
cia pel cap baix d’una casa i altres edificacions per construir. (CSLLM. doc. 365)

– No serà fins al 1066 en què apareix com a parròquia, Parrochia Sancti Iuliani
de Altura (CSLLM. doc. 428).

No ha estat trobat, però, cap document referent a l’obra de l’església romànica
ni tampoc se’n coneix cap acta de consagració. Al llarg del segle xii, les referències
a l’església són ja més abundants.

La història i l’evolució de la parròquia va estretament lligada a la pagesia rural
de la baixa edat mitjana i als masos que tenia escampats pel seu terme. A partir de la
documentació, s’ha pogut arribar a conèixer l’existència, durant el segle xvii, d’una
vintena de masies.

Durant la Guerra Civil (1936) l’església i la rectoria van ser incendiades i es van
cremar els sants i el retaule principal, acabat l’any 1700. Aquest incident va motivar
diverses obres de reparació dutes a terme al llarg dels anys quaranta. Especialment
a la coberta, que quedà totalment destruïda. Aquesta fou refeta, i se’n rebaixà el ni-
vell, amb biguetes de ferro i teula àrab. L’església ja havia sofert un primer saqueig
i crema per part dels francesos el 1809, així com una profanació de tombes del ce-
mentiri.

L’actual església –que és fruit de diverses etapes constructives–, està formada
per un ampli edifici de planta rectangular amb absis també rectangular, estructura-
da per cinc arcs torals i vuit capelles als laterals. Té un cimbori de cúpula esfèrica al
damunt de l’absis principal. La construcció d’aquesta darrera església pot ésser da-
tada entre els anys 1611 i 1618 gràcies als contractes i als documents de l’obra con-
servats a l’arxiu parroquial. Aquests ens parlen de les disputes entre Pere-Pau Pou,
rector, els obrers de la parròquia i Jaume Cabrer, mestre d’obres de Riudoms, pels
problemes generats per l’obra de l’església.

Del conjunt destaca un campanar de torre que s’alça damunt la paret dels peus
de l’església, amb un basament/sòcol fet de pedres tosques rectangulars tallantades
i un cos de planta quadrada, on s’obren per les cares interiors de les parets est, sud i
nord, uns arcs ogivals en pedra tosca, els quals poden ser datats d’època gòtica. El
campanar presenta un coronament octogonal amb finestres allargassades i un relleu
superior fet d’obra cuita, tot plegat corresponent a una obra datada l’any 1693.

256 Jordi Roig, et. al.
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Al costat de llevant hi trobem adossada la rectoria. Es tracta d’una reconstrucció
de la casa rectoral feta l’any 1860 sobre l’antic espai de cementiri, el qual es traslla-
dà de lloc. La primitiva rectoria estava ubicada al sector de tramuntana, recolzada a
la paret nord de l’església, on ara es troba un ampli espai d’horts. D’aquesta edifi-
cació encara es conserven algunes estances, les quals eren molt més completes als
anys vuitanta, moment en què van ser enderrocades atès llur precari estat de conser-
vació.

El nou cementiri es traslladà al costat de ponent de l’església, i està delimitat per
un clos murat i una porta d’accés on apareix la data de creació, l’any 1881. Aquest
funcionà fins l’any 1981 en què quedà desafectat.

Actuacions precedents

Els primers estudis efectuats sobre el conjunt de Sant Julià d’Altura corresponen a
l’historiador terrassenc Josep Soler i Palet, qui li dedicà una monografia històrica
l’any 1893, que elaborà amb una recerca eminentment documental (Soler, 1893).
Molt posteriorment, l’any 1961, l’historiador sabadellenc Andreu Castells i Peig
completà les dades de l’anterior, féu una valoració arquitectònica del temple i de les
seves pertinences i confeccionà una primera planimetria de l’edifici (Castells,
1961).

Durant els anys 1986-87, l’església de Sant Julià fou objecte d’una acurada anà-
lisi arquitectònica i evolutiva de l’edifici amb la realització d’un aixecament plani-
mètric exhaustiu de tot el conjunt per part d’un grup de col.laboradors de l’MHS.2

Aquesta anàlisi de la dinàmica de les estructures i dels espais edificats va fer pro-
posar una seqüència evolutiva àmplia, i ha dut a plantejar quatre grans etapes cons-
tructives per al conjunt. Aquest treball quedà recollit en un il.lustrat article a la re-
vista Arraona (Roig-Masagué-Fernández, 1988) i ha esdevingut la referència
dels estudis posteriors del conjunt.

Finalment, entre els dies 2 i 11 d’abril de 1990, amb motiu de les obres de pavi-
mentació de l’edifici de la rectoria, es va fer un primer sondeig arqueològic, dirigit
per Roser Enrich, el qual afectà els nivells superficials de la zona del menjador i els
lavabos, i provocà una immediata intervenció arqueològica d’urgència a la sala del
menjador, aquesta, però, dirigida per Marta Sancho. Amb aquesta excavació va ser
possible documentar part d’una necròpolis amb un total de vint-i-set enterraments
corresponents a diferents èpoques, vint-i-dos dels quals eren d’època alt medieval
(datats dins el segle xii). No es va arribar a exhaurir, però, el potencial arqueològic
de l’espai intervingut; els resultats d’aquests treballs es troben recollits en un article de
la revista Arraona (Sancho, 1991). Els materials ceràmics medievals d’aquesta in-
tervenció, que havien romàs inèdits, van ser estudiats i publicats posteriorment (Roig-
Coll-Molina, 1995).

L’església de Sant Julià d’Altura (Sabadell) 257

2. Els treballs foren encapçalats per Lluís Fernàndez, J.M. Masagué i Albert Roig.
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La intervenció arqueològica de 1998-99
Dades i motivacions de la intervenció

El motiu principal de la realització d’aquesta excavació va ser l’inici, durant els me-
sos d’abril i maig de 1998, de les obres d’adequació de l’interior de l’església, per
part de la parròquia del Sagrat Cor de Ca n’Oriac. Aquestes obres foren iniciades pel
pare Joaquim Querol i Carceller, rector de la parròquia, i anaren a càrrec seu.3

Així, doncs, amb aquestes obres de rehabilitació s’aixecà tot l’antic paviment de
la nau amb la intenció de col.locar-ne un de nou. Per aquest motiu, i donat que l’e-
difici està inclòs en el PEPPAS, l’MHS va proposar de fer una primera fase d’inter-
venció arqueològica en tres sectors de la nau, la qual va motivar unes posteriors se-
gona i tercera fases d’excavació de la resta d’espais de l’interior del temple (Roig et
alii, 1999). Aquestes es van desenvolupar, la primera, entre els dies 14 de juliol i 14
d’agost de 1998; la segona entre el 17 de novembre i el 31 de desembre de 1998, i
la tercera entre el 19 de gener i el 5 de febrer de 1999. Aquesta intervenció ha estat
gestionada pel Museu d’Història de Sabadell i ha estat cofinançada per la parròquia
de Sant Julià d’Altura, l’Ajuntament de Sabadell i el Servei d’Arqueologia de la Ge-
neralitat de Catalunya.

L’equip d’excavació ha estat format per Jordi Roig i Buxó (direcció tècnica),
Joan-Manuel Coll i Riera i Josep-A. Molina Vallmitjana. Atesa la importància qua-
litativa de la necròpolis es comptà amb la participació d’una paleoantropòloga, Tona
Majó i Ortín, per tal de dur a terme l’estudi paleoantropològic.4

Pel que fa als estudis especialitzats que ha generat aquesta excavació, a part de
l’estudi paleoantropològic, volem esmentar l’inventari de les quaranta monedes re-
cuperades al jaciment –la majoria procedents de les sitges medievals–, el qual ha es-
tat dut a terme per la doctora Maria Clua i Mercadal del Gabinet Numismàtic de Cata-
lunya, a qui volem agrair la seva tasca.

També s’ha fet l’anàlisi de fragments de teixit localitzats a l’enterrament 54 i de
les restes de fils conservats en una sivella de bronze localitzada a la sitja 2. Aques-
tes anàlisis han estat fetes per Sílvia Carbonell i Basté del Centre de documentació
i Museu Tèxtil de Terrassa, a qui també agraïm el seu treball. Com també agraïm les
datacions de carboni 14 i les anàlisis d’antracologia de l’enterrament 50 fetes per
tècnics del Servei d’Arqueologia.

La memòria científica de la intervenció i l’estudi final del jaciment està actual-
ment en curs, per aquest motiu, el que ara presentem no en són les seves conclusions
finals, sinó un primer avenç d’aquests treballs.
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3. A qui aprofitem l’avinentesa per agrair tot el seu suport i les ajudes facilitades, així com el seu espe-
cial interès i la sensibilitat envers els treballs arqueològics que s’han dut a terme; interès que s’ha vist reflec-
tit en la constància de la feina que ha fet per posar en funcionament i revalorar el conjunt parroquial de Sant
Julià.

4. Igualment, s’ha comptat amb la col.laboració dels estudiants d’arqueologia de la UAB, Isaac Álvarez,
Pachi Balaguer, Raúl Balsera, Miquel Caballero, Oscar Matas, Joana Melo i Gema Retamero als quals volem
agrair especialment el seu inestimable treball.
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Resultats de la intervenció arqueològica

La primera fase de la intervenció arqueològica a l’interior de l’església de Sant Ju-
lià d’Altura en va afectar tres sectors (sectors 1 a 3) (figura 1). Aquests presentaven
un nivell de circulació de terra anivellada, on l’enrajolat del paviment ja havia estat
extret. La resta del subsòl de l’església era recobert per una capa de ciment i un ma-
llat de preparació.

Sector 1. Correspon a l’espai de l’actual presbiteri, on hi ha emplaçat l’altar. Es
tracta d’una superfície de planta quadrada de 6 x 6 metres. Aquest es troba lleuge-
rament sobrealçat respecte al nivell de circulació de la nau, i s’hi accedeix mitjan-
çant dos graons.

Sector 2. Correspon a l’espai de transició entre la nau i el presbiteri. Es tracta
d’un sector de planta rectangular d’uns 6 x 4 metres.

Sector 3. Correspon a l’espai dels peus de la nau, situat a l’extrem de ponent.
Conforma un sector de planta rectangular d’aproximadament 8,5 x 4 metres, que
ocupa tota l’amplada de la nau, just on s’ubica la base del campanar.

Posteriorment, atesa la importància i l’interès de les restes localitzades, es van
fer una segona i tercera fases d’intervenció arqueològica, que van afectar la totalitat
dels espais de l’interior de l’església –Sector 4–. Aquests es trobaven coberts per
una capa de ciment i, per tant, no havien estat objecte d’excavació. Igualment, tam-
bé es va intervenir a l’exterior de l’edifici, en el seu costat de tramuntana –Sector
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Figura 1. Planta de l’església de Sant Julià d’Altura, amb indicació dels sectors
d’intervenció arqueològica 1998-1999.
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5– amb l’obertura d’un espai de 4 x 3 metres, on s’emplaçava una capella lateral en-
derrocada durant els anys vuitanta.

D’aquesta manera s’ha intervingut a tot l’interior de l’església, amb una super-
fície d’excavació de l’entorn dels 185 m2, i resta per finalitzar, donada la manca de
pressupost, l’excavació d’una part del cementiri d’època medieval del Sector 1,
com també dos enterraments del Sector 5.

Un cop acabada la darrera fase d’intervenció i a l’hora de pavimentar la nau es
plantejà, per part de les parts implicades i amb especial interès per part de la parrò-
quia, la possibilitat de deixar alguna de les restes arqueològiques visibles i registra-
bles, mitjançant tapes i empostissats de fusta, per permetre’n la difusió, considerant,
a més, que l’excavació a la zona de l’absis no ha estat finalitzada. Aquesta zona,
doncs, fou coberta en tota la seva superfície amb un empostissat de fusta. Així ma-
teix, s’han deixat registrables un total de tres sitges –dues es troben als peus de la
nau i l’altra a tocar de la capella lateral–, així com un vas funerari d’època baixme-
dieval i moderna.

L’excavació de la pràctica totalitat de l’edifici de l’església ha proporcionat un
coneixement precís de les característiques físiques i la història del conjunt. Aquest
ens ha permès proposar, així, una seqüència evolutiva per al jaciment i ha fet possi-
ble la revaloració del temple des del punt de vista patrimonial.

Sector 1: el presbiteri

En aquest sector, situat a l’actual capçalera, s’ha documentat, des del punt de vista
estructural i com a resta destacable, el fonament de l’absis semicircular correspo-
nent a l’església romànica (segle xi), així com el basament de la mesa de l’altar, de
planta rectangular i obrat amb pedra i morter de calç. Corresponent a una ampliació
de l’església vers migdia datable a l’època baixmedieval s’ha localitzat el fonament
d’un mur en direcció nord-sud que recolza en l’absis romànic. (Figura 2)

Va ser possible documentar part de la necròpolis que envoltava l’edifici de l’es-
glésia, rodejant l’absis semicircular en aquest sector. Aquesta presenta una cronolo-
gia força àmplia, que abraça des del segle xi fins al final del segle xvi i l’inici del
xvii. S’han localitzat un total de cinquanta-set enterraments, tots en fossa simple,
amb dos casos d’enterraments múltiples, amb una concentració de diferents indivi-
dus a la mateixa fossa. Aquest espai de necròpolis ofereix una seqüència estratigrà-
fica intensa, amb la sobreposició de sepultures corresponents als diferents moments
d’ús del cementiri al llarg dels seus sis segles de funcionament.

Així, dins d’aquest conjunt total d’enterraments, ha estat possible identificar tres
tombes en fossa antropomorfa i una fossa infantil anteriors a l’església romànica.
Destaquen, també, tres enterraments amb presència d’un dipòsit funerari consistent
en una olla de ceràmica grisa col.locada dins la tomba, en dos casos esclafada i es-
campada per damunt de l’inhumat, i en un cas, sencera al costat del cap.

Cal remarcar que no s’ha finalitzat la intervenció arqueològica en aquest sector.
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Manca completar l’excavació dels nivells inferiors de la necròpolis, corresponents a
l’època altmedieval i baixmedieval. D’aquesta manera, ha estat possible identificar
les fosses de com a mínim, vuit enterraments, que no han pogut ser excavats durant
aquesta darrera campanya.

Sectors 2, 3 i 4: la nau

En el moment d’iniciar la intervenció arqueològica al subsòl de la nau, la superfície
de circulació presentava un recobriment de ciment en tot el Sector 4 i una capa de
terres anivellades en els sectors 2 i 3. El darrer enrajolat del paviment ja havia estat
extret, i únicament en dos punts de la paret de tramuntana s’han localitzat les restes
d’un altre enrajolat.

També ha estat possible constatar, a tot l’espai interior de la nau de l’església, un
rebaix dels nivells de paviment d’època medieval, el qual ha fet desaparèixer, en la
seva totalitat, el mur de migdia de l’església romànica. En canvi, el mur de tramun-
tana es conserva en tot el seu alçat, amb el sobrealçament d’època barroca. El fona-
ment de l’absis romànic, localitzat en el sector 1, s’ha conservat donat que la cap-
çalera de l’església barroca es va edificar en una cota més elevada que la nau.

Des del punt de vista estructural, s’ha localitzat el fonament d’un mur en direc-
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Figura 2. Vista de la capçalera actual de l’església. (Sector 1) amb l’absis romànic, la
base de la mesa de l’altar, i l’espai de necròpolis circumdant (Clixé 1209/28, J. Roig).
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ció nord-sud, corresponent a una ampliació de la nau de l’església. Aquest mur es
relaciona amb l’aparegut al Sector 1, que configura un cos de planta rectangular
adossat al costat de migdia de l’església romànica. Així mateix, s’han localitzat els
fonaments de dos pilars de planta quadrada, que possiblement correspondrien a l’o-
bertura de l’arc de comunicació entre la nau principal de l’església i la nova am-
pliació de migdia.

Integrat dins l’obra d’aquest nou cos, i emplaçat en el seu angle sud-oest, s’ha
documentat un panteó funerari de planta rectangular fet d’obra de maçoneria.
Aquest panteó va ser definitivament amortitzat a inicis del segle xvii. L’excavació
de l’interior d’aquest ha permès distingir un primer nivell superior d’amortització
constituït per runa i morter, datable cap al 1611-1618 i producte de les reformes es-
tructurals de l’església barroca, i un segon nivell amb dos enterraments correspo-
nents al darrer moment d’ús, un individu adult enterrat en taüt de fusta (Ent. 40) i un
individu infantil en teula àrab (Ent. 39). Aquest darrer havia estat dipositat emboli-
cat en un sudari atès que foren trobades algunes agulletes. Un tercer nivell era cons-
tituït per un estrat producte de neteges de l’església amb presència de material 
arqueològic, en què destaca un conjunt de vidres d’ús litúrgic força sencers –per-
tanyents a llànties i calzes–, i també dues monedes de Ferran II (1479-1516). I, fi-
nalment, un nivell inferior amb un enterrament d’un individu adult (Ent. 54), el qual
fou enterrat amb sudari de lli, conservat en part, i recobert de morter.

Corresponent al cementiri d’època medieval que envoltava l’església romànica
pel seu costat de migdia, ha estat possible ubicar vint-i-cinc enterraments, la majo-
ria seccionats per estructures posteriors, tots en fossa simple, alguna del tipus pseu-
doantropomorf –amb un lleuger ressalt de la capçalera–, i en algun cas amb lloses
als laterals. També s’han documentat en aquest sector de la nau un total de sis enter-
raments en fossa antropomorfa, l’un amb coberta de lloses i l’altre amb coberta de
llates de fusta, les quals s’han conservat parcialment; aquests enterraments són an-
teriors a l’església romànica.

En aquest espai de la nau s’han localitzat deu enterraments en taüt d’època mo-
derna (tres dels inhumats duien un rosari a la mà) i també tres panteons funeraris
fets amb volta d’obra cuita, situats a la zona central de la nau, que van estar en ús
durant els segles xviii i xix, i l’any 1916, amb una renovació del paviment de l’es-
glésia, van ser definitivament segellats.

Corresponents al temple d’època romànica, hi ha dotze sitges, deu de les quals
situades en el sector dels peus de la nau, una altra es trobava molt a prop de l’absis
lateral de tramuntana i la darrera, tallada pel fonament del mur de migdia de l’es-
glésia barroca, s’emplaçava a l’exterior de la nau romànica, dins, però, l’espai de la
sagrera. Aquestes sitges, alguna de les quals és de grans dimensions, presenten uns
perfils globulars allargassats i uns fons generalment aplanats. Són amortitzades de
forma successiva a partir del segle xii i fins a inicis del segle xv, amb abundant ma-
terial arqueològic i numismàtic en els seus rebliments, així com gran quantitat de
runa procedent del desmuntatge de parts d’un edifici amb coberta.

Cal destacar la localització d’algun objecte litúrgic en els estrats de rebliment de
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les sitges medievals, que juntament amb les monedes associades ens permet situar
el moment de la seva amortització. Procedent de la sitja 1, sobresurten uns frag-
ments d’encenser de bronze, de casquet esfèric amb decoració calada de petites
creus i sobredaurat, amortitzat cap a finals del segle xiv. A la sitja 3 aparegué una
petita llàntia de vidre verd, pràcticament sencera, de cos esfèric i peu de copa amb
petites nanses laterals per suspendre la peça. Aquesta pot ser datada cap al segle xiii.
A la sitja 5 va aparèixer una canadella de vidre verd que ha estat possible reconstruir
en la seva totalitat, i que pot ser datada, també, al segle xiii. (Figura 3)

Pel que fa al material numismàtic es van recuperar un total de 28 monedes pro-
cedents dels rebliments de les sitges, gràcies a la garbellada dels seus sediments.
Dins aquest conjunt són predominants les emissions de Jaume I i Jaume II.

També s’han localitzat un bon nombre de forats de pal corresponents, d’una ban-
da, a bastides de construcció de l’església del segle xvii i a suports d’altars de les ca-
pelles barroques, i de l’altra, a un possible cor fet de fusta situat als peus de l’esglé-
sia, anterior a l’actual.

S’ha efectuat, en aquest espai i de forma parcial, una lectura de paraments i una
anàlisi d’arqueologia vertical. Ha estat possible estudiar la cara interior de la paret
de tramuntana de l’església, i s’ha documentat un tram del mur del temple romànic,
encara conservat, així com una gran obertura aparedada i diversos forats per encas-
tar-hi altars de fusta. També s’ha fet una lectura puntual a la cara interior de la faça-
na de migdia, i s’han localitzat dues finestres d’una sola esqueixada que havien es-
tat aparedades.

Esdevé necessària, però, una lectura total dels paraments interiors i exteriors de
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Figura 3. Conjunt de peces de vidre restaurades procedents del jaciment. 
D’esquerra a dreta, got de vidre verd, segle XVI. Got, segle XVIII. Canadella, 

segle XIII i llàntia, segle XIII (Clixé 1396/05, J. Roig).
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la nau de l’església, a fi de tenir una millor i correcta comprensió de l’arquitectura
de l’edifici.

Sector 5: absis lateral nord

S’ha fet l’excavació d’aquest espai exterior situat a la cara de tramuntana de l’es-
glésia, a tocar de l’edifici de la rectoria, amb l’obertura d’un quadre de 4 x 3 metres.
Aquest espai corresponia a una capella lateral de planta rectangular, que va ser en-
derrocada durant els anys vuitanta. Actualment es conserva la paret de llevant, que
limita amb l’estança de la sagristia, on s’obre una finestra d’una sola esqueixada.
També es conserva l’arrencada de la volta de canó seguit i l’obertura de comunica-
ció amb la nau. Aquesta es trobava aparedada per la cara interior amb un envà fet de
maons i una paret de totxanes i ciment per la cara exterior.

En un primer moment, es va fer la intervenció arqueològica de l’espai exterior,
i es mantingué l’aparedament de l’obertura de la capella. Es localitzà un estrat su-
perficial generat a partir dels anys vuitanta, moment en què s’enderrocaren les edi-
ficacions que s’emplaçaven en aquest espai. D’aquesta manera, i per sota d’aquest
nivell superficial, es documentà parcialment el darrer enrajolat de la capella fet de
maons rectangulars i les restes dels seus fonaments. Així mateix, immediatament per
sota, es localitzà el fonament d’una estructura de planta quadrada, corresponent a una
fase anterior, que recolza en l’església romànica i s’hi relaciona. Aquesta estructura
s’interpreta com un campanar de torre romànic, enderrocat en construir la capella la-
teral en època baixmedieval.

Un cop efectuat el desmuntatge de la paret que segellava l’obertura de la cape-
lla, es procedí, durant els darrers dies de la campanya d’intervenció, a l’excavació
de l’espai que restava. Va ser possible documentar un enterrament infantil en fossa
antropomorfa seccionat pel fonament de l’estructura de planta quadrada. I es van lo-
calitzar dos enterraments més, que no van poder ser excavats, una fossa d’adult, par-
cialment afectada pel fonament de planta quadrada, i una fossa infantil amb reclau i
restes d’una coberta de fusta o escorça, parcialment conservada, de la qual es recu-
perà una mostra.

Darreres consideracions

Amb aquesta campanya d’intervenció arqueològica a l’església de Sant Julià d’Al-
tura ha estat possible documentar i enregistrar arqueològicament gairebé la totalitat
del subsòl del temple, i analitzar així l’evolució i la història del conjunt, que han po-
sat al descobert diverses incògnites i dubtes científics que presentava l’edifici, i al-
hora plantejar-ne de nous. Pel que fa als resultats de l’excavació, i sempre amb les
reserves necessàries que la provisionalitat dels estudis requereixen, podem propo-
sar, a grans trets, quatre grans fases per al conjunt:
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Fase I (segles ix-x). Es caracteritza per la presència d’una necròpolis d’època
altmedieval amb tombes en fossa del tipus antropomorf. No ha estat possible de-
mostrar, ara per ara, l’existència d’una església preromànica en relació amb els en-
terraments.

Han estat identificades un total de tretze sepultures d’aquesta fase situades a la
meitat est de l’església actual, sis de les quals pertanyen a individus infantils;
aquests semblen concentrar-se majoritàriament al costat nord.

La cronologia d’aquests enterraments la determina bàsicament la seva tipolo-
gia: tombes antropomorfes excavades al substrat geològic i cobertes amb lloses o
llates de fusta (cas de l’Ent. 50). Podem dir, a hores d’ara, que no ha estat aquest
el primer cas de tombes altmedievals amb aquest tipus de coberta, ja que va ser
possible identificar-ne i excavar-ne algunes a la necròpolis de l’església de Sant
Esteve de Castellar Vell (Castellar del Vallès). (Roig et alii, 1999). L’estratigrafia
ha confirmat, també, la datació dels enterraments i, consegüentment, la d’aquesta
fase. La majoria d’enterraments estaven afectats per estructures posteriors, espe-
cialment per l’església romànica que a més ens assenyala un límit cronològic ante
quem.

Una curiositat ha estat el fet que en el cas de dues tombes pertanyents a indivi-
dus infantils, la fossa no era pas antropomorfa, sinó simple. Una particularitat que
també ha estat constatada a Sant Esteve de Castellar Vell. A Sant Julià no s’han de-
tectat reutilitzacions de sepultures ni presència d’aixovar de cap mena, mentre que
a Sant Esteve de Castellar Vell (Castellar del Vallès) i a l’Església Vella de Sant
Menna (Sentmenat), necròpolis d’aquesta mateixa fase, sí que s’ha documentat
aquesta pràctica i en alguna tomba, la presència d’aixovar.

Fase II (segles xi-xiii). Es caracteritza per la construcció d’una església romà-
nica, amb un campanar de torre de planta quadrada al costat de tramuntana, un sit-
jar interior i una necròpolis que rodeja l’edifici, amb vigència fins a l’inici del segle
xvii en el sector de l’absis.

El cementiri d’aquesta fase es caracteritza per la presència de tombes en fossa
simple oval, algunes amb els laterals de lloses realitzats per separar l’una de l’altra,
totes concentrades a l’exterior de l’edifici romànic, a les bandes est i sud. La cober-
ta, quan es conservava, era de lloses. Es documenta un cas de fossa amb ressalt an-
tropomorf (Ent. 26) constituït per dos còdols, a banda i banda del crani de l’inhumat.
Còdols que podrien tenir dues finalitats: mantenir el crani de l’inhumat dret i aguan-
tar la coberta. (Figura 4)

La cronologia d’aquestes tombes la determina la tipologia i especialment l’es-
tratigrafia (tallades per estructures de cronologies posteriors) i la situació espacial
(es trobaven pràcticament arran dels paraments romànics). D’aquestes tombes, un
primer grup ha estat localitzat al voltant de l’absis romànic, i un segon grup de vint-
i-cinc tombes, arran de la façana de migdia.

Ha estat possible constatar la presència de material ceràmic associat en alguns
enterraments. En concret s’han documentat quatre tombes les quals presentaven un
dipòsit funerari d’una olla cadascuna: una (Ent. 30) presentava l’olla sencera col.lo-
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cada al costat del cap de l’inhumat. Les altres tres havien estat trencades, i els seus
bocins es localitzaren escampats per damunt la coberta i l’esquelet. (Figures 4 i 6)

En les dues actuacions efectuades durant l’any 1990 al subsòl de la rectoria, va-
ren ser localitzats un conjunt d’enterraments, alguns dels quals, d’aquesta mateixa
fase, presentaven associada una olla. (Sancho, 1991). Coneixem, també, alguns
paral.lels a l’església de Sant Esteve de Castellar Vell i a l’Església Vella de Sant
Menna.

Tradicionalment s’ha dit que la presència de recipients ceràmics, especialment
olles, a l’interior de les sepultures medievals pot atribuir-se, probablement, al ritual
de les libacions i l’ungiment del cadàver. Tanmateix, però, aquesta explicació sem-
bla insuficient, donat que aquests dipòsits funeraris són més aviat escassos i poc re-
presentats en les necròpolis medievals catalanes, i es documenten tant en individus
infantils com adults. A més, semblen localitzar-se en unes àrees geogràfiques molt
determinades i atribuir-se a uns períodes cronològics força concrets. A partir de l’e-
xemple de Sant Julià d’Altura, juntament amb els casos de Castellar Vell i Sant
Menna, és possible constatar que aquesta pràctica funerària és vigent entre els se-
gles xi-xii, si més no pel que fa al territori del Vallès.

Fase III (segles xiii-xv). Caracteritzada per l’ampliació d’un cos rectangular, a
manera de nau lateral, adossat al costat de migdia de l’església romànica, i per l’o-
bertura d’una capella amb absis de planta rectangular al costat de tramuntana. La
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Figura 4. Detall de l’enterrament 26 (Fase II) amb dos grans còdols emmarcant la
capçalera. S’hi localitzaren els fragments d’una olla escampats per damunt la llosa de

coberta i del cos de l’inhumat (Clixé 1189/11, J. Roig).
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seva construcció va implicar el desmuntatge i arrasament de l’estructura de la fase
II identificada com un campanar de torre.

La necròpolis d’aquesta fase presentava grans fosses col.lectives amb diversos
individus, situades al voltant de l’absis romànic (figura 5). Aquestes inhumacions
successives podrien correspondre a enterraments simultanis o fets en un curt espai
de temps, i que tal vegada es podrien relacionar amb les diferents epidèmies i fams
que assolaren la comarca durant els segles xiv al xvi. La presència d’algun material
arqueològic en el rebliment d’aquestes fosses (material ceràmic i numismàtic) va
permetre datar amb més precisió la seqüència evolutiva de la necròpolis d’aquesta
fase.

També es va localitzar un panteó funerari de planta rectangular fet d’obra de ma-
çoneria d’un metre de fondària. Aquest estava integrat en l’ampliació de la nau late-
ral de migdia. Coneixem un paral.lel a l’església vella de Sant Menna, de la mateixa
cronologia i característiques.

Fase IV (segles xvi-xviii) Església d’època moderna, amb enterraments en taüt
i panteons familiars a l’interior de la nau. Aquesta fase presentava d’una banda, un
grup d’enterraments anteriors a la construcció de l’església barroca (1611-1618).
Aquests eren en fossa simple rectangular i estaven situats entre l’absis romànic i la
paret de la capçalera actual. Els inhumats, probablement havien estat enterrats em-
bolicats en sudari, com ho indica el fet que alguns d’ells presentessin agulles da-
munt l’esquelet.
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Figura 5. Enterrament 18 (Fase III) amb inhumació triple. (Clixé 1188/21, J. Roig).
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També s’ha documentat un conjunt de deu enterraments format per grans fosses
quadrades dins les quals eren dipositats els inhumats en taüts de fusta. D’aquests
taüts se n’han conservat restes de fusta, claus i peces decoratives de metall. Aquest
grup es trobava situat dins la nau de l’església, la qual cosa duu a creure que es de-
via tractar de tombes pertanyents als rectors de la parròquia dels segles xvii-xviii.
Bona part dels inhumats presentaven els braços plegats a la cintura i rosaris a les
mans. Probablement algunes de les làpides actualment conservades en el recinte de
l’església podrien correspondre a aquests enterraments.

I, finalment, s’han localitzat tres grans panteons familiars, datables del segle
xviii, situats davant la capçalera de l’actual església, els quals foren segellats de for-
ma definitiva a inicis d’aquest segle. Els difunts eren dipositats dins el panteó amb
taüt

D’altra banda ha estat possible efectuar, per bé que només en alguns punts con-
crets, una lectura d’arqueologia vertical i una anàlisi de paraments, que ha permès
relacionar, en part, els resultats del registre arqueològic del subsòl amb els alçats
conservats de l’edifici.

S’ha de remarcar, però, que mancaria una lectura total dels paraments interiors i
exteriors de les façanes de migdia i tramuntana, així com dels peus de l’església i del
cos del campanar. D’aquesta manera, tindríem una millor comprensió de l’evolució
de l’edifici i una cohesió entre les dades arqueològiques i les arquitectòniques.
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Figura 6. Olla de ceràmica de cuita oxidoreductora amb bec pinçat, localitzada a
l’enterrament 26 (Fase II). (Clixé 1390/16, J. Roig)
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També, per tenir finalitzada la intervenció arqueològica de la totalitat dels espais
que estan en relació directa amb l’edifici de l’església, mancaria l’excavació de l’es-
pai de la sagristia (Sector 6), que ens permetria documentar l’enllaç de l’absis ro-
mànic amb la nau. També seria necessari intervenir en una petita cambra traster si-
tuada als peus de l’església (Sector 7), la qual presenta una remoció parcial del
paviment feta en època recent, i on s’hi ha fet una neteja del nivell superficial. L’ex-
cavació d’aquest espai ha de permetre analitzar l’estructura del basament del cam-
panar.

No cal dir, que esdevé del tot interessant i necessari, fer una intervenció arqueo-
lògica de tot l’entorn immediat de l’església, especialment el sector de tramuntana
–horts i antiga rectoria–, com també de l’interior de l’actual edifici de la rectoria
(adossat al temple pel seu costat de llevant), en cas d’actuacions i obres en el subsòl
d’aquests sectors.

Registre de les estructures
antropològiques: primeres dades
TONA MAJÓ I ORTÍN

La utilització successiva de l’espai actualment ocupat per l’església, com a espai
funerari, ha comportat que a l’excavació s’hagi documentat una densitat molt alta
d’estructures d’inhumació. Els diferents períodes d’utilització d’aquest espai han
fet paleses característiques pròpies de les estructures sepulcrals de cada moment,
tant pel que fa a la disposició dels individus, com a l’ordenació general de les
tombes.

L’elevat nombre de tombes localitzades durant els primers sondejos va implicar
l’elaboració d’un registre més detallat de les sepultures, des d’una perspectiva ar-
queoantropològica.

La documentació de les estructures funeràries es va fer a partir d’unes fitxes de
registre adequades a l’excavació de sepultures modificades expressament segons les
característiques del jaciment. Aquestes fitxes serveixen per enregistrar els diferents
components de la unitat funerària i la seva interrelació: per una banda la morfologia
de les característiques de les estructures sepulcrals (o contenidors), és a dir, les tom-
bes en fossa, els panteons, etc., i per altra banda l’enterrament (o contingut), és a dir,
el o els esquelets i la seva relació amb els possibles elements localitzats dins l’ente-
rrament. També, durant el registre, en el moment de l’excavació es van tenir en
compte tant la relació de cada enterrament amb altres tombes de la mateixa crono-
logia, com la relació estratigràfica amb altres tombes o esquelets pertanyents als al-
tres períodes documentats.

L’església de Sant Julià d’Altura (Sabadell) 269

Trib.Arqueo99-00 Final03  3/12/03  8:52  Página 269



La posició dels esquelets dins les estructures d’enterrament va ser objecte d’una
descripció acurada, en què es van observar les connexions existents entre les dife-
rents parts esquelètiques i el grau de desplaçament de les articulacions respecte la
posició anatòmica dels ossos. Aquestes observacions es van fer amb l’objectiu prin-
cipal d’identificar les posicions originals dels cadàvers en el moment de la inhu-
mació.

A més, es van observar les possibles situacions anòmales d’alguns ossos o de
parts de l’esquelet a fi d’establir alteracions de les inhumacions, així com el moment
en què es van produir. La major part de les alteracions detectades corresponen a su-
perposicions d’altres inhumacions –sovint només parcials– i a l’arranjament del nou
espai per dipositar el cos del nou individu. D’altra banda, però, una part important
dels moviments dels ossos observats correspon a les característiques de l’espai dins
el qual es va produir la descomposició de les parts toves, que varia segons l’època i el
tipus de tomba utilitzat.

Així, doncs, pel que fa a les característiques tipològiques de les tombes, el seu
interès dins l’estudi antropològic rau sobretot en el fet de com aquestes han influït
en la posició dels esquelets, és a dir, en la posició original dels cossos inhumats, així
com en els processos de la descomposició dels cadàvers, els quals han donat com a
resultat la disposició de les restes humanes tal com les trobem a l’excavació. La dis-
posició dels cadàvers en fosses amples o estretes, amb límits peribles (com en el cas
dels taüts de fusta) o permanents (per exemple, les delimitacions de la fossa amb
blocs de pedra), amb cobertes que creen un espai buit de descomposició (tancament
amb lloses o fustes) o amb el rebliment amb terra de l’enterrament, són observa-
cions en les quals es va incidir especialment per tal d’extreure el màxim d’informa-
ció possible de l’excavació de les inhumacions de l’església de Sant Julià. Sovint
s’ha comprovat que la disposició forçada d’alguns ossos de l’esquelet o del crani cor-
responien a la presència original d’embolcalls més o menys ferms a voltant del cos o
de coixins funeraris, respectivament.

D’altra banda, a partir de l’observació acurada de la posició dels ossos de l’es-
quelet, han estat molt interessants les observacions relatives a la interpretació de 
l’horitzontalitat o al grau del pendent dels sòls originals de les tombes, molts dels
quals han desaparegut amb el temps a causa de la seva natura perible.

No és possible calcular el nombre d’inhumacions fetes a l’església de Sant Ju-
lià, tant per períodes com globalment. Per una banda es registra una alta concentra-
ció d’estructures d’enterrament que a la vegada es veu afectada per una important
superposició de tombes en alguns sectors. Per altra banda destaca l’excavació i la
construcció de noves estructures dins l’església al llarg del temps –com per exem-
ple els panteons més moderns– i el desconeixement dels límits de l’àrea utilitzada
com a cementiri per a cada època, que no es corresponen en cap cas a l’àrea del re-
cinte ocupat per l’actual edifici.

Pel que fa al contingut de les tombes, del quasi un centenar de tombes excava-
des, més d’un 80% són inhumacions individuals. La resta d’estructures sepulcrals
excavades contenen inhumacions dobles, triples o diverses inhumacions successi-
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ves. En alguns casos s’han documentat superposicions d’individus dins la mateixa
fossa, que podrien haver estat enterrats simultàniament o en un interval curt de
temps. L’absència de sediment entre alguns d’aquests esquelets superposats, així
com la disposició i relació dels ossos, són elements importants a l’hora de valorar la
reutilització de la fossa.

L’estudi antropològic descriptiu dels esquelets encara no ha finalitzat i, per tant,
no disposem de dades concretes sobre les proporcions d’edats i sexes dels individus
inhumats en cada període, ni tampoc de les característiques de la població pròpies a
cada grup.

Cal destacar el nombre molt elevat de restes òssies humanes sense connexió
anatòmica, però de les quals encara tampoc no s’han fet càlculs del nombre mínim
d’individus. Aquestes restes es van localitzar en els reompliments de rases o fosses,
entre el sediment dins el qual estaven excavades les tombes o en el sediment de l’à-
rea de necròpolis. Aquesta concentració era més elevada a l’àrea est, és a dir al vol-
tant de l’absis romànic. A més es va observar una freqüència molt alta d’ossos des-
articulats dins les sepultures, que formaven part del reompliment d’aquestes. Pel
que fa a l’origen d’aquestes restes, de forma preliminar se n’han reconegut dos; d’u-
na banda provenen del rebliment de la tomba amb sediment de l’àrea cementirial i
d’una altra, formen part d’inhumacions anteriors fetes dins la mateixa estructura,
sovint representades només per parts inconnexes de l’esquelet a causa de la neteja
del lloc per fer-hi un nou enterrament.

Una primera lectura del material antropològic exhumat (sense distinció per pe-
ríodes) indica una majoria d’individus adults. Cal dir que per aquesta valoració 
s’han tingut en compte només els esquelets individualitzats, ja siguin parcials o sen-
cers. Dels 95 esquelets individualitzats, 56 pertanyen a individus adults i 39 a sub-
adults. D’aquest segon grup només s’han individualitzat les restes de 10 esquelets
de perinatals. Caldrà esperar el recompte de les restes aïllades per veure si augmen-
ta el nombre d’esquelets infantils, com seria d’esperar.

Una primera observació dels esquelets ens ha permès detectar algunes patolo-
gies, sobretot en els individus adults. La majoria d’aquestes corresponen a proces-
sos degeneratius localitzats a la columna vertebral, però també s’han observat trau-
matismes i pèrdues dentàries antemortem.
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Il Museo Nazionale Romano nelle Terme di
Diocleziano: nuove sistemazioni e progetti
MARINA SAPELLI

Paragonabile solo con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli per l’entità nu-
merica dei materiali e per la vastità delle problematiche, il Museo Nazionale Roma-
no nelle Terme di Diocleziano può considerarsi emblematico tra i musei archeolo-
gici italiani, in quanto sembra rappresentare una sintesi dei problemi derivati dalla
formazione delle raccolte e dalle necessità della tutela territoriale, nonché dalla
complessità gestionale sia del «contenitore» sia del patrimonio in esso «contenuto».

Per comprendere meglio i molteplici aspetti dei problemi, è utile ricordare bre-
vemente la storia di questo Istituto, che di fatto, nel contesto della città di Roma,
giunge ultimo rispetto alle precedenti realtà museali, rappresentate dalle raccolte ca-
pitoline (ora gestite dal Comune) e da quelle pontificie, oltre che dalle numerose ed
importanti collezioni private.

La istituzione del Museo Nazionale Romano è, nella sua essenza, un portato del
clima politico e culturale instaurato dall’amministrazione piemontese in Roma Ca-
pitale, che, nel 1889, compie un atto decisivo di organizzazione del patrimonio ar-
cheologico posseduto dal governo nella città e nella provincia di Roma e istituisce
una sezione di antichità urbane nelle Terme di Diocleziano ed un’altra di antichità
extraurbane ed etrusche in Villa Giulia. Questa nascita forzata portava con sé una
serie di problemi che la storia del Museo, nel secolo successivo alla istituzione, ha
evidenziato.

Il nuovo Museo, inserito nel complesso delle terme romane e del monastero de-
lla certosa annesso alla chiesa michelangiolesca di Santa Maria degli Angeli, veni-
va immediatamente costituito con le raccolte di materiale archeologico classico pre-
sente nel cosiddetto Kircheriano, un ingente museo che prende nome dal gesuita
Atanasio Kircher, formatosi nel ‘600 con materiali di natura, epoche, e provenienze
più diverse, per lo più decontestualizzati.
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Oltre ai materiali del Kircheriano (smembrato però delle raccolte preistoriche ed
etnografiche), confluirono nelle Terme di Diocleziano anche tutte le antichità pro-
venienti dagli scavi che erano stati condotti dal 1870 in poi nella città di Roma (e
massimamente i tumultuosi rinvenimenti dovuti ai lavori di arginatura e di costru-
zione dei ponti sul Tevere e di costruzione di interi quartieri); successivamente la fa-
mosa collezione seicentesca Ludovisi Boncompagni, che venne acquisita allo Stato
nel 1901; infine, nei decenni successivi, anche rinvenimenti di epoca romana dal
comprensorio di Ostia e da varie regioni dell’Italia Centrale (Lazio, Umbria e
Abruzzo).

Un elemento complesso che ha influito sulle scelte allestitive del Museo è ap-
punto la presenza di tanto materiale acquisito in modo non programmato, in ordine
non scelto e per ragioni talora unicamente legate a disponibilità di spazi. Si aveva un
insieme di raccolte di diversa tipologia e origine; che comprendeva l’aspetto delle
collezioni romane di scultura del ‘500 e ‘600 (è il caso della collezione Ludovisi) ed
il caotico ammassarsi dei rinvenimenti effettuati in un territorio urbano sottoposto a
forte espansione edilizia.

Diversi criteri di allestimento vennero a guidare le scelte in importanti momen-
ti della vita del complesso. Attraverso alcuni importanti eventi, quali la grande mos-
tra archeologica augustea del 1911, la risistemazione degli anni Venti, l’allargamen-
to dell’uso museale dal convento alle aule delle Terme nel 1936 e infine la
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Figura 1. Roma. Terme di Diocleziano, sede storica del Museo Nazionale Romano.
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sistemazione del 1952 con creazione di nuovi spazi edilizi inseriti nell’antico (le co-
siddette Sale dei Capolavori), la vita del museo, sempre incrementato dalle acquisi-
zioni dei rinvenimenti archeologici nella città, si snoda sino agli anni Settanta del
Novecento con difficoltà di gestione e di manutenzione. Agli inizi degli anni Ottan-
ta, grazie a finanziamenti straordinari per la protezione del patrimonio archeologico
di Roma ottenuti tramite una apposita legge (1981), il Soprintendente Archeologo di
Roma, Adriano La Regina, ha dato corso al riordinamento globale del Museo Na-
zionale Romano.

Questo si sta ormai avviando alla conclusione attraverso una serie di interventi
volti a creare non un unico polo, ma un vero sistema museale. Il nucleo fondamen-
tale delle Terme-Certosa ne rappresenta il punto di partenza storico; per questo in
questi anni si è realizzato ed è ormai quasi completato, un risanamento strutturale
indispensabile per bloccare l’avanzato degrado, con lavori di restauro, consolida-
mento e riallestimento delle aule termali, del chiostro e delle casette dei Certosini,
così come della grande aula rotonda detta della Minerva con indagini contestuali e
sistemazione dell’area archeologica vicina.

Per quanto concerne gli allestimenti museali veri e propri, si sta realizzando l’a-
llestimento di un dipartimento delle Terme romane, ove alcune delle aule sono des-
tinate ad ospitare esposizioni temporanee ed altre aule sono destinate a contenere le
emergenze decorative originali dell’edificio termale ed il dipartimento funerario e
dei monumenti pubblici; ricca di una grande quantità di materiali (stele, edicole,
monumenti e rilievi, urne e sarcofagi, statue funerarie), questa sezione dovrà docu-
mentare sia l’ideologia funeraria delle varie classi sociali romane dall’età repubbli-
cana al tardo-antico, sia le valenze decorative di importanti edifici pubblici (templi,
monumenti onorari…).

Nella intrusione edilizia moderna costituita dalle ex sale dei capolavori si è cos-
tituito un dipartimento epigrafico che aprirà al pubblico nel prossimo giugno e che,
nelle intenzioni, dovrebbe porsi come punto di riferimento per le ricerche epigrafi-
che sul territorio romano.

Intorno al chiostro della certosa, negli ambienti al piano superiore una volta usa-
ti come antiquarium, è in corso di allestimento anche una sezione per la preistoria e
protostoria di Roma e del suburbio, volta alla esplicazione dei fenomeni formativi
della città, sino all’età arcaica e medio-repubblicana: anche per questa è prevista l’a-
pertura nel prossimo giugno.

Si ha poi l’aula ottagona delle Terme di Diocleziano (un ambiente angolare di
non definita destinazione nell’ambito delle terme romane), che pur essendo la se-
conda grande aula coperta a volta di Roma antica, era stata obnubilata per decenni
nella sua valenza monumentale e archeologica dall’uso prima come cinema e poi
come Planetario. L’ambiente è stato da tempo recuperato al percorso di visita del
complesso Terme-Certosa e contiene l’allestimento di una serie di opere che deco-
ravano le antiche terme della città di Roma.

Le sculture, esposte in un percorso circolare all’interno dell’aula ottagona, pro-
vengono tutte da diverse terme imperiali presenti nella città antica (Terme di Traia-
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no, di Caracalla, di Diocleziano e di Costantino), delle quali costituivano parte de-
lla decorazione. Per lo più copie o elaborazioni di sculture dell’arte greca classica,
queste opere rappresentavano preferibilmente divinità come Apollo, Artemide e
Afrodite nonché figure di atleti.

Per quanto riguarda la celebre collezione Ludovisi Boncompagni, tradizional-
mente esposta in un chiostro ottocentesco inserito nelle terme romane, chiuso an-
ch’esso al pubblico agli inizi degli anni Ottanta per problemi strutturali, dopo un
nuovo restauro delle opere essa è stata spostata in una delle sedi del Museo acquisi-
te con i finanziamenti della legge speciale del 1981 ed è stata ridata alla fruizione
pubblica alla fine del 1997. La sede è lo storico Palazzo Altemps, situato in pieno
Campo Marzio e prossimo a piazza Navona, dunque nell’area più prestigiosa del
centro storico della città; si tratta di un bel palazzo realizzato tra il Quattrocento ed
il Seicento da diversi committenti, i cardinali Riario, il cardinale Soderini, alcuni
cardinali spagnoli ed infine, nell’avanzato Cinquecento, dal cardinale Marco Sittico
Altemps, da cui prende il nome, con contributi di importanti architetti e decoratori.
Adibito a Collegio del Seminario Spagnolo dei Gesuiti, l’edificio, una volta com-
prato dallo Stato, è stato sottoposto a lungo ed accurato intervento di restauro e ris-
trutturazione, che ha ripristinato le antiche decorazioni di affreschi e stucchi e l’as-
petto fondamentalmente cinquecentesco dell’insieme.

Il recupero del prestigioso palazzo è stato dalla Soprintendenza finalizzato ad
ospitare una sezione del Museo Nazionale Romano che illustrasse il fenomeno del
collezionismo rinascimentale e barocco (dal xv al xviii secolo) di scultura antica,
collezionismo prevalentemente dovuto proprio ai cardinali ed alle famiglie dell’a-
ristocrazia. Dunque nel recuperato edificio sono ora ospitate le poche opere soprav-
vissute alla dispersione dell’originaria collezione Altemps, insieme con alcuni nu-
clei di altre collezioni storiche pervenute attraverso varie vicende nel nostro museo
(la collezione Del Drago e la collezione Mattei), ma, soprattutto, la collezione Lu-
dovisi, la più nota di Roma e molto ammirata nel Settecento da tutti i viaggiatori che
compivano il Grand Tour e visitavano Villa Ludovisi, estesa per trenta ettari e coin-
cidente con l’attuale quartiere Ludovisi; rimane, tra tutte, celeberrima la descrizio-
ne fattane da Goethe nel suo «Viaggio in Italia».

Originariamente, la collezione si formò negli anni 1621-23 ad opera di un car-
dinale bolognese, Ludovico Ludovisi, durante il pontificato dello zio Gregorio XV,
attraverso l’acquisizione di importanti collezioni romane preesistenti, soprattutto la
Cesi, poi la Cesarini, la Altemps e la Colonna ed incrementata da rinvenimenti ef-
fettuati nella zona stessa, in età romana coincidente con gli horti appartenuti allo
storico Sallustio, e precedentemente forse di proprietà dello stesso Giulio Cesare.
La eccezionale collezione conteneva all’epoca del suo massimo splendore quasi
400 opere e fu oggetto nel Seicento, di interventi di restauro di artisti quali Alessan-
dro Algardi, Gian Lorenzo Bernini e Ippolito Buzzi, successivamente di studio e di
sistemazione da parte del Winckelmann e di Antonio Canova; nell’Ottocento venne
purtroppo in gran parte dispersa in tutta Europa in concomitanza con le devastazio-
ni urbanistiche avvenute quando Roma divenne la capitale del Regno d’Italia e con
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la costruzione di un nuovo quartiere che i proprietari della villa, i principi Boncom-
pagni, favorirono a partire dal 1885.

Ora, l’allestimento in questo palazzo rinascimentale, del nucleo pervenuto for-
tunosamente allo Stato italiano, un centinaio di opere di fondamentale importanza
archeologica, intende riproporre al moderno visitatore il gusto e la suggestione de-
lla scultura antica disposta all’interno di un palazzo, secondo le scelte del collezio-
nismo di antichità documentato, appunto, nella Roma rinascimentale e barocca. Le
opere sono sistemate nelle logge sul cortile, lungo lo scalone e nelle sale dei due pia-
ni principali del palazzo, nel rispetto, ove possibile, dei raggruppamenti già docu-
mentati negli ambienti del Palazzo Grande della Villa Ludovisi oppure, in assenza
di notizie sulla originaria sistemazione nell’ambito della collezione seicentesca, se-
condo raggruppamenti tematici o storico-artistici (per esempio, ritrattistica e rilievi
romani di carattere storico o propagandistico, repliche di importanti originali sta-
tuari greci dell’età classica, gruppi di derivazione ellenistica e di carattere dionisia-
co o erotico e così via).

Quasi ogni singola opera di questa collezione riveste un interesse fondamentale
nella storia dell’arte antica; ricorderò solo la presenza di sculture celeberrime, qua-
li l’Ares seduto, derivato da un originale di Skopas; l’acrolito di divinità femminile,
originale della Magna Grecia del v sec. a.C. che è stato esposto con il contempora-
neo Trono Ludovisi (non appartenente alla collezione seicentesca), anch’esso pro-
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babilmente proveniente da un’area sacra magnogreca; la cosiddetta Giunone Ludo-
visi, che è in realtà un ritratto di Antonia Minore; il gruppo di età cesariana del Ga-
lata che si suicida con la moglie, copia di un originale bronzeo di Pergamo, nonché
il grande sarcofago con battaglia tra Romani e Barbari, della metà del iii sec. d.C.
Ma merita, anche sottolineare un’altra valenza dell’esposizione così concepita in
questa nuova sede museale, cioè la percezione dell’intersecarsi dell’antico, nella
storia medievale e moderna di Roma, con l’arte contemporanea delle varie epoche.
Tutte le collezioni storiche romane di scultura antica hanno infatti mantenuto vivo,
attraverso i diversi restauri ed il succedersi delle sistemazioni, il rapporto diretto tra
lo sviluppo dell’arte italiana e l’antichità greco-romana, sempre concepita come
modello ispiratore insuperabile e come punto di riferimento tematico e stilistico.

Centro del sistema museale che è in via di completamento, è poi la Sezione di
arte antica che ha sede in Palazzo Massimo alle Terme. Questo prende nome dalla
nobile famiglia romana dei Massimo, che nel secolo scorso erano i proprietari della
villa Peretti Montalto, la villa privata che il cardinale Felice Peretti, poi divenuto
papa Sisto V (1585-90), aveva acquistato sul Viminale, in direzione dell’Esquilino,
a diretto contatto con i resti monumentali delle Terme di Diocleziano.

Destinata a sede del collegio dei Gesuiti denominato «Massimiliano Massimo»,
l’imponente costruzione di sei piani prospettante con la facciata principale sulla
piazza della Stazione e con il fronte stretto di ingresso su largo di villa Peretti, con-
servò tale funzione sino al 1960. Si può ricordare che insigni personalità della cul-
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tura italiana hanno condotto i loro studi in questo luogo; tra questi, l’architetto Cle-
mente Busiri Vici, l’archeologo Enrico Paribeni, lo scrittore Ignazio Silone.

Lo Stato Italiano ha acquistato nel 1981 l’edificio, che è stato ristrutturato in
funzione, appunto, della destinazione a sede aggiuntiva del Museo Nazionale Ro-
mano nelle Terme di Diocleziano. Come già evidenziato infatti, l’incremento cos-
tante delle collezioni archeologiche aveva infatti reso la sede storica delle terme e
del convento dei Certosini, non più sufficiente ad ospitare le diverse sezioni muse-
ali ed i servizi indispensabili per le esigenze di un museo moderno.

Ancora usando i finanziamenti della ricordata legge speciale, è stato possibile
dar corso all’espansione del Museo in questa sede, il cui recupero edilizio è stato re-
alizzato nel corso degli anni Ottanta; esso ha compreso non solo gli ambienti con
funzione museale, su quattro piani, ma anche uffici, biblioteca, sala per conferenze,
archivi e centro di documentazione informatica.

Il progetto di recupero architettonico ed il programma dell’allestimento –i cui
lavori sono stati condotti da un consorzio di società che operavano in regime di con-
cessione– sono stati interamente curati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma;
tra gli architetti esterni che hanno collaborato nelle scelte del disegno allestitivo
possiamo ricordare Costantino Dardi, architetto attivo in altre opere di ristruttura-
zione architettoniche e in recuperi museali realizzati nella Roma degli anni Ottanta.

Per quanto riguarda il recupero edilizio dell’edificio, che presentava una grande
quantità di cedimenti e lesioni, nonché il crollo di gran parte di un’ala, si è dovuti
intervenire non solo con un ripristino puntuale delle murature, con consolidamento
generale e restauro conservativo degli elementi monumentali e delle decorazioni ar-
chitettoniche, ma anche con adeguamento di superfici e materiali per le nuove fun-
zioni museali e adeguamento dei solai ai relativi carichi superiori a quelli dell’uso
precedente; tra le varie misure è compresa anche la costruzione di un caveau di mas-
sima sicurezza, realizzato con norme valide per le centrali elettronucleari, articola-
to su due piani (uno di esposizione e uno di conservazione) realizzato sotto il piano
del cortile interno fino a 8 metri di profondità; tutte le opere di consolidamento
strutturale sono state attuate con particolare attenzione alle misure antisismiche.

Per quanto riguarda le finiture architettoniche dell’edificio, l’impegno più con-
sistente si è espletato nel consolidamento e trattamento dell’imponente scalone d’o-
nore e dell’apparato degli stucchi, in particolare nei cornicioni di coronamento, che
erano in parte perduti e ovunque danneggiati.

Nel 1995 venne aperto al pubblico il piano terreno espositivo; nel giugno 1998
si è avuto il completamento e l’inaugurazione dell’intera sede museale.

In merito ai criteri seguiti per l’allestimento delle opere, va sottolineato che i
percorsi nei tre piani del museo che ospitano la sezione di Arte Antica privilegiano
l’unità dei contesti disponibili e la sequenza storica della produzione artistica di
Roma antica. Attraverso le scelte tecniche –con impiego per la statuaria di basi di
basaltina o travertino, prive di elementi decorativi e concepite come semplice in-
nalzamento del piano pavimentale, di fonti luminose prodotte da binari sospesi
provvisti di schermi rifrangenti ed orientabili, di un essenziale apparato didattico bi-
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lingue consistente in un pannello per sala o per contesto, di sedili e altri arredi di di-
segno moderno e funzionale e con uso preferenziale del colore grigio scuro, già uti-
lizzato nei pavimenti– si è cercato di focalizzare con la luce e lo spazio l’attenzione
del visitatore attorno ad ogni singola opera.

Nella disposizione del piano che ospita affreschi e mosaici è stata ricreata, in
ogni caso possibile, la ricostruzione delle situazioni spaziali originarie.

Nel medagliere invece, ove il carattere del materiale minuto esposto e la condi-
zione ipogea dell’ambiente suggerivano la vicinanza alla tradizione degli Schatz-
kammer, il visitatore è indotto ad essere attore dell’esposizione e a partecipare alla
selezione del reperto.

Le monete sono esposte in vetrine blindate provviste di lenti di ingrandimento
scorrevoli per la visione ravvicinata, che possono essere manovrate dal visitatore
stesso, mentre un sistema di schermi televisivi presentano sulla parte alta delle pa-
reti del salone sequenze visive relazionate alla storia economica e sociale espressa
dai manufatti esposti.

Per quanto appunto riguarda questa sezione numismatica, che occupa il piano
interrato, l’esposizione è costituita da una selezione (per circa 2000 pezzi) delle co-
llezioni del Kircheriano, di quella Gnecchi (ca. 20.000 pezzi) e di quella di Vittorio
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Emanule III, donata nel 1946 dal re all’Italia al momento dell’esilio (comprendente
100.000 pezzi medievali e moderni) e completata con la collezione di zecche, ac-
quisita allo Stato nel 1983, nonché da una parte dei cospicui rinvenimenti archeolo-
gici effettuati nel territorio di Roma a partire dalla fine del xix secolo; il percorso in-
tende ricostruire la storia della moneta nel suolo italiano, dalle origini sino a tutta
l’età moderna.

Completa l’esposizione una selezione di complessi di gemme e oreficerie pre-
senti in alcuni corredi funerari rinvenuti a Roma e nel suburbio, che testimoniano
l’evoluzione del gusto e del costume della società romana dall’età arcaica a quella
tardoantica; tra questi molto noto il prezioso corredo di una bambina imbalsamata
secondo l’uso egizio e sepolta in un sarcofago della prima età antonina rinvenuto
negli anni Cinquanta del Novecento, nel suburbio di Roma lungo la via Cassia.

La sezione di arte antica, che occupa i piani terreno, primo e secondo della sede,
presenta invece le opere artistiche più significative prodotte tra la fine dell’età re-
pubblicana (ii-i sec. a.C.) e la tarda età imperiale (iv sec. d.C.), insieme ad alcune
opere originali greche del v sec. a.C. ed intende illustrare, oltre ai fenomeni artisti-
ci che si svolsero in Roma antica, anche il contesto politico ed economico di riferi-
mento e la sua evoluzione storica.

Il piano terreno, articolato in sale disposte intorno ad un ampio patio centrale ed
in gallerie, contiene in una prima galleria ritratti che potevano rivestire in antico sia
funzione funeraria sia onoraria e che documentano l’evoluzione di gusto della so-
cietà romana nell’ultimo periodo dell’età repubblicana (tra la fine del ii e quella del
i sec. a.C.). La disposizione ricorda quelle «gallerie di famiglia» che conservavano
nel ricordo i tratti fisionomici degli antenati e propagandavano tra i posteri le virtù
del gruppo gentilizio di appartenenza.

Questo stesso tema, con la molteplicità delle componenti ideologiche della so-
cietà romana quale traspaiono dai ritratti della classe elevata è illustrato nella pri-
ma sala, da ritratti appartenenti alla classe dirigente della città di Roma e di am-
bienti municipali (Palestrina, Mentana), che dimostrano il persistere della
tradizione artistica etrusco-italica, sia ritratti molto vicini per stile a quelli dei prin-
cipi ellenistici.

Il grande salone ad arcate costituisce il centro ideale dell’esposizione del pia-
no terreno e contiene opere che simboleggiano l’ideologia che ha influenzato e
giustificato le scelte politiche e culturali del principato augusteo (27 a.C.-14 d.C.).
Nella statua di Augusto dalla via Labicana, ove il principe, avvolto nella toga, ap-
pare in veste di Pontefice Massimo, è evidente il messaggio di esaltazione delle
antiche cariche sacerdotali della tradizione romana e quindi della sua religiosità
(pietas).

Anche l’esaltazione delle leggende relative alla nascita di Roma e quindi del
mito troiano, trasposto in poesia epica dall’Eneide di Virgilio proprio durante il
principato augusteo, rappresenta uno degli indirizzi culturali e religiosi principali
dell’epoca di Augusto. Alla volontà di recupero dei valori tradizionali della identità
romana, che è posto alla base del programma politico augusteo, si collegano appun-
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to gli affreschi di un sepolcro dell’Esquilino, di età cesariana o, forse, protoaugus-
tea, che raffigurano scene della leggenda troiana e di quella romúlea e quindi delle
origini di Roma.

Numerosi ritratti, sia in marmo sia in bronzo, tutti di alta qualità di esecuzione,
realizzati nel periodo compreso tra l’età augustea e la metà del i sec. d.C., che rap-
presentano per lo più membri della famiglia imperiale, sono presenti nelle nostre co-
llezioni ed allestiti in un’altra sala: tra questi, un ritratto giovanile dello stesso Otta-
viano, eseguito prima della vittoria di Azio (31 a.C.) e della conquista definitiva del
potere; ritratti della sorella e della moglie di Augusto, Ottavia e Livia; ritratti di al-
cuni dei principi designati a succedergli (Germanico, Druso Maggiore) e dei suoi
successori (Tiberio, Caligola). Sono anche presenti ritratti di privati cittadini, nei
quali è evidente l’influsso che l’immagine propagandata dell’imperatore e della sua
famiglia (domus) esercita sulla ritrattistica dell’epoca.

Lungo una seconda galleria sono esposti ritratti di personaggi greci, che dimos-
trano la recezione da parte della società romana di formule iconografiche e di riferi-
mento culturali del mondo greco classico (tra questi, ritratti di Solone, di Filippo di
Macedonia e del figlio Alessandro Magno, di Socrate).

Le sculture presentate nella sala degli originali greci provengono dagli Horti Sa-
llustiani (oggi corrispondente al quartiere Ludovisi), giardini che furono proprietà
dello storico romano Sallustio e prima ancora dello stesso Giulio Cesare; qui sono
stati trovati numerosi originali greci, ed importanti copie di originali (come i celebri
Galati). L’opera più nota è la Niobide, originale del 440 a.C. circa, che doveva ap-
partenere alla decorazione frontonale di un tempio greco, forse identificabile con
quello di Apollo Daphnephoros ad Eretria, nell’isola di Eubea.

Alcune sale del primo piano illustrano poi un aspetto molto importante della
produzione artistica di Roma dal i al iii secolo d.C., e cioè la produzione di statua-
ria in marmo e in bronzo che si ispira, con rielaborazioni e varianti, ai tipi della sta-
tuaria greca del v e del iv secolo a.C. e della successiva età ellenistica. Molte delle
opere esposte provengono da unitari complessi di scavo; sappiamo che la decora-
zione scultorea che ornava le ville di soggiorno non era diversa per tipologia e fun-
zione da quella che abbelliva le contemporanee abitazioni urbane ed i palazzi impe-
riali; tuttavia la villa extraurbana, con l’ampiezza degli spazi, la presenza di ampi e
articolati giardini, la ricostruzione di edifici di carattere particolare, costituiva il luo-
go privilegiato per realizzare la passione collezionistica di molti proprietari.

In questo ambiente un ruolo particolare rivestono, tra queste, la villa di Adriano
a Tivoli e le ville neroniane di Anzio e di Subiaco, dalle quali provengono le scultu-
re esposte nel grande salone che fungeva da sala di teatro nell’originaria funzione di
collegio del palazzo.

La selezione di sculture presenti poi nell’esposizione riguarda le iconografie
usate a decorare il ginnasio, abitualmente inserito nei giardini delle grandi ville ro-
mane e destinato non solo ad attività sportive ma anche ad esercitazioni intellettua-
li. Efebi ed atleti sono rappresentati da una serie di copie e repliche di opere degli
scultori che maggiormente avevano lavorato su questi soggetti, Policleto di Argo nel
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v secolo a.C. e Lisippo di Sicione nel secolo successivo. Tra le opere più celebri es-
poste in questo settore sono da ricordare le due repliche dell’originale bronzeo di
Mirone, il discobolo (la replica Lancellotti e la replica di Castelporziano).

I rinvenimenti archeologici testimoniano della diffusione di sculture raffiguran-
ti le divinità del pantheon classico, in marmo e talora in bronzo, e di dimensioni al-
quanto simili a quelle della figura umana oppure di dimensioni più ridotte. Alcune
delle sculture di questo ambito esposte in un altro settore del piano provengono da
contesti residenziali di grande rilevanza, come le due statue di Artemide e di Apollo
Citaredo dalla villa dei Quintili, sulla via Appia Antica o sono rinvenimenti di ca-
rattere eccezionale, come il Dioniso in bronzo rinvenuto nell’alveo del Tevere, ed
una eccellente replica del tipo dell’Ermafrodito addormentato.

In un’altra sala sono esposte le parti ornamentali in bronzo appartenenti a due
navi antiche recuperate nel lago di Nemi in parte nel 1895 e poi interamente nel
1932 (le due navi furono distrutte nel corso della seconda guerra mondiale). Erano
navi attrezzate e riccamente ornate, forse usate (come avveniva nelle corti ellenisti-
che) per banchetti e feste che si svolgevano sul lago, in collegamento con la villa de-
ll’imperatore Caligola (37-41 d.C.), che si trovava sulla sponda.

Il settore del primo piano dedicato alla ritrattistica ed alle celebrazioni storiche
ha inizio con ritratti che evidenziano come l’uso della ritrattistica fosse divenuto,
con la dinastia dei Flavi, e cioè dell’imperatore Vespasiano (69-79 d.C.) e dei figli
Tito (78-81 d.C.) e Domiziano (81-96 d.C.), un mezzo di propagazione attraverso
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l’impero del concetto di autorità imperiale, sia pure con una connotazione di bene-
volo realismo «borghese», evidente in particolare nei ritratti di Vespasiano, ma non
in quelli di Domiziano.

A partire dall’età flavia e per tutto il ii secolo d.C. assume inoltre una particola-
re importanza nell’arte romana il tema delle vittorie sulle popolazioni barbariche,
che premono sui confini dell’Impero (limes) e costringono gli imperatori a continue
campagne militari di contenimento. Il grandioso sarcofago con scene di battaglia tra
Romani e barbari, proveniente da Portonaccio sulla via Tiburtina, ne costituisce l’e-
sempio più emblematico. Rappresenta sulla fronte una complessa composizione di
battaglia incentrata sulla figura del comandante romano, avanzante al centro; egli
compare anche sul coperchio, ove si susseguono scene di carattere biografico rela-
tive appunto alla vita del protagonista. Forse il sarcofago era destinato alla deposi-
zione proprio di un generale che aveva partecipato alle campagne militari di Marco
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Aurelio (161-180 d.C.); le scene sono vicine anche per stile, oltre che per contenu-
to e iconografia, ai rilievi della Colonna Antonina.

L’esposizione continua con rilievi e ritrattistica sia ufficiale sia privata del ii se-
colo, con alcune delle più note testimonianze di questa produzione (basti citare il ri-
tratto di Adriano dalla stazione Termini, un raffinato ritratto della moglie Sabina di-
vinizzata, la statua di Antonino Pio da Terracina).

In tale ambito trovano collocazione anche due importanti rilievi di carattere uf-
ficiale e propagandistico, con personificazioni di province (presumibilmente l’Egit-
to e la Tracia) acquisiti recentemente dal nostro Museo dalla collezione privata di
palazzo Odescalchi. I due rilievi, provenienti da un rinvenimento effettuato nel xvii
secolo in Campo Marzio, appartengono alla serie di ventuno pannelli decorati con
personificazioni di province e genti dell’Impero romano e altri trofei militari che in
varie epoche si sono rinvenuti nella stessa area ed erano pertinenti alla decorazione
del tempio del Divo Adriano, fatto erigere dal successore Antonino Pio nel 145 d.C.
Nel corso del 1999 si è potuto eccezionalmente esporre, in una mostra temporanea
nel cortile di Palazzo Massimo, unitamente a questi due rilievi di nuova acquisizio-
ne, anche altri elementi della serie: i sette rilievi con province e tre con trofei che ap-
partengono alle collezioni capitoline e si trovavano nel cortile del Palazzo dei Con-
servatori, nonché i tre rilievi con province e due con trofei, già appartenenti alla
collezione dei Farnese ed ora nel Museo Archeologico di Napoli. Tutti questi rilie-
vi, insieme con altri elementi sparsi in varie collezioni storiche romane, costituiva-
no un lungo fregio il cui intento era di celebrare la generale pacificazione dell’Im-
pero, garantita dall’imperatore Adriano e dopo di lui dallo stesso Antonino Pio.
Proprio l’opportunità di aver riunito tanti elementi del fregio e la possibilità di nuo-
vo studio e verifica dei vari componenti, ci hanno consentito ora di proporre con
maggiori argomenti una nuova proposta di collocazione del fregio, che anziché de-
corare (come negli studi passati proposto) il podio o l’attico del tempio oppure le
pareti interne della cella del tempio, decoravano probabilmente la parte superiore
del porticato che delimitava la piazza entro cui sorgeva il tempio dell’imperatore di-
vinizzato.

Seguono sale dedicate all’arte di età severiana. Con Settimio Severo (193-211
d.C.), imperatore di origine africana, inizia un nuovo capitolo nella storia dell’Im-
pero e delle successioni dinastiche; ma anche si aprono nuove prospettive artistiche,
talora contraddittorie. I ritratti dell’imperatore e dei membri della sua famiglia sono
molto vicini a quelli degli imperatori Antonini, come mostra il busto proveniente da
Ostia, esposto nella sala dedicata ai Severi; nel contempo si introducono forti ele-
menti sia di stile barocco sia di astrazione formale, entrambi di derivazione orienta-
le, che trovano nel corso del iii secolo ampio sviluppo.

I mutamenti di contenuto e di stile che caratterizzano l’arte romana del iii sec.
d.C. e degli inizi del secolo seguente sono rappresentati in un’ultima grande sala da
opere diverse che testimoniano del coesistere di diverse correnti stilistiche. La ten-
denza formale prevalente è certamente quella che conduce all’astrazione tardo-an-
tica. In particolare la ritrattistica ed i fregi dei sarcofagi, destinati alla sepoltura de-
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lle classi sociali più abbienti, evidenziano come gli appartenenti al ceto elevato
preferiscano ora farsi rappresentare sotto modi idealizzati, che rivelano l’intenzio-
ne di improntare la vita agli ideali filosofici dominanti; la rappresentazione de-
ll’uomo distaccato dal mondo (homo spiritualis), introdotta nell’arte ufficiale de-
ll’imperatore-filosofo Marco Aurelio, diviene la più comune. Come mostrano i
ritratti maschili di privati, anche sotto questo aspetto è fondamentale il riferimento
all’immagine dell’imperatore, mentre sui sarcofagi il defunto stesso viene per lo
più rappresentato sotto la veste di filosofo, spesso circondato dalle Muse. Sono es-
posti in questa sala alcuni dei più importanti sarcofagi che si conservino di ques-
t’epoca: il sarcofago da Acilia con scena di processus consularis, il sarcofago de-
ll’Annona ed il sarcofago con Muse da Villa Celimontana (tutti assegnabili al
ventennio 270-290 d. C.).

L’ultimo piano del museo ospita alcuni tra i noti complessi di pitture, di mosai-
ci e di stucchi del mondo romano, che testimoniano del lusso con cui gli ambienti di
abitazione venivano arricchiti e ampliati illusionisticamente dall’uso di questi gene-
ri decorativi. Nonostante la minore quantità della documentazione archeologica di
affreschi trovati in area laziale rispetto a quella offerta da Pompei ed Ercolano e da-
gli altri centri campani distrutti dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., la città di
Roma, con il suo suburbio, ha conservato cicli pittorici di eccezionale importanza e
qualità e molti di questi appartengono alle collezioni di questo Museo. Mi riferisco,
in particolare, al triclinio con pitture di giardino della Villa di Livia ed agli ambien-
ti affrescati della cosiddetta Villa della Farnesina.

Al IX miglio della via Flaminia la testimonianza dello scrittore Plinio ricorda la
presenza di una villa appartenente alla moglie dell’imperatore Augusto (27 a.C.-14
d.C.), Livia Drusilla, e denominata ad gallinas albas in ricordo di un evento prodi-
gioso: un’aquila avrebbe lasciato cadere in grembo a Livia una gallina candida con
un ramo di alloro nel becco; piantato questo ramo, ne era nato un boschetto dei cui
alberi Augusto e gli altri successori avrebbero poi utilizzato i rami per la corona d’a-
lloro, simbolo del potere imperiale.

Scavi del secolo scorso portarono alla scoperta di gran parte delle strutture della
villa, con una statua di Augusto, che si trova nei Musei Vaticani, e con le pitture con
vedute di giardino, poi staccate dal loro ambiente nel 1951 per ragioni di conserva-
zione e portate nel Museo Nazionale Romano alle Terne di Diocleziano.

La grande sala cui appartengono le pareti dipinte era semisotterranea e coperta
da una volta a botte, solo in minima parte conservata e decorata in stucco a rilievo.
Si trattava probabilmente di un triclino estivo, cioè una sala di soggiorno e di ban-
chetto, posta al riparo della calura estiva, decorata da una raffinata rappresentazio-
ne di giardino; databile per stile nel decennio 20-10 a.C., trova confronti con altre
decorazioni presenti in Roma e nell’area vesuviana.

Gli affreschi della villa scoperta nel 1879 sul Lungotevere, in occasione dei la-
vori di arginatura del fiume Tevere, nei giardini della rinascimentale villa della Far-
nesina costituiscono una delle testimonianze più importanti ed elevate, per qualità,
della pittura romana e del resto dovevano appartenere a un committente vicino alla
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persona dello stesso Augusto. É stato proposto che fosse la villa fatta costruire da
Agrippa per le nozze tra Marcello e Giulia, la figlia di Augusto, poi decorata più tar-
di in occasione delle nozze tra Agrippa e la stessa Giulia, nel 19 a.C. Forse abban-
donata in antico a causa delle inondazioni del Tevere, la villa fu indagata solo per
metà della sua superfice ed ricoperta prontamente, recuperando gli affreschi di nove
vani e le volte in stucco di tre ambienti, oltre ad alcuni mosaici pavimentali. Tutti gli
ambienti sono stati ricostruiti nella sede di Palazzo Massimo, ove possibile, nella
loro realtà spaziale originaria e sottoposti, come del resto è avvenuto per tutte le
opere esposte nel nuovo museo nel corso dell’ultimo quindicennio, ad un completo
intervento di restauro e ricomposizione.

É evidente come la decorazione delle pareti si adattasse, nei temi e nella resa,
alla funzione dei singoli ambienti. Questo elemento acquista certo maggiore leggi-
bilità nell’attuale allestimento, mentre nelle Terme di Diocleziano le pareti dei vari
ambienti erano paratatticamente disposte in un’unica sequenza. I motivi decorativi
comprendono anche temi simbolici e misterici; vi convivono elementi del reperto-
rio arcaistico e neoattico con altri egittizzanti, che si diffondono a Roma alla fine de-
ll’età repubblicana.

Lungo due corridoi dell’ultimo piano espositivo sono poi esposti mosaici pavi-
mentali compresi tra i ii sec. a.C. ed il iv sec. d.C. Alcuni appartengono agli stessi
complessi residenziali delle pitture presenti nel Museo, altri provengono da rinveni-
menti diversi in Roma e in tutto il territorio laziale ed offrono un panorama diversi-
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ficato della produzione musiva, che spesso costituiva la trasposizione di note com-
posizioni pittoriche.

Le pitture esposte in una sala denominata delle «megalografie di età tardo-anti-
ca» appartengono alla poco documentata produzione di Roma del iii e iv sec. d.C. e
si caratterizzano per l’evoluzione verso rappresentazioni poco naturalistiche, con fi-
gure di grandi dimensioni presentate in schemi quasi astratti. Tra questi rari docu-
menti da ricordare il pannello conosciuto come «Dea Barberini», rinvenuto sul La-
terano nel xvii secolo e correttamente interpretato già dal Winckelmann come una
immagine di Venere trasformata in dea Roma dal restauratore seicentesco.

L’ultima sala contiene esempi della tecnica cosiddetta dell’opus sectile, che
gode di grande fortuna sino a tutto il tardo Impero, anche se decorazioni di questa
tecnica sono raramente conservate perché ricercate e depredate per il riutilizzo dei
marmi nel corso del Medioevo. Elementi privilegiati e celeberrimi di questo settore
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sono i pannelli in opus sectile dalla Basilica di Giunio Basso, pertinenti ad edificio
rinvenuto nel Quattrocento sull’Esquilino e poi distrutto, di proprietà di Giunio
Basso, console nel 331 d.C. Con questi pannelli (uno rappresenta il ratto del fanciu-
llo Hylas da parte delle Ninfe e l’altro la partenza delle corse dei carri nel circo, de-
cretata dal console), che non solo attestano la raffinatezza decorativa di una resi-
denza urbana aristocratica dell’età tardo antica, ma anche la ricchezza di significati
simbolici ed ideologici di cui faceva uso la parte socialmente più elevata della so-
cietà romana del iv secolo, tuttora non convertita al vincente Cristianesimo, termi-
na il percorso museale.

Ma questo si conclude idealmente in un’ulteriore sede museale. Infatti è indis-
pensabile ricordare che il progetto in via di realizzazione da parte della Soprinten-
denza, prevede un’altra sezione, che aprirà al pubblico nella primavera prossima,
dedicata all’esposizione dei non molto numerosi ma estremamente significativi re-
perti archeologici provenienti dalla città di Roma e relativi all’arco cronologico
compreso tra il v e l’viii secolo. Tale sezione viene ospitata nel recuperato com-
plesso della cosiddetta Crypta Balbi e dell’annesso convento settecentesco di S. Ca-
terina, a via delle Botteghe Oscure, in Campo Marzio.

Il complesso archeologico monumentale del teatro di Balbo e del suo portico, di
età augustea, nonché quello storico-monumentale del convento sono stati oggetto di
cospicui interventi, finanziati in questi ultimi anni con parte dei fondi per il Giubi-
leo; a lavori ultimati si offrirà ai visitatori un percorso di visita sia dei resti archeo-
logici, sia di una sezione museale che illustrerà significativi aspetti della cultura ar-
tistica della città nella peraltro poco nota fase storica dell’AltoMedioevo.
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La museïtzació de jaciments prehistòrics 
a Catalunya: estat de la qüestió
MARGARIDA GENERA I MONELLS

I. Introducció

En general som cada vegada més conscients de la necessitat de protegir el nostre pa-
trimoni cultural de totes aquelles accions que podrien posar en perill la seva integri-
tat. En el cas específic de l’arqueologia i de la paleontologia hi ha una legislació que
intenta donar una resposta a cada cas, mitjançant un procediment cada cop més àgil
i adequat a les exigències de la investigació i la salvaguarda de les restes, en un en-
torn físic en ple progrés.

Tot i així, per aconseguir la protecció d’aquest patrimoni cultural, és necessari
trobar les vies més adients que permetin difondre els seus veritables valors cientí-
fics i patrimonials, considerats sovint com els únics testimoniatges reals que ens
vinculen amb el nostre passat, tot respectant la seva integració en el paisatge més o
menys antropitzat.

Per aquest motiu, cal presentar els resultats de les intervencions de forma intel.li-
gible per a tots els sectors de la societat, a fi que els ciutadans puguin sentir-ho com
a propi i gaudir-ne, amb el convenciment que això pot fomentar una correcta actitud
de respecte vers el patrimoni arqueològic i paleontològic, i en conseqüència reper-
cutir molt positivament en la seva protecció i conservació.

Dins d’aquesta línia de pensament vam incloure en el programa de la Tribuna
1995-1996 una sessió dedicada als parcs arqueològics i en la del 96-97 la revalora-
ció del patrimoni arqueològic i l’adequació dels jaciments per a la visita pública, per
tal d’exposar els paràmetres generals en els quals crèiem que calia emmarcar un
programa d’actuacions centrat en els jaciments visitables i en els parcs arqueològics
a Catalunya, considerats com una forma específica de tractament i adequació d’al-
guns d’aquests mateixos jaciments.
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En aquesta ocasió ens referim, específicament, a la museïtzació dels jaciments
prehistòrics fins a l’època ibèrica, amb l’objecte de donar-ne una visió de conjunt,
basant-nos en una mostra representativa de jaciments del Principat que avui poden
ser visitats o que podran ser-ho molt aviat i que n’inclou també alguns de paleonto-
lògics.

Així mateix, aquest escrit recull part de la informació, exposada en la sessió de-
dicada a «La revalorització del patrimoni arqueològic: l’adequació dels jaciments
per a la visita pública a Catalunya» que va tenir lloc el dia 26 de febrer de 1997 en
el marc de la Tribuna d’Arqueologia 1996-1997 i que no va ser inclosa en la corres-
ponent publicació.

II. Museïtzació de jaciments

Tractem aquest tema partint del concepte de museïtzació com el conjunt d’interven-
cions adreçades a l’arranjament d’un determinat jaciment per tal d’aconseguir que
tots els elements que l’integren siguin comprensibles per un públic en general. És a
dir, que no solament pugui ser accessible sinó també comprès per tothom, des de
qualssevol perspectives i interessos.

S’han tingut en compte una sèrie de factors:
1. La responsabilitat de protecció dels jaciments, tot fomentant l’actitud de res-

pecte de tota la societat.
2. La necessitat de rendibilitzar els resultats obtinguts i amortitzar els recursos

econòmics i humans esmerçats d’un gran nombre d’intervencions que es porten a
terme a Catalunya.

3. L’ampliació de l’oferta cultural orientada vers el turisme cultural per al qual
hi ha cada cop una demanda més manifesta.

Un altre fet que s’ha de tenir en compte és que, un cop finalitzada l’excavació
d’un determinat jaciment, les restes exhumades solen quedar en unes condicions de
total desprotecció, cosa que afavoreix un procés de degradació més o menys acce-
lerat. Per aquest motiu, tots els projectes d’excavació haurien de comportar la pre-
visió d’un seguit d’accions que tinguessin com a principal objectiu evitar aquesta al-
teració que pot arribar a provocar la total desaparició de les restes.

Així, doncs, tenint en compte aquestes responsabilitats, la de protegir el patri-
moni, la de rendibilitzar els resultats obtinguts de la recerca i, a la vegada, la d’am-
pliar l’oferta cultural per tal que el ciutadà pugui gaudir-ne en el seu temps lliure a
través d’una activitat enriquidora, sorgeix, en el marc de la nostra societat, la neces-
sitat d’adequar un nombre de jaciments d’acord amb una sèrie de paràmetres de va-
loració.

Dèiem que, si bé hi ha diverses formes d’explicar i fer intel.ligible un jaciment
arqueològic singular, la característica més significativa que pot determinar que un
espai pugui ser catalogat com a parc rau en el fet que els vestigis arqueològics, en
tot el seu conjunt, es presenten interrelacionats amb els diferents elements que con-
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figuren el seu entorn natural, on l’arqueologia, tot i ser l’aspecte més rellevant que
cal explicar com a testimoniatge del pas de l’home per un lloc al llarg del temps, es
presenta totalment lligada al medi que l’envolta.

El pas previ a la construcció d’un parc arqueològic ha de ser l’adequació del ma-
teix jaciment. Això comportarà un seguit d’intervencions que tindran com a finali-
tat la investigació, la interpretació i el tractament d’unes restes arqueològiques, per-
què siguin fàcilment intel.ligibles per un públic en general, de forma que la societat
pugui entendre el valor i el significat històric d’uns vestigis que s’han conservat fins
als nostres dies d’una manera fragmentària i sovint molt dispersa i que gairebé sem-
pre constitueixen l’únic testimoniatge de la vida dels homes i de les cultures que ens
han precedit.

Aquesta fragmentació implica la necessitat de portar a terme intervencions de
revaloració, posada en valor o potenciació de tots els recursos que tinguem a l’abast
per fer comprensible cada element dins la seva globalitat.

Tal com havíem manifestat en la publicació anterior, a l’hora d’elaborar el pro-
grama de jaciments visitables i parcs arqueològics s’han tingut en compte els trets
bàsics que identifiquen cada jaciment d’acord amb els objectius previstos.

I. Pel que fa a l’espai físic són recomanables les condicions següents:
1. Que sigui de propietat pública o es trobi en vies de ser-ho.
2. Que tingui protecció jurídica.
3. Que sigui fàcilment accessible.
4. Que es trobi en una zona que compti amb un mínim d’infraestructura turísti-

ca i de serveis.

II. Quant a l’entitat del jaciment, s’han valorat els aspectes següents:
1. La rendibilitat científica dels resultats obtinguts en la recerca, que s’ha de

trobar en una fase molt avançada.
2. L’estat de conservació de les restes.
3. La intel.ligibilitat del conjunt.
4. La seva representativitat i singularitat dins de la nostra història.

III. La revaloració dels jaciments: tipus d’intervenció que cal fer

El fet de convertir un jaciment en visitable suposa la realització d’una sèrie de tas-
ques que han de partir d’un projecte ben elaborat, on els aspectes pedagògics tenen
un valor molt important. El jaciment haurà d’estar perfectament documentat i hau-
rà d’haver estat investigat suficientment, per disposar de la informació bàsica i, així,
fer possible la correcta interpretació de les seves parts integrants, procedir a la con-
solidació, restauració i adequació de totes les estructures per a la visita, de manera
que quedin revalorats els seus aspectes històrics, artístics, arqueològics, etnogràfics,
didàctics i paisatgístics.
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El projecte ha de partir, doncs, d’una reflexió sobre els objectius que una actua-
ció d’aquest tipus ha d’assolir, en funció d’uns estudis previs, i sobre la seva rendi-
bilitat social d’acord amb les exigències de tipus científic i de la política cultural del
territori.

El projecte, com el cas dels parcs arqueològics, comprendrà:
El programa d’investigació integral que inclogui l’estudi i tractament de tots els

elements que configuren el jaciment.
L’estudi i valoració de les possibilitats de ser visitat, segons la diversitat d’inte-

ressos.
El pla d’adequació que prevegi la consolidació, restauració, manteniment i, si

escau, la rehabilitació d’alguna de les parts que constitueixen el jaciment.
El projecte d’interpretació museogràfica d’acord amb els resultats de la investi-

gació i organització de les activitats culturals, didàctiques, recreatives o lúdiques,
etc.

La valoració econòmica, el pla de finançament i l’administració dels recursos
humans. També l’estructuració econòmica, fins aconseguir l’autofinançament.

La planificació de la conservació i el manteniment del conjunt.
Aquest projecte ha de ser elaborat per un equip multidisciplinari constituït per

especialistes en arqueologia, paleontologia, arquitectes, restauradors, museòlegs,
pedagogs, sociòlegs, tècnics en turisme, etc.

La selecció d’aquests jaciments haurà de ser en funció d’un programa dissenyat
d’acord amb els condicionants del territori i en aplicació d’uns criteris ben fona-
mentats.

A part de les tasques pròpiament de recerca que han d’aportar la informació ne-
cessària per conèixer a fons el jaciment, la seva adequació comporta fer treballs de
consolidació, conservació i manteniment, restauració i, si escau, rehabilitació d’al-
gunes de les parts que el configuren. També inclou els sistemes de tancament i se-
nyalització.

Partim del fet que cada jaciment és diferent i, per tant, requereix un tractament
específic com a conseqüència dels trets bàsics que el caracteritzen i de la problemà-
tica que l’envolta. Tot i així haurien de seguir uns determinats criteris prèviament
establerts.

La consolidació

Intervenció que té per objecte la restitució de les parts degradades d’un determinat
jaciment per tal d’aconseguir que tota l’estructura sigui més sòlida.

En aquest apartat hem de diferenciar els treballs de consolidació de tot el jaci-
ment de cara la seva museïtzació, de les tasques de consolidació de punts concrets
que s’haurien de dur a terme abans de finalitzar cada campanya d’excavacions, per
poder-ne garantir la conservació fins a reprendre una nova intervenció.

Els procediments que caldrà seguir són diferents en cada cas, en funció dels ele-
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ments que s’hagin de restituir, com ara alguns tipus de paviments, murs de pedra, to-
vots, etc., i els factors que hagin provocat la seva fragmentació, siguin de naturale-
sa endògena o exògena.

Els materials que s’utilitzaran seran els escaients en cada cas, d’acord amb les
característiques de textura i color originals. La proposta de consolidació haurà de
respondre rigorosament als resultats obtinguts de la recerca al jaciment, i prevaldrà
l’autenticitat com a criteri bàsic, fonamentada en el coneixement obtingut de la ma-
teixa investigació. Sobretot si es té en compte que, tot i la reversibilitat dels proce-
diments, aquest tipus d’actuació sempre suposa emmascarar, si no fins i tot fer des-
aparèixer, part de la informació imprescindible per a l’estudi dels vestigis.

La conservació

Tasques encaminades a mantenir les característiques físiques que presenta un deter-
minat element/conjunt arqueològic, per tal de garantir la màxima durabilitat quali-
tativa i temporal, sense alterar la seva configuració actual provocada pels condicio-
nants que hi hagin actuat al llarg del temps.

A part de les neteges periòdiques que es realitzen en molts jaciments a fi d’asse-
gurar-ne el manteniment, des de fa alguns anys s’han fet diferents tipus d’interven-
cions amb l’objectiu de garantir-ne el bon estat de conservació. Un exemple d’a-
quest tipus d’intervenció són els treballs de consolidació que s’estan portant a terme
a les Mines Prehistòriques de Gavà des de fa alguns anys.

La restauració

Restauració o restitució de les restes amb la finalitat de recuperar la seva aparença
original, no solament formal sinó també qualitativa. En aquest cas també convé es-
tablir els criteris bàsics que cal seguir d’acord amb la naturalesa dels materials i
l’entorn que envolta el jaciment.

Aquest tipus d’intervenció es podrà efectuar de forma total o parcial per tal de
fer més comprensibles les restes de cara al visitant.

Significa tornar a posar i restablir les restes al seu estat inicial, tan semblant com
sigui possible a l’original, un cop fetes les corresponents comprovacions mitjançant
l’anàlisi de tots els elements que conformen el jaciment.

Per tant, seguint aquest raonament, només es podrà restaurar a partir del moment
en què s’hagi finalitzat gairabé tota la investigació.

La restauració pot ser mimètica, ideològica, conceptual o tipològica. Ha de per-
metre copsar la complexitat dels diferents processos històrics i la transmissió del
seu valor i significat a un públic no especialitzat sense perdre mai el rigor científic.
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La rehabilitació

Intervenció que té com a finalitat restablir l’antic estat de les restes i donar a tot el
conjunt una funció social que sigui compatible amb les característiques del jaci-
ment. També s’hauran de garantir la conservació i comprensió de tots els elements
que l’integren. Significa una reutilització del patrimoni que, en el cas de l’arqueo-
lògic, pot representar també tornar-lo a l’estima de la societat.

Sistemes de tancament

Tenen com a funció bàsica la delimitació de l’espai físic ocupat per les restes i el seu
entorn més immediat, la seva protecció així com el control de visitants.

En la selecció dels materials que es preveu col.locar s’han de tenir en compte di-
versos aspectes entre els quals es troben l’impacte visual, és a dir l’harmonia amb
l’entorn paisatgístic a part de les pròpies restes, les característiques del material, la
resistència i la durabilitat, el transport i la facilitat de muntatge, la seva versatilitat,
així com els costos de manteniment.

Sistemes de senyalització

Considerats, no solament com a elements identificadors del jaciment, sinó també un
mitjà informatiu de cara als visitants.

Els seus objectius són

La identificació del jaciment.
La identificació del jaciment com a espai protegit jurídicament.
La informació bàsica del jaciment, l’atribució històrica i cronològica.
La delimitació dels diversos sectors, espais o recintes.
La definició i la indicació d’itineraris i serveis.

IV. L’estudi i valoració dels visitants

De tot el conjunt de jaciments que avui són visitables, alguns formen part de rutes i
itineraris temàtics dissenyats des de punts de vista diferents. Generalment la seva vi-
sita es veu complementada per la d’algun museu del territori, conjunt arquitectònic
o altres punts d’interès.

En aquesta línia podem esmentar les rutes megalítiques, la ruta dels ibers o bé
d’altres que tenen un altre tipus de contingut: les Coves de Benifallet que enllacen
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amb la ruta dels cellers, la Cova de la Font Major dins de la ruta del Císter o també
el jaciment del Puig Roig, la visita del qual es pot enllaçar amb la de les mines de
Bellmunt el Molar, o bé amb la cartoixa d’Escaladei.

Tot i les dificultats que ens trobem a l’hora d’analitzar les dades recollides fins
ara referents als visitants, per la seva complexitat i heterogeneïtat, segons les dife-
rents fonts, podem afirmar que més del 50% correspon a un públic infantil que acu-
deix als jaciments col.lectivament com a activitat escolar.

Pel que fa als adults, observem que cada cop freqüenten més els punts d’interès
arqueològic sobretot si la visita va relacionada amb la d’algun museu o bé és com-
plementada amb alguna activitat paral.lela: exposicions, presentació d’una peça es-
pecífica, etc.

D’altra banda s’ha comprovat a través de les dades publicades per la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, que de la gran afluència turísti-
ca procedent de l’estranger que escull Catalunya com a lloc de vacances, un 40%
manifesta tenir interès pels temes culturals.

V. Els jaciments visitables

El gran increment d’intervencions arqueològiques que s’ha produït en el decurs dels
darrers anys a Catalunya, en part ha estat conseqüència del creixent nombre d’ac-
tuacions adreçades específicament a la revaloració del patrimoni arqueològic que
han fet possible que avui disposem d’una mostra representativa de cada període cro-
nocultural.

D’aquesta manera, a través de la visita d’un conjunt de jaciments podem conèi-
xer la nostra història, des de l’etapa en què detectem la presència humana a les nos-
tres contrades fins a l’època industrial (arqueologia industrial).

En molts casos, la Generalitat hi ha contribuït amb l’aportació de mitjans eco-
nòmics i tècnics, que han fet possible els treballs de recerca, delimitació, conserva-
ció i manteniment, compra i expropiacions, adequació, senyalització i tancament.
La iniciativa i el suport de les administracions locals i també de particulars, gene-
ralment per la via del patrocini, han permès assegurar la continuïtat dels treballs d’a-
dequació i difusió de les restes, i han creat una dinamització cultural que comença a
generar recursos econòmics i alguns llocs de treball.
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JACIMENT POBLACIÓ COMARCA TIPUS CRONOLOGIA

1 Els Casots Subirats Alt Penedès paleontològic Miocè inferior

2 Parc cretaci Isona Pallars Jussà paleontològic Cretaci
de la Conca Dellà

3 Can Prat Barrina Sant Mateu Bages paleontològic Oligocè
de Bages

4 Parc de les coves Serinyà- Pla de l’Estany coves Paleolític – Neolític
prehistòriques de Serinyà Banyoles

5 Parc prehistòric Capellades Anoia abrics i coves Paleolític mitjà,
del Capelló Epipaleolític

6 Cova del Toll Moià Bages cova Paleolític mitjà, 
Neolític

7 Conjunt de Vilanova Sau Osona abrics Paleolític
de Sau i Epipaleolític

8 Conjunt d’art rupestre de Ulldecona- Montsià art rupestre Epipaleolític – 
la serra de la Pietat Freginals Bronze

9 Abric de Cabrafeixet el Perelló Baix Ebre art rupestre Epipaleolític – Neolític

10 Roca dels Moros el Cogul Garrigues art rupestre Epipaleolític – Romà

11 Cova de la Vallmajor Albinyana Baix Penedès art rupestre Bronze

12 Vall de la Coma l’Albi Garrigues art rupestre Bronze

13 Cova dels Vilassos Os de Balaguer Noguera art rupestre Bronze
(o dels Vilars)

14 Roca de les orenetes la Roca Vallès Oriental art rupestre Bronze
del Vallès

15 Cova de la Griera Calafell Baix Penedès cova Paleolític – 
Epipaleolític

16 Cova de la Font Major l’Espluga Conca cova Paleolític, Neolític – 
de Francolí de Barberà Ibèric

17 Mines de Can Tintorer Gavà Baix Llobregat explotació Neolític
de variscita

18 Puig ses Lloses Folgueroles Osona megàlit Neolític-Bronze

19 Pedra dels Sacrificis Savassona- Osona gravats Neolític fins 
Tavèrnoles a època medieval

20 El poblat de la Draga Banyoles Pla de l’Estany poblat Neolític

21 Ca n’Isach Palau-Saverdera Pla de l’Estany assentament Neolític

22 Coves de Benifallet Benifallet Baix Ebre coves Edat del bronze

23 Aldovesta Benifallet Baix Ebre assentament Primera edat del ferro

24 El Puig Roig del Roget Masroig Priorat poblat Bronze final – ferro

25 Poblat de Genó Aitona Segrià poblat Bronze final – I e ferro

26 La Colomina Gerp Noguera necròpolis Bronze final – ferro

27 Coll del Moro Gandesa Terra Alta necròpolis Bronze final

28 Empúries l’Escala Alt Empordà establiment Greco-romà
colonial

Quadre de jaciments visitables
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Quadre de jaciments visitables (cont.)

JACIMENT POBLACIÓ COMARCA TIPUS CRONOLOGIA

29 Puig de Sant Andreu / Ullastret Baix Empordà nucli urbà Època ibèrica
Illa d’en Reixac

30 Ciutadella de Roses Roses Alt Empordà establiment greco-romà
colonial i vil.la medieval
medieval

31 Puig Castellet Lloret de Mar Selva punt fortificat Època ibèrica

32 Montbarbat Lloret de Mar Selva poblat Època ibèrica

33 L’Esquerda Masies de Roda Osona habitat i Època ibèrica
necròpolis i medieval

34 Turó del Montgròs el Brull Osona fortificació Època ibèrica 
i vestigis del bronze 
i medievals

35 Ca n’Olivé Cerdanyola Vallès Occ. poblat Època ibèrica

36 El Cogulló Sallent Bages poblat fortificat Època ibèrica 

37 El Castell de Burriac Cabrera de Mar Maresme poblat Època ibèrica

38 Puig Castellar Santa Coloma Barcelonès poblat Època ibèrica
de Gramenet

39 Ciutadella ibèrica Calafell Baix Penedès poblat Època ibèrica
de les Toixoneres

40 El Coll del Moro Gandesa Terra Alta fortificació Època ibèrica

41 El Tossal del Moro Batea Terra Alta poblat Època ibèrica
de Pinyeres

42 Sant Miquel de Vinebre Vinebre Ribera d’Ebre assentament Època ibèrica
final-romà

43 El Castellet de Banyoles Tivissa Ribera d’Ebre poblat Època ibèrica firal –
romà

44 El Castellot Benifallet Baix Ebre recinte fortificat Època ibèrica
de la Roca Roja

45 La Moleta del Remei Alcanar Montsià poblat Època ibèrica, 
conserva vestigis 
anteriors

46 Els Vilars Arbeca Garrigues fortificació Bronze final – 
època ibèrica

47 El Molí de l’Espígol Tornabous Urgell poblat Època ibèrica

48 Gebut Soses Segrià poblat Època ibèrica

49 El Fondo del Roig Cunit Baix Penedès assentament Època ibèrica

50 Santa Anna Castellvell Baix Camp assentament Època ibèrica

51 Pla de Santa Bàrbara Montblanc Conca poblat Època ibèrica
de Barberà

52 Olèrdola Olèrdola Alt Penedès conjunt fortificat Des del Bronze 
fins a època 
medieval
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Mapa 1. Distribució dels jaciments museïtzats o en procés d’adequació per ser visitables a
Catalunya: paleontologia i període paleolític-epipaleolític.
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1. Els Casots (Subirats, Alt Penedès)
Jaciment paleontològic que es troba en el vessant del pujol d’en Figueres format per
sediments lacustres d’un petit paleollac del Miocè inferior (17 milions d’anys).

Pel seu interès científic i per la bona conservació dels fòssils, en un principi
s’havia previst l’adequació d’aquest conjunt per convertir-lo en un futur parc pa-
leontologic.

2. Parc cretaci de la Conca Dellà (Isona, Pallars Jussà)
Des del museu de la Conca Dellà s’organitzen visites a l’anomenat Parc Cretaci que
inclou alguns indrets amb restes i traces de dinosaures juntament amb altres punts
d’interès per al turisme cultural.

3. Can Prat Barrina (Sant Mateu de Bages, Bages)
Es tracta d’un jaciment d’icnites de mamífers de talla mitjana a gran, observables al
sostre d’un nivell de gresos. Per la seva situació prop d’una casa de pagès dedicada
a activitats pròpies del turisme rural, la visita en aquest indret s’inclou en una de les
rutes proposades.

4. Parc de les coves prehistòriques de Serinyà (Serinyà-Banyoles, Pla de l’Estany):
Entre els projectes que es troben en una fase més avançada hem d’esmentar el parc
de les coves prehistòriques de Serinyà.
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Figura 1. Vista del parc prehistòric de les Coves de Serinyà (Pla de l’Estany).
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La visita d’aquest paratge permet, d’una manera directa, atractiva i a través d’un
conjunt de recorreguts, explicar la vida dels primers grups humans de caçadors-re-
col.lectors.

Dins d’aquest recinte es troben diverses cavitats, entre les més importants des-
taquem l’Arbreda, Mollet i Reclau-Viver, i, fora, les de la Bora Gran d’en Carreras
i la cova dels Encantats.

S’hi han conservat nombrosos vestigis de l’home prehistòric. El Paleolític és
l’etapa més ben documentada, tot i que també hi ha testimonis del Neolític, de l’e-
dat dels metalls i de l’època romana.

En aquest indret també trobem una petita bassa, anomenada el Viver de Can Mo-
llet, d’especial interès per a la vida dels amfibis.

5. Parc prehistòric del Capelló (Capellades, Anoia)
Comprèn diverses coves i abrics que es troben en el massís travertínic conegut com
a cinglera del Capelló. El més important és l’abric del Romaní, actualment en pro-
cés d’excavació, que constitueix un dels punts més importants i que és l’indret que
ara es visita.

Aquest permet conèixer, sobretot, l’hàbitat de l’home de Neanderthal, del qual
s’han obtingut, a partir de les darreres excavacions, una valuosa informació sobre
les formes de vida, organització social i econòmica al llarg del Paleolític mitjà, dins
del propi medi natural i paisatgístic.

Fases de realització:
Fase 1. Il.luminació de la cinglera del Capelló (maig 1999).
Fase 2. Configuració de l’itinerari del parc.
Fase 3. Museïtzació de l’espai i infraestructures de serveis.
Fase 4. Museu monogràfic any 2004.

6. Cova del Toll (Moià, Bages)
Juntament amb la cova de les Toixoneres permet la presentació dels aspectes paleo-
ambientals del Quaternari, basats, essencialment, en l’aportació de la geologia i pa-
leontologia, atès que es tracta d’una de les cavitats més riques en fauna quaternària,
especialment de la glaciació Würm, amb restes d’ocupació humana durant un perí-
ode comprès entre el Paleolític mitjà i el Neolític.

L’Ajuntament de Moià organitza visites guiades a la cova i al museu d’aquesta
localitat, activitats que complementa amb d’altres incloses dins del programa «Vine
a viure un dia al Toll».

També cada any a Moià s’organitza un mercat prehistòric.

7. Conjunt de Vilanova de Sau (Osona)
Projecte de museïtzació en procés d’elaboració que comprendrà la visita dels prin-
cipals jaciments paleolítics i epipaleolítics de la zona: el Castell, el Cingle Vermell,
el Roc del Migdia.
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Mapa 2: període neolític-bronze.
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8. Conjunt d’art rupestre de la serra de la Pietat (Ulldecona-Freginals, Montsià)
Constitueix una de les concentracions d’art rupestre més importants, que comprèn
onze abrics que s’obren al llarg de la cinglera de la serra de la Pietat. Pràcticament
des del moment de la seva descoberta, la major part dels abrics han pogut ser visi-
tats pel gran públic, d’una manera més o menys regulada per l’Ajuntament d’Ullde-
cona, darrerament a través de la seva oficina de turisme.

S’ha previst la instal.lació d’un parc dedicat a l’art prehistòric, el projecte del
qual es troba en la fase inicial.

9. Abric de Cabrafeixet (el Perelló, Baix Ebre)
Situat a les proximitats d’altres abrics d’època paleolítica (cova de la Mallada), el de
Cabrafeixet conserva restes de pintures rupestres de fàcil accés per ser visitades.

10. Roca dels Moros (el Cogul, Garrigues)
És un dels conjunts d’art rupestre entre els més emblemàtics de Catalunya. Des de
fa diversos anys aquest abric ha estat adequat per a la visita pública i s’ha publicat
un tríptic informatiu.

11. Cova de la Vallmajor (Albinyana, Baix Penedès)
Conjunt d’art rupestre a l’interior d’una cavitat, recentment protegida per una tanca.

12. Vall de la Coma (l’Albi, Garrigues)
Conjunt amb manifestacions d’art esquemàtic, recentment adequat per a la visita
pública.

13. Cova dels Vilassos o dels Vilars (Os de Balaguer, Noguera)
Conserva figures rupestres, la majoria pertanyents a l’estil esquemàtic.

14. Roca de les orenetes (la Roca del Vallès, Vallès Oriental)
Situada en una zona amb abundant presència de jaciments megalítics, aquesta roca,
de dimensions reduïdes, conserva restes de pintures rupestres, la majoria de tipus
esquemàtic.

15. Cova de la Griera (Calafell, Baix Penedès)
Cavitat amb vestigis del Paleolític superior. La seva adequació efectuada per l’A-
juntament de Calafell té per objectiu completar l’itinerari que comprèn altres jaci-
ments arqueològics del terme.
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Citem també altres indrets amb manifestacions artístiques d’època prehistòrica,
en els termes municipals de Tivissa, l’Hospitalet de l’Infant, el Perelló, etc.

Per la seva situació i per la bellesa del paisatge, ens referim també a l’abric de
Sant Gregori de Falset, fàcilment accessible. Es tracta del lloc de troballa de la úni-
ca mostra d’art moble d’època epipaleolítica a Catalunya. En aquests moments es
troba en diferents rutes de senderisme.

Neolític-bronze

A més de les cavitats amb art rupestre esmentades, hi ha altres jaciments correspo-
nents a aquest període, alguns de visitables.

16. Cova de la Font Major (l’Espluga de Francolí, Conca de Barberà)
És un dels millors exemples de carstificació amb conglomerats carbonatats d’Euro-
pa. Les excavacions han permès documentar l’ocupació humana de la cova a partir
del Paleolític i al Neolític. Hi ha programades diferents tipus de visites culturals i
d’aventura, complementades amb una sèrie d’activitats didàctiques dirigides als es-
colars.
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Figura 2. Detall de la cova de la Font Major, de l’Espluga de Francolí 
(Conca de Barberà).
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17. Mines Prehistòriques de Can Tintorer (Gavà, Baix Llobregat)
Explotació minera dedicada a l’obtenció del mineral de variscita durant l’època
neolítica. La visita s’efectua a través del recorregut per les primitives galeries, on
encara hi ha visibles les marques dels instruments de miners de fa cinc mil.lennis.

S’organitzen diversos tipus de circuits, segons l’interès dels visitants. Hi ha un
parc, dedicat especialment a explicar els diferents aspectes de la vida humana durant
el Neolític (en procés de construcció).

Rutes megalítiques

Hi ha diverses rutes que inclouen la major part d’estructures megalítiques més ben
conservades: ruta megalítica de les Gavarres, itinerari megalític dels estanys de la
Cerdanya, etc.

Es conserven també diversos dòlmens i altres construccions megalítiques que
poden visitar-se aïlladament.

Dolmen de la Llanera (Llobera, Solsonès)
Dolmen de la Serra de l’Albera (Alt Empordà)
Cova d’En Daina (Romanyà de la Selva, Selva)
Creu d’en Cobertella (Roses, Alt Empordà)
Can Gol (la Roca, Vallès Oriental)
La Pedra Gentil (Vallgorgina, Vallès Oriental)
La ruta megalítica dels dòlmens de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà) pre-

veu la visita dels conjunts de:
Pedra Trucada de Bassedes
Dolmen del Prat Tancat/ Mas Torres
Dolmen de Tires Llargues
Dolmen de Gutina
Abric sepulcral de la Murtra
Domen del Salt d’en Peió
Dolmen de Fontanilles
Pedra Tova
Menhir de Vilarlolí
Barraca triabsidal de paret seca al Coll de Maiols
Dolmen de les Closes

18. Puig ses Lloses (Folgueroles, Osona)
Restes d’un sepulcre megalític junt a l’ermita de Sant Jordi. En procés de museït-
zació.
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19. Pedra dels sacrificis (Savassona, Tavèrnoles)
Complex format per diversos assentaments des d’època neolítica, bronze final, ibè-
ric i època medieval que inclou una ermita preromànica. Hi ha també un gran bloc
de marès de 6 metres d’amplada que presenta en una de les cares evidències de re-
picats i cassoletes excavades. A prop seu es troben 4 blocs amb gravats obtinguts per
abrasió i repicat amb figures antropomorfes i geomètriques.

20. El poblat de la Draga (Banyoles, Pla de l’Estany)
Tot i que es troba encara en fase d’estudi, aquest projecte de parc s’inclou dins l’itine-
rari i la visita del parc de Serinyà i la vil.la romana de Vilauba, que completa una visió
de conjunt sobre els antics establiments situats als voltants del llac de Banyoles.

21. Ca n’Isach (Palau-Saverdera, Pla de l’Estany)
Petit replà d’uns 800 m2 limitat per un torrent, dominant la plana i els antics aigua-
molls propers. Fou un establiment a l’aire lliure ocupat de forma estable per un grup
d’humans. S’ha localitzat un habitatge segur i un altre de probable. El primer con-
sistia en una estructura amb sòcol de pedra i forats de pal on se succeïen tres nivells
d’ocupació. S’hi recuperaren llars, brasers, estructures d’emmagatzematge (sitges,
de les quals una de folrada de lloses) i una petita cisterna. A prop, es localitzen dos
sepulcres de corredor amb cambra subcircular, finals del IV mil.lenni.

Bronze final-ferro

Tenim diferents exemples d’hàbitat en cova i algunes mostres de poblat (Puig Roig
del Roget i Genó). També hi ha algunes necròpolis adequades a la visita, com són
les del Coll del Moro de Gandesa, i la Colomina de Gerp.

22. Coves de Benifallet (Benifallet, Baix Ebre)
Conjunt de cavitats, la majoria permeten documentar l’ocupació humana a partir de
l’edat del bronze. Cal destacar la cova de l’Aumediella, també d’interès espeleolò-
gic i la cova de Xafarroques on s’ha fet alguna intervenció arqueològica.
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Mapa 3: període ferro i colonitzacions.

Trib.Arqueo99-00 Final03  3/12/03  8:52  Página 308



23. Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre)
Establiment de caire comercial, situat estratègicament en la ruta fluvial de l’Ebre,
on s’haurien intercanviat minerals i lingots de bronze procedents de la refosa d’ob-
jectes per productes fenicis que es distribuïen als poblats veïns. Consta d’un sol edi-
fici de grans dimensions i amb una distribució interna molt complexa. S’hi van po-
der reconèixer una habitació d’una residència, corrals i un gran espai de planta
circular que servia com a magatzem on s’ha localitzat un important conjunt d’àm-
fores fenícies.

24. El Puig Roig del Roget (Masroig, Priorat)
Poblat del bronze final i la primera edat del ferro que presenta gairebé la totalitat de
la seva planta visible. Al llarg del carrer central trobem dues alineacions d’estances,
més d’una vintena en total (1,5 m per 6 m aproximadament).

Al costat est hi ha uns grans blocs de gres roig que fan de barrera natural i que
imposen el pas d’una sola persona per mantenir un control d’aquesta entrada. Al
costat oest, a l’altre extrem del carrer hi ha una torre de planta rectangular, la funció
de la qual hauria estat el control del territori de la via de l’Ebre.

Actualment es troba en fase d’adequació, un cop finalitzada la consolidació de
la major part de les construccions.

Està previst que la visita es complementi amb un itinerari per la zona minera de
Bellmunt-el Molar.

25. Poblat de Genó (Aitona, Segrià)
Es conserven les restes d’un poblat de finals de l’edat del bronze. Si bé es troba en
una fase avançada de la investigació i protegit per una tanca, abans d’obrir-se al pú-
blic s’hauria de consolidar les estructures i senyalitzar adequadament.

26. La Colomina (Gerp, Noguera)
Necròpolis tumular situada al marge dret del riu Segre. La visita d’aquest jaciment
permet conèixer els diferents tipus d’estructures funeràries i grups de túmuls amb
estela, llosa i sense cap tipus de senyalització.

27. Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta)
Conjunt que comprèn tres àrees de necròpolis de tipus tumular: els Calars, el camp
Teuler, les Maries i un recinte fortificat d’època iberoromana. Actualment és visita-
ble el sector de les Maries. Aquesta necròpolis comprèn diversos enterraments en
túmul de planta quadrada o circular, amb una cista de pedra en el centre, que conte-
nia l’urna amb el difunt.

També s’han excavat alguns hàbitats amb evidències d’instal.lacions per treba-
llar els teixits i una cisterna dins del recinte de la fortificació, de la qual cal destacar
la torre, pel seu bon estat de conservació, i un gran fossar.
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Figuras 3 i 4. Detall dels elements de senyalització del poblat del Puig Roig, 
Masroig (Priorat).
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Colonitzacions-ibèric

Es tracta d’un dels períodes que tenim més ben documentat en gran nombre de jaci-
ments adequats per a la visita o que es troben en procés de ser-ho aviat. Alguns for-
men part de la Ruta dels Ibers, que preveu un itinerari a través de la visita de jaciments
situats en els territoris dels indigets (Ullastret i Puig Castellet), dels cossetans (Olèr-
dola i la ciutadella de les Toixoneres), dels ilergets (Molí de l’Espígol i els Vilars) i
dels ilercavons (la Moleta del Remei, el Castellot de la Roca Roja, el Castellet de Ba-
nyoles i el Coll del Moro).

28. Empúries, Sant Martí (l’Escala, Alt Empordà)
Un dels més grans conjunts monumentals de Catalunya que comprèn les ciutats gre-
ga i romana d’Empúries, sobre la qual hi ha una extensa bibliografia científica i de
divulgació, guies, material didàctic, etc.

29. Puig de Sant Andreu / Illa d’en Reixac (Ullastret, Baix Empordà)
Un dels més grans conjunts d’època ibèrica. La visita al puig permet conèixer un
gran nucli urbà dels segles vi al ii aC, defensat per una potent muralla, en gran part
conservada. A l’interior del recinte s’han trobat restes de les habitacions, cisternes,
sitges i edificis públics.

El primer assentament es construí a l’Illa d’en Reixac, a menys d’1 quilòmetre
de l’anterior.

30. Ciutadella de Roses (Roses, Alt Empordà)
Conjunt monumental comprès dins el recinte d’una ciutadella de planta pentagonal
estrellada del segle xvi. S’han documentat restes del primer assentament grec, el ba-
rri hel.lenístic, vestigis d’època romana i el conjunt medieval.

Es troba dins les previsions de futurs parcs arqueològics.

31. Puig Castellet (Lloret de Mar, Selva)
Es tracta d’un recinte fortificat construït en un punt estratègic que controla el ter-
ritori interior i l’àrea de la costa. El seu abandonament se situa cap al 200 aC. La vi-
sita del jaciment es complementa amb un itinerari botànic.

32. Montbarbat (Lloret de Mar, Selva)
Poblat ibèric situat sobre un promontori amb gran visibilitat sobre la costa, rode-
jat per una muralla. En aquests moments es troba en curs d’excavació i consoli-
dació.
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33. L’Esquerda (Masies de Roda, Osona)
Conjunt arqueològic situat sobre els espadats d’un meandre del Ter. Aquesta ubica-
ció estratègica explica l’ampli període d’ocupació des de la protohistòria fins a l’e-
dat mitjana. De l’època ibèrica cal destacar la muralla, amb dues torres massisses
que flanquegen l’entrada al poblat i un carrer empedrat al qual s’obren un seguit
d’àmbits. Pel que fa al període medieval, l’Esquerda és un exemple d’urbanisme
format entorn de l’església romànica del segle xi, la plaça i un carrer en direcció
nord sud, al qual s’obren diversos edificis agrupats segons la seva funció.

34. Turó del Montgròs (el Brull, Osona)
Conjunt defensiu format per una potent muralla i restes d’habitacions adossades que
constitueixen el que s’anomena un poblat en barrera. Es tracta d’una important for-
tificació ibèrica amb antecedents a l’edat del bronze, que controlava una de les vies
de penetració a la plana des de la costa, a través del coll Formic. Cap a l’any 300 aC,
s’hi va aixecar una gran muralla, de doble parament precedida de fossat, que tanca-
va l’istme de la península del Montgròs i donava lloc a un recinte fortificat de més
de quatre hectàrees. A mitjan segle iii, la fortificació es va reforçar amb una torre
central i altres defenses perifèriques. Tot plegat va quedar abandonat cap a l’any 200
aC. La fortificació es va tornar a utilitzar probablement del segle x fins al segle xiv.

35. Casol de Puig Castellet (Folgueroles, Osona)
Establiment ibèric de l’àrea dels ausetans, que constitueix un poblat de barrera, de di-
mensions reduïdes. La potent muralla, la situació privilegiada, en un dels primers tu-
rons de les Guilleries i la seva breu ocupació, entre el 250 i el 200 aC, ens posen de
manifest les seves funcions de tipus bèl.lic. Està configurat per un gran pany de mu-
ralla rectilínia, amb una torre central adossada. Forma part de la de la Ruta dels Ibers.

36. Ca n’Olivé (Cerdanyola, Vallès Occidental)
Es tracta d’un gran poblat, on hi ha documentades diferents fases d’època ibèrica,
ubicat a la serra de Collserola, amb un ampli domini visual de la plana vallesana.

37. El Cogulló (Sallent, Bages)
Poblat fortificat, amb una cronologia del segle vi a l’i aC, situat al costat de la zona
minera de Sallent. Jaciment ibèric d’uns 2.000 metres quadrats d’extensió. Fou ocu-
pat des del final de l’època del bronze fins al segle i aC. Fou excavat entre 1960 i
1984 i posteriorment s’hi han fet tasques de neteja, consolidació i restauració.
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38. El Castell de Burriac (Cabrera de Mar, Maresme)
És un dels establiments ibèrics de més grans dimensions de Catalunya. Es tracta
d’un poblat de vessant, del qual es conserven algunes estructures d’habitació i res-
tes de la porta d’accés amb la seva polleguera.

39. Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès)
Fou un dels primers poblats excavats a Catalunya. Es troba situat en un turó elevat
que reuneix bones condicions estratègiques. Presenta la planta completa i està ade-
quat per ser visitat.

40. Ciutadella ibèrica de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès):
Establiment que actualment es troba en el centre de la urbanització d’Alorda Park.
Ha estat reconstruït en bona part per explicar, des del propi jaciment, la vida quoti-
diana de la societat ibèrica.

41. El Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta)
Recinte fortificat que conserva una torre i un ampli fossat, situat en un punt estra-
tègic per al control de les rutes comercials de l’Ebre. La seva visita es complementa
amb la necròpolis tumular abans esmentada. Destaca l’existència d’una torre massis-
sa de planta ovalada i estructura troncocònica i un conjunt d’estructures dedicades a
la manipulació i transformació dels teixits.

42. El Tossal del Moro de Pinyeres (Batea, Terra Alta)
Poblat ibèric que presenta la planta gairebé completa amb restes d’una torre. Es do-
cumenta una fase del bronze final, primera edat del ferro que remunta al segle vii-
vi aC i una segona fase ibèrica.

43. Sant Miquel de Vinebre (Vinebre, Ribera d’Ebre)
Aquest establiment ocupava una posició estratègica, en un turó proper a l’Ebre, en
un punt on la vall s’estreny, i controlava el pas de l’Ase entre la Foia de Móra i l’à-
rea d’Ascó i Vinebre amb un ampli domini visual. Era un petit establiment d’uns
2.000 m2 situat a l’extrem del turó, protegit pels desnivells naturals i per una mura-
lla que tancava el costat més fàcilment accessible. El recinte incloïa un conjunt
d’habitacions distribuïdes aprofitant el relleu. El lloc mostra un sol nivell d’ocupa-
ció amb l’abandonament ulterior, tot i que es constaten diverses fases de planifi-
cació constructiva, que podem situar cronològicament en el període comprès en-
tre l’últim quart del segle ii i la segona meitat del segle i aC.
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Per les seves característiques és possible atribuir a aquest recinte unes funcions
de tipus estratègic basades en el control de la zona i alhora relacionades amb el co-
merç fluvial de l’Ebre.

44. El Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre)
Gran poblat ibèric del qual són ben conegudes les torres de planta pentagonal que
controlen l’entrada, així com la descoberta d’un grup d’amagatalls i un conjunt
d’objectes votius d’argent.

45. El Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre)
Recinte fortificat del qual es conserva, en molt bon estat, una part de la muralla.

Inclòs en la Ruta dels Ibers.
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Figura 5. Detall del plafó d’informació general del Castellet de Banyoles, Tivissa 
(Ribera d’Ebre).
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46. La Moleta del Remei (Alcanar, Montsià)
Gran establiment ibèric que conserva restes d’un poblament més antic, situat prop
de la desembocadura de l’Ebre. En aquests moments es tracta d’un dels jaciments,
l’adequació del qual es troba en una fase quasi finalitzada.

Inclòs en la Ruta dels Ibers

47. Els Vilars (Arbeca, Garrigues)
Comprèn diversos establiments des del bronze final fins a l’ibèric ple. Cal remarcar
l’important sistema de fortificació i l’estructura ovalada del poblat amb un camp fri-
si i una muralla potent. El jaciment fortificat dels Vilars va ser habitat ininter-
rompudament entre el 750 i el 325 aC, durant la primera edat del ferro i l’inici de la
segona. Les seves potents muralles testimonien el desenvolupament i els canvis vis-
cuts pels seus habitants. El poblat fou abandonat a mitjan del segle iv aC.

Inclòs en la Ruta dels Ibers.

48. El molí d’Espígol (Tornabous, Urgell)
Poblat ibèric, segles v-i aC, que conserva un tram de la muralla i una complexa es-
tructura urbanística corresponent a les successives fases de reconstrucció de l’as-
sentament. La seva situació geogràfica explica la importància com a centre comer-
cial a les terres de l’interior. 

Inclòs en la Ruta dels Ibers.

49. Gebut (Soses, Segrià)
Restes d’un establiment d’època ibèrica, del qual són visibles més de 50 habitacions
i una cisterna. La seva visita permet explicar els diferents aspectes que determinen
l’urbanisme ibèric a l’interior.

50. El Fondo del Roig (Cunit, Baix Penedès)
Jaciment dels segles iv i iii aC descobert i excavat arran de les obres de l’Autopista
A 16. Es tracta d’un establiment de tipus agrari. La conservació i l’adequació de les
restes és una mostra de les possibles compatibilitats entre la construcció de grans
obres i la integració i conservació del patrimoni arqueològic.

51. Santa Anna (Castellvell del Camp, Baix Camp)
Petit establiment d’època ibèrica del qual es conserva visible un sol barri, situat al
costat de l’ermita de la localitat de Castellvell del Camp. Els paraments aprofiten i
s’adapten al desnivell de la roca i a la topografia del terreny.

L’anàlisi de la seva evolució determina dues grans fases d’ocupació amb un no-
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table canvi d’orientació de les construccions: una anterior a l’any 200 aC, l’altra de-
tectada per un anivellament a començaments del ii aC i que no va més enllà de fi-
nals del mateix segle.

52. El Pla de Santa Bàrbara (Montblanc, Conca de Barberà)
Restes d’un poblat ibèric a la part més alta de la vila de Montblanc, les quals han es-
tat integrades durant els treballs de remodelació de l’àrea del castell.

53. Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès)
Enclavament estratègic ocupat des de la prehistòria fins a l’època medieval, del qual
les restes més ben conservades que es poden veure durant la visita són les correspo-
nents al període romà i medieval.

Es tracta d’un dels conjunts que s’ha inclòs en el programa de parcs arqueolò-
gics situat dins el parc natural que porta el mateix nom.

Romà – antiguitat tardana

Aquesta etapa la tenim ben documentada no solament en grans conjunts, conservats
dins els nuclis urbans de Barcelona, Badalona, Guissona, Isona, Mataró, Tarragona,
Terrassa, Vic, etc. sinó també en zones rurals, on trobem restes de nombroses vil.les
escampades per tot el territori, que ens donen una visió detallada de la important
empremta deixada pels romans a casa nostra.

Tot això es veu complementat per altres tipus de jaciments que ens ofereixen
més informació sobre el món a l’antiguitat que constituirà el tema d’una propera
sessió de la Tribuna programada per al curs vinent.
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