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  Nota preliminar 
    Aquesta memòria presenta de forma conjunta els resultats de les campanyes d’excavació 
realitzades al Camp Cinzano (Vilafanca del Penedès, Alt Penedès) entre l’octubre de 2004 i l’abril 
de 2005. Les resolucions afectades per aquesta presentació conjunta són les següents: 
 
Jaciment                                                         Activitat                         Inici-Final 
Camp Cinzano (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès)-Excavació                             20/09/2004-30/09/2004 
Camp Cinzano (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès)-Excavació                             13/10/2004-31/10/2004 
Camp Cinzano (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès)-Excavació                             08/11/2004-31/12/2004 
Camp Cinzano (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès)-Prospecció, excavació          26/01/2005-28/02/2005 
Camp Cinzano (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès)-Prospecció, excavació          07/03/2005-08/04/2005 
 
   Malgrat disposar de permís des del 20 de setembre de 2004, diverses eventualitats logístiques de 
la promotora Hercesa van endarrerir l’inici de les prospeccions fins al més següent. La intervenció, 
contractada per l’empresa d’arqueologia Arad i sota la direcció de Jordi Amorós, va començar el 
18 d’octubre de 2004 amb el control dels rebaixos. En aquest primer període es van detectar 19 
estructures excavades al subsòl. L’excavació de les estructures va començar el 10 de novembre de 
2004 amb un equip reduït de tres arqueòlegs: Josep M. Feliu i Bruna Álvarez de l’empresa Arad i 
l’arqueòleg director. El 18 de novembre Riker Yll Aguirre va substituir Bruna Álvarez. Els treballs 
van continuar fins a final d’any.  
    El gener de 2005 es van reempendre els treballs (amb els tres mateixos arqueòlegs) alhora que 
Josep M. Feliu restava com a contractista en solitari després de la dissolució de l’empresa Arad. El 
9 de febrer es van fer nous rebaixos que van treure a la llum 4 noves estructures.  
    La intervenció al camp va acabar el 14 d’abril de 2005.  
    Els treballs de rentatge, siglatge i inventariat del material arqueològic els van desenvolupar els 
tres mateixos arqueòlegs a les dependències de l’àrea arqueològica del Museu de Vilafranca-
Museu del Vi fins el 29 d’abril de 2005.  
    Es va encarregar l’estudi de les restes antropològiques a la Dra. M. Eulàlia Subirà (Annex 1, de 
juny de 2005), l’estudi de les restes faunístiques a Eva Orri (Annex 2, de març de 2007) i una 
primera datació radiocarbònica (a partir d’una mostra de fauna d’E-16, l’estructura amb més 
quantitat i varietat de formes ceràmiques) al Laboratori de Datació per Radiocarboni de la 
Universitat de Barcelona (UBAR-861; Annex 3, de juliol de 2006).   
    El maig de 2007 va ser encarregada una nova datació per C-14 (a partir de material ossi 
procedent de la inhumació d’E-18) al mateix laboratori. 
    El juliol de 2007, el Grup de Recerca Arqueològica del Nordest Peninsular (GRANEP) va 
sol·licitar una mostra òssia de l’inhumació infantil d’E-7 per a ser datat mitjançat AMS al Centro 
di Datazione e Diagnostica CEDAD de la Università degli Studi di Lecce (Itàlia). Els resultats 
preliminars, encara que no l’informe, van arribar a les nostres mans el desembre de 2007. 
    L’abril de 2008, sense haver rebut encara els informes de les dues darreres datacions 
radiocarbòniques, fem el lliurament de la present memòria, dividida en dos volums, així com la 
seva versió digital, al Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya.  
     

Jordi Amorós i Gurrera 
10 d’abril de 2008 
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1. Situació del jaciment                                                                          
1.1  Descripció del jaciment. 

 
    El paratge on se situa l’anomenat camp Cinzano es troba a l’est del nucli urbà de 
Vilafranca, en uns terrenys que havien format part de la partida de Sta. Clara. La zona 
concreta que afectava l’obra que va causar la intervenció preventiva de què s’ocupa aquesta 
memòria, consisteix en una franja al sud i l’est (formant dos corredors perpendiculars entre 
si) d’una finca de 2 ha de forma aproximadament triangular, situada entre el moll de 
descàrrega de vagons de la RENFE (a l’est de l’estació de Vilafranca) i la carretera de 
Barcelona N-340. La part que rodeja aquests dos corredors ja fou rebaixada el 1953 per la 
construcció de la fàbrica de la casa de vermut italiana Cinzano1, però els carrerons de servei 
d’aquesta instal·lació van restar intocats i simplement es van terraplenar i encimentar. El 
tercer corredor, que envoltava la fàbrica pel nord-oest, estava afectat en aquell per l’obra 
inacabable de l’ADIF (abans GIF) per al tren de gran velocitat i no consta que mai hagin 
estat objecte de prospecció. 
 

 
Figura 1: Foto de satèl·lit en què s’aprecia  l’enorme solar triangular del Camp Cinzano entre la línia ferroviària (en 
diagonal des del centre a dalt a l’esquerra a baix) i la carretera de Barcelona (òbviament, l’altra diagonal, no tant 
pronunciada).  La imatge fou presa posteriorment a l’acabament de la intervenció i està orientada nord-sud amb el nord a 
dalt. S’hi observa com les obres per al TGV obliguen a desviar la carretera en la seva entrada al nucli de Vilafranca · Foto: 
Terrametrics 2005.   

                                                 
1 GIRÓ, P. :  “Nuevos sepulcros de fosa en Villafranca”, a Ampurias, XV-XVI, Barcelona 1953-54, pàgs. 327-
333 
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1.1 Entorn geogràfic2 
 

    El nucli de Vilafranca se situa a la depressió que centra la comarca de l’Alt Penedès. 
Aquesta comarca resta configurada com una plana amb un relleu de poca projecció, oberta 
pels seus costats NE i SW i confinada pels altres dos costats per les serralades Litoral i 
Prelitoral.  
 
    1.1.1 Relleu i geologia 
    La Serralada Prelitoral, que tanca aquest pla al NW i la separa de l’Anoia, és un 
plegament de tipus alpí que es va produir en el període eocè, fa uns cinquanta milions 
d’anys, i que va provocar l’elevació de sediments triàsics (d’entre 225 i 130 milions 
d’anys) i d’altres de més recents del principi de l’eocè, alhora que es produïa 
l’enfonsament del massís de l’Ebre, cosa que va donar lloc a la depressió central, que va 
ser envaïda per les aigües. Això fa que el bloc prelitoral presenti una gran amenitat per la 
successió de serres i valls, i també per la varietat de sòls. 
    La depressió del Pla del Penedès consisteix en una plana de més de 42 km de llargada 
des de Gelida a Comarruga i una amplada màxima de 15 km en l’eix transversal de 
Guardiola de Font-rubí a les Gunyoles. Té una superfície total de 476 km² i una altitud 
mitjana de 216 msnm. Forma dos vessants amb partió a la Granada (272 msnm): Cap al 
NE (el Llobregat i cap al SW (el Foix i conques de rieres menors). La seva formació es 
deu a un enfonsament produït durant el miocè (fa uns 30 milions d’anys). La transgressió 
marina arribà fins més enllà de la Granada i per tant, els sediments miocènics des de 
Calafell i el Vendrell fins a aquest punt són netament marins. En finalitzar el miocè (fa uns 
10 milions d’anys) es produeix la regressió de les aigües i els sediments del pliocè i 
quaternaris que cobreixen els estrats miocènics ja es poden considerar continentals. Es 
tracta de sediments llimosos, rogencs o bruns, bastant calcificats i ben aprofitables per al 
conreu (de cereals antigament i majoritàriament de vinya en l’actualitat). 
    El massís del Garraf, integrat a la Serralada de Marina o Litoral, tanca aquest pla pel 
sud. Té una forma triangular, amb una amplada màxima d’uns 20 km al costat de llevant, 
on assoleix les màximes altures a la vora del Llobregat i minva al llarg d’uns 34 km fins 
que desapareix entre Calafell i el Vendrell. 
 
    1.1.2 Hidrografia 
    El drenatge de les aigües de l’Alt Penedès s’efectua per mitjà de tres conques. La conca 
de l’Anoia al sector NE de la comarca i que va a desaiguar al Llobregat, la conca del riu de 
Foix a la zona de ponent i que discorre vers el sud per anar a desembocar prop de 
Vilanova, i la conca de la riera de Canyelles a la zona central, que corre cap al sud pel 
congost de Viladellops per anar a ajuntar-se amb la riera de Begues al Garraf. Els camps 
de la zona de llevant de Vilafranca  i, per tant, els terrenys del camp Cinzano, pertanyen a 
aquesta darrera conca.  
    Més específicament, el jaciment del camp Cinzano i el de Els Cirerers3 (amb dues 
estructures del mateix horitzó cronocultural que el que tractem aquí a una distància de 600 
metres al nord-est del nostre) estan situats a la riba dreta de la mateixa riera (anomenada 
riera de l’Adoberia al nord i de Vallmoll més avall) si bé aquest segon distà només uns 

                                                 
2 Els continguts d’aquest apartat s’han extret de la Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Vol. 5: El 
Penedès i l’Anoia. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1982, pàg 14 i ss. 
 
3 FELIU, J.M.: Memòria de la prospecció i l’excavació arqueològica d’urgència – Els Cirerers (Vilafranca 
del Penedès), 2002. 
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130 metres de la llera i en canvi la part més pròxima del jaciment de Cinzano es troba a 
uns 450 metres en línia recta d’aquesta riera que discorre de nord a sud per anar a enllaçar 
amb la riera de Vilafranca que, al seu torn, desemboca a la riera de Canyelles. El pendent 
mitjà des del camp Cinzano fins el tram més proper de la riera és del 2,5%. 
 
    1.1.3 Clima 
    De clima típicament mediterrani, al Penedès, les pluges no solen sobrepassar els 600 
mm anuals, amb algunes oscil·lacions locals però, a causa de circumstàncies topogràfiques 
com la proximitat a la costa, l’altitud sobre el nivell del mar i la proximitat de serralades. 
El màxim de pluviositat es troba a la serralada prelitoral (a Montserrat i a Piera, ja a fora 
de la comarca, és de 684 i 681 mm respectivament) mentre que ja en el vessant 
penedesenc les mitjanes es compten entre les més baixes: A Vilafranca, la pluviositat 
mitjana ha estat calculada en 550 mm. 
    Aquest règim baix de pluges es distribueix en un màxim a la tardor (setembre i octubre) 
i mínims a l’hivern (gener i febrer) i a l’estiu. De 50 a 70 dies de pluja a l’any, rares 
nevades i escasses boires. 
    Temperatures mitjanes entre 14° i 17°C amb màximes estivals de 34 o més graus al 
juliol i mínimes al voltant del 0° al gener i febrer. Els vents dominants són el llebeig (SW) 
i la marinada o garbí (SSW) i menys dominant i de freqüència preferentment nocturna hi 
ha el terral o  tramuntana (NNW). 
 
    1.1.4 Vegetació 
    La vegetació principal de la comarca en un estat natural no antropitzat seria l’alzinar 
amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale), bosc dens, ric en arbusts i plantes 
enfiladisses. Avui en dia, els alzinars només es troben en els fons d’alguns barrancs de la 
plana i en racons d’obaga de les muntanyes i, el paisatge més estès (fora dels camps 
conreats i urbanitzats), és el mediterrani de brolles calcícoles i garrigues, sovint associades 
amb un estrat arbori de pi blanc (pinus halepensis). Aquestes pinedes amb arbusts ja 
devien existir abans de la irrupció de l’home però restringides als llocs abruptes i rocosos 
on els boscs d’alzines no tenien prou humitat i terra fèrtil per proliferar.     
    En la vegetació de l’Alt Penedès coexisteixen dues característiques que la desmarquen 
de les terres que l’envolten. D’una banda, la posició relativament meridional de la 
comarca fa que la sequera estival hi afecti els tipus de vegetació no mediterranis que 
caracteritzen la Catalunya septentrional humida (bosc de fulla caduca) i que, per tant, el 
paisatge tingui l’aspecte sec que solen tenir les terres mediterrànies de més al sud. I de 
l’altra, la proximitat al mar amb la consegüent aportació contínua d’aire humit juntament 
amb la suavitat de les temperatures hivernals fa que, sobretot a les fondalades, la vegetació 
tingui un aspecte vigorós (arbres i arbusts mediterranis coberts de lianes com l’aritjol, el 
lligabosc mediterrani i l’esbarzer comú) i gairebé tropical. 
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  1.3  Precedents i motivació de la intervenció 
 
    Els anys 40 del segle XX, l’arqueòleg Pere Giró havia excavat prop d’aquesta zona els dos 
sepulcres del Pont Vell, el sepulcre de la Vinya d’en Salvany (v. fig. 2), probablement 
pertanyent a la cultura megalítica, ens diu4, i el fons de cabana de la Vinya d’en Giralt. Així 
doncs, el 1953, quan la casa Cinzano va adquirir l’esmentat solar per a la construcció d’una 
fàbrica i va iniciar les obres de rebaix del 
terreny, en Giró va posar-se d’acord amb els 
directius de les obres per a que li 
comuniquessin possibles troballes5. 
    Es van comunicar 4 troballes: 3 sepulcres 
i un anomenat fons de cabana, totes 4 molt 
pròximes entre si, distribuïdes en una àrea 
triangular d’uns 20 metres de costat situada 
en la meitat sud del camp (més pròxima a la 
carretera de Barcelona que a la línia fèrria). 

Figura 2: Situació del Camp Cinzano respecte a d’altres 
                                                                                      jaciments contemporanis (neolític-bronze).    

    Els sepulcres 2 i 3 correspondrien, ens diu Giró “al tipus de cistes no megalítiques (...), 
amb fosses excavades al subsòl parcialment revestides amb lloses i una coberta de majors 
dimensions , amb una sola inhumació, un aixovar en general pobre constituït per un o dos 
vasos sense decorar, peces de sílex geomètriques, entre les que predominen els micròlits 
trapezoïdals, i denes de silicat verdós (cal·laïta)”6. Giró atribuïa aquestes característiques a 
una fase tardana de difusió de la cultura d’Almeria al llarg de la costa mediterrània durant 
l’eneolític inicial (que situava sobre uns 2300 anys aC), però avui sabem que aquestes 
característiques s’adscriuen a la cultura dels sepulcres de fossa del neolític mig català i que 
l’activitat minera de Can Tintorer (Gavà, Baix Llobregat), que proveïa la matèria primera de 
les denes verdoses, havia cessat  a principis del tercer mil·lenni cal. BC7. 
    El sepulcre 1 constava d’una llosa de coberta (de 107 x 90 cm) treballada als laterals que, 
en un extrem recolzava sobre una altra llosa (de 110 x 75 cm) en posició vertical i subjectada 
per pedres més petites, mentre que en l’altre extrem descansava directament sobre el mateix 
terra de la fossa. A dos metres de profunditat hi havia una inhumació sobre un llit de palets 
de riu plans, col·locada en posició fetal sobre el costat dret i amb la cara mirant al sud. 
L’aixovar consistia en una punta de fletxa de coure (arsenicat8) de llarg peduncle i sense 
aletes, de 4,60 x 1,5 x 0,15 cm.; un punxó d’os i un vas troncocònic amb incisions sobre el 
llavi9. Sobre aquest sepulcre, en Pere Giró en discuteix l’adscripció plena a la cultura 
megalítica. “El doctor Serra Vilaró —reflexiona Giró— atribueix a principis del metall 
aquest tipus de sepulcres, que denomina “semidòlmens” o de pedra treballada. La troballa de 
la fletxa de coure confirma l’opinió de l’excavador de la comarca de Solsona, així com també 
la presència del vas de fons cònic del tipus i decoració anàlegs  al de la Cova de Salomó, de 

                                                 
4 GIRÓ, P. :  “Nuevos hallazgos arqueológicos en el Panadés”, a Ampurias, IX-X, pàgs. 253-268. 
5 GIRÓ, P.; 1954 
6 Ibid., p. 332 
7 MARTÍ, Bernat: “Capítulo 2: El Neolítico”, p. 155 i ss. a BARANDARIÁN, I., MARTÍ, B., DEL RINCÓN, 
M.A., MAYA, J.L. 1998. 
8 Si bé el 1954 l’anàlisi que en feu el Laboratorio General de Ensayos de la Excma. Diputación de Barcelona 
va donar un 1,2% d’estany, anàlisis mes recents amb espectrometria de fluorescència de raigs X no hi han 
detectat estany i sí, en canvi, un 1,207% d’arsènic. V. MARTÍN CÓLLIGA 2003, pàg. 99. 
9 GIRÓ, P. :  “Nuevos sepulcros de fosa en Villafranca”, pàg 328-29; a Ampurias, XV-XVI. 
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data més tardana”.10 Tot i així, conclou Giró que “ens trobem davant d’una petita necròpolis 
on hi figuren agrupats dos tipus distints de sepulcres; el primer, que caldria atribuir a la 
cultura megalítica, i a una etapa anterior els altres dos”.11  
     
    Tenim, doncs, a Camp Cinzano un jaciment amb restes del neolític mitjà o recent (els 
sepulcres 2 i 3) i d’una fase calcolítica tardana o possiblement dels inicis del bronze. 
D’altra banda, no s’ha de deixar de tenir en compte que el 1953 els rebaixos es van fer amb 
tractors amb arades que obrien solcs de 60 cm. cada vegada i que eren els directius de les 
obres els encarregats de comunicar les troballes a l’arqueòleg12, amb la qual cosa no ens 
podem deslliurar completament de la sospita que en la zona central rebaixada hi podria 
haver hagut un jaciment d’estructures soterrades sense elements arquitectònics que hauria 
passat desapercebut als ulls dels, sense dubte, atents seguidors de màquines de l’època.  
 
    El setembre de 2004, l’empresa immobiliària Hercesa  i l’empresa d’arqueologia Arad van 
arribar a un acord per a la prospecció de la zona i eventual excavació abans que comencessin 
les obres d’una nova promoció d’habitatges. 
 
 
   
2. El seguiment arqueològic i metodologies d’excavació 
2.1 El Seguiment Arqueològic 
     
    La prospecció arqueològica principal va començar el dilluns 18 d’octubre de 2004. Els 
rebaixos es feien amb una màquina mixta (pala i retroexcavadora amb pala plana) i van 
començar a partir de la porta provisional d’entrada al solar per la carretera de Barcelona en 
sentit oest-est i abastant la meitat interior del corredor i deixant per a més endavant la 
meitat exterior (el que permetia l’àmbit de treball de la màquina). 
     Les obres de demolició de 
la fàbrica de Cinzano havien 
deixat en el centre del solar 
una cavitat pentagonal d’uns 
3 metres de profunditat que 
permetia veure perfectament 
el perfil geològic de tota la 
zona a prospectar (v fig. 3)                             Figura 3: Croquis extret del diari d’excavació.  

 

 
L’estratigrafia bàsica de la zona consistia en: 

1. Estrat de reompliment d’argiles marrons. Fet el 1954 per anivellar el que haurien de 
ser els carrers de servei de la fàbrica. 

2. Estrat d’argiles marrons orgàniques. Petita capa d’uns 20-40 cm que comunament 
s’anomena capa “vegetal” i està afectada per l’activitat antròpica dels últims dos mil 
anys. 

3. Argiles clares amb petits nòduls de carbonats. A vegades l’anomenarem argiles 
taronja o bé argiles marró clar. Primer estrat geològic no afectat per activitats 
agrícoles en superfície però sí per construccions subterrànies.   

                                                 
10 Ibid., pàg. 333, a partir de J. SERRA VILARÓ: Civilització megalítica a Catalunya. 
11 Ibid., pàg. 333 
12 Ibid., pàg. 327 
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      4. Torturà, o capa d’argiles vermelloses amb grans nòduls de carbonats.                            
      5. Margues verdoses amb subcapes de graves entremig. 
 
    En aquesta franja, paral·lela a la carretera, es va observar que el primer estrat geològic 
susceptible de contenir estructures arqueològiques soterrades (d’argiles clares amb carbonats) 
ja havia estat rebaixat, segurament per anivellar el carrer de servei de la fàbrica i a sota de la 
prima capa superficial ja apareixia el torturà. Des del dipòsit (en realitat una bàscula de 
pesatge de camions) cap a l’est ja apareixia l’estrat d’argiles clares fins a l’angle sud-est de la 
fàbrica i ja no ens abandonaria fins al final del recorregut a l’angle nord-est (ni en la fase 
posterior a la zona oriental i que va resultar estèril). 
    El 19 d’octubre van aparèixer les quatre primeres estructures (el que després hem 
anomenat Agrupació Sud; v. fig. 5), la primera de les quals era un retall ovalat amb les parets 
rubefactades  i es va arribar a una resta de fonamentació de la fàbrica en forma d’L. A la vora 
d’aquest mur, l’estrat d’argiles clares semblava fer una depressió reomplerta per sediments 
vegetals que contenien restes de 
ceràmica a mà. Es va marcar com 
a cinquena estructura fins que es 
va decidir desestimar-la en 
creure, erròniament, que es 
tractava d’una depressió natural. 
Tres mesos més tard, en afinar la 
prospecció d’aquesta zona, va 
sortir a la llum la canal ibèrica E-
22 que tallava una sèrie de retalls 
del bronze (Agrupació Sud-est; 
v. fig. 5).    
            
                                                         Fig. 4: Aspecte de la prospecció al carrer oriental vist des del NE·Foto: J. Amorós                   
 
    Del 20 a 26 d’octubre es va completar la prospecció del carrer oriental, primer en sentit 
sud-nord i després a la inversa. En aquesta zona va aflorar un suposat fons de cabana (que ara 
sí que seria la cinquena estructura) i sis estructures més en el que s’ha anomenat Agrupació 
Nord (v. fig.)  
    Del 27 al 29 d’octubre es va rebaixar el que hem anomenat Triangle Oest (v. fig. 5  –sí, 
una altra vegada!) que va resultar estèril.  
    Del 2 al 9 de novembre es va acabar de prospectar el que restava de la zona de l’angle SE. 
Aquí es va trobar una altra taca irregular pròxima a la depressió que havíem desestimat. Es va 
marcar com a E-15 fins que una terrera va fer negligible la seva delimitació i es va deixar per 
a més endavant. En total, s’havien trobat 17 indicis d’estructura en aquesta primera fase i es 
va decidir començar-ne la delimitació i l’excavació, deixant per a més endavant la neteja de 
la zona de l’angle SE i el camí del NE que vorejava la caseta d’obra pel nord. 
    El camí del NE es va prospectar en dues etapes: del 15 de novembre al 3 de desembre la 
primera (mentre ja havia començat l’excavació) i al gener la segona. Tot el tram va resultar 
estèril. 
    L’angle SE, que en principi havíem cregut una depressió natural que contenia restes de 
ceràmica (segurament arrossegades, crèiem) no va poder ser netejat i delimitat acuradament 
fins el 9 de febrer de 2005 i llavors es va poder veure que corresponia a una estructura del 
bronze (E-23) tallada pel canal ibèric (E-22), la qual, a sota, amagava dues estructures més 
del bronze. En total són doncs 21 indicis d’estructures soterrades. 
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         Figura 5: Plànol del Camp Cinzano amb les zones de prospecció · J. 
    L’excavació va començar el 10 de novembre de 2004 per les estructures situades més al 
nord. Cinc dies després vam decidir canviar la numeració de les estructures; Si durant la 
prospecció les havíem anat numerant correlativament des del número 1 a mesura que 
s’anaven descobrint, ara es va creure convenient reservar els quatre primers números per a les 
estructures de 1953 excavades per Pere Giró, deixar els números del 5 al 13 tal com estaven 
ja que corresponien a estructures del sector nord i anar numerant la resta a partir del 14 a 
mesura que s’anessin excavant. A la taula següent s’indica el número de prospecció amb la 
data de descoberta i el seu corresponent número d’estructura definitiu. 

 
Número de Prospecció       Data          Número definitiu    Característiques i datació 

                    1                         19/10/04                   E-19              Forn ibèric 
                    2                         19/10/04                   E-18              BI; inhumació i motlle 
                    3                         19/10/04                   E-16              BI; dat C14: 3450 ± 40 BP13 

                    4                         19/10/04                   E-17              Moderna-contemporània 
                    5 ∗                       19/10/04                   E-22              Canal ibèric 
                                                 
13 V. infra per a més precisió l’Annex 3. 
∗ Desestimada el 20 d’octubre. Tornada a prospectar el 9 de febrer de 2005. 
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                    5∗∗                       21/10/04                   E-5               BI; gran retall 
                    6                         21/10/04                    E-6               BI; inhumació 
                    7                         21/10/04                    E-7               BI; inh;d.C14: 3333 ± 35 BP 
                    8                         21/10/04                    E-8               Rasa moderna 
                    9                         25/10/04                    E-9               Rasa moderna 
                   10                        25/10/04                    E-10             BI 
                   11                        25/10/04                    E-11             BI   
                   12                        25/10/04                      —               Desestimada 
                   13                        26/10/04                    E-13             Moderna 
                   14                        26/10/04                    E-12             Moderna 
                   15∗∗∗                      3/11/04                    E-23             BI     
                   16                          3/11/04                    E-20             Moderna 
                   17                          3/11/04                    E-15             BI 
                   18                          3/11/04                    E-14             BI 
                   19                          5/11/04                    E-21             BI; retall  
                  
                   24                        15/03/05                    E-24             BI   
                   25                        15/03/05                    E-25             BI 
 
    Fent inventari, del total de 21 indicis, 13 pertanyen al bronze inicial, 2 al període ibèric i 
6 han resultat ser restes d’activitat agrícola en temps més o menys moderns i 
contemporanis. Aquesta memòria s’ocuparà principalment de les 15 primeres, que són les 
que aporten informació sobre el camp Cinzano com a jaciment de la prehistòria recent i 
l’antiguitat, i passarà de puntetes per la resta, que en tot cas evidencien que els camps del 
voltant de Vilafranca eren explotats agrícolament en temps moderns, cosa que, d’altra 
banda, ja sabíem.                
 
    
 2.2 Metodologies d’excavació i de registre  
 
    Tal i com indica el títol d’aquest apartat, aquesta intervenció 
no es va mantenir fidel a un únic mètode d’excavació. Per raons 
diverses (des de la natura mateixa del jaciment fins les 
inconfessables prioritats del món de l’empresa privada quan 
intervé sobre la cosa pública) aquesta intervenció va esdevenir 
un viatge metodològic que va partir de les tradicions en 
jaciments cronoculturalment similars del Penedès però també 
del Vallès; va passar un parell de cops per les rases 
wheelerianes amb els seus talls perfectament verticals i les 
anotacions més o menys subjectives en un diari d’excavació; i 
va acabar havent d’aplicar el sistema d’E.C. Harris14 amb les 
seves “ues” i relacions estratigràfiques quan la complexitat d’E-
5 feia impracticable continuar numerant capes sense tenir en 
compte les interfàcies ni les accions negatives.                                   Figura 6: Diari d’excavació 
El viatge va anar així:    
                                                 
∗∗ La meitat occidental prospectada el 21 d’octubre i l’altra meitat el 26 d’octubre. 
∗∗∗ Desestimada el 22 de novembre. Tornada a prospectar el 9 de febrer de 2005. 
14 HARRIS, EC.: Principles of archaeological stratigraphy,  1989 
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    En un bon principi, donada la particularitat que teníem només estructures negatives 
simples, és a dir excavades al subsòl de tipus sitja d’emmagatzemament i una estructura tipus 
fons de cabana (E-5), el mètode d’excavació a aplicar en aquest tipus d’estructures tancades 
(que podríem dir que formen cadascuna un mini-jaciment en si)  era excavar en extensió 
(open area dels anglesos), és a dir, excavar i documentar la totalitat d’un estrat abans de 
passar a excavar el cronològicament anterior. A cada estrat se li atribueix un número de capa 
o nivell correlatiu en números romans i el material arqueològic és coordenat i situat en planta 
a escala 1:10 a partir d’un eix de referència que serà posteriorment topografiat. Alhora, en 
exhaurir l’excavació de cada estrat, es va confeccionant una secció a partir de l’eix principal 
de referència, també a escala 1:10. En cas que l’estratigrafia o la forma mateixa de la fossa 
tingui alguna particularitat digna de remarcar, es dibuixa una secció secundària referenciada 
en planta. 
    Ara bé, a l’hora de registrar hi va haver des del principi una mena de dualitat de sistemes 
que provenia de la diferència entre les tradicions de registre en les intervencions fetes al 
Vallès Occidental des dels anys 90 (especialment a Can Roqueta a Sabadell) i les dels 
jaciments penedesencs més pròxims (especialment Mas d’en Boixos a Pacs del Penedès). Al 
Vallès es dibuixa a partir d’un eix de referència principal en sentit nord-sud situat a sobre de 
l’estructura mentre que al Penedès era usual situar l’eix al marge de l’estructura i coordenar 
per triangulació a partir dels claus que marquen l’eix. Ambdós sistemes aconsegueixen 
exactament el mateix resultat, que és situar tridimensionalment la totalitat del material 
arqueològic contingut. Aquesta discrepància fa que a la planimetria s’observi aquesta 
heterogeneïtat en la col·locació dels eixos de referència, depenent de si l’excavador era del 
Penedès o bé provenia del Vallès. 
    El mètode d’excavació va patir les modificacions més importants més endavant, en 
l’excavació del presumpte fons de cabana E-5 i el que hem anomenat agrupació SE (tres 
retalls del bronze inicial, dos dels quals es tallen i alhora són tallats per la canal ibèrica E-22).   
    D’una banda, E-5 va ser deixada pel final, un cop acabades totes les sitges a finals de 
desembre de 2004 (excepte l’agrupació SE, que serà referida més endavant).  El temor a una 
més que possible pressió per part de l’empresa promotora (Hercesa) per a finalitzar la 
intervenció, junt amb l’extensió en superfície d’E-5  (4 metres de diàmetre aproximat) ens va 
fer recomanable dividir-la en quatre sectors (determinats per dos eixos perpendiculars nord-
sud i est-oest) i començar a excavar-ne un a mode de cala per veure’n la potència i poder 
preveure’n el temps de finalització aproximat. S’esperava que baixés 10 o 20 cm fins al sòl 
natural però la sorpresa va anar prenent cos quan es va arribar a 70 cm de potència i encara 
no havia aparegut el substrat geològic. Gairebé sense voler, havíem reintroduït el vell sistema 
de Sir Mortimer Wheeler en què l’estratigrafia quedava perfectament dibuixada als perfils de 
les cales excavades. Es va deixar el sector NE quan es va arribar a la superfície del nivell V i 
es va començar a excavar el quadrant oposat, el SW, de manera que al cap de pocs dies 

l’estructura havia pres un aspecte arlequinat (v. figura 
7) en què es mantenien intactes els perfils estratigràfics 
de les quatre primeres capes.  A partir del nivell V però, 
va començar a aparèixer una complexitat tal en petits 
retalls ovalats emplenats per abocaments successius que 
alhora eren tallats per altres retalls que va fer-se 
necessari recapitular i començar a utilitzar el sistema de 
Harris. Es van excavar els dos quadrants que faltaven i 
es van renumerar els nivells atorgant-los número  d’ue   

    Figura 7: Aspecte wheelerià a E-5 · JM Feliu 
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(unitat estratigràfica), i a partir d’aquí (nivell V o ue 5) es va tornar a excavar en extensió ue 
per ue fins arribar-ne a un total de 49 registrades (entre rebliments, nivells de circulació i 
retalls).  
 
    Paral·lelament, el febrer vam poder disposar d’una altra 
màquina retroexcavadora per netejar la zona de la 
cantonada SE de l’antiga fàbrica Cinzano i que semblava 
una fondalada natural amb presència de ceràmica 
prehistòrica. En realitat, un cop enretirada la terrera que 
en tapava la superfície des de l’octubre, es tractava d’un 
canal (en el sentit de curs artificial d’aigua) o trinxera 
amortitzada amb sediments argilosos vegetals que 
contenien ceràmica a torn ibèrica, que tallava tres 
estructures del bronze inicial una de les quals (E-24, una 
sitja) tallava una altra (E-23, un retall de forma irregular 
amb retalls ovalats al fons). Enfront d’aquesta successió, 
es feia recomanable un altre cop aplicar el sistema de 
Harris.                             

                                                                                                                              Figura 8: Croquis de l’estratigrafia general  
(extret del diari d’excavació)·J. 

    Tot això, que pot semblar un problema a resoldre internament entre els excavadors del 
jaciment (i certament ho és) és pertinent explicar-ho de cara a la comprensió de la pissarra de 
les fotos (a la majoria de les quals hi consta la “capa” però no l”ue”) en el seu acarament amb 
la planimetria. El 12 d’abril, dos dies abans d’acabar el treball de camp, vam establir la 
convenció amb l’estratigrafia que s’aplicaria des de llavors sobretot pensant en el laboratori. 
Totes les unitats estratigràfiques arqueològiques constaran de 4 números dividits en dues 
parts: Els dos primers dígits per al número de l’estructura a què pertanyen  i els dos restants 
per al número d’estrat correlatiu a partir de l’1 que li haguem atorgat (i independentment de 
la seva ubicació en la seqüència estratigràfica). Així, per exemple, la capa IV d’E-21 és el 
mateix que ue 2104, i la ue 1111 és la capa XI d’E-11. Això, a més a més, ha permès tenir en 
compte els retalls i els nivells d’ús que, per la seva natura immaterial, no poden ser mai 
capes. 
 
    El mateix dia es va convenir de numerar els estrats no arqueològics del jaciment∗. A partir 
del croquis de la figura 8, es van numerar de l’1 al 5 els estrats geològics o geomorfològics 
del camp, mentre que els dos darrers es van deixar per a les accions de rebaix i reompliment 
de la construcció de la factoria de Cinzano. 
    0001: Capa superficial abans de la construcció de la Cinzano. Es tracta d’argiles marró 
fosc amb component orgànic, resultat de l’activitat agrícola a la zona. 
    0002:  Argiles clares amb carbonats (de coloració ataronjada o marró clar depenent de la 
zona i l’humitat). D’origen quaternari, és l’estrat on estan excavades totes les estructures. 
    0003:  Capa intermitent d’argiles vermelles fines.  
    0004:  Capa d’argiles vermelles amb nòduls de carbonat. També anomenat torturà. 
    0005:  Capes alternes de margues verd-blavoses i graves. D’origen terciari. 
    0006:  Negativa. Rebaixos de 1953 per a la construcció de la fàbrica Cinzano que es 
confon amb la negativa de 2004 de destrucció de la mateixa. 
    0007:  Estrats de reompliment de la fàbrica Cinzano. 

                                                 
∗ V. supra p. 6 i 7 
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    D’altra banda, quant al siglatge del material al laboratori, es va decidir prescindir del 
número d’ue o capa i afegir el número de coordenat (que en aquest cas serveix de número 
d’inventari). En general, es va seguir el siglatge de les peces de l’excavació de Giró: 
L’acrònim del jaciment (en aquest cas CZ), un guió, el número d’estructura, un guió i el 
número de coordenat. Per saber a quin estrat concret es va trobar una peça només cal anar a 
l’inventari (al final d’aquesta memòria) i mirar-ho.  
    L’inventari segueix la mateixa disposició que els inventaris de jaciments d’èpoques 
similars del Penedès com són els de Mas d’en Boixos (Pacs del Penedès) o dels Cirerers 
(Vilafranca). Comprèn els següents camps: Sigla, nombre, matèria, tècnica, forma, Dedet & 
Py15, acabat, decoració i observacions.       
    També cal dir per últim que, pel que fa a aquesta memòria, a cops, en alguna planimetria 
s’han suprimit els dos primers dígits per alleugerar el dibuix i que, en els textos ens hem 
permès la llibertat de parlar indistintament de la capa IV o la ue 4. 

 
 

3. Les estructures arqueològiques       
                                                                     
   3.1 Estructures del Bronze Inicial 
 

E-5 
 
Definició de l’estructura: Estructura 
aproximadament cilíndrica o troncocònica 
de 4 metres de diàmetre i més d’un metre de 
profunditat i amb, com a mínim, 4 fases 
d’amortització: Una primera fase amb 16 
retalls ovalats al fons de l’estructura i de 
funció desconeguda, amortitzats per un 
anivellament a 219,30 msnm (fase 2) en el qual es continuaran fent 3 retalls ovalats més; un 
nou repujament a 219,70 en el qual s’hi documenten 3 rubefaccions o restes de llar de foc 
(fase 3) i que permeten pensar en un espai d’hàbitat o de treball; i finalment, l’amortització 
d’aquest espai amb una sèrie d’abocaments (fase 4). 
 
Datació: Bronze Inicial   Criteri: Material ceràmic 
 
Coordenades UTM: 
      Clau Nord: X= 391.975,28   Y= 4.578.351,67     Z= 220,12 msnm   
      Clau Sud:   X= 391.976,32   Y= 4.578.347,82     Z= 220,02 msnm     
      Clau Est:    X= 391.977,69   Y= 4.578.350,24     Z= 219,95 msnm 
      Clau Oest:  X= 391.972,91   Y= 4.578.348,94     Z= 220,07 msnm 
 
Z superior: 220,08 msnm 
Z inferior: 218,80 msnm 
 

                                                 
15 DEDET, B. i PY, M. 1975. Per la descripció de les formes ceràmiques ens hem basat, com és habitual, en aquest treball 
dels francesos. 
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MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles clares quaternàries (ue 0002); argiles vermelles fines (ue 0003) i 
argiles vermelles amb carbonats (0004). 
Planta: Circular 
Fons: Irregular (16 retalls ovalats). 
Secció: Cilíndrica∗ 
Diàmetre: 4,20 m. 
Amplada màxima: 4,35 m. 
Fondària conservada: 1,30 m. 
Volum:  Fins a la cota d’arrencada dels retalls (219,30) és aproximadament d’11 m³.  Els 
retalls en conjunt estan sobre els 3,5 m³. En total doncs tindríem uns 14,5 m³ o 14.500 litres. 
Estat de conservació: Bona 
Nombre de capes/ues: 27 ues positives i 21 negatives o retalls. 
 
Inventari d’unitats estratigràfiques∗∗:   
 
UE 0501: Reompliment 
    Composició: Argiles marró clar/blanquinoses 
    Fase: IV, amortització de la fase III 
    Coberta per: 0503 
    Cobreix: 0502 
 
UE 0502: Reompliment 
    Composició: Argiles marró clar 
    Fase: IV, amortització de la fase III 
    Cobert per: 0501 
    Cobreix: 0504 i les 3 rubefaccions de la fase III 
 
UE 0503: Reompliment/enderroc 
    Composició: Argiles clares (ataronjades) amb carbonats, semblants al substrat geològic 
(0002) i una relativament baixa quantitat d’argiles marrons orgàniques.   
    Fase: IV. Probable amortització de tota l’estructura. Podria tractar-se d’una deterioració 
natural de les parets geològiques.      
    Cobert per: 0001 (capa “vegetal” que cobreix tot el jaciment)     
    Cobreix:  0502 
 
UE 0504: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: III, amortització de la fase II. 
    Cobert per: 0502 i les 3 rubefaccions de la fase III. 
    Cobreix: 0507, 0508, 0509 i 0505.        
 
UE 0505: Reompliment 
    Composició: Argiles marró clar (ocre/marró) 
    Fase: II. Amortització de la fase I 

                                                 
∗ Si considerem la ue 503 com a “caiguda de paret” i no com a reompliment deliberat, E-5 adquireix un 
aspecte troncocònic similar al d’una sitja però 10 cops més gran. 
∗∗ Veure diagrama estratigràfic a la pàgina 22. 
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    Tallat per: 0510 (probable nivell d’ús a 219,30), 0511, 0512 i 0513. 
    Cobert per: 0504    Cobreix: 0517, 0519 i 0543        
UE 0506: Substrat geològic (el mateix que 0004 de l’estratigrafia general). Fou la capa VI 
durant l’excavació en representar un canvi respecte el substrat d’argiles ataronjades (ue 0002) 
fins que hom va adonar-se que també es tractava d’un estrat geològic. 
    Composició: Argiles vermelles amb nòduls de carbonat 
    Tallat per: 0550 (retall principal de l’estructura) i els 16 retalls de la fase I: 0516, 0518, 
0520, 0522, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0547 i 0548.  
    Cobert per: Dins l’estructura, per 0505; geològicament per 0002 i 0003. 
    Cobreix: 0005 
 
UE 0507: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: II. 
    Cobert per: 0504 
    Cobreix: 0514 
    Emplena: retall 0511       
 
UE 0508: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: II. 
    Cobert per: 0504 
    Emplena: retall 0512 
         
UE 0509: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: II. 
    Cobert per: 0504 
    Emplena: retall 0513         
 
UE 0510: Negativa 
    Descripció: Nivell d’ús a 219,30 sobre 0505. A partir d’aquest nivell es practiquen els 
retalls 0511, 0512 i 0513. 
    Fase: II. 
    Cobert per: 0504 
    Tallat per: 0511, 0512 i 0513. 
    Talla: 0505         
 
UE 0511: Negativa 
    Descripció: Retall de superfície romboïdal-ovalada al sector central de l’estructura. 
    Fase: II 
    L’emplena: 0514 i 0507 
    Talla: 0505, 0517 i 0523     
 
UE 0512: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al marge sud-est de l’estructura. 
    Fase: II 
    L’emplena: 0508 
    Talla: 0505, 0545 i 0506. 
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 UE 0513: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat-irregular al marge sud-oest de l’estructura. 
    Fase: II 
    L’emplena: 0509 i 0504. 
    Talla: 0505, 0524, 0528, 0531 i 0506 
     
UE 0514: Reompliment-abocament 
    Composició: Argiles rubefactades o cuites. Pot tractar-se de l’amortització d’un pany de 
paret o paviment fet amb tova assecada i endurida a foc. Està pendent d’estudi.   
    Fase: II 
    Cobert per: 0507 
    Emplena: 0511       
 
UE 0515: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0505 
    Tallat per: 0520 
    Emplena: 0516       
 
UE 0516: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al nord de l’estructura. 
    Fase: I 
    Emplenat per: 0515 
    Talla: 0523, 0541 i 0506 (geològic 0004).       
 
UE 0517: Reompliment 
    Composició: Argiles groguenques. 
    Fase: I 
    Cobert per: 0505 
    Tallat per: 0511 
    Cobreix: 0521 i 0523   
 
UE 0518: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat a l’oest de l’estructura. 
    Fase: I 
    Emplenat per: 0519 
    Talla: 0524 i 0506 (geològic 0004).       
 
UE 0519: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0505 i 0504 
    Cobreix: 0524    
    Emplena: 0519    
 
UE 0520: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al nord de l’estructura. 
    Fase: I 

17 
 



Jordi Amorós:  Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 

    Emplenat per: 0521  
    Talla: 0506, 0515, 0516        
 
UE 0521: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0517 i 0505 
    Emplena: 0520       
 
UE 0522: Negativa 
    Descripció: Gran retall ovalat a la zona est de l’estructura.    
    Emplenat per: 0546, 0545 i 0527    
    Talla: 0506 (geològic 0004)    
   
UE 0523: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0505 
    Tallat per: 0511, 0516 
    Cobreix: 0527 i 0541 
    Emplena: 0536      
 
UE 0524: Reompliment 
    Composició: Argiles groguenques 
    Fase: I 
    Cobert per: 0504, 0519 i 0505 
    Tallat per: 0518 i 0513 
    Emplena: 0547 
    Cobreix: 0525, 0542 i 0528      
   
UE 0525: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0524 i 0505 
    Tallat per: 0536    
    Emplena: 0535  
    Cobreix: 0534     
 
UE 0526: Eliminat      
 
UE 0527: Reompliment 
    Composició: Argiles groguenques 
    Fase: I 
    Cobert per: 0523 
    Cobreix: 0544 
    Emplena: 0538     
 
UE 0528: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
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    Fase: I 
    Cobert per: 0524 
    Tallat per:  0513, 0535 i 0533 
    Emplena: 0531      
 
UE 0529: Reompliment 
    Composició: Argiles groguenques 
    Fase: I 
    Cobert per: 0525 
    Cobreix: 0530 
    Emplena: 0532     
 
UE 0530: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0529 i 0525 
    Emplena: 0532 i 0533       
 
UE 0531: Negativa 
    Descripció: Retall irregular de fons còncau al sector sud-oest 
    Fase: I 
    Tallat per: 0513, 0535, 0532 
    Emplenat per: 0528 
    Talla: 0550 i 0506 (geològic 0004).       
 
UE 0532: Negativa 
    Descripció: Retall irregular de cantons ovalats al marge sud. 
    Fase: I 
    Emplenat per: 0530 i 0529 
    Talla: 0533, 0548, 0549 i 0506 (geològic 0004).       
 
UE 0533: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al sector centre-sud 
    Fase: I 
    Tallat per:  0532   
    Emplenat per: 0530 
    Talla: 0528, 0548, 0549 i 0506 (geològic 0004).    
 
UE 0534: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al sector oest. 
    Fase: I 
    Tallat per:  0547 i 0535   
    Emplenat per: 0542 
    Talla: 0550 i 0506 (geològic 0004).  
 
UE 0535: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al sector central. 
    Fase: I 
    Tallat per:  0536 i 0547 
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    Emplenat per: 0525 
    Talla: 0542, 0528 i 0506 (geològic 0004).       
 
UE 0536: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al sector centre-nord. 
    Fase: I 
    Tallat per:  0539   
    Emplenat per: 0543 
    Talla: 0525, 0527, 0535, 0538 i 0506 (geològic 0004). 
 
UE 0537: Negativa 
    Descripció: Petit retall ovalat al sector central. 
    Fase: I 
    Tallat per:  0538   
    Emplenat per: 0544 
    Talla: 0550 i 0506 (geològic 0004). 
 
UE 0538: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al sector nord-est. 
    Fase: I 
    Tallat per:  0536   
    Emplenat per: 0527 
    Talla: 0544, 0545 i 0506 (geològic 0004).      
 
UE 0539: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al sector nord. 
    Fase: I 
    Tallat per:  0516 i 0520   
    Emplenat per: 0541 
    Talla: 0536, 0527, 0538 i 0506 (geològic 0004). 
 
UE 0540: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al nord-est. 
    Fase: I 
    Tallat per:  0522   
    Emplenat per: 0545 i 0546 
    Talla: 0550 i 0506 (geològic 0004).  
 
UE 0541: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0523 
    Tallat per:  0516 i 0520 
    Emplena: 0539   
 
UE 0542: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0525 i 0524 
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    Tallat per: 0535 i 0547     
    Emplena: 0534   
 
UE 0543: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0505 
    Emplena: 0536   
 
UE 0544: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0527 
    Tallat per: 0538 
    Emplena: 0537  
 
UE 0545: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0527 i 0523 
    Tallat per: 0538 
    Cobreix: 0546  
    Emplena: 0522 
 
UE 0546: Reompliment 
    Composició: Argiles vermelles rubefactades. Abocament de material constructiu 
amortitzat. 
    Fase: I 
    Cobert per: 0545 
    Emplena: 0522 
 
UE 0547: Negativa 
    Descripció: Retall ovalat al sector oest. 
    Fase: I 
    Tallat per:  0518   
    Emplenat per: 0524 
    Talla: 0525, 0534, 0542 i 0506 (geològic 0004).  
 
UE 0548: Negativa 
    Descripció: Retall circular al sector sud. Possible resta de forat de pal. 
    Fase: I 
    Tallat per:  0532 i 0533  
    Emplenat per: 0549 
    Talla: 0550 i 0506 (geològic 0004).  
 
UE 0549: Reompliment 
    Composició: Argiles marró fosc 
    Fase: I 
    Cobert per: 0530 
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                                                                                                                                                                                                                                                                        J. 
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    Tallat per: 0532 i 0533 
    Emplena: 0548   
  
UE 0550: Negativa 
    Descripció: Gran retall cilíndric, de fons suposadament pla, amb cota inferior entre 219,20 
i 219,30. Aquest fons també fa de nivell d’ús a partir del qual es fan els retalls ovalats de 
l’anomenada fase I. 
    Fase: I 
    Tallat per:  0548, 0531, 0534, 0537, 0540, 0533, 0532, 0535, 0522, 0547, 0518, 0537, 
0536, 0538, 0520, 0539 i 0516.   
    Emplenat per: 0504, 0505, 0503 
    Talla: 0002 (argiles taronges) i 0506 (geològic 0004).  
 
Fases i interpretació d’E-5: 
 
 
    Fase I: La primera fase inclou des de 
l’excavació original de l’estructura (ue 
0550) fins tota una sèrie de retalls (16 en 
total) que són amortitzats amb la ue 0505. 
    Aquests 16 retalls no es fan de forma 
ordenada sinó que sembla (tal i com es 
desprèn del màtrix de la p. 22) que 
comencen a fer-se a la zona sud i a l’est, 
després al centre i finalment a la zona 
nord. També cal dir que, d’aquests 16 
primers retalls, només 6 es fan totalment al               Figura 9: Foto final d’E-5 des del NW · JM Feliu              
Sediment geològic vermellós ue 0506 (= ue 0004), mentre que els altres 10, si bé tallen en 
algun moment aquest estrat, també tallen estrats d’amortització de retalls anteriors. Això ve 
a tomb quant a la interpretació, com veurem posteriorment. 
    D’aquest 16 retalls, 10 es colguen amb sediment d’argiles marró fosc (orgàniques) 

excepte sis, de les quals quatre (0517, 0524, 
0527 i 0529) són terres groguenques i dos 
(0514 i 0546) són abocaments d’argiles 
vermelles rubefactades (endurides). De fet, els 
abocaments marró fosc són difícilment 
destriables entre ells i se’ls va separar i donar 
un número diferent  de cara a garbellar-los i, 
potser posteriorment, fer-hi anàlisis 
sedimentològiques. Hem de dir que el 
garbellatge va donar resultat negatiu: No s’hi 
va trobar cap resta de llavor, ni de granes, ni 
de carbons ni res que pogués donar cap pista. 

Figura 10: Amortitzacions dels retalls (en sentit horari) 
0522, 0537, 0536 i 0538 · R. Yll   
   Una de les interpretacions que sol donar-se a aquest tipus d’estructures és la d’extracció 
d’argiles, ja sigui per a la fabricació d’atuells ceràmics o bé per a la consecució de matèries 
primes per a toves i material de construcció en general. Hi ha dos factors que afavoreixen 
aquesta hipòtesi: El primer factor és que els retalls extractius són fets en la superfície de 
l’estrat geològic d’argiles vermelles (0506 o 0004) i d’aquesta manera es podria entendre E-
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5 com una mina a l’aire lliure que busca deliberadament l’afloració d’aquesta capa 
notòriament vermella i més carbonatada (v. a la fig. 9 la diferència entre les parets taronja 
clar d’una banda i la superfície i el fons dels retalls de l’altra, d’un vermell intens). El 
segons factor, potser de menys entitat, és la coloració vermellosa d’alguns dels materials de 
construcció abocats a 0514 i 0546.  
    També hi ha factors que sembren l’escepticisme en aquesta hipòtesi. El més notori és que 
hi ha retalls (suposadament d’extracció segons la hipòtesi) que tallen en la seva major part 
colmatacions d’altres retalls anteriors. Llavors, podem preguntar-nos si les argiles marrons 
abocades prèviament també eren, barrejades amb les vermelles carbonatades, objecte 
d’atenció dels extractors de matèries primeres (opció que no sembla gaire coherent) o bé 
s’excavava en condicions que dificultaven la correcta identificació dels estrats.  
    L’anàlisi sedimentològica i la comparació amb les pastes de la ceràmica i els materials 
constructius en fang podrien confirmar (sense poder refusar mai del tot) la hipòtesi de la 
mina d’extracció d’argiles. 
 
Fase II: Aquesta segona fase ve 
representada per l’amortització de la fase 
precedent per l’estrat d’anivellament ue 
0505 (amb una cota mitjana de 219,30, la 
mateixa que el fons original de 
l’estructura, a partir de la qual s’havien 
excavat els retalls ovalats) i l’excavació de 
tres nous retalls, 0511, 0512 i 0513, dels 
quals el primer sembla una fossa poc 
profunda per fer-hi un abocament d’argiles 
cuites (ue 0514) mentre que els altres dos 
tornen a buscar l’estrat natural d’argiles 
vermelles, potser amb la mateixa intenció 
que apuntàvem per a la fase I.                          Figura 11: Retalls de la fase II: 0511 (amb els abocaments 0514 i  
                                                                                              0507) al centre, 0512 dalt a la dreta i 0513 a l’angle dret a baix· JM  Feliu 
    De tota manera, aquesta fase i la fase precedent es colmaten en poc temps de diferència: 
Un fragment de vora de bol carenat (CZ-5-538) procedent del sediment d’amortització del 
retall 0511 (ue 0507) encaixa amb un altre fragment (CZ-5-651) trobat a la ue 0521, que 
rebleix el retall 0520 de la fase I. Això vindria a corroborar que aquestes dues fases de 
retalls (separades per 0505) s’amortitzen des d’una mateixa pila de sediments orgànics i 
deixalles que no devia ésser massa lluny de l’estructura.     
    Fase III: Una gran aportació de sediments orgànics (argiles marró fosc de la ue 0504) 
amb nombrosos fragments de materials amortitzats (entre els quals, l’única peça metàl·lica 
de tot el jaciment: el punxó de coure CZ-5-387) repugen el nivell uns 40 centímetres fins a 
219,70 msnm (excepte a la zona nord, on desapareix gradualment). En aquesta nova 
superfície onduladament irregular (que, 
malgrat això, hauria de tenir una ue de nivell 
d’ús que no va ser detectada durant 
l’excavació) hi trobem les restes de tres 
fogars. Cal tenir en compte que aquesta fase 
va ser excavada per quadrants i això va 
dificultar la relació d’una rubefacció amb les 
altres. Es va excavar primer el quadrant NE,                Figura 12: Perfil W-E del Q-NW · JM Feliu   
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després el SW (v.fig. 12), on es va detectar i dibuixar (però no fotografiar) el que hem 
anomenat Rubefacció 3 a partir 
de 219,70 msnm; després, al 
quadrant NW es va detectar 
l’anomenada a posteriori 
Rubefacció 2 a 219,71 (v. fig. 
13) i, finalment en el quadrant 
SE l’anomenada Rubefacció 1 
a 219,73 msnm.  
    Sembla indubtable que 
aquestes tres rubefaccions es 
van fer en un mateix nivell 
d’ús, encara que no per això li 
hem d’atribuir a aquesta fase el 
caràcter de lloc d’hàbitat o de 
reunió sinó més aviat el d’espai 
indeterminat de treball, potser 
relacionat amb la fabricació de                   Figura 13: Probable nivell d’ús sobre ue 0504 · JM Feliu 
ceràmica o la cocció d’argiles per a l’adobament d’hàbitats. No s’han trobat forats de pal 
que puguin evidenciar que l’estructura havia estat coberta en algun període. 
 
    Fase IV: L’última fase és l’abocament de sediments més o menys orgànics i geològics 
que amortitzen el probable ús industrial. Aquests abocaments contenen nombrosos 
fragments de ceràmica i d’argiles cuites, la qual cosa evidencia el darrer ús d’E-5 com a 
abocador de deixalles. D’altra banda, aviat vam estar persuadits de pensar que l’estrat 
mineral ue 0503 (amb només un fragment de ceràmica coordenat que cal atribuir a un error 
d’adscripció) es tracta d’una deterioració de les parets geològiques que acaben “caient” 
sobre els rebliments de 0502. La presència relativament baixa però evident d’argiles 
orgàniques junt amb els sediments carbonatats seria producte de la barreja amb la capa 
vegetal de la superfície.  
    Finalment, a la superfície conservada d’E-5 s’hi han trobat fragments de ceràmica 
d’època moderna (decoracions pintades en blau i terrissa grisa de Vilafranca) que cal 
adscriure a la capa vegetal 0001 i no a les ues de rebliment 0501 i 0502.  
                                                                                                      

 

E-6 
 
Definició de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge de 
productes agrícoles reaprofitada com a fossa 
d’abocament de deixalles i després com a fossa 
d’enterrament.  
 
Datació: Bronze Inicial    Criteri: Material ceràmic. 
 
Coordenades UTM: 
      Clau Est:  X= 391.967,43   Y= 4.578.370,67    
Z= 220,59 msnm 
      Clau Oest:  X= 391.966,44  Y= 4.578.370,82   
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Z= 220,62 msnm 
 
Z superior: 220,62 msnm 
Z inferior: 219,21 msnm 
 
MORFOLOGIA  
Excavada en: Argiles taronja carbonatades (ue 0002) 
Planta: Circular 
Fons: Pla 
Secció: Troncocònica 
Diàmetre superior: 72 cm 
Diàmetre inferior: 147 cm 
Fondària conservada: 141 cm 
Ràtio: Fondària real/diàmetre màxim: 1,0 
Volum: 1,37 m³ o 1.379 litres 
Estat de conservació: Bo.  
Nombre de capes: 5 i 1 inhumació entre la capa 1 i la 2. 
 
 
UE 0601 
Z superior: 220,62 msnm 
Z inferior: 219,77 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: No determinable (pla, rebaixat per la pala mecànica). 
Orientació del nivell inferior: Pendent nord (sobre el con de la capa 2) 
Natura i color: Argiles marrons i blanquinoses (amb presència destacable de cargols i 
cargolines). A partir de la cota 220,30 aproximadament, el sediment marró apareix barrejat 
amb argila blanca, en principi de manera irregular i després cada cop més abundant 
relativament fins que apareix l’inhumació 1 a sobre el con marró fosc amb pendent nord 
(capa 2 a 219,95).   
Elements continguts: 
Carbons: Algunes traces al centre de la capa. No recollits. 
Ceràmica: 7 fragments, un dels quals (núm. 1) una vora plana (F 04). 
Tovots: Dos fragments d’argila cuita. 
Cobreix a:  Inhumació 1 i capa 2. 
Interpretació de capa: Rebliment superior de la fossa que cobreix la inhumació 1. 
Observacions: És interessant remarcar la presència notable de cargols i cargolines en un 
estrat de colmatació d’una inhumació, fenomen que en ocasions s’ha observat també en 
jaciments similars a la zona del Vallès.  
 
INHUMACIÓ 116 
Z superior: 219,97 msnm 
Z inferior: 219,85 msnm 
Cobert per: Capa 1 
S’assenta sobre: Capa 2 
Descripció:  
Sexe i edat: Individu masculí de 25-35 anys. 
                                                 
16 SUBIRÀ, M.E.: Estudi antropològic de les restes excavades en la campanya de 2004 al jaciment de 
Cinzano (Vilafranca del Penedès); a l’annex 1 d’aquesta memòria. 
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Conservació: no gaire bona (índex de preservació total del 50%), només resten el crani 
(aquest sí que ben conservat), la pelvis i les extremitats inferiors. La superfície dels ossos està 
erosionada i gairebé no resta cap epífisi d’os llarg. 
Crani: Braquicrani (arrodonit), tapicrani (crani baix respecte l’amplada) i ortocrani (crani 
d’alçada mitjana respecte la longitud). 
Extremitats inferiors: Fèmurs hiperplatimèrics i tíbies platicnèmiques. Ambdues 
característiques van associades al fort desenvolupament muscular de les extremitats inferiors, 
tret freqüent en poblacions prehistòriques. 
Tafonomia: Per tal com han aparegut distribuïdes les restes òssies, s’infereix que no hi va 
haver colmatació immediata de l’individu sinó que devia passar un cert temps fins la 
deposició de la capa I. Aquest temps seria el suficient 
per permetre la descomposició dels teixits tous del 
finat.  
    L’individu fou enterrat probablement en decúbit 
lateral dret recolzant l’esquena a la paret de la fossa. En 
descomposar-se devia bascular endavant de manera que 
la pelvis apareix per la part posterior. Aquest mateix 
moviment devia fer desplaçar la cama esquerra, que 
està moguda respecte la seva articulació amb la pelvis. 
El crani hauria quedat en la seva posició inicial. Pel que 
fa a les extremitats superior i les del tòrax que falten, no 
coneixem les raons de la seva absència però semblaria 
raonable que haguessin desaparegut en el lapse de 
temps que va des de la inhumació fins la seva 
colmatació amb la capa I.  
                                                                                                Figura 14: Inhumació 1 d’E-6 ·  JM Feliu 
 
UE 0602 
Z superior: 219,95 msnm 
Z inferior: 219,47 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent nord. 
Orientació del nivell inferior: Pendent est. 
Natura i color: Argiles marró fosc amb algunes taques de carbó i argiles cuites. 
Elements continguts: 
Carbons: Traces, no guardades. 
Ceràmica: 14 fragments coordenats, entre els quals una vora G 01 i un fragment carenat. 
Tovots: Traces, no guardades. 
 
UE 0603 
Z superior: 219,62 msnm 
Z inferior: 219,22 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent est. 
Orientació del nivell inferior: Convexa (pel con de la capa 4). 
Textura: Flonja. 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argila marró clar. 
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Elements continguts: 
Ceràmica: Un sol fragment, informe (núm. 36). 
 
UE 0604 
Z superior: 219,59 msnm 
Z inferior: 219,48 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Cònica.  
Orientació del nivell inferior: Convexa (pel con de la capa 5).  
Textura: Flonja 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argila marró fosc. 
Elements continguts:No en conté. 
Observacions: La capa 4 no ocupa ni molt menys tota l’extensió de la fossa en aquella cota. 
De fet es tracta d’una taca cònica d’uns 40-45 cm de diàmetre (on la sitja fa uns 145 cm de 
diàmetre) al centre, a sota del coll. 
 
UE 0605 
Z superior: 219,34 
Z inferior: 219,21 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Cònica, amb pendent sud-est. 
Orientació del nivell inferior: Plana, sobre el terra de la fossa. 
Textura: Compacta, molt plàstica..  
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argila marró fosc. 
Elements continguts: 
Ceràmica: Un sol fragment, informe (núm. 37). 
Observacions: La capa 5, igual que la 4, no ocupa tota l’extensió de la sitja sinó que només 
n’ocupa la part central, amb un diàmetre irregular d’entre 45 i 55 cm. 
 
Interpretació de l’estructura: Estructura amb, almenys, 3 funcionalitats successives: 
Emmagatzematge de cereals i llavors, dipòsit d’abocament de deixalles i, finalment, lloc 
d’enterrament primari. Els quatre primers estrats dipositats (0605, 0603 inferior, 0604 i 0603 
superior) amb les seves alternances de marró fosc (orgànic) i marró clar (beige) i la seva poca 
quantitat de material arqueològic semblen suggerir que es tracta d’estrats produïts per la 
neteja de la capa de cereal germinat que devia cobrir les parets en la seva fase de sitja 
d’emmagatzematge17 alternats amb abocaments (intencionats o no) de terres provinents de la 
capa vegetal de la superfície. El cinquè estrat (0602), amb argiles altament orgàniques i amb 
restes de ceràmica i argiles cuites, ja deu pertànyer a la fase de l’estructura com a abocador 
de deixalles. A sobre d’aquest estrat es practica la inhumació 1, la qual resta sense colmatar 
(n’ignorem els motius) el període de temps necessari per a que desapareguin (probablement 
per acció de carronyaires) certes parts esquelètiques. Posteriorment es colga el que resta de la 
inhumació amb sediments orgànics que contenen algunes restes de ceràmica i argiles cuites. 
 

                                                 
17 CRUELLS, W.; MOLIST, M.: Un poblat a l’aire lliure de fa 4.000 anys. El jaciment de l´Institut de 
Batxillerat de Manlleu (Osona), Museu de Manlleu, 1990. 
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E-7 
 
Definició de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge de 
productes agrícoles reaprofitada com a fossa 
d’abocament de deixalles i també com a lloc 
d’enterrament. 
Datació:  Bronze inicial.                 
Criteri: Material ceràmic. 
Datació radiocarbònica: 3333 ±35 BP 
(és a dir: 1383 ±35 aC) 
Datació radiocarbònica calibrada:  
Data calibrada experimental: 
Intervals al 68,3 %:   
Intervals al 95,4%: 1700-1520 cal BC 
 
Coordenades UTM: 
      Clau Est:  X=  391.969,50   Y= 4.578.372,06    
Z= 220,42 msnm 
      Clau Oest:  X=  391.968,38  Y= 4.578.371,37    
Z= 220,49 msnm 
 
Z superior: 220,50 msnm 
Z inferior: 219,03 msnm 
 
MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles taronja carbonatades (ue 0002). 
Planta: Circular 
Fons: Còncau 
Secció: Troncocònica 
Diàmetre superior: 55 cm. 
Diàmetre inferior: 130 cm. 
Fondària conservada: 147 cm. 
Ràtio: Fondària real/diàmetre màxim: 1,1 
Volum: 1,04 m³ o 1.042 litres. 
Estat de conservació: Bona. Sembla haver-se perdut poca part de boca. 
Nombre de capes: 5, més 1 capa moderna 
 
UE 0701: Reompliment 
Z superior: 220,50 msnm 
Z inferior: 220,38 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: No determinable. 
Orientació del nivell inferior: Pla 
Textura: Compacta. 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles marró fosc. 
Elements continguts: Material constructiu de tradició romana. 
Interpretació de capa: Reompliment de la rasa agrícola moderna ue 0702 
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UE 0702: Negativa 
Z superior: 220,50 msnm 
Z inferior: 220,38 msnm 
Descripció: Rasa agrícola ovalada d’època indeterminada.  
L’emplena: UE 0701 
Talla: 0703 i negativa 0708 
UE 0703: Reompliment 
Z superior: 220,46 msnm 
Z inferior: 219,98 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: No determinable. 
Orientació del nivell inferior: Cònic 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles orgàniques marró fosc amb argiles marró clar (semblants al subsòl 
natural). 
Elements continguts: 
Ceràmica: 11 fragments informes de ceràmica a mà, un dels quals amb un element de 
prensió en forma de botó. 
Lític: Un nòdul cortical de sílex. 
 
UE 0704: Reompliment 
Z superior: 220,12 msnm 
Z inferior: 219,91 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Cònic 
Orientació del nivell inferior: Irregular 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles taronja carbonatades (del subsòl) amb taques d’argiles marró fosc. 
Elements continguts: 
Ceràmica: Un sol fragment de ceràmica. 
 
UE 0705: Reompliment 
Z superior: 219,96 msnm 
Z inferior: 219,65 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Irregular 
Orientació del nivell inferior: Pendent NE 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marró fosc (orgàniques) amb algunes taques d’argiles clares 
carbonatades (del subsòl geològic). 
Elements continguts: 
Ceràmica: 7 fragments informes i una vora G 01 del vas 2 (bol carenat) que es troba a la ue 
0707. Això evidencia que no transcorre un llarg període de temps entre la colmatació de les 
capes de l’estructura. 
Tovots: Un fragment d’argila cuita. 
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UE 0706: Reompliment 
Z superior: 219,82 msnm 
Z inferior: 219,20 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent NE. 
Orientació del nivell inferior: Convex 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles taronja amb carbonats (del subsòl geològic) i argiles marrons 
distribuïdes en capes o llengües 
Elements continguts: 
Carbons: Traces de 0,5 a 1,5 cm.  7 fragments guardats. 
Ceràmica: 9 fragments. Cal esmentar la presència de ceràmica mal cuita, és a dir, amb 
aspectes d’atuell mal acabat però amb la consistència del sediment que l’envolta. Això 
evidenciaria la fabricació (o almenys l’intent) de vasos ceràmics in situ. 
Tovots: Peça de 33 x 24 x 8 cm (trapezoïdal, no paral·lelepípede) al centre de la concavitat 
de la capa inferior (0707). 
Blocs: 1 bloc calcari rubefactat 
Fauna: 3 fragments determinats 
d’ovicàprid i 4 fragments 
indeterminats18 
Inhumació 2: Individu infantil 
d’entre dos i tres anys de sexe 
indeterminat representat només 
pel crani (disposat en posició 
lateral dreta) i una costella. No es 
pot saber si es tractava d’un 
cadàver dipositat en decúbit 
lateral dret o no, ni es pot dir res 
sobre  la colmatació posterior al 
seu dipòsit19.                                                           Figura 15: Crani infantil d’E-7 · JM Feliu 
Interpretació de capa: Sobre un pla a 219,45/49 msnm trobem el crani infantil amb la 
costella, les restes d’ovicàprid, la calcària rubefactada i un intent fallit de ceràmica (mal 
cuita). Sembla pertinent relacionar la inhumació amb les restes d’ovicàprid a mode d’ofrena 
o part del ritual d’enterrament (es el cas que es tracti d’una inhumació primària) o de 
reubicació definitiva del crani del cadàver de l’infant (enterrament secundari). Més difícil es 
fa establir una relació amb els vasos sencers de l’estrat immediatament inferior. 
 
UE 0707: Reompliment 
Z superior: 219,52 msnm 
Z inferior: 219,02 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Còncava. 
                                                 
18 ORRI, E.: Informe de la fauna recuperada al jaciment de Camp Cinzano (Vilafranca del Penedès, Alt 
Penedès); a l’annex 2 d’aquesta memòria. 
19 SUBIRÀ, M.E.: Estudi antropològic de les restes excavades en la campanya de 2004 al jaciment de 
Cinzano (Vilafranca del Penedès); a l’annex 1 d’aquesta memòria. 
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Orientació del nivell inferior: Convexa (adaptada a la concavitat del fons de l’estructura). 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles taronja (bastant pures: sense nòduls de carbonat), amb algunes 
filtracions d’argiles vermelles i marrons. 
Elements continguts: 
Carbons: 1 fragment guardat. 
Ceràmica: Dos vasos de perfil sencer (v. fig. 38): El vas 1: Una tenalla de perfil en “S” amb 
mugrons. El vas 2: Bol carenat amb llengüeta sobre la carena (un fragment de vora del qual 
es trobarà dos estrats més amunt). 
 
Interpretació de l’estructura: Estructura d’emmagatzematge de cereals reaprofitada com 
a dipòsit funerari d’un infant de poc més de dos anys. Es fa difícil discernir si es tracta d’un 
enterrament primari o secundari:  
    En el primer cas, s’hauria de convenir que el cadàver (dipositat en decúbit lateral dret 
prop de la paret est de l’estructura i mirant cap al sud) no s’hauria colmatat immediatament 
(se n’ignora la raó) i això hauria donat peu a que algun animal carronyaire n’hagués substret 
gairebé la totalitat de l’esquelet postcranial i restes de l’ovicàprid dipositat com a ofrena, 
del qual només n’hauria quedat les poques parts trobades.  
    En el segon cas, un enterrament secundari o de reubicació definitiva del cadàver inhumat 
originalment en un altre lloc, es pot pensar en una colmatació immediata del dipòsit funerari 
que permet abocar en sediments diferents (ues 0705 i 0707) parts d’un mateix vas.  
    En qualsevol dels dos casos però, no es pot assegurar que la presència dels dos vasos 
gairebé sencers es degui al caràcter funerari de l’estructura. Tanmateix es tracta dels dos 
únics vasos que han sortit sencers en tot el jaciment i això permet assegurar que hi foren 
llençats (o dipositats) individualment i no com a part dels sediments de rebliment. En tot 
cas, més que no pas considerar-los com a aixovar (sobretot perquè es troben en un estrat 
anterior) es podrien arribar a considerar com a part del ritual funerari. De la mateixa 
manera, les restes d’ovicàprid podrien provenir d’alguna pràctica similar a un banquet 
funerari més que no pas d’un sacrifici animal de caràcter ritual. També el bloc calcari 
notòriament sotmès al foc podria doncs provenir del tractament culinari de les menges 
rituals. 
 
 

E-10 
 
Definició de l’estructura: Fossa 
Datació: Bronze inicial  Criteri: Material ceràmic 
Coordenades UTM: 
      Clau Est:  X= 391.976,56   Y= 4.578.369,58 
Z= 220,13 msnm 
      Clau Oest:   X= 391.975,07  Y= 4.578.369,44 
Z= 220,20 msnm 
Z superior: 220,17 msnm 
Z inferior:  219,84 msnm 
 
MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles clares carbonatades (ue 0002). 
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Planta: Circular 
Fons: Pla 
Secció: Cilíndrica 
Diàmetre: 96 cm. 
Fondària conservada: 33 cm.  
Ràtio: Fondària real/diàmetre màxim: 0,4 
Volum: 0,238 m³ o 238 litres. 
Estat de conservació: En principi bona, tenint en compte les sitges pròximes (E-7, E-6 i E-
11), les quals presenten molt bon estat de conservació. 
Nombre de capes: Dues: Una capa d’amortització d’argiles marrons i una capa de transició 
entre la capa 1 i el substrat natural. 
 
CAPA 1 o UE 1001: Reompliment. 
Z superior: 220,17 
Z inferior: 220,88 
Descripció del sediment: 
Textura: Compacta 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argila marró fosc. 
Elements continguts: 
Ceràmica: 29 fragments de ceràmica a mà, entre els quals una vora G 01 i una carena. 
Lític: Un fragment de sílex amb retoc. 
Blocs: 2 calcàries 
Interpretació de capa: Rebliment d’amortització de la fossa. 
 
Capa 2 o UE 1002: Activitat biòtica a l’interstici de l’estructura. 
Z superior: 
Z inferior: 
Descripció del sediment: 
Textura: Compacta 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles marró clar orgàniques. 
Interpretació de capa: Aquesta capa, de 5 a 10 cm de gruix, es troba a les parets i el fons 
entre la capa I i el substrat geològic i era clarament destriable tant de la capa 1 com del 
geològic. Durant l’excavació vam decidir separar-la de la capa 1 i vam anotar unes reflexions 
sobre l’activitat biòtica que pot alterar l’aparença d’un sediment.  
    Sovint han estat detectades, en els límits de les estructures soterrades, les activitats de les 
arrels (que troben en aquests intersticis el camí idoni per avançar cap a paquets de sediments 
molt orgànics i plens de nutrients) i les accions de fauna terrestre tal com cucs o petits 
rosegadors. La majoria de les vegades, aquesta informació s’obvia a causa del seu origen no 
antròpic. En aquesta fossa però, l’evidència va fer recomanable considerar-la capa apart. 
Caldria preguntar-se si, malgrat les petites dimensions d’E-10, que no permeten considerar-la 
una sitja-contenidor com per exemple E-7, E-6 i E-11 (les altres estructures del Grup Nord), 
podria ser que es tractés d’una fossa d’emmagatzematge de llavors per a noves sembrades, i 
que el gruix de 1002 es degués a les restes del recobriment d’espigues germinades20, que no 

                                                 
20 Sobre el recobriment de les estructures d’emmagatzematge v. el llibre que acompanyava l’exposició del 
Museu de Manlleu Un poblat a l’aire lliure de fa 4.000 anys. El jaciment de l’Institut de Batxillerat de 
Manlleu (Osona),: CRUELLS, W.; MOLIST, M. (1990); pàg. 39 i ss. 
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hauria estat netejat abans de ser reblert i s’hauria convertit d’aquesta manera en una capa 
idònia per a les activitats biòtiques que hem descrit a dalt.    
Interpretació de l’estructura: No sembla clara la funcionalitat d’E-10. Aquest tipus 
d’estructures petites (o almenys no tan grans com les grans sitges) semblen tenir un paper 
secundari dins dels poblats, de filiació poc clara i més relacionada amb activitats diverses que 
amb la funció de rebost que s’atorga inexcusablement a les grans sitges. De tota manera, com 
s’ha dibuixat a l’apartat anterior, no ens sembla descartable la interpretació de fossa 
d’emmagatzematge. 
 
 

E-11 
 
Definició de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge de 
productes agrícoles reaprofitada com a fossa 
d’abocament de deixalles. 
Datació: Bronze inicial     Criteri: Material ceràmic 
Coordenades UTM: 
      Clau Nord:  X= 391.971,04  Y= 4.578.364,84    
Z= 220,36 msnm 
      Clau Sud:   X= 391.970,92  Y= 4.578.363,38 
Z= 220,32 msnm 
Z superior: 220,38 msnm 
Z inferior: 218,21 msnm 
MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles clares carbonatades (ue 0002) i 
argiles vermelles carbonatades (0004). 
Planta: Circular. L’aspecte ovalat en planta cal 
interpretar-lo a una deterioració de la part nord de la 
boca. 
Fons: Còncau 
Secció: El·lipsoïdal 
Diàmetre superior: 70 cm 
Diàmetre màxim: 116 cm (a 218,90 msnm) 
Fondària conservada: 217 cm  
Ràtio: Fondària real/diàmetre màxim: 1,9 
Volum: 1,75 m³ o 1.748 litres 
Estat de conservació: Bona. No sembla haver-se perdut la boca original si bé la seva part 
nord ja s’havia deteriorat i esfondrat a l’interior durant el seu període d’amortització com a 
escombrera.  
Nombre de capes: 12 
 
UE 1101: Reompliment 
Z superior: 220,38 msnm 
Z inferior: 219,73 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: No determinable. 
Orientació del nivell inferior: Irregular amb tendència convexa. 
Textura: Compacta 
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Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marró fosc amb una proporcionalment petita presència de llims i 
margues del subsòl. 
Elements continguts: 
Ceràmica: 6 fragments informes de ceràmica a mà. 
Interpretació de capa: Amortització definitiva de l’estructura  
 
UE 1102: Reompliment 
Z superior: 220,18 msnm 
Z inferior: 219,38 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Irregular amb tendència còncava. 
Orientació del nivell inferior: Pendent sud 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Sediment molt barrejat compost majoritàriament per margues verdoses i 
argiles ataronjades (ambdues del subsòl natural de la zona) i una petita presència d’argiles 
orgàniques de color marró fosc. 
Elements continguts: 
Ceràmica: Tres fragments de ceràmica a mà, un dels quals una base 12 A. 
Lític: Un fragment de sílex. 
Fauna: Cargols. 
 
UE 1103: Reompliment 
Z superior: 219,53 msnm 
Z inferior: 219,35 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Convexa/còncava (v. secció) amb pendent sud. 
Orientació del nivell inferior: Pendent sud. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles marró fosc. 
Elements continguts: 
Ceràmica: Un fragment informe a mà. 
 
UE 1104: Reompliment 
Z superior:  219,58 msnm 
Z inferior: 219,00 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent sud. 
Orientació del nivell inferior: Pendent sud. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles taronja amb carbonats, igual que el substrat natural. 
Elements continguts: Cap 
 
UE 1105: Reompliment 
Z superior: 219,26 msnm 
Z inferior: 219,12 msnm 
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Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Cònica. 
Orientació del nivell inferior: Pendent sud 
Textura: Compacta 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles marró fosc. 
Elements continguts: 
Carbons: Petites traces (no guardades) 
Tovots: Traces d’argila cuita. 
Fauna: Cargols. 
 
 
UE 1106: Reompliment 
Z superior: 219,21 msnm 
Z inferior: 218,85 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent sud. 
Orientació del nivell inferior: Còncava amb pendent sud. 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles taronja amb carbonats (provinents del substrat natural) barrejades amb 
una petita quantitat d’argiles marrons. 
Elements continguts: 
Ceràmica: 1 fragment informe a mà. 
Fauna: Cargols allargats. 
 
UE 1107: Reompliment 
Z superior: 219,02 msnm 
Z inferior: 218,87 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Tendència cònica amb pendent sud. 
Orientació del nivell inferior: Plana. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia: Tres subcapes superposades (v. secció) 
Natura i color: Argiles marró fosc (subcapa 1), argiles taronja amb carbonats (subcapa 2) i 
argiles marró clar (subcapa 3). 
Elements continguts: Cap 
 
UE 1108: Reompliment 
Z superior: 218,92 msnm 
Z inferior: 218,61 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Plana amb certa tendència cònica. 
Orientació del nivell inferior: Còncava (sobre el con de la ue 1109). 
Textura: Compacta. 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Capa molt plàstica amb barreja d’argiles taronja i marrons, llims grocs i 
margues verdoses. 
Elements continguts: Cap. 
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UE 1109: Reompliment 
Z superior: 218,82 msnm 
Z inferior: 218,62 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Cònica. 
Orientació del nivell inferior: Còncava (sobre el con de la ue 1110). 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marrons barrejat amb llims. 
Elements continguts: 
Ceràmica: Un fragment a mà corresponent a una base plana. 
 
 
UE 1110: Reompliment 
Z superior: 218,73 msnm 
Z inferior: 218,46 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Cònica. 
Orientació del nivell inferior: Còncava (sobre el con de la ue 1111). 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles taronja barrejades amb llims i margues. 
Elements continguts: Cap. 
 
UE 1111: Reompliment 
Z superior: 218,63 msnm 
Z inferior: 218,39 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Cònica. 
Orientació del nivell inferior: Plana amb pendent sud. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marrons i llims clars. 
Elements continguts: 
Blocs: Dos pedres, una de les quals rubefactada. 
 
UE 1112: Reompliment 
Z superior: 218,47 msnm 
Z inferior: 218,21 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Plana amb pendent sud. 
Orientació del nivell inferior: Convexa (sobre el fons còncau de la sitja). 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles taronja amb taques d’argiles marrons i barrejat amb argiles vermelles i 
carbonats del substrat. 
Elements continguts: 
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Ceràmica: Tres fragments de ceràmica a mà, entre els quals una vora G 04/01 i una base 
plana.  
 
Interpretació de l’estructura: Sitja cilíndrico-ovoide de gran capacitat (més de 2 metres de 
profunditat i gairebé 1,8 m³ de capacitat) i que un cop amortitzada la seva funció primària 
d’emmagatzematge de productes agrícoles, va passar a ser un abocador de residus 
pricipalment orgànics. Les 12 capes d’amortització mostren un procés lent que s’intercalen 
els abocaments antròpics amb freqüents caigudes de les parets, la darrera de les quals (la capa 
II o ue 1102) deforma tota la boca nord de la sitja original.  
 
 
 

E-14 
 
Definició de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge de 
productes agrícoles reaprofitada com a fossa d
de deixalles. 

’abocament 

Datació: Bronze Inicial  Criteri: Material ceràmic 
Coordenades UTM: 
      Clau Nord:  X= 391.979,80   Y= 4.578.328,19 
Z= 219,98 msnm 
      Clau Sud:   X= 391.980,04   Y= 4.578.327,19 
Z= 219,95 msnm 
Z superior:  219,95 msnm 
Z inferior: 218,73 msnm 
 
MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles clares carbonatades (ue 0002). 
Planta: Circular. 
Fons: Pla. 
Secció: Troncocònica 
Diàmetre superior: 75 cm 
Diàmetre inferior: 122 cm 
Fondària conservada: 122 cm 
Ràtio: Fondària real/diàmetre màxim: 1,0 
Volum: 0,95 m³ o 947 litres. 
Estat de conservació: Bo.  
Nombre de capes: 3 
 
UE 1401 
Z superior: 219,95 msnm 
Z inferior: 219,37 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: No determinable. 
Orientació del nivell inferior: Còncau sobre el con de la ue 1402. 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
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Natura i color: Sediments marrons barrejats amb cendres i fragments petits de carbons i 
argiles plàstiques. 
Elements continguts: 
Carbons: Traces (no guardades). 
Ceràmica: 9 fragments, entre els quals un bol hemisfèric. 
Blocs: Un fragment de quars. 
 
UE 1402 
Z superior: 219,57 msnm 
Z inferior: 219,00 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Cònic 
Orientació del nivell inferior: Còncau (sobre el con de la ue 1403). 
Textura: Compacta 
Estructura: Homogènia 
Natura i color: Argiles marró fosc. 
Elements continguts: 
Carbons: Traces (no guardades). 
Ceràmica: 27 fragments, entre els quals 6 vores, dues de les quals amb llengüeta al llavi. 
Tovots o argiles cuites: 3 fragments d’argiles endurides o preparació per a llar de foc. 
Lític: Un fragment de sílex (ascla laminar denticulada i fracturada) 
 
UE 1403 
Z superior: 219,21 msnm 
Z inferior: 218,73 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Cònica. 
Orientació del nivell inferior: Plana. 
Textura: Flonja. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Barreja d’argiles marrons i cendres grisenques amb traces de carbons i argiles 
cuites. 
Elements continguts: 
Carbons: Traces. 
Ceràmica: 4 fragments, entre els quals 2 vores G 01. 
Tovots o argiles cuites: Traces entre el sediment. 
 
Interpretació de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge de productes agrícoles reutilitzada 
com a abocador. En aquesta segona funció és digne d’observar la presència de carbons (en 
els tres estrats de rebliment) i cendres així com de possibles restes d’una llar de foc, 
indicadors d’una possible estructura de combustió a la vora. No s’hi ha trobat cap resta de 
fauna. 
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E-15 
 
Definició de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge de 
productes agrícoles reaprofitada com a fossa d’abocament 
de deixalles 
Datació: Bronze Inicial  Criteri: Material ceràmic. 
Coordenades UTM: 
      Clau Nord:  X= 391.979,80    Y= 4.578.328,19 
Z= 219,98 msnm 
      Clau Sud:   X= 391.980,04  Y= 4.578.327,19 
Z= 219,95 msnm 
Z superior: 219,99 msnm 
Z inferior: 218,62 msnm 
 
MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles clares carbonatades (ue 0002) 
Planta: Circular 
Fons: Còncau 
Secció:  Troncocònica amb tendència esfèrica. 
Diàmetre boca: 60 cm 
Diàmetre màxim: 160 cm (a 219,45 msnm) 
Diàmetre mitjà: 149 cm 
Fondària conservada: 137 cm 
Ràtio: Fondària real/diàmetre màxim: 0,9 
Volum: 1,18 m³ o 1.183 litres. 
Estat de conservació: Bo. 
Nombre de capes: 3 
 
UE 1501 
Z superior: 219,99 msnm 
Z inferior: 219,15 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: No determinable. 
Orientació del nivell inferior: Pla, lleugerament convex sobre la concavitat de la capa 2. 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles i sorres clares. 
Elements continguts: 
Carbons: 1 fragment coordenat 
Ceràmica: 34 fragments, entre els quals 4 vores. 
Fauna: 2 fragments. 
Lític: 1 nòdul de sílex. 
 
UE 1502 
Z superior: 219,33 msnm 
Z inferior: 218,98 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Còncau 
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Orientació del nivell inferior: Pendent nord 
Textura: Compacta. 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles vermelles carbonatades (del substrat natural) i concrecions de tipus 
calcari. 
Elements continguts: Cap. Capa estèril 
 
UE 1503 
Z superior: 219,18 msnm 
Z inferior: 218,62 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent nord. 
Orientació del nivell inferior: Còncau sobre el fons de la fossa. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles plàstiques, grises i marronoses amb abundants punts de carbons i 
cendres. 
Elements continguts: 
Carbons: 1 fragment coordenat. 
Ceràmica: 33 fragments coordenats: 2 bols carenats i 1 fragment amb nansa i broc 
Fauna: 4 fragments. 
Indústria òssia: Punxó a partir de tíbia d’ovicàprid. 
Malacofauna: 1 petxina. 
Interpretació de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge convertida en abocador de deixalles 
domèstiques. En aquesta segona fase cal esmentar les restes parcials d’un individu de 
bou/vaca/toro (bos taurus) i un altre d’ovicàprid. 
 
 

E-16 
 
Definició de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge de 
productes agrícoles reaprofitada com a fossa 
d’abocament de deixalles. 
Datació: Bronze inicial.                        
Criteri: Material ceràmic. 
Datació radiocarbònica21: UBAR-861  3450 ± 40 BP 
(és a dir: 1500 ± 40 aC) 
Datació radiocarbònica calibrada: 
Data calibrada experimental: 1747 cal BC 
Intervals al 68,3 %: 1874-1692 cal BC 
Intervals al 95,4%: 1886-1655 cal BC 
 
Coordenades UTM: 
      Clau Nord:  X=391.971,51   Y= 4.578.328,05 
Z= 220,38 msnm 

                                                 
21 V. més detall a l’Annex 3 
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      Clau Sud:   X= 391.972,15   Y= 4.578.327,28   Z= 220,29 msnm 
Z superior: 220,32 msnm 
Z inferior: 218,95 msnm 
 
MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles clares carbonatades (ue 0002) 
Planta: Circular 
Fons: Pla 
Secció: Troncocònica amb tendència esfèrica. 
Diàmetre boca: 94 cm 
Diàmetre màxim: 164 cm 
Diàmetre fons: 110 cm 
Fondària conservada: 137 cm 
Ràtio: Fondària real/diàmetre màxim: 0,8 
Volum: 1,87 m³ o 1.878 litres 
Estat de conservació: Bo 
Nombre de capes: 7 
 
UE 1601: Reompliment 
Z superior: 220,32 msnm 
Z inferior: 219,58 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pla. 
Orientació del nivell inferior: Pla. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles i sorres marrons. 
Elements continguts: 
Ceràmica: 95 fragments, entre els quals 13 vores (una amb dec impresa digital i mamelló: 
vas 2), 2 bases, un cordó llis, un cordó incís, un mugró i un botó.  
Fauna: 11 fragments. 
Lític: Una ascla truncada de sílex blanc, amb osca i denticulat. 
 
UE 1602: Reompliment 
Z superior: 219,64 msnm 
Z inferior: 219,35 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pla. 
Orientació del nivell inferior: Còncau (sobre el con de la capa 3). 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marrons amb argiles rubefactades.  
Elements continguts: 
Carbons: 1 frag. coordenat. 
Ceràmica: 87 fragments. Vas 1: perfil en “S” amb nansa i dec. amb incisions ungulars en 
“V” invertida (vas 1); vas 5 (carenat); llengüetes, mugrons i un frag. informe amb 5 cordons 
incisos.   
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Tovots i argiles cuites: 3 fragments coordenats, un dels quals fou descrit com a resta de 
paviment. Molta quantitat d’argila rubefactada que feia pensar en un abocament des del forn 
pròxim E-19 (que després es va veure que contenia ceràmica a torn, probablement ibèrica). 
Fauna: 22 fragments coordenats, entre els quals, les restes de bos taurus que van ser datades 
al Laboratori de Datació per Radiocarboni de la UB. La datació que fa referència a aquesta 
estructura data, doncs, la mort d’aquest animal. No hi ha raons per suposar que aquest fet i el 
seu abocament a la sitja no foren immediatament consecutius. 
 
UE 1603: Reompliment 
Z superior: 219,50 msnm 
Z inferior: 219,27 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Tendència cònica. 
Orientació del nivell inferior: Pla. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles grises amb carbons. 
Elements continguts: 
Carbons: Traces en el sediment. Guardada una mostra. 
Ceràmica: 60 fragments: 1 bol carenat (vas 3), dues vores G 01, una G 07, una E 01, una B 
09 amb incisions sobre el llavi. 
Fauna: 20 fragments coordenats. Majoria d’ovicàprids. 
Lític: Un fragment de sílex. 
Tovots i argiles cuites: Un fragment d’argila rubefactada. 
Molins: Un fragment. 
Blocs: Un fragment de granit i una sorrenca. 
 
UE 1604: Reompliment 
Z superior: 219,31 msnm 
Z inferior: 219,12 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Plana amb lleuger pendent NE. 
Orientació del nivell inferior: Plana amb lleuger pendent NE. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles marró clar. 
Elements continguts: Cap. Estrat estèril.  
Interpretació de capa: Probable capa d’al·luvió. 
 
UE 1605: Reompliment 
Z superior: 219,25 msnm 
Z inferior: 218,98 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Plana, amb certa tendència cònica. 
Orientació del nivell inferior: Plana. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marrons amb cendres. 
Elements continguts: 

43 
 



Jordi Amorós:  Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 

Ceràmica: 60 fragments coordenats: Vores G 01, G 07, H 01/04, E 01/03; dec: llengüeta al 
llavi, botó quadrat, botó circular i cordó incís. 
Fauna: 4 fragments. 
 
UE 1606: Reompliment 
Z superior: 219,11 msnm 
Z inferior: 218,95 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Plana. 
Orientació del nivell inferior: Plana sobre el fons de la sitja. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles blanquinoses i margues verdoses. 
Elements continguts: 
Ceràmica: 6 fragments, entre els quals, un de vora G 01 (vas 4) que enganxa amb un altre de 
la UE 1603.   
 
UE 1607: Reompliment 
Z superior: 219,09 msnm 
Z inferior: 218,96 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Cònic amb pendent W. 
Orientació del nivell inferior: Pla sobre el fons de la fossa al cantó E. 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marrons i grises. 
Elements continguts: Cap. Estrat estèril. 
 
Interpretació de l’estructura: Estructura tipus sitja amb dues funcions successives 
(emmagatzematge d’excedents agraris i fossa d’abocament de materials amortitzats), la 
segona de les quals ens permet caracteritzar el tipus d’hàbitat al camp Cinzano en una 
forquilla cronològica (per la datació radiocarbònica abans esmentada) que abasta, en sentit 
ampli, des del 2n ¼  del s. XIX cal aC fins la primera ½  del XVII cal aC, lapse temporal  
que, si ens atrevim a especificar més enllà de la nomenclatura genèrica de bronze inicial, 
s’emmarcaria en les darreries del bronze antic en camí d’esdevenir un bronze mitjà o ple.  
    Conté E-16 un repertori de formes ceràmiques heterogeni des dels grans recipients fins els 
petits vasos, amb formes decoratives encara heretades del període anterior (mugrons, 
mamellons, incisions amb estri i pseudoungulades en forma de serrell en “V”), varis cordons 
incisos paral·lels i ondulants. Però també impressions hemisfèriques a l’exterior del llavi (vas 
2), vasos i recipients carenats amb superfícies exterior allisada i recipients amb perfil en “S” 
de superfície exterior deliberadament rugosa mitjançant l’aplic de clapes de fang.  
    De les argiles cuites es poden inferir treballs de reparació de cabanes fetes amb fang pastat 
(tot i que no s’ha trobat cap resta amb marques d’encanyissat) i la presència pròxima d’una 
llar de foc (fragment de solera). 
    Les tres espècies animals representades corresponen a animals domèstics (dos bou-vaca, 
tres ovicàprids –un dels quals una cabra– i un porc22) que un cop amortitzats els seus 
aprofitaments en vida (força de tracció per a treballs del camp el bou, llet de vaca i cabra, 

                                                 
22 v.  annex 2. 
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llana de l’ovella) i immediatament post-sacrificials (cuir, ossos), haurien entrat a formar part 
de la cadena alimentària humana. De les parts esquelètiques que manquen es pot deduir la 
presència de gossos en la comunitat, d’altra banda evidenciada en alguns ossos amb marques 
de dentició de carnívors23. 
     
 

E-18 
 
Definició de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge 
reaprofitada com a lloc d’enterrament primari. 
Datació: Bronze Inicial  Criteri: Material ceràmic. 
 
Coordenades UTM: 
      Clau Est:  X= 391.966,62   Y= 4.578.329,34 
Z= 220,59 msnm 
      Clau Oest:   X= 391.965,68   Y= 4.578.328,98 
Z= 220,66 msnm 
Z superior: 220,63 msnm 
Z inferior: 219,43 msnm 
 
MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles clares carbonatades (ue 0002) 
Planta: Circular 
Fons: Còncau 
Secció: El·lipsoïdal 
Diàmetre boca: 68 cm 
Diàmetre màxim: 104 cm 
Fondària conservada: 120 cm 
Ràtio: Fondària real/diàmetre màxim: 1,2 
Volum: 0,56 m³ o 564 litres 
Estat de conservació: Bo. 
Nombre de capes: Dues. 
 
UE 1801 
Z superior: 220,63 msnm 
Z inferior: 219,80 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pla. 
Orientació del nivell inferior: Pla. 
Textura: Flonja.  
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles marró fosc-grisoses. 
Elements continguts: 
Ceràmica: 37 fragments: Vores G01, G04, G07, E01, F04; bases planes, cordons llisos sobre 
superfícies rugoses i un mamelló.   
Metal·lúrgia: Un motlle de pedra sorrenca per a punyal (v. fig.16). 

                                                 
23 V annex 2 
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Lític: Un percussor de pedra calcària. 
Fauna: Una dent d’ovicàprid. 
Interpretació de capa: Rebliment de la inhumació 
3. Segons es desprèn de les articulacions dels ossos 
de l’individu 3, el cadàver s’hauria descompost en 
espai colmatat24. El contingut de l’estrat en material 
arqueològic però, cal relacionar-lo més aviat amb 
l’abocament de peces amortitzades (la ceràmica i, 
especialment, el motlle per a punyal de bronze, que 
es troba 54 cm per sobre del pla d’inhumació) dins 
del sediment que hauria de servir per colgar la 
inhumació que no pas com a possible aixovar.             

                                                                                                         Figura 16: Motlle de sorrenca CZ-18-18 
                                                                                                                                                                                                                         Foto: J.A.  

 

INHUMACIÓ 325 
Z superior: 219,98 msnm 
Z inferior: 219,80 msnm 
Cobert per: UE 1801 
S’assenta sobre: UE 1802 
Descripció: Individu molt gràcil, dipositat en decúbit supí, amb l’húmer esquerre paral·lel al 
cos i l’avantbraç en 90º; extremitat superior dreta flexionada sobre ella mateixa amb la mà a 
punt de tocar-se la cara, que està en norma lateral dreta. Extremitats inferiors molt forçades, 
plegades sobre elles mateixes: l’esquerra perpendicular al cos i la dreta a gairebé 45º respecte 
el cos, recolzada sobre la paret de l’estructura. 
Sexe i edat: No se li pot atribuir sexe per dues raons: 1er: La manca de les peces 
diagnòstiques (mal estat de la pelvis), i 2on: la seva gracilitat pot deure’s a la seva joventut o 
a que es tracti d’un individu de sexe femení. A partir de les característiques dentals s’ha 
estimat una edat d’entre 15 i 20 anys. 
Conservació: Bon índex de preservació però no tan bona conservació: Degradació de la 
superfície dels ossos, epífisis desaparegudes i difícil atribució de sexe pel mal estat del coxal. 
Crani: No es va poder realitzar cap mesura cranial ni calcular l’índex dental, amb la qual 

cosa no hi ha descripció tipològica de l’individu. 
Tafonomia: Ja s’ha esmentat abans que la 
disposició de les articulacions sembla afavorir 
l’opinió d’una descomposició del cadàver en espai 
colmatat 26. D’altra banda, segons es desprèn de 
l’estudi antropològic, la causa de la mort no s’ha 
de buscar en una manca d’alimentació ni en cap 
traumatisme sinó més aviat en una malaltia aguda 
que no hauria deixat cap empremta òssia. Una 
malaltia tal, suposadament infecciosa, ajuda a 
entendre també la posició aparentment forçada del 
cadàver i el seu cobriment immediat. 

        Figura 17: Inhumació a E-18 · Foto: J. Amorós 
 

                                                 
24 SUBIRÀ, M.E.: Estudi antropològic de les restes excavades en la campanya de 2004 al jaciment de 
Cinzano (Vilafranca del Penedès); a l’annex 1 d’aquesta memòria. 
25 Íbid. 
26 V supra p. 45, Interpretació de la capa 1801. 
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UE 1802 
Z superior: 219,80 msnm 

: Plana. 
r: Adaptat al fons de la fossa. 
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ria de 35x25x8 cm 
ent o no, fa de llit per a 

e l’estructura: El mode d’enterrament 
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Z inferior: 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior
Orientació del nivell inferio
Textura: Compacta. 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles m
Elements continguts: 
Ceràmica: 3 fragments 
Blocs: Un bloc de calcà
Interpretació de capa: Capa de superfície plana que, deliberadam
l’enterrament de l’individu 3. El seu escàs material arqueològic (només tres fragments 
ceràmics) advocaria per la idea que aquesta capa hauria estat preparada per acollir 
l’enterrament. 
 
Interpretació d
A l’estructura 18 se li ha de suposar una funció primària de 
una funció secundària de lloc d’enterrament. Ja s’ha comentat la possible funció de l’estrat 
inferior (ue 1802) com a llit d’enterrament. El o la jove (d’entre 15 i 20 anys) enterrat aquí 
sembla haver mort d’una malaltia aguda27 que podríem suposar: o bé infecciosa o bé 
d’efectes letals tan ràpids i esgarrifosos que hauria impel·lit la comunitat de camp Cinzano a 
dipositar ràpidament el cos i no acurar-ne especialment la disposició dins de la fossa-tomba. 
Es pot deduir (v figures 17 i 18) que 
el cos, més que dipositat, fou 
despenjat des de l’exterior subjectat 
per les cames (amb la qual cosa els 
braços adoptarien aquesta posició de 
be baixa, deslligada del cos) i deixat 
anar un cop el cap i l’esquena van 
tocar el terra. Això explicaria la 
posició aparentment forçada del cos, 
amb les cames aixecades recolzant-
se a les parets de la fossa. Tot seguit, 
hauria estat cobert amb sediments 
orgànics i restes domèstiques 
amortitzades. No podem relacionar 
com a funeraris la dent d’ovicàprid, 
ni el percussor de pedra ni el motlle 
de sorrenca.              
 

 Figura 18: Secció projectada experimental diacrònica d’E-18. L’objecte 
d’aquesta il·lustració és alhora mostrar la disposició del cos de l’individu 3 

mediatament després de ser inhumat (basat en la planta, la secció i l’estu- 
ntropològic) i la seva vinculació (o millor: no vinculació) al motlle  de sor- 

enca per a punyal. · Dibuix: Jordi Amorós 

 

 
27 V. annex 1 i supra p. 46. 
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E-21 
 

efinició i descripció de l’estructura: 

oordenades UTM: 
983,40    

 

triangular, la rasa agrícola (al fons) i la cavitat ovalada (en primer terme) 

OGIA 
iles clares carbonatades (ue 0002) i argiles vermelles (ue 0003). 

 Ovalada-

 la part inferior)Troncocònica-Irregular 

a-ovalada): 0,84 m³ o 842 litres. 
onservades del voltant). 

 
D
Estructura excavada al subsòl de forma 
aproximadament triangular allargada en 
superfície (amb un extrem llarg cap a l’oest i 
l’altre cap al sud-est, amb l’extrem curt cap 
al nord; v. fig. 19), en què després s’obre 
una cavitat ovalada al cantó est d’uns 55 cm 
de profunditat i fons pla. En el cantó NE de 
la cavitat apareix una llosa (ue 2106; 
dimensions: 45x62x17 cm) disposada vertical
(2109) i que, en front (sobre la capa fina 2104) hi té una sèrie de 4 pedres (irregulars, de 6 a 
14 cm) a mode de falca (ue 2108) i un forat de pal (2107).  
Datació: Bronze inicial    Criteri: Material ceràmic. 

 

ment sobre la ue 2105 i adossada a la paret 

 
 
C
   Clau Nord:  X= 391.
Y= 4.578.340,37; Z= 219,74 msnm
   Clau Sud:  X= 391.983,59   

snm Y= 4.578.337,42; Z= 219,64 m
Z superior: 219,64 msnm 
Z inferior: 218,75 msnm 
 
 
 
 

Figura 19: Foto de procés d’E-21 en què s’aprecia la forma aparentment 

· Foto: Jordi Amorós 

 
MORFOL
Excavada en: Arg
Planta: Part superior: Triangular d’angles arrodonits i part inferior: (a la meitat est)
irregular. 
Fons: Pla 
Secció: (de
Diàmetre superior llarg: 138 cm 
Diàmetre superior curt: 100 cm 
Diàmetre inferior llarg: 158 cm 
Diàmetre inferior curt: 122 cm 
Fondària conservada: 91 cm. 

nicVolum (de la cavitat troncocò
Estat de conservació: Bo (a partir de les estructures tipus sitja ben c
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Nombre de capes/ues: 10 (5 reompliments, 3 negatives i 2 elements estructurals) 28.  
 
 
UE 2101 (rasa agrícola): Reompliment  
Z superior:  219,65 msnm 
Z inferior: 219,51 msnm  
Emplena: Rasa agrícola 2110. 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent SE 
Orientació del nivell inferior: Pendent SE 
Textura: Compacta  
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles molt plàstiques de color marró clar 
Elements continguts: 
Ceràmica: Fragments que devien provenir de l’estructura en si. No foren coordenats. 
Interpretació de capa: Sediment que reomple una rasa agrícola. Només s’hi ha trobat 
material prehistòric (ceràmica a mà), amb la qual cosa podria tractar-se d’una rasa antiga. 

Figura 20: Diagrama estratigràfic d’E-21 
 
UE 2102: Reompliment 
Z superior: 219,60 msnm 
Z inferior: 218,92 msnm 
Tallada per: 2210 (rasa agrícola). 
Cobreix: 2107 (forat de pal), 2108 (pedres de falca), 2104, 2106 (llosa) i 2103. 
Emplena: 2109 (negativa de la cavitat general). 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pla. 

                                                 
28 V. diagrama estratigràfic a la pàgina 49. 
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Orientació del nivell inferior: Irregular. 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marró fosc amb component orgànic. 
Elements continguts: 
Carbons: Un fragment coordenat. 
Ceràmica: 22 fragments, entre els quals: una vora G01 (vas 1) amb mugró i llengüeta al 
llavi; una vora G07 i una base plana. 
Lític: 2 fragments de sílex (1 frag. cortical). 
Fauna: 2 fragments de bos taurus. 
Interpretació de capa: Sediment d’amortització de l’estructura.  
 
UE 2103: Reompliment. 
Z superior: 219,17 msnm 
Z inferior: 218,84 msnm 
Cobert per: 2105, 2104 i 2102. 
Emplena: 2109 (negativa general de la cavitat). 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent Est (ue 2103 està adossat al cantó oest de la cavitat i 
s’hi estén només fins la meitat–v seccions). 
Orientació del nivell inferior: Plana. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles vermelles amb carbonats i petites porcions d’argiles marrons. 
Elements continguts: 
Ceràmica: Un fragment informe a mà. 
Interpretació de capa: 2103 és estratigràficament la primera capa dipositada a la cavitat. No 
se li veu cap altra funció que no sigui la de fer, en certa mesura, d’esglaó. 
 
UE 2104: Reompliment. 
Z superior: 219,07 msnm 
Z inferior: 218,83 msnm 
Cobert per: 2102 
Tallat per: 2107 (forat de pal) 
S’hi assenta: 2108 (pedres de falca) 
Cobreix: 2106 (llosa), 2103 i 2105. 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pla. 
Orientació del nivell inferior: Pla 
Textura: Flonja 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles vermelles fines amb carbonats. 
Elements continguts: 
Ceràmica: Un fragment de ceràmica a mà informe. 
Interpretació de capa: La presència del forat de pal (2107) sembla indicar que la superfície 
d’aquest estrat hauria servit de nivell d’ús en algun moment, tal vegada d’una estructura 
semi-soterrada amb una coberta aèria perible (vegetal) sostinguda a partir d’un tronc vertical 
a mode de columna. També en aquesta capa hi ha (s’hi col·loquen?) les cinc pedres de mida 
mitjana (ue 2108) que semblen falcar la llosa vertical 2106. 
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UE 2105: Reompliment. 
Z superior: 218,93 msnm 
Z inferior: 218,75 msnm 
S’hi assenta: Llosa 2106 
Cobert per: 2104 
Cobreix: 2103 
Emplena: 2109 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pla. 
Orientació del nivell inferior: Pla. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Barreja de llims groguencs i argiles marrons (que donen una coloració gris 
clar). 
Elements continguts: 
Ceràmica: Traces de ceràmica a mà (no guardades). 
Interpretació de capa: Estrat d’uns 10 cm de gruix al fons de la cavitat que sembla fet 
expressament per a guanyar una superfície plana per a dipositar-hi la llosa 2106. 
 
UE 2106: Estructura. Llosa. 
Z superior: 219,37 msnm 
Z inferior: 218,89 msnm 
Descripció: Llosa de pedra calcària de forma semblant a un triangle rectangle (v. fig. 21) 
disposada verticalment en la seva dimensió més llarga (hipotenusa) sobre la capa 5 i 
recolzada a la paret vertical de l’estructura. 
Dimensions: Alçada: 48 cm 
Llargada: 62 cm 
Gruix: Entre 10 i 15 cm 
Cobert per: 2104, 2102 
Se li recolza: 2108 
S’assenta en: 2105 
S’adossa a: 2109 (paret de l’estructura). 
Interpretació: Atesa la cronologia de 
l’estructura, aquesta llosa feia pensar en 
el segellament d’un nínxol d’una 
estructura d’enterrament col·lectiu 
secundari. Inopinadament, no existeix tal 
nínxol rere la llosa ni hi ha cap resta 
humana a l’estructura.  
 

Figura 21: Imatge de la llosa 2106 parcialment coberta per 2104 
(l’estrat vermell) i amb les pedres de falca (2108) inserides. L’es- 
trat marró són restes de 2102, la qual reomple el forat de pal que 
 comença a aparèixer a l’esquerra del bloc de falca més gruixut. 

· Foto: Jordi Amorós 
UE 2107: Negativa. Forat de pal.  
Z superior: 219,01 msnm 
Z inferior: 218,93 msnm 
Descripció:  

51 
 



Jordi Amorós:  Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 

Secció: Cilíndrica 
Diàmetre superior: 18/15 cm 
Diàmetre inferior: 12/15 cm 
Alçada conservada: 8 cm 
Reblert per: 2102 
Talla: 2104 
Interpretació de capa: UE negativa que comunament s’interpreta com a lloc d’encaix d’un 
element perible (un tronc de fusta) de sustentació d’una coberta aèria (generalment també 
feta de material perible: branques, encanyissats, fulles, cuir, etc). A la figura 21 s’observa una 
de les pedres de falca 2108 que podria haver servit per apuntalar la columna perible. A la 
secció A’-B s’observa la posició erecta d’aquest bloc que sembla estar recolzant-se en un fust 
ara inexistent que s’encaixaria a 2107. A la figura 22 s’observa aquesta 2107 just a tocar de 
la llosa 2106 i la resta de pedres de 2108. 
 
UE 2108: Estructura. Pedres de falca.  
Z superior: 219,13 msnm 
Z inferior: 218,94 msnm 
Descripció: Conjunt de 6 blocs situats sobre 2104 (les seves cotes inferiors varien de 218,94 
a 218,96) en una aproximada línia recta a tocar de la part exterior de la llosa 2106. Cinc dels 
blocs fan entre 6 i 10 cm de diàmetre mitjà mentre que el sisè (col·locat a la vora del forat de 
pal 2107) és més gran (16x11 cm aprox.). Dels 6 blocs, 5 estan en contacte amb la llosa 
2106, que està assentada en un estrat anterior (2105). Per aquesta raó podem afirmar que 
2108 s’adossa a 2106, encara que es fa difícil saber el perquè. 
Coberta per: 2102 
S’assenta en: 2104 
S’adossa a: 2106 

 
Figura 22: La llosa 2106, quatre de les pedres de falca 2108 i el forat de pal 2107 sobre l’estrat 2104 (la pissarra indica capa 
III perquè en aquest moment les capes 3 i 4 eren difícilment distingibles. Només es van poder diferenciar quan va aparèixer 
la capa 5 entrant en forma de falca entre totes dues –v secció SW-NE ).                                                               · Foto: Jordi Amorós  
 

52 
 



Jordi Amorós:  Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 

Interpretació de capa: Element estructural arquitectònic relacionat amb la llosa 2106, una 
probable superfície o nivell d’ús sobre 2104 i tal vegada amb el forat de pal 2107. Es fa 
difícil d’adjudicar-li una funció concreta (més enllà d’envoltar la llosa). 
 
UE 2109: Negativa. Retall general de la cavitat.  
Z superior: 219,64 msnm 
Z inferior: 218,75 msnm 
Descripció: La part soterrada conservada de l’estructura 21 no és una estructura regular 
identificable. La part superficial s’assembla –vist en planta–  vagament a un triangle (amb  
els angles arrodonits) en què l’eix més llarg (2,4 m) discorre en direcció oest-est. Però la 
meitat est d’aquesta superfície davalla fins esdevenir una fossa ovalada amb parets rectes i/o 
reentrants.  
Part superior:  
Llargària màxima en superfície: 2,4 m 
Amplada màxima: 1,45 m 
Fons: Meitat oest: Pendent est. 
          Meitat est: Fossa ovalada. 
Part inferior: Fossa ovalada 
Diàmetre superior llarg: 138 cm 
Diàmetre superior curt: 100 cm 
Diàmetre inferior llarg: 158 cm 
Diàmetre inferior curt: 122 cm 
Fondària conservada: 91 cm. 
És tallada per: 2110 
L’emplena: 2103, 2105, 2104, 2102. 
Se li adossa: 2106 
Talla: 0002 i 0003 
Interpretació: Part soterrada d’una estructura de funció indeterminada en la qual, la part més 
important sembla estar situada en la zona est (la fossa ovalada-irregular), a la qual s’accediria 
pel pendís de la part oest. 
 
UE 2110: Negativa. Rasa agrícola.  
Z superior: 219,65 msnm 
Z inferior: 219,51 msnm 
Descripció: Rasa d’uns 30 cm d’amplada i uns 10 cm de profunditat conservada. Un dels 
extrems és al centre d’E-21 i des d’allà va en direcció NW almenys 2,5 m fins a perdre’s. 
L’emplena: 2101 
Talla: 2102  
 
Interpretació de l’estructura: No sembla de cap manera que E-21 pugui entrar en la 
categoria d’estructura d’emmagatzematge. Les seves peculiaritats quant a morfologia, 
contingut en material arqueològic i, sobretot, en distribució interna d’elements estructurals 
arquitectònics, duen a pensar en un tipus d’estructura semisoterrada amb una coberta aèria 
perible (deduïda a partir del forat de pal ue 2107) que podria haver estat dedicada a algun 
tipus d’activitat industrial.  
    Més difícil d’interpretar és el conjunt de llosa vertical (ue 2106) i pedres de falca (ue 2108) 
sense cap presència de restes antropològiques ni materials que justifiquin una adscripció de 
caràcter funerari o ritual. 
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E-23 
 
 
Definició i descripció de l’estructura: Estructura excavada al subsòl de forma 
aproximadament triangular (amb els angles molt suavitzats) en la que dos dels costats fan 
3,30 m mentre que l’altre fa 2,70 m (per bé que a la part sud es troba tallada per l’estructura 
ibèrica E-22). La superfície inferior comprèn set retalls ovalats (que duen a pensar en una 
estructura d’extracció d’argiles) i una impromta similar a un forat de pal (de la qual cosa es 
pot deduir algun tipus de coberta aèria). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datació: Bronze Inicial      Criteri: Material ceràmic 
Coordenades UTM: Les quatre coordenades següents pertanyen als claus de referència de 
tot el sector, que inclou també el canal ibèric E-22 i les sitges del bronze E-24 i E-25. 
      Clau Oest:  X= 391.973,11  Y= 4.578.338,98   Z= 219,85 msnm 
      Clau Est:   X= 391.981,10  Y= 4.578.338,94   Z= 219,99 msnm 
      Clau Sud:  X= 391.981,09  Y= 4.578.333,97   Z= 219,84 msnm 
      Clau Nord:   X= 391.987,07  Y= 4.578.333,95  Z= 219,69 msnm 
 
Z superior: 219,64 msnm  
Z inferior: 218,82 msnm 
 
MORFOLOGIA 
Excavada en: 0002 i 0003 
Planta: Triangular suavitzada. 
Fons: Irregular, set concavitats. 
Secció: Irregular 
Amplada màxima: 3,32 m 
Fondària conservada: 82 cm 
Estat de conservació: Seccionada per E-24 i E-22. 
Nombre de capes: 5 (3 estrats i 2 negatives) 
 
UE 2301: Negativa. Retall general de la cavitat. 
Z superior: 219,64 msnm 
Z inferior: 218,82 msnm 
Descripció: Retall aproximadament triangular amb el fons irregular (amb set concavitats). 
Talla: 0002 i 0003 
L’emplena: 2305, 2304 i 2303 
La talla: 2403 (retall de la sitja E-24) i 2207 (canal ibèric). 
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UE 2302: Negativa. 
Z superior: 219,58 msnm 
Z inferior: 219,14 msnm 
Descripció: Retall irregular practicat a la part superficial de l’estructura. 
Talla: 2304 i 2305 
L’emplena: 2303 
 
UE 2303: Reompliment 
Z superior: 219,64 msnm 
Z inferior: 219,14 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Plana 
Orientació del nivell inferior: Irregular 
Textura: Compacta 
Estructura: Homogènia 
Natura i color: Argiles marró fosc 
Emplena: 2302 
La talla: 2207 (canal ibèric) 
Elements continguts: 
Carbons: 2 fragments coordenats. 
Ceràmica: 41 fragments, entre els quals, fragments amb mugró, cordons incisos, cordons 
irregulars, llisos, llengüetes, mamellons; vores G01 i G04.  
Tovots: 3 fragments d’argiles cuites. 
Lític: 6 fragments de sílex (4 ascles laminars) i un nucli de quarsita. 
 
UE 2304: Reompliment 
Z superior: 219,60 msnm 
Z inferior: 218,88 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: No determinable. 
Orientació del nivell inferior: Irregular 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia 
Natura i color: Argiles grogues i ataronjades amb carbonats. 
Cobreix: 2305 
Emplena: 2301 
La talla: 2302, 2401 i 2207. 
Elements continguts: 
Ceràmica: 7 fragments (2 vores G01 i 1 E03), un dels quals enganxa amb un de la UE 2305. 
Lític: Una ascla laminar de sílex. 
 
UE 2305: Reompliment (només a la meitat est de l’estructura). 
Z superior: 219,30 msnm 
Z inferior: 218,84 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pla 
Orientació del nivell inferior: Irregular (sobre el fons irregular de l’estructura). 
Textura: Compacta. 
Estructura: Homogènia. 
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Natura i color: Argiles marrons 
Emplena: 2301 i 2306 
La talla: 2302 
La cobreix: 2304 i 2303 
Elements continguts: 
Ceràmica: 20 fragments (vora G01, cordó irregular, mugró i mamelló) 
Lític: 2 ascles laminars i 1 cortical de sílex  
Fauna: Una estella cremada d’ovicàprid 
 
UE 2306: Negativa.  
Z superior: 218,90 
msnm 
Z inferior: 218,84 
msnm 
Descripció: Retall 
circular practicat al fons 
de l’estructura, a la zona 
central-oest. De només 6 
cm de fondària 
conservada i 43 cm de 
diàmetre. 
Talla: 2301 i 0003 
L’emplena: 2305 
 
 

                                                          Figura 23: Els retalls ovoides d’E-23 un cop excavats vistos des del sud.·J. Amorós 

 
Interpretació de l’estructura: Per la seva morfologia (sobretot pel seu fons irregular estès 
de concavitats) i pels estrats geològics que afecta (el d’argiles clares 0002 i argiles vermelles 
0003 però ja no el d’argiles amb carbonats 0004, que sí que està afectat per la sitja E-24, com 
es pot veure a la figura 23)  se li pot suposar a aquesta estructura un origen primari com a 
indret d’extracció d’argiles com a matèria primera per a la fabricació de ceràmica i de 
material constructiu per a estructures d’hàbitat. Un cop satisfeta aquesta funció pot haver 
tingut una possible coberta perible per a una funció poc clara (de la mateixa manera que 
l’estructura propera E-19) però que podria relacionar-se amb activitats de processament 
d’aliments o altres activitats industrials. Amortitzat aquest us s’hauria reblert amb 
abocaments domèstics. 
    Posteriorment, en un altre lapse temporal que, no obstant, encara s’inscriu dins del període 
del bronze, s’hi excava la sitja d’emmagatzematge E-24. Més recentment en el temps encara, 
en època ibèrica, l’excavació del canal artificial E-22 li acabarà seccionant tota la part sud. 
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E-24 
 
Definició de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge reaprofitada com a abocador de 
deixalles. 
Datació: Bronze inicial    
Criteri: Material ceràmic 
Coordenades UTM: E-24 
es va documentar utilitzant 
els mateixos eixos que es 
van traçar per documentar 
E-23, E-25 i el canal ibèric 
E-22. Per això les 
coordenades dels claus de 
referència són les mateixes en totes quatre estructures. 
      Clau Oest:  X= 391.973,11  Y= 4.578.338,98   Z= 219,85 msnm 
      Clau Est:   X= 391.981,10  Y= 4.578.338,94   Z= 219,99 msnm 
      Clau Sud:  X= 391.981,09  Y= 4.578.333,97   Z= 219,84 msnm 
      Clau Nord:   X= 391.987,07  Y= 4.578.333,95  Z= 219,69 msnm       
Z superior: 219,26 msnm 
Z inferior: 218,32 msnm 
 
MORFOLOGIA 
Excavada en: 0002, 0003 i 0004 
Planta: Circular-ovalada 
Fons: Còncau 
Secció: El·lipsoïdal 
Diàmetre superior: 
124/110 cm 
Diàmetre inferior: 85 cm 
Fondària conservada: 93 
cm 
Ràtio: Fondària 
real/diàmetre màxim: 0,8 
Volum: 1,56 m³ o 1.565 
litres. 
Estat de conservació: 
Rebaixat pel canal ibèric E-
22 
Nombre de capes: Dues. 

 
 
 

Figura 24: Foto d’inici d’E-24 un cop excavat el canal ibèric E-22 i en què es veu 
 com talla l’estructura E-23. Cfr. amb fig., 23 (feta des de la mateixa perspectiva un 

             cop excavades totes dues estructures). · J. Amorós 
UE 2401: Reompliment  
Z superior: 219,26 msnm 
Z inferior: 218,56 msnm 
Descripció del sediment: 
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Orientació del nivell superior: Rebaixat pel canal E-22. 
Orientació del nivell inferior: Plana. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marrons i gris fosc (cendres) amb fort component orgànic, argiles mal 
cuites (escòria de ceràmica?) i carbons. 
Elements continguts: 
Carbons: 3 fragments coordenats. 
Ceràmica: 150 fragments coordenats, entre els quals: vores G01, G04, G07, E01/04, F01; 
bases planes, llengüetes, mamellons, mugrons; i tres fragments d’un mateix vas (el vas 6) que 
presenten una superfície exterior raspallada.  
Tovots: 3 fragments d’argiles cuites, un dels quals amb marques d’encanyissat (torchis). 
Fauna: Una mandíbula d’ovicàprid i dos fragments de petxina. 
 
UE 2402: Reompliment 
Z superior: 218,60 msnm 
Z inferior: 219,32 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Plana. 
Orientació del nivell inferior: Plana. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles marrons. 
Elements continguts: 
Ceràmica: Un fragment informe no coordenat i traces en el sediment. 
 
UE 2403: Negativa 
Z superior: 219,26 msnm 
Z inferior: 219,32 msnm 
Descripció: Retall de la sitja, d’aspecte el·lipsoïdal, de ràtio 0,8. 
Talla: 2301, 2303, 2304, 0002 i 0004 
L’emplena: 2402 i 2401 
Tallada per: 2207 (canal ibèric) 
 
Interpretació de l’estructura: Sitja d’emmagatzematge de productes agrícoles després 
reaprofitada com a abocador en dues fases: Una primera de detritus orgànics (amb escasses 
restes materials) i una segona en que s’aboquen nombroses restes de parament ceràmic 
amortitzat i algunes restes de material de construcció en argila cuita, probablement 
provinents de la reparació d’algun hàbitat de la vora.  
 

E-25 
 
Definició de l’estructura: Fossa 
Datació: Bronze inicial      Criteri: Material ceràmic 
Coordenades UTM: E-25 s’inclou en el sector que hem anomenat Agrupació sud-est, que va 
ser documentat a partir dels eixos de referència generals pel canal E-22. 
      Clau Oest:  X= 391.973,11  Y= 4.578.338,98   Z= 219,85 msnm 
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      Clau Est:   X= 391.981,10  Y= 4.578.338,94   Z= 219,99 msnm 
      Clau Sud:  X= 391.981,09  Y= 4.578.333,97   Z= 219,84 msnm 
      Clau Nord:   X= 391.987,07  Y= 4.578.333,95  Z= 219,69 msnm    
Z superior: 219,40 msnm 
Z inferior: 219,00 msnm 
MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles vermelles carbonatades (ue 0004). 
Planta: Circular 
Fons: Còncau 
Secció: Hemisfèrica 
Diàmetre: 70 cm 
Fondària conservada: 40 cm 
Ràtio: Fondària real/diàmetre màxim: 0,6 
Volum: 0,25 m³ o 256 litres. 
Estat de conservació: Rebaixat pel canal ibèric E-22 
Nombre de capes: Una 
 
UE 2501: Reompliment 
Z superior: 219,40 msnm 
Z inferior: 219,00 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Rebaixat. 
Orientació del nivell inferior: Pla. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles marrons. 
Elements continguts: 
Ceràmica: 6 fragments de ceràmica, entre els quals: 2 vores G01 (una de les quals correspon 
a un bol carenat) i una vora G01/04.  
 
Interpretació de l’estructura: Per les seves reduïdes dimensions (molt semblants a les de 
la ja referida E-10), E-25 es considera una fossa de funció poc clara més que no pas una 
sitja d’emmagatzematge pròpiament dita. La seva proximitat a E-24 (i, encara que no tant, a 
E-14) li fan suposar un paper, tal vegada auxiliar, però lligat a les activitats principals de la 
zona.  
 
 
   3.2 Estructures del Ferro II 
 

E-19  
 
Definició de l’estructura: Forn 
Datació: Ferro II 
Criteri: material ceràmic 
Coordenades UTM: 
      Clau Oest:  X= 391.968,42    
                         Y= 4.578.330,61   Z= 220,45 msnm 
      Clau Est:   X= 391.970,82    Y= 4.578.330,61   Z= 220,35 msnm 
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Z superior: 220,47 msnm 
Z inferior: 220,16 msnm 
 
MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles clares carbonatades (ue 0002) 
Planta: Circular-ovalada 
Fons: Pla 
Secció: La part conservada de l’estructura permet observar  certa convergència de les parets. 
Això podria correspondre a una estructura tancada en forma de cúpula (hemisfèrica) o només 
a una forma oberta de tronc de con. 
Diàmetre: 165 cm 
Fondària conservada: 24 cm 
Estat de conservació: Rebaixada.  
Nombre d’UE: Cinc. Negativa de construcció del forn (1902), negativa de destrucció 
(1903), negativa d’afectació tèrmica (1904), solera rubefactada (1905) i rebliment 
d’amortització (1901). 
  
UE 1901: Rebliment d’amortització. 
Z superior: 220,47 msnm 
Z inferior: 220,22 msnm 
Emplena: 1902 
Cobreix: 1905 
Tallada per: Treballs agrícoles posteriors. 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Rebaixat per la màquina en la prospecció però s’intueix que ja 
estava rebaixat pels treballs agrícoles des d’antic. 
Orientació del nivell inferior: Plana sobre el fons del forn. 
Textura: Compacta. 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marrons 
amb component orgànic i restes 
d’argiles cuites. 
Elements continguts: 
Carbons: 3 carbons coordenats. 
El coordenat núm. 2 correspon no 
a un fragment simple sinó a una 
petita estesa de carbons a la zona 
exterior del forn, prop de la porta. 
Segurament producte de l’última 
neteja que s’hi va fer. 

Figura 25: Procés de l’excavació d’E-19. A la part superior dreta s’observa 
                                                                         la porta o forat de ventilació i la concentració de carbons.· Foto: Jordi Amorós 

Ceràmica: 5 fragments informes, del quals: 3 a torn (de pasta grisa i ataronjada) i dos a mà. 
Tots cinc es poden incloure en cronologies ibèriques. 
Argiles rubefactades: 24 fragments coordenats i guardats 
Blocs: 3 pedres rubefactades 
Interpretació de capa: De la natura de l’estrat (sediments orgànics similars a l’anomenada 
capa “vegetal” que es forma en les superfícies sotmeses a l’acció persistent de la vegetació 
i/o a treballs agrícoles de remoció amb arada i adobatge, sembra i collita) se’n desprèn que 
1901 podria provenir de l’arrossegament de terres de la superfície cap a l’interior del forn un 
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cop amortitzat el seu ús. Aquest arrossegament (que forma part de la UE destructiva 1903) 
també inclou algunes restes de la paret en argila pastada (i cuita per l’acció repetida de la UE 
1904) i uns pocs fragments de ceràmica. Cal tenir en compte, doncs, que la ceràmica en 
aquest cas data la destrucció de l’estructura però no necessàriament el seu període 
d’utilització ni abandó.     
 
UE 1902: Negativa. 
Descripció: Construcció de la part soterrada del forn.  
Talla: Substrat geològic d’argiles carbonatades (ue 0002). 
Tallada per: 1903 
Afectada per: 1904 
 
UE 1903: Negativa 
Descripció: Destrucció de la part aèria de l’estructura. Aquesta destrucció, un cop amortitzat 
l’ús de l’estructura com a forn, pot deure’s tant a causes de deterioració natural com a l’acció 
deliberada humana per tal d’adequar el terreny a altres usos, presumiblement agrícoles. 
Talla: 1902 i 1904.  
L’emplena: 1901 
 
UE 1904: Negativa no subtractiva. 
Descripció: Afectació tèrmica, a causa de la combustió del forn, de les superfícies internes 
de l’estructura (és a dir: les parets 
d’argila i la part excavada al subsòl). 
En la part excavada al subsòl del forn 
(UE 1902 sobre el subsòl 0002) 
aquesta acció tèrmica crea una solera  
(o basament rubefactat) d’uns 5-4 cm 
de gruix. 
Afecta: 1902 i 0002 
 
UE 1905: Estructura. 
Definició: Solera rubefactada del forn. 
Z superior: 220,47 msnm 
Z inferior: 220,16 msnm 
Planta: Circular 
Secció: Fons pla (amb lleuger pendent 
nord) i parets reentrants.                                Figura 26: Solera rubefactada vista en secció· Foto: Jordi Amorós 
 
Interpretació de l’estructura: D’E-19 sabem amb seguretat que va ser una estructura de 
combustió (un forn) i que va ser destruïda en època ibèrica però la manca d’evidències ens 
impedeixen assegurar-ne la funció exacta. 
     Potser ara sembla anecdòtic explicar que, en iniciar-ne l’excavació, ja havia aparegut el 
motlle de sorrenca a l’estructura del bronze inicial E-18 i, així doncs, aleshores semblava 
altament lògic que aparegués just a la vora del forn pendent d’excavar E-19.  Es definia així, 
una zona industrial a la vora de les sitges d’emmagatzematge, fins que algunes 
s’amortitzaven com a escombreres, dequeia l’activitat agropecuària i E-18 es convertia en 
una tomba improvisada que potser marcava el moment final de l’assentament i en la què 
s’abocava, a mode de cloenda, el motlle trencat per fer punyals.  
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    Malauradament, la presència de ceràmica ibèrica a l’interior del rebliment aconsella 
desvincular-la de l’assentament del bronze inicial i rejovenir-ne la datació en un mil·lenni, ja 
que és difícilment explicable que una estructura d’aquest tipus sobrevisqués intacta i amb 
l’interior buit tot aquest temps després del seu abandonament, fins que pagesos ibèrics o 
iberoromans anivellen el terreny per adequar-lo al conreu. 
    Així doncs, li hem de trobar el sentit com a estructura ibèrica. Atesa la manca de restes de 
graella en argila cuita o de restes d’escòria de ceràmica, no sembla probable que es tracti 
d’un forn de cocció de vasos ceràmics, i més tenint en compte l’absència de restes de 
qualsevol mena d’hàbitat ibèric a l’entorn immediat d’aquesta estructura. Tractant-se, doncs, 
d’una estructura situada fora de cap zona habitada (l’estació ibèrica coneguda més pròxima 
és el camp de sitges de la Vinya del Pau29, a 1,2 km al sud-oest en línia recta des del Camp 
Cinzano), sembla lícit suposar-li un caràcter metal·lúrgic.       
    No és del tot descartable que l’activitat d’aquest forn estès relacionada amb l’altra 
estructura d’època ibèrica de Camp Cinzano, el canal E-22. Aquest canal, pròxim a E-19, del 
qual en desconeixem la funció però en sabem dues coses (que és antròpic i que s’amortitza en 
època ibèrica tardana, potser iberoromana), podria haver servit per netejar mangra, un òxid 
de ferro vermell i argilós que es converteix en ferro en un procés que requereix dues coccions 
en forns diferents30. La mangra, neta de sorres de sílice, s’introdueix en un forn poc reductor 
o escorificador (que disposa d’una sola 
cambra i d’un forat de ventilació pel 
qual s’insufla aire per acréixer la 
temperatura de combustió). L’escòria 
resultant es tritura per encabir-la en un 
gresol que se sotmet a temperatures més 
elevades en un altre forn (forn de fosa) 
per separar l’escòria del ferro fos a partir 
de la diferència de densitats (v. Fig. 27). 
El ferro fos és apte llavors per ser abocat 
en un motlle i donar-li la forma volguda. 
La peça metàl·lica s’acabaria 
posteriorment amb el treball d’enclusa i 
martellada.                                                    Figura 27: Forn de reducció de mineral de ferro de la Dàcia (1) i 

                                                                                          forn de fosa de la Polònia central (2). Tots dos tipus deixen restes  
                       d’escòria abundants.  

Ara bé, la bibliografia que hem consultat sobre els forns de reducció de mineral de ferro en 
època protohistòrica, assenyala la presència de restes d’escòria a 
l’interior d’aquest tipus d’estructures, així que, tenint en compte 
l’absència d’escòries a E-19 i els seus encontorns, és difícil 
doncs assegurar que es tracti d’un forn d’aquest primer tipus 
mentre que continua sent insegur d’assegurar que es tracti d’un 
forn de fosa. Potser el tipus d’estructura més semblant a E-19 
que hem trobat sigui un forn per a forja (com el de la figura 28), 
en què es treballa el material ja deslliurat d’impureses. En el cas 
del Camp Cinzano, la reducció del  mineral s’hauria produït en 
algun lloc pròxim ja desaparegut pels rebaixos de la fàbrica  o tal                      

Figura 28:    Forn de forja de ferro.    vegada en algun lloc encara pendent de prospecció. 

                                                 
29 GIRÓ, P. 1947 
30 MADROÑERO, A. y M.N.I. ÁGREDA “Contribución al estudio de la metalurgia de Cástulo”, anexo III, en 
B.A.R., 425, Oxford (1988), citat a RUIZ, A. y MOLINOS, M. Los Íberos, p, 175 i s. 
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E-22  
 
Definició de l’estructura:  
Canal de funció indeterminada 
Datació: Època ibèrica 
tardana-romana republicana.   
Criteri: Material ceràmic 
 
 
Coordenades UTM:  
      Clau Oest:  X= 391.973,11  Y= 4.578.338,98   Z= 219,85 msnm 
      Clau Est:   X= 391.981,10  Y= 4.578.338,94   Z= 219,99 msnm 
      Clau Sud:  X= 391.981,09  Y= 4.578.333,97   Z= 219,84 msnm 
      Clau Nord:   X= 391.987,07  Y= 4.578.333,95  Z= 219,69 msnm   
Z superior: 219,60 msnm 
Z inferior: 218,70 msnm 
 
MORFOLOGIA 
Excavada en: Argiles clares carbonatades (ue 0002) i argiles vermelles carbonatades (ue 
0004) 
Planta i descripció:  Canal que discorre en sentit WNW-ESE al llarg de 14,20 m i lleuger 
pendent ESE. El traçat d’aquest canal se segueix des del marge oest (on està tallada pels 
rebaixos de la fàbrica de 1953), on fa 1,95 m d’amplada, fins al marge est (fins al límit 
d’excavació i de prospecció), on fa 2,95 m d’amplada. Des del marge oest discorren dos 
acanalaments paral·lels (en forma de V) fins que, a una distància de 7 m (enfront de 
l’estructura del bronze inicial E-23), l’acanalament sud desemboca en l’acanalament nord i 
des d’allà, discorre l’acanalament principal (també en forma de V). 
Fons: Còncau. 
Secció: En forma de W a la meitat oest i de V a la meitat est. 
Pendent: Est-sud-est. Al llarg dels 14,20 m la cota inferior vària des de 219,30 fins a 218, 70 
(60 cm), de què en resulta un pendent mitjà del 4,2 %. 
Llargària excavada: 14,20 m. 
Amplada mínima: 1,95 m (a l’oest) 
Amplada màxima: 2,95 m (a l’est) 
Fondària conservada: Entre 35 cm (a l’oest) i 70 cm (a l’est).  
Estat de conservació: Rebaixat parcialment a la zona oest. Tallat verticalment (pels rebaixos 
abans esmentats) a l’oest. 
Nombre d’UE: 7 
Talla: E-23, E-24 i E-25 i 0002. 
Cobert per: 0001 (sediment vegetal superficial). 
Tallat per: Negativa 0006 (rebaixos de 1953). 
 
UE 2201: Reompliment 
Z superior: 219,60 msnm 
Z inferior: 219,10 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent est-sud-est (rebaixat parcialment a l’oest). 
Orientació del nivell inferior: Pendent est-sud-est. 
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Textura: Compacta 
Estructura: Homogènia 
Natura i color: Argiles marró fosc 
Cobreix: 2202 
Emplena: 2207 (negativa general del canal E-22) 
Tallada per: 2205 (negativa d’un retall de forma aparentment ovalada entre E-22 i E-23) 
Coberta per: 0001 
Elements continguts: 
Ceràmica: 14 fragments de ceràmica a torn ibèrica, 1 fragment informe de dòlia (ibero-
romana) i 10 fragments de ceràmica a mà (un dels quals amb un mamelló) i que s’han 
d’interpretar com a provinents de les estructures del bronze que són tallades per E-22. 
 
UE 2202: Reompliment 
Z superior: 219,40 msnm 
Z inferior: 218,90 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent est-sud-est 
Orientació del nivell inferior: Pendent est-sud-est 
Textura: Compacta 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles i sorres marró clar. 
Cobreix: 2203 
Emplena: 2207 
Tallada per: 2205 
Coberta per: 2201 
Elements continguts: 
Ceràmica: 8 fragments de ceràmica a torn ibèrica  i  21 fragments de ceràmica a mà (entre 
els quals un cordó digitat i una vora G07). 
Material constructiu: un fragment de tègula (iberoromana) 
 
UE 2203: Reompliment 
Z superior: 219’20 msnm 
Z inferior: 218,96 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent est-sud-est  
Orientació del nivell inferior: Pendent est-sud-est 
Textura: Compacta o flonja 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Sorres marrons amb argiles 
Cobreix: 2206 
Emplena: 2207 
Coberta per: 2202 
Elements continguts: 
Ceràmica: 8 fragments de ceràmica a torn ibèrica, 10 fragments de ceràmica a mà (entre els 
quals: una base plana amb mamelló i vores G012, G04 i G09). 
Lític: 3 fragments d’indústria en sílex (dues ascles corticals i una ascla laminar). 
Material constructiu: Un fragment de maó. 
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UE 2204: Reompliment 
Z superior: 219,60 msnm 
Z inferior: 219,26 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pla 
Orientació del nivell inferior: No determinable. 
Textura: Compacta 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles marró fosc 
Emplena: 2205 
Coberta per: 0001 
Elements continguts:  
Ceràmica: 11 fragments de ceràmica a torn ibèrica i 38 fragments a mà de tradició del 
bronze inicial (elements de prensió com botons, mugrons i mamellons; base 12A i una vora 
G07) que s’han de relacionar amb 
l’estructura adjacent E-23. 
Material constructiu: Un fragment 
d’ímbrex 
Interpretació de capa: L’UE 2204 es 
va definir teòricament a partir de la 
distribució dels materials arqueològics 
(majoritàriament del bronze) per 
explicar que un paquet sedimentari del 
bronze inicial (que inicialment crèiem 
que era una extensió de 2303) cobrís un 
estrat ibèric com 2202. L’única 
explicació possible és un retall (UE 
2205) posterior a l’amortització del 
canal (ue 2201) i que talla també part 
de 2303 (de l’estructura del bronze E-
23). Si bé visualment els tres estrats 
(2303, 2201 i 2204) són indistingibles, 
a partir de la distribució dels materials 
(zona d’intersecció entre E-23 i E-22 
amb materials del bronze i ibèrics 
alhora) es pot traçar una zona ovalada 
d’aproximadament 2 metres de llargada 
per 1 metre d’amplada i uns 35 cm de 
profunditat. 
 
UE 2205: Negativa                                                  Figura 29: E-22 des de l’oest-nord-oest·J.Amorós 

Z superior: 219,60 msnm 
Z inferior: 219,26 msnm 
Descripció: UE teòrica definida a partir de la distribució de materials arqueològics (v. 
explicació a UE 2204). 
Talla: 2201, 2202 i 2303 
Emplenada per: 2204 
Interpretació de capa: Per la forma aproximada que en dibuixa la distribució de materials 
abans esmentada, tindria una forma ovalada (2x1 m) en planta i còncava (35 cm de fondària) 
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en secció. De fet, aquest conjunt de retall i reompliment (2205 i 2204) no té res a veure amb 
el canal E-22 i podria ser considerat com a una estructura (tipus fossa o retall indeterminat) a 
part, però, pel seu origen teòric, hem preferit mantenir dins la nomenclatura d’E-22. 
    El seu traçat teòric es pot observar a les seccions S-N i S’-N’ d’E-23. 
 
UE 2206: Reompliment 
Z superior: 219,42 msnm  
Z inferior: 218,70 msnm 
Descripció del sediment: 
Orientació del nivell superior: Pendent est-sud-est 
Orientació del nivell inferior: Pendent est-sud-est 
Textura: Compacta o flonja 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Graves, llims i blocs de mida petita i mitjana (fins a 30 cm de llargada). 
Emplena: 2207 (al fons en forma de V del canal). 
Coberta per: 2203 
Interpretació de capa: Aquesta capa de llims i graves (i amb alguns blocs) sembla 
l’evidència que en aquest canal hi hauria circulat aigua (per això l’hem interpretat com a 
canal i no com a fossat o simple retall allargat). No apareix uniformement al llarg dels 14 
metres excavats del canal sinó que es reparteix de forma irregular, segurament producte d’un 
origen natural (circulació d’aigua, sedimentació aleatòria dels elements en suspensió i nova 
circulació d’aigua que erosiona la sedimentació anterior).  
 
UE 2207: Negativa 
Z superior: 219,60 msnm 
Z inferior: 218,70 msnm 
Descripció: Retall general del canal (v. més informació supra a l’apartat de morfologia). 
Talla: 0002, 0003, 0004, 2303, 
 
Interpretació de l’estructura: Ja s’ha parlat abans (supra p. 62) de la possible relació 
d’aquest canal amb activitats metal·lúrgiques (en referència a la neteja del mineral de ferro) 
de les que el forn E-19 en seria un altre agent.  

    Una altra possibilitat 
d’interpretació estaria 
relacionada amb treballs 
hidràulics d’irrigació en 
època ibèrica tardana o 
dels inicis de la 
romanització (les 
evidències de material 
constructiu romà situen 
l’amortització d’aquesta 
estructura en els s. II o I     

Figura 30:    Camp Cinzano, el carrer de la Vinya i la riera de Vallmoll · Font ICC     aC), els quals, no obstant, no 
poden posar-se en relació amb cap estructura propera similar. Tanmateix, com a consideració 
final, cal tenir en compte de cara a futures intervencions, que si perllonguem el canal E-22 en 
direcció est-sud-est veiem que enllaça amb l’inici de l’antic camí de Melió, actual carrer de la 
Vinya (v. fig. 29 i 30) el qual, més endavant enllaça amb una depressió (avui en dia curulla 
de vegetació) que desemboca a la riera de Vallmoll. 
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3.3 Estructures modernes i indeterminades       
 
D’aquestes sis estructures, només dues (E-12 i E-20) tenen una morfologia que les apropa  

al que podríem anomenar una sitja o més aviat fossa de funció inconcreta dins els treballs 
agrícoles.  Les dues primeres (E-8 i E-9) són dues rases paral·leles probablement per al cultiu 
de la vinya (la qual cosa els dóna una cronologia no ja moderna sinó contemporània) i E-13 
hi té bastanta similitud. E-17 és un forat de pal amb ceràmica a torn que pot haver format part 
de qualsevol sistema de tanca. En resum, aquestes estructures (tal vegada excepte les dues 
fosses) podrien haver estat desestimades sense que el coneixement de l’arqueologia i la 
història de la zona hi perdés gens. Són testimoni que a les afores de Vilafranca s’hi practicava 
l’agricultura a la segona meitat del segon mil·lenni de la nostra era. No justifica la inversió 
del promotor. Hem desistit, doncs, de tractar-les com les de l’assentament del bronze inicial i 
el tardo-ibèric. 
 

E-8 
Definició de l’estructura: Rasa agrícola 
Datació: Moderna       Criteri: Material ceràmica 
Z superior: 220,43 msnm 
Z inferior: 220,29 msnm 
Situació: Sector nord. A prop de les estructures del BI E-7 i E-6 
MORFOLOGIA 
Excavada en: 0002 
Planta: Rectangular-irregular 
Fons: Pla 
Llargada màxima: 128 cm 
Amplada màxima: 59 cm 
Fondària conservada: 14 cm                                                                 Figura 31: E-8·JM Feliu 
Estat de conservació: Rebaixada i tallada per dues arades de tractor.                           
Nombre de capes: Una 
Sediment: Argiles marrons amb component orgànic. 
Elements continguts: 
Ceràmica: 9 fragments dels quals 8 a torn: Terrissa vilafranquiana i dos frag. vidrats (un 
amb dec de coure-i-manganès. 

 
E-9 
Definició de l’estructura: Rasa agrícola 
Datació:   Moderna    Criteri: Material ceràmic 
Z superior: 220,40 msnm 
Z inferior: 220,24 msnm 
Situació: Sector nord. A prop de les estructures del BI E-7 i E-6 
MORFOLOGIA 
Excavada en: 0002 
Planta: Rectangular-irregular 
Fons: Pla 
Llargada màxima: 90 cm 
Amplada màxima: 70 cm                                                                                                    Figura 32 E-9·JM Feliu 
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Fondària conservada:  16 cm                                                                                         
Nombre de capes: Una 
 
Sediment: Argiles marrons amb component orgànic. 
Elements continguts: 
Ceràmica: 4 fragments de ceràmica moderna (vidrada, etc), i dos de material constructiu (un 
frag. d’ímbrex i un de tègula. 

 
E-12 
Definició de l’estructura: Fossa 
Datació: Medieval-modern   
Criteri: Material ceràmic 
Coordenades UTM: 
      Clau sud:  X= 391.977,03    
Y= 4.578.352,18   Z= 220,00 msnm 
      Clau nord:  X= 391.976,52    
Y= 4.578.354,09  Z= 220,09 msnm 
Z superior: 220,04 msnm 
Z inferior: 219,32 msnm                                                 
MORFOLOGIA                                                                                                     Figura
Excavada en: 0002

 33: E-12·JM Feliu 
 

da: 72 cm 

giles marró fosc 

Planta: Circular 
Fons: Còncau (amb un rebaix ovalat de 60 x 25 cm) 
Secció: Irregular 
Diàmetre: 105 cm 
Fondària conserva
Estat de conservació: Bo 
Nombre de capes: Una 
CAPA 1 
Descripció del sediment: 
Textura: Flonja  
Natura i color: Ar
Elements continguts: 
Ceràmica: 36 fragments, entre els quals, terrissa grisa vilafranquiana, vidrades i material 
constructiu (fragments d’ímbrex i maons). 

 
E-13 
 
Definició de l’estructura: Rasa indeterminada 
Datació:   Indeterminada  Criteri: Manca d’elements fiables 
Coordenades UTM: Coordenades UTM: 
      Clau sud:  X= 391.982,83    
Y= 4.578.350,80   Z= 219,70 msnm 
      Clau nord:  X= 391.983,64    
Y= 4.578.352,26  Z= 219,79 msnm 
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Z superior: 219,72 msnm 
Z inferior: 219,57 msnm 
MORFOLOGIA 
Excavada en: 0002 
Planta: Ovalada-allargada 
Fons: Pla 
Llargada: 137 cm 
Amplada màxima: 43 cm 
Fondària conservada: 15 cm 
Estat de conservació: Rebaixat 
Nombre de capes: Una 
CAPA 1 
Descripció del sediment: 
Textura: Flonja 
Estructura: Homogènia. 
Natura i color: Argiles marrons 
Elements continguts: 
Ceràmica: 2 fragments de ceràmica a torn                                                                     
                                                                                                                                                           Figura 34: E-13·JM Feliu          

 
E-17 
Definició de l’estructura: Forat de pal 
Datació: Moderna   Criteri: Material ceràmic 
Coordenades UTM: 
           Clau sud:  X= 391.976,31    
Y= 4.578.331,04   Z= 220,06 msnm 
      Clau nord:  X= 391.976,28    
Y= 4.578.331,75  Z= 220,02 msnm 
Z superior: 220,09 msnm 
Z inferior: 219,99 msnm 
MORFOLOGIA 
Excavada en: 0002 
Planta: Circular 
Fons: Pla 
Diàmetre: 47 cm 
Fondària conservada: 10 cm 
Estat de conservació: Rebaixat 
Nombre de capes: Una 
CAPA 1 
Descripció del sediment: 
Textura: Compacta 
Natura i color: Argiles marró clar amb traces de 
carbons 
Elements continguts: 
Ceràmica: 4 fragments de ceràmica a torn (terrissa 
vilafranquiana). 
Interpretació de l’estructura: Forat de pal.                                  Figura 35:E-17·JM Feliu         
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E-20 
Definició de l’estructura: Fossa 
Datació: Moderna  Criteri: Material ceràmic i vitri 
Coordenades UTM: 
      Clau Nord:  X= 391.969,60   Y= 4.578.324,72 
Z= 220,42 msnm 
      Clau Sud:   X= 391.969,94   Y= 4.578.323,03 
Z= 220,38 msnm 
Z superior: 220,40 msnm 
Z inferior: 220,18 msnm     
                                                                                           
MORFOLOGIA                                                                        Figura 36: E-20 ·JM Feliu         
Excavada en: 0002 
Planta: circular 
Fons: pla 
Secció: cilíndrica 
Diàmetre: 102 cm 
Fondària conservada: 22 cm 
Estat de conservació: Rebaixada 
Nombre de capes: Una 
CAPA 1 
Descripció del sediment: 
Textura: Flonja 
Estructura: Heterogènia. 
Natura i color: Argiles marrons amb carbonats 
Elements continguts: 
Ceràmica: 3 fragments (un a torn). 
Vidre: Un fragment. 
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4. Estudi dels materials artefactuals   
                                               

  4.1 La ceràmica  
   4.1.1 La ceràmica del bronze inicial 
 
    Les tretze estructures datades al bronze inicial han donat un total de 1.765 fragments de 
ceràmica (dels quals el 49% els ha donat una sola estructura: el gran retall E-5), dels quals, en 
els treballs d’inventariat al laboratori (elaborat amb suport informàtic per facilitar un ulterior 
creuament de dades) es va estimar que el 23,46% (414 fragments) pertanyia a formes 
identificables. Com ja s’ha esmentat (supra p. 14), per a la classificació de les formes (vores i 
bases) es va utilitzar el mètode de Dedet & Py31 basat el la inclinació de les vores, la forma 
dels llavis, la direcció de les parets i la forma de les bases. Un altre apartat a l’inventari, 
quant a la classificació de la ceràmica, és el d’acabat, per distingir les superfícies llises i 
polides de les rugoses i agrumollades característiques de bona part del parament ceràmic de 
les primeres etapes del bronze. Per últim, cal advertir que el nostre model d’inventari inclou 
les nanses en l’apartat de forma però els elements de prensió característics del bronze inicial 
(mugrons, llengüetes, mamellons, botons) en l’apartat general de decoració. Això prové 
segurament d’una consideració subjectiva que atorga a aquests elements de prensió 
característics el mateix valor que a les decoracions pel que fa en la seva ubicació en un 
context cronocultural determinat. 
 
    El mètode emprat va consistir en primer lloc en tractar cada estructura isolada com un 
jaciment en sí. Després de tasques de remuntatge de les formes identificables amb fragments 
informes es van seleccionar els vasos dibuixables representatius de cada estructura singular  
sense evitar la repetició de formes.  En va sorgir un total de 97 vasos (làmines 1-38) entre les 
tretze estructures i, naturalment, les estructures amb més quantitat de ceràmica hi són més 
representades (el cas del gran retall E-5 i la datada pel mètode de radiocarboni E-16). 
    Primer cal dir que en el conjunt d’aquestes tretze estructures atribuïdes al bronze inicial no 
hi ha elements d’èpoques precedents, de tradició campaniforme o del grup del nord-est 
(l’únic fragment arcaïtzant és el vas 6 d’E-24 que presenta una superfície exterior raspallada i 
que es pot deure a una contaminació dels moments neolítics del mateix jaciment), tampoc hi 
ha cap exemple d’apèndix de botó (un dels fòssils directors clàssics del bronze mitjà) ni 
tampoc dels moments immediatament posteriors, del bronze final, associats als camps 
d’urnes.  
 
    Si prenem tot el repertori ceràmic de les tretze estructures adscrites al bronze inicial com a 
conjunt representatiu d’un assentament situat en un lloc concret de l’espai (per bé que sempre 
es manté la sospita que, en bona part, podria haver desaparegut amb els rebaixos de 1953) i 
prescindim de la possible dinàmica temporal (que aplicarem més endavant) veiem que el 
grup més significatiu és el de les formes tancades (el 78,2 % de les vores), des dels grans 
contenidors fins als petits bols. Hi abunden els vasos grans, globulars i ovoides amb vores 
reentrants que s’engruixen al llavi o s’exvasen. És el gran grup dels vasos de perfil en “S”. 
Entre els tractaments decoratius hi ha cordons llisos (vas 1 d’E-23; làmina 28), cordons 
incisos, cordons impresos, mugrons i llengüetes (a vegades sobre el llavi, a vegades sobre la 
panxa i més ocasionalment sobre el llavi i la panxa alhora, en el que sembla una 

                                                 
31 DEDET  &  PY; 1975. 
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reminiscència veraziana32), ungulacions (vas 1 d’E-16; làmina 18), mamellons de secció 
cilíndrica i superfícies exteriors allisades en la majoria dels casos sense menystenir la 
quantitat que presenta un acabat rugós i agrumollat. També hi són ben representades les 
formes carenades, que van des de contenidors de mida mitjana fins a petits bols individuals. 
Aquests vasos carenats, que varien d’alçada de la carena i l’obertura de la boca presenten 
sempre la superfície exterior allisada o fins i tot polida i espatulada. 
 
    No tan abundants són les formes obertes, que solen presentar forma troncocònica de parets 
rectes o lleugerament convexes. Els llavis, rectes o engruixits, sovint amb llengüeta. Hi ha un 
exemple amb incisions obliqües sobre el llavi  (vas 3 d’E-18; làmina 25) i un altre amb 
mamellons o botons cilíndrics a sota del llavi engruixit (vas 8 d’E-5; làmina 4). Només s’ha 
trobat un exemplar de vas hemisfèric (vas 1 d’E-14; làmina 13). 
     
    Les 230 vores trobades representen el 13% del total de fragments de ceràmica del camp 
Cinzano, de les quals 180 (el 78,2 %) pertanyen a formes tancades mentre que només 43 (el 
18,7 %) pertany a formes obertes. 
    De les vores de formes tancades (inclinades cap a l’interior) les més nombroses són les de 
perfil exterior arrodonit còncau (formes G de Dedet & Py), que representen el 63,9 % del 
total de vores. D’aquest grup, el tipus més representat és el G01 (de llavi arrodonit, el 30,4 % 
del total), seguit del G04 (de llavi pla horitzontal, el 19,1 % del total), el G07 (de llavi 
engruixit i amb aplanament horitzontal, el 10,8 % del total) i finalment les G02 (de llavi 
engruixit i amb aplanament vers l’exterior, el 3,4 %). Cal assenyalar que moltes vores del 
tipus G no s’adapten del tot bé a la classificació Dedet & Py i ha estat necessari (a l’inventari 
general) ampliar-la. Per exemple, anomenar-la G 01-04 quan la part exterior és arrodonida 
però presenta un aplanament horitzontal a l’interior, o G 01 exvasada quan és un llavi 
arrodonit que s’obre a la part final. Les vores verticals (formes F de Dedet & Py) representen 
el 7,3 % del total, les inclinades cap a l’interior amb perfil exterior pla o convex (formes H i 
I) tanquen el grup de les formes tancades amb el 6,95 % del total.  
     
    La pràctica totalitat de les bases de l’assentament del bronze del camp Cinzano són planes, 
amb l’excepció de les dels bols carenats, que solen ser arrodonides (sense peu desenvolupat o 
base diferenciada) i fins i tot, en algun cas (el vas 2 d’E-7, làmina 10), còncaves. 
 
    Quant a decoracions, només 118 fragments duen algun tipus de tractament decoratiu (el 
6,68 %) del total, si bé és evident que a causa del grau de fragmentació el nombre de vasos 
decorats ha de ser notòriament més elevat. Dels 97 vasos representatius, aproximadament la 
meitat duen algun tipus de decoració, que pot dividir-se en tres grans grups: Les excisions (el 
més llargament representat amb el 61,8 % dels fragments decorats), els cordons (el 28,8 %) i 
per últim les incisions sobre el cos (9,32 %).  
    Les excisions han estat dividides en 4 grups: mugrons (petites excisions de forma 
aproximadament cònica; 21 fragments), mamellons (excisions de forma ovoïdal; 12 
fragments), llengüetes (excisions de forma aplanada; 25 fragments) i botons (excisions de 
secció cilíndrica; 15 fragments). 
    Els cordons solen estar situats al coll de la peça i presenten tres modalitats: Cordons llisos 
o irregulars (18 fragments); cordons incisos (14 fragments) i cordons impresos o digitats (2 
fragments). 
    Les incisions sobre el cos del vas, per últim, són representades per 9 fragments. 

                                                 
32 MARTÍN CÓLLIGA; 2003, p. 95 
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    D’altra banda, s’han trobat dos fragments (que per la mida han de correspondre a grans 
contenidors, globulars o ovoides) amb decoració exterior en forma de cordons paral·lels 
ondulants i incisos o digitats (vasos 22 i 23 d’E-16, làmina 23). Hi ha uns quants exemples de 
nanses, gairebé totes de secció circular (o lleugerament aplanada, com el vas 15 d’E-5, 
làmina 6). 
     Com a elements singulars cal esmentar finalment el vas 7 d’E-5, una vora que ha de 
correspondre a un vas mitjà o gran de vora reentrant i llavi engruixit i que presenta una 
decoració que alterna petits mugrons amb dos cordons paral·lels incisos en forma de “V” (vas 
7 d’E-5; làmina 4), i una forma més extravagant (vas 16 d’E-5; làmina 6) de la qual sospitem 
que es tracta d’una mena de polípode.         
 
    Per últim, amb la intenció de destriar una possible dinàmica temporal en el sí de 
l’assentament es va intentar ordenar experimentalment la classificació tipològica a partir 
d’algun indici objectiu sorgit del creuament de dades. Es va prendre la variable de l’acabat 
dels fragments ceràmics (polit, allisat, rugós) tenint en compte que l’acabat rugós es 
considera un dels trets distintius de les ceràmiques del bronze antic33. 
 
Estructura    Núm. frag.      Informes     Vores34      Bases      Vasos35      Rugós      % rugós 
 
5                      869                668             98           49             21            150         17,2 
6                        29                  26               2             0              0                 3        10,3 
7                        64                  49               7             1              2               13        20,3 
10                      29                  25               1             0              2                 5        17,2 
11                      20                  15               1             3              2                 3        15 
14                      43                  32               9             0              5                 8        18,6 
15                      67                  47             11             3              6               13        19,4 
16                    307                232             49             9            23                80        26,1 
18                      50                  35               9             5              6                 8        16 
21                      23                  18               3             2              1                 5        21,7 
23                    106                  91             12             2            12                42        39,6 
24                    152                110             27             9            14               86         56,5 
25                        6                     3              3             0              3                 2        33,30 
 
Totals             1765               1351          230           83            97             418         23,68   
  %                   100              76,54          13,0          4,7           -               23,68   
  
       Prenent com a valor central la dada empírica del 23,86 % de fragments amb acabat rugós 
en el total de fragments ceràmics vam definir a priori 4 grups (v. fig. 37): El primer grup és el 
que conté més del 30% de fragments rugosos (les estructures 23, 24 i 25); el segon grup 
conté una quantitat relativa de fragments rugosos entre la mitjana del jaciment i el 30% i 
només inclou E-16. El tercer grup està per sota la mitjana fins la mateixa desviació però a la 
inversa que entre els grups 1 i 2 (la mitjana menys 6,32 punts, això és 17,36) i inclou les 
estructures 21, 7, 15 i 14. El quart grup conté les estructures que estan per sota de 17,36, és a 
                                                 
33 Íbid.  p. 95 i BOUSO et alii p. 87 
34 En aquest creuament de dades no s’ha tingut en compte el nombre de fragments que no són vores ni bases 
però que tampoc són informes ben bé, com ara carenes, arrencs de nansa, etc. Així mateix, en el concepte 
“vores” s’ha inclòs els coordenats que per la seva bona conservació a l’inventari figuren com a “bol”, 
“tenalla”, etc. i que òbviament també conserven bona part de la vora. 
35 Cal tenir en compte que el concepte “vasos” es va utilitzar per dibuixar les peces més significatives i no 
correspon exactament al NMI, el qual ha de ser forçosament superior. 
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dir 5, 18, 11, 6 i 10. No obstant, la poca variabilitat (o la semblança) entre les dades dels 
grups 3 i 4 recomanaven restringir aquesta divisió a dos grans grups: El gran grup A dels que 
estan sobre la mitjana i el gran grup B dels que estan sota la mitjana.  
 

 
                                      
Figura 37: Diagrama de rugositat percentual per estructura i correlació amb les datacions radiocarbòniques. La ubicació de 
cada estructura en l’eix horitzontal està corregit a partir de 2 factors: L’estratigrafia quan aquesta existeix (raó per la qual E-
24 apareix després d’E-23) i la forma dels bols carenats (raó per la qual E-7 apareix després d’E-15). · Jordi Amorós 
 
    En ordenar les formes ceràmiques segons aquesta classificació s’observa com els bols 
carenats van obrint la vora fins a esdevenir vertical a mesura que va baixant la carena des 
d’estar situada a la meitat superior a estar clarament a la meitat inferior (v. Làmina 39, pàg. 
114), fenomen que s’adiu perfectament amb el consens tradicional de considerar que les 
carenes baixes abunden més a partir de la segona meitat del II mil·lenni cal BC36. 
    Les dues datacions radiocarbòniques de què disposem a l’hora d’escriure aquesta memòria 
(E-16: 3450 ±40 BP; E-7: 3333 ±35 BP) estan en concordança amb aquestes dades. Cal, 
però, esperar els resultats de la datació de l’inhumació d’E-18. 
    Ara bé, de moment cal mantenir certa cautela enfront a la presència relativa de fragments 
rugosos en un conjunt del bronze inicial. Pot resultar en certa mesura indicador en un 
jaciment mitjà-petit com el de Camp Cinzano, amb més de 1700 fragments entre 13 
estructures però aplicat a microescala, la teoria pot deixar de funcionar. Per exemple: 
L’estructura E-24 talla E-23 però té una quantitat relativa significativament més alta (un 
15%) de fragments rugosos. No obstant l’estratigrafia mana i per això hem situat els vasos 
d’E-24 a sota dels d’E-23. Un altre exemple de falla del sistema es pot produir dins d’una 
mateixa estructura: Al gran retall E-5, la quantitat relativa de fragments rugosos és més gran 
als estrats més recents que als més antics. Com més petit és el focus més gran la incertesa. 
    Per això no s’ha de prendre de forma absoluta sinó com a marcador de tendència que pot 
ajudar a dibuixar certa diacronia juntament amb la corroboració amb altres dades, com és en 
aquest cas la transformació dels vasos carenats i el suport de dues datacions absolutes. Tenint 
                                                 
36 BOUSO et alli; 2004. 
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en compte això, vam procedir a analitzar possibles diferències tipològiques i decoratives 
entre els dos grans grups. 
    El gran grup A, que correspondria al dels vasos carenats amb vora inclinada cap a 
l’interior i carena alta (situada en la meitat superior del vas) i una mitjana del 36,7 % dels 
fragments amb rugositat exterior, conté grans vasos de boques tancades, globulars i ovoïdals, 
amb persistència de mugrons i mamellons a la panxa i llengüetes al llavi; exemplars amb 
cordons llisos i irregulars al coll i cordons paral·lels incisos i digitats sobre el cos, serrells 
amb ungulacions triangulars, impressions hemisfèriques a l’exterior del llavi, llavi engruixit 
amb incisions. La majoria de les vores corresponen a formes tancades (inclinades cap a 
l’interior o verticals, el 81,31 %), de les quals el grup més nombrós és el del llavi pla (35,1 
%) seguit del llavi arrodonit (24,1 %). 
    El gran grup B, que correspondria al dels vasos carenats amb vora lleugerament inclinada 
cap a l’interior o vertical i carena baixa (situada en la meitat inferior del vas) i una mitjana 
del 17,4 % dels fragments amb rugositat exterior, conté grans vasos (encara que no tan grans 
com els del gran grup A) amb les formes en “S” més pronunciades i en què la forma 
allargada i ovoïdal es 
consolida. Hi ha persistència 
de mugrons i llengüetes al llavi 
i al cos. Exemples de vores 
incises, botons cilíndrics, 
alternança mugró/cordó incís 
en “V” i un polípode. La 
majoria de les vores 
corresponen a formes tancades 
(inclinades cap a l’interior o 
verticals, el 75,5 %, tant per 
cent lleugerament més baix 
que en el grup A), de les quals 
el grup més nombrós (34,5 %) 
és el del llavi arrodonit seguit 
del llavi aplanat (26,6 %).             Figura 38: Vasos 2 i 1 d’E-7, els únics gairebé sencers de tot el jaciment. 
                                                                           A remarcar la carena baixa del vas 2 i l’acabat rugós (i amb marques de 
                                                                           ditades a la part central) del vas 1. · Jordi Amorós                                                                             
   
     En resum, podria dir-se que la tendència que semblen indicar aquestes dades és una 
estilització de les formes grans, abandonament progressiu dels acabats rugosos, rebaix de les 
carenes, arrodoniment dels llavis, desaparició dels cordons però persistència dels elements 
excisos (mugrons, llengüetes, botons i mamellons) del període anterior. 
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4.1.2 La ceràmica del ferro II 
 
    La ceràmica de la segona edat del ferro de Camp Cinzano està constituïda per un grup de 
43 fragments fets a torn, 2 dels quals provenen del forn E-19 i la resta del canal E-22 (on es 
trobaven enmig d’un grup de ceràmica a mà encara més nombrós que hem de considerar en 
la seva majoria provinents de 
les estructures del bronze inicial 
que eren tallades per aquesta). 
    Aquest grup de ceràmiques a 

      Figura 39: Fragments ibèrics més ben conservats d’E-22. A l’esquerra, al  

     
    Per últim, cal dir que aquest conjunt està 

  

   

torn presenta coloracions 
exteriors ataronjades (en alguna 
ocasió grises) i sovint una 
estratificació interna de la pasta 
en tres capes: una interna grisa i 
les dues externes ataronjades. 
En tot aquest conjunt només hi 
ha un fragment de vora (CZ-22-
117, una J 07: inclinada vers 
l’interior i amb el llavi 
engruixit i arrodonit; de 
diàmetre no determinable) i 
dues nanses de secció rodona. 

                                                          
            centre, l’única vora trobada · J. A.    

associat a materials de provinença romana: el  
fragment de dòlia CZ-22-25 (v. fig. 40), el 
fragment de tègula CZ-22-72 i el fragment 
d’ímbrex CZ-22-139, amb la qual cosa cal 
ubicar-ne l’amortització en els segles II-I aC. 
 
 
 
 
  
   

        Figura 40: Fragment de dòlia d’E-.22· J.A. 
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  4.2 La metal·lúrgia 
 
    Si tenim en consideració (i no hi ha raó per no tenir-la) la sageta de coure arsenicat del 
sepulcre número 1 (excavat per P. Giró el 195337), en tot l’assentament del bronze inicial de 
Camp Cinzano només s’han trobat tres objectes relacionats amb la metal·lúrgia. Els dos  
d’aquesta campanya de 2004 i 2005 són el motlle de sorrenca CZ-18-18 i el punxó de secció 
quadrada de coure CZ-5-387. 
 
El punxó de secció quadrada CZ-5-387 
    Objecte de 41 mm de longitud i 3 mm de gruix amb un dels extrems més apuntat que 
l’altre (v. fig. 41). Encara pendent de restauració i d’un anàlisi metal·logràfic, la capa verdosa 
de rovell que el recobreix ens en va dificultar una correcta caracterització i el vam descriure 
inicialment com a agulla de bronze. Més tard, els paral·lels que hem pogut trobar (la majoria 
en contextos de cova �Balma de Cal Porta, Balma del Serrat del Pont, Cova del Pany, Cova 
d’Aigües Vives� o megalítics �Hemidòlmen Collet de les Forques i Túmul Serra de 
Clarena38�), ens mostren que cap d’aquests exemples baixa del 99 % de coure en la seva 

composició i l’estany que s’hi ha pogut trobar no 
puja del 0,06 %, amb la qual cosa és molt probable 
que CZ-5-387 sigui igualment de coure.     
Aquest punxó es va trobar a la superfície de la capa 
IV (ue 0504) del gran retall E-5, que és la superfície 
associada a les tres rubefaccions de la fase III i el 
possible espai indeterminat de treball (supra p. 24). 
     

 Figura 41: Punxó de secció quadrada d’E-5·J. A. 
 
El motlle de sorrenca CZ-18-18 
    Objecte en pedra sorrenca de 76 mm de llargada, 69 mm d’amplada i 36 mm de gruix (v. 
fig. 42 i làmina de metal·lúrgia de la 
pàgina 117) que malgrat la seva natura 
pètria, per la seva funcionalitat hem 
preferit incloure en aquest capítol i no 
en el d’indústria lítica. La seva cara de 
treball ( de 68 x 62 mm) presenta un 
rebaix de 3 mm de forma trapezoïdal i 
amb certa concavitat longitudinal que 
apareix escapçat en el seu cantó estret 
(costats llargs: 68 mm; base ampla: 30 
mm; i cantó estret i truncat: 18 mm). La 
resta de la cara de treball es presenta 
plana i allisada, la qual cosa fa pensar 
que aquesta peça seria una valva d’un 
motlle bivalve per a la fabricació d’un 
objecte metàl·lic pla (amb certa 
convexitat longitudinal) i triangular o, 
almenys, de tendència aguda o apuntada.                Figura 42: Motlle de sorrenca d’E-18 · J.A. 
                                                 
37 GIRÓ 1954. Sobre posteriors anàlisis i la possible provinença forana d’aquesta punta de fletxa amb 
peduncle o sageta de coure amb un 1,2% d’arsènic v. MARTÍN CÓLLIGA 2003, pàg. 98 i 99.  
38 MARTÍN CÓLLIGA 2003, pàg. 99 
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    Hem determinat que l’objecte metàl·lic que es fabricava amb aquest motlle, per les 
dimensions del rebaix, devia tractar-se d’un punyal de fulla triangular d’uns 14 cm de 
longitud. Això pot coincidir amb els dos tipus de punyals que es donen des del calcolític39:  

1. Els punyals de llengüeta, fets de coure (v. fig. 43) i amb paral·lels (de dimensions molt 
similars als que es podrien fer amb el motlle CZ-18-18) al Sepulcre de Rocallaura 
(l’Urgell) i a la Cova de l’Arbonès del Pradell de la Teixeta (Priorat). 

2. Els punyals de reblons, majoritàriament de bronze (v. fig. 44) i amb paral·lels de mides 
similars a la Cova de Can Maurí de Berga (Bages) i la Cova de les Grioteres de 
Vilanova de Sau (Osona). 

 
 

Figura 43: Hipotètic punyal de llengüeta resultant de CZ-18-18               Figura 44: Hipotètic punyal de reblons resultant de CZ-18-18 

 
    Tanmateix, tenint en compte que en el motlle no hi ha l’encaix per la possible llengüeta 
(encara que podria haver estat en l’altra valva) i que el context en què va aparèixer 
(l’estructura amb enterrament primari E-18, actualment en curs de datació radiocarbònica al 
laboratori de la UB) té unes característiques que l’adscriuen més a la plena edat del bronze 
que no pas al calcolític, cal considerar més aviat que es tracti de segon tipus de punyal. Potser 
un ulterior anàlisi de la superfície de treball que pugui distingir traces metàl·liques no visibles 
a ull nu podrà ajudar a resoldre la qüestió. 
 
 
4.3  La indústria lítica  

 
    Els 44 fragments d’indústria lítica de les estructures del bronze inicial representen només 
el 2,19 % del total dels materials. D’aquest conjunt s’ha distingit entre la indústria lítica 
tallada o microutillatge i el macroutillatge. No s’ha trobat cap fragment d’indústria lítica 
polida. 

 
La indústria lítica tallada40  
Dels 37 fragments d’indústria tallada 
dues terceres parts pertanyen a la 
categoria d’ascles i fragments (24, 
dels quals 19 en sílex i 5 en quars) 
mentre que la tercera part restant (13 
fragments) la conformen les ascles 
laminars i els nòduls. Dels 11 
fragments laminars, 8 foren trobats en                   

Figura 45: Ganivet de sílex d’E-23. J. A. 
                                                 
39 MARTÍN CÓLLIGA 2003, pàg. 97 
40 La indústria tallada va ser descrita per Riker Yll Aguirre en els treballs de laboratori. 
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estrats diferents del retall E-23, dels quals 4 pertanyen a un mateix 
ganivet de sílex de 9 cm de longitud per 3 d’amplada (fig. 45) i un 
altre a un fragment denticulat (fig. 46). Són l’únic exemple d’estri 
en sílex de tot l’assentament del bronze inicial, que mostra que 
aquest tipus d’indústria es va abandonant progressivament. 
 
 
 

   Figura 46: Denticulat d’E-23 
 

El macroutillatge 
    Només s’han trobat restes de basament de molí a E-16. Es tracta de dos fragments en pedra 
calcària (figs. 47 i 48) que tot i haver aparegut en estrats diferents i que no encaixen entre 
ells, pel gruix que tenen podrien haver format part de la mateixa peça.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figura 47: Fragment de molí CZ-16-248· J.A.                                            Figura 47: Fragment de molí CZ-16-360· J.A. 

 
    Els cinc fragments restants d’aquesta categoria pertanyerien a parts actives per a realitzar 
algun procés manual de fricció contra una altra superfície si bé no està del tot clar que 
aquesta activitat hagi de ser la molta de cereal. Quatre d’aquests estris (tres a E-5 i un a E-16) 

són d’una tipologia semblant: 
Pedres (de granit o de pedra 
sorrenca) de la mida del palmell 
de la mà i en que una de les cares 
presenta un allisament amb certa 
convexitat que fan pensar en 
treballs d’adobament de pell.    

Figura 48:        CZ-5-524 · J.A.                            Figura 49: CZ-16-225  · J.A.                
 
Alguns d’aquests estris presenten certa coloració vermella 
(figs. 48 i 49) que només amb observacions ulteriors amb 
microscopi en podria ser establert l’origen. Aquesta 
coloració vermella és encara més evident en el cas del 
cinquè element (de l’estructura amb inhumació i motlle de 
sorrenca E-18; fig. 50) que per la seva morfologia hem 
anomenat percussor. 
 
  

                                                                                                                                  Figura 50: CZ-18-32 · J.A. 
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4.4  La indústria òssia   
       

    Dels 202 fragments de fauna que es van trobar al jaciment del bronze inicial i del ferro II 
de Camp Cinzano se’n van trobar dos que havien estat treballats. El primer consisteix en un 
punxó d’os d’11,5 cm de llargada i 1,5 de diàmetre fet a partir d’una tíbia d’ovicàprid41 (fig. 
51). La diàfisi presenta un tall en diagonal que acaba en una punta aguda i polida.  
    L’altre és un fragment d’os pla indeterminat de 5,2 per 3,2 cm que presenta una cara 
treballada amb un tènue acanalament longitudinal i una perforació cilíndrica de 2 mm de 
diàmetre, la qual cosa fa pensar que podria haver tingut 
un caràcter ornamental (fig. 52). 
     
 
 
 
 
 
                                 Figura 51: Punxó d’os CZ-15-62 · J.A.                                   Figura 52: Penjoll d’os CZ-5-699 · J.A.     

                                                                                   
4.5   El materials de construcció 
     
4.5.1  Els materials de construcció del bronze inicial     
 
    El 30 materials coordenats en argila cuita representen només l’1,5 % del total 
d’arqueofactes. Tanmateix cal tenir en compte que algunes d’aquestes restes es van trobar 
fragmentades i aplegades en un mateix estrat i se’ls va donar un sol número a tots els 
fragments que es van determinar com a provinents d’un mateix cos constructiu, amb la qual 
cosa la representativitat pujaria fins al 4,5 %. De tota manera, aquesta forquilla de 
representativitat entre l’1 i el 5 % és suficient per testimoniar l’existència d’arquitectura 
domèstica en terra i segurament es pot convenir que aquest nombre de restes (molt baix en 
comparació a la ceràmica) són el resultat de reparacions puntuals en els hàbitats i no de la 
seva amortització definitiva. 
    Aquest tipus de construcció està àmpliament documentat en jaciments del mateix període 
cronològic de la depressió prelitoral catalana el més ben estudiat dels quals és el complex 
de Can Roqueta a Sabadell. A partir de l’estudi dels materials constructius en terra del 
jaciment vallesà42 hem pogut caracteritzar preliminarment les argiles cuites de Camp 
Cinzano i n’hem distingit grosso modo dos grups: 

1. Els fragments d’argila cuita irregular i què probablement provenen de les parts 
estructurals dels hàbitats (o espais de funció indeterminada amb coberta aèria). 

2. Els fragments provinents d’elements d’ús domèstic i/o de producció relacionats amb 
estructures de combustió. 

 
    4.5.1.1 Els fragments de primer grup (elements estructurals) han estat trobats en 
estructures de l’agrupació sud (E-16), sud-est (E-23 i E-24), el gran retall E-5 i a E-7 de 
l’agrupació nord. D’això es pot inferir la presència d’estructures d’habitació a l’entorn 

                                                 
41 Informació subministrada per Eva Orri. 
42 GARCIA, E., LARA, C.; 1999 
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immediat d’aquestes estructures. La majoria pertanyen a fragments irregulars però també hi 
ha alguns exemples amb una de les cares allisades (que seria una de les parts de l’exterior o 
bé de l’interior), amb impromtes d’elements vegetals (que denoten la construcció de la paret 
mitjançant l’aplicació del fang seguint una ànima vegetal) i algun element que podria ser 
considerat com a tovot.  
    La tècnica de construcció més àmpliament documentada a Camp Cinzano és la de la terra 
pastada (fig. 53), és a dir mitjançant l’aplicació directa d’argila i palla a la construcció sense 
l’ajut de motlles (tovot) ni d’encofrats (tàpia).  
 

   
Figura 53: Fragments constructius de terra pastada d’E-5, E-16 i E-23 respectivament. · J.A. 

     
    Alguns d’aquests elements presenten 
un allisament convex que podria 
correspondre a una de les parts exteriors 
modelades (fig. 54), com per exemple 
les motllures de les portes o tal vegada a 
elements de mobiliari interior. 

           Figura 54: Elements convexos d’E-23 i E-24 resp.    · J.A. 
 
    La tècnica anomenada mixta, que combina 
l’aplicació de terra pastada amb l’ajut d’un 
entramat vegetal, es troba en un sol exemple a E-
24 (fig. 55). Són tres fragments consecutius que 
per bé que no mostren impromtes d’encanyissat (és 
a dir: sense elements d’unió horitzontal) sí que 
mostren una adaptació a una sèrie d’elements (tres 
com a mínim) disposats longitudinalment d’un 
diàmetre de 8 mm cada 1,5 cm. El gruix d’aquests 
elements varia des d’1,5 a 2,5 cm. 

      Figura 55: Impromtes vegetals a E-24. · J.A. 
     
    Finalment, en l’apartat d’elements 
estructurals verticals, hi ha dos 
exemples de fragments d’argila 
endurida amb un recobriment similar 
a una capa pintada de calç (fig. 56) a 
E-16 i E-23.  

                                                                             Figura 56: Fragments amb recobriment pintat d’E-16 i E-24.   J.A. 
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  Només es va trobar un element que podria ser considerat 
com un tovot, en aquest cas d’argila no cuita (per la qual 
cosa no en va ser possible la conservació sencera) i en 
forma trapezoïdal a l’estructura E-743, curiosament en el 
mateix estrat que el crani de l’individu infantil.  Aquest 
mòdul, de cares planes però angles arrodonits media 34 x 
23 x 9 cm. Es considera que aquest tipus de mòduls de 
caires arrodonits i forma trapezoïdal estan pastats a mà 
sense l’ajut de motlle i també té paral·lels en els contextos 
del bronze inicial de les planes del Vallès44. 
 
 
 

       Figura 57: Tovot d’E-7. · J.A. 

 
    4.5.1.2   Els fragments del segon grup (d’ús domèstic i/o de producció relacionats amb 
estructures de combustió) han estat trobats a les sitges de l’agrupació sud E-14, E-16 i al 
gran retall E-5. La major part dels elements d’aquest grup presenten una cara perfectament 
allisada i de coloració grisa mentre que la resta del fragment (de 2 a 3,5 cm de gruix) 
presenta una rubefacció intensa (fig. 58 i 59). Altres elements, tot i que plans, no estan tan 
curosament allisats i combinen l’argila amb graves (fig. 60). Tots aquests elements es poden 
relacionar amb estructures de combustió que haurien estat situades a l’interior de les 
cabanes per bé que es insegur discernir-ne una funció culinària o productiva. 

    
                                                         Figura 58: Argiles cuites allisades d’E-5 · J.A. 
 

           
                 Figura 59: Argiles cuites allisades d’E-16 · J.A.                                           Figura 60: Argiles cuites d’E.14. · J.A. 
 
 
 
 
                                                 
43 V. supra p. 31 i planta i secció d’E-7. 
44 GARCIA, E., LARA, C.; 1999, pàg. 197 
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4.5.2  Els materials de construcció romans 
 
    Els materials de construcció de tradició romana de Camp Cinzano es redueixen a la 
presència de 3 elements (fig. 61): Un fragment triangular de tègula del forn E-19 (de 10 x 
10 x 2,5), un fragment de tègula aproximadament rectangular i amb acanaladura a prop de 
la vora (de 16 x 14 x 2,3 cm) i un fragment informe d’ímbrex (d’11 x 5 x 2,5 cm). Aquesta 
escassetat de materials però, en una estructura tan vasta com E-22 no permet inferir la 
presència immediata d’una construcció de tipus romà sinó en una reutilització 
indeterminada d’aquests materials portats d’algun altre lloc pròxim. 
 

          
                       Figura 61: Fragment de tègula d’E-19, i fragments de tègula  i ímbrex d’E-22.  · J.A. 
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5. Conclusions                                                                                 
 
     La intervenció de 2004-05 al camp de l’antiga fàbrica Cinzano de Vilafranca del Penedès 
ha permès treure a la llum com a mínim part d’un assentament a l’aire lliure �sense atrevir-
nos a parlar de vilatge o poblat� de l’edat del bronze inicial, datable grosso modo en 
cronologia calibrada entre el segles XIX i el XVI aC45. La caracterització integral de 
l’assentament ens arriba truncada a la nostra època a causa de la impossibilitat de verificar la 
manca d’altres troballes de restes subterrànies en els rebaixos de 1952-53. Si hem de creure 
la bibliografia al respecte46 en la part central del solar �la que fou rebaixada aleshores� 
només hi havia tres sepulcres i un anomenat fons de cabana però ja hem expressat els nostres 
dubtes sobre la metodologia de prospecció emprada47. En el plànol general de la prospecció 
de 2004-05 (supra pàg. 10) podem observar la situació de les estructures excavades per Pere 
Giró i la distribució de les aparegudes en aquesta campanya, així com els indrets prospectats 
amb resultat negatiu i els que manquen encara per prospectar. Tenint en compte totes 
aquestes circumstàncies (i el fet que el solar estigui circumscrit entre els rebaixos del 
ferrocarril al segle XIX i la carretera de Barcelona) som de l’opinió que no és descabellat 
pensar que l’assentament del bronze inicial podia haver-se estès una mica més a l’oest, 
encara que potser sense acabar d’ocupar la cinquantena de metres lineals que manquen fins 
als sepulcres de fossa neolítics i en cista paradolmènica del bronze antic.  
    D’altra banda, se’ns fa agosarat discernir si l’assentament del bronze inicial es va establir 
en aquest indret cercant deliberadament la proximitat a un recinte que ja tenia caràcter 
sepulcral (en el supòsit que alguns d’aquests enterraments mantinguessin estructures de 
senyalització externa com podien ser lloses-estela o certa acumulació tumulària) o bé aquest 
caràcter ja havia desaparegut. 
    Tenint en compte aquestes mancances d’origen contemporani així com les mancances que 
imposa aquest tipus de jaciment en què les parts aèries han desaparegut i només podem 
disposar de la reconstrucció de les activitats i els objectes que han quedat segellats sota la 
superfície, tractarem de �manllevant les paraules de Carandini� “relatar models de realitat 
tan concretament com sigui possible”48. 
    L’assentament de Cinzano es va establir doncs, a propòsit o no, a uns 50-60 metres a 
llevant de les estructures funeràries, en una zona ampla i gairebé plana d’argiles quaternàries 
ben aptes per al conreu, de pendent suau (3 %) vers el sud-est, a una cota mitjana de 220,5 
msnm i a mig camí (400 m) del capdamunt de l’elevació de terreny més pròxima, al nord-
oest (en el seguit de turons que marquen la divisió de la conca del riu Foix i la de la riera de 
Canyelles i on ara hi ha el nucli de Vilafranca), de 235 msnm, i el punt més proper (480 m) 
de la riera de Vallmoll, al sud-est, a 209 msnm. Des del cim d’aquest turó pròxim del nord-
oest es podien veure, més enllà de la riera de Llitrà, les columnes de fum i potser les cabanes 
de l’assentament coetani de Mas d’en Boixos-1 (avui en dia a Pacs del Penedès) situat 3,2 km 
a l’est, mentre que des de Cinzano no caldria pujar a cap turó per veure les de l’assentament 
de la Girada (a Vilafranca mateix), situat a poc més de 900 metres al sud-oest. El possible 
nucli del bronze inicial dels Cirerers (si és que es pot parlar de nucli en el cas d’una 
estructura d’extracció d’argiles amb una fossa amb inhumació adjacent), estava en el mateix 
                                                 
45 Al moment present, abril de 2008, les dues datacions radiocarbòniques de què disposem (E-16 i E-7) 
indiquen un ventall cronològic al 95,4 % entre 1886 i 1520 cal BC. Òbviament cal tenir present la possibilitat 
que noves datacions (com la que està en procés al laboratori de la UB sobre una mostra de la inhumació d’E-
18) podrien ampliar aquests marges tan a l’alça com a la baixa.  
46 GIRÓ, 1954. 
47 Supra, pàg. 8. 
48 CARANDINI, A.: Storie dalla terra, 1991. 
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vessant suau entre en turó i la riera, a 550 metres al nord-est. Més enllà, a 28 km al nord-
nord-est, el massís de Montserrat era la referència geogràfica més singular del paisatge. 
    No sembla, a la vista de la distribució de les estructures i els espais estèrils prospectats que 
les envolten, que pugui parlar-se de Cinzano com d’un assentament dispers (la qual cosa no 
vol dir en absolut que pugui parlar-se de protourbanisme) sinó d’un espai, que combinaria 
algunes estructures aèries d’hàbitat i de producció amb una desena (potser més) d’estructures 
subterrànies d’emmagatzemament, concentrat en una àrea d’uns 50 metres de diàmetre (la 
distància màxima entre les dues estructures més distants és de 46 metres). En aquesta 
concentració (que podem suposar destruïda en part en el seu vessant oest) el lloc central 
l’ocupa el gran retall E-5, el qual hem interpretat com a punt d’extracció de matèria primera 
per a la construcció d’habitatges en terra pastada i que després fou reomplert de terres 
orgàniques i deixalles fins a certa cota per a ser reaprofitat com a lloc de producció 
indeterminat49, com semblen indicar les tres restes de llar de foc en el mateix nivell d’ús, si 
no ja com a habitatge. 
    L’extensió que ocupen les estructures de l’assentament fa 46 metres de nord a sud i 20 
metres d’est a oest, tenint present que la part oest està tallada pels rebaixos abans esmentats. 
Semblen distribuir-se, no aleatòriament, sinó en una mena d’agrupacions: L’agrupació sud 
(d’oest a est: E-18, E-16, E-15 i E-14); l’agrupació sud-est, al voltant de l’altre retall per a 
extracció d’argiles E-23 (i que inclou E-24, E-25 i el retall de funció indeterminada E-21); el 
gran retall abans descrit E-5 és al centre d’aquesta extensió i més amunt hi ha l’agrupació 
nord amb quatre estructures més (de sud a nord: E-11, E-10, E-6 i E-7).  Ara bé, a banda dels 
dos grans retalls no es perceben àrees especialitzades i tampoc es pot considerar que aquestes 
agrupacions siguin sincròniques sinó sembla que l’assentament va creixent amb predilecció 
per ocupar certes àrees concretes mentre en deixa d’altres lliures, com per exemple els 12 m. 
entre E-11 i E-5 i els 10 m. entre E-5 i E-21.  
    A partir de les estructures amb material constructiu amortitzat (E-16, E-14, E-23, E-24 i E-
5) es pot inferir que les cabanes construïdes amb un entramat vegetal i terra pastada es devien 
trobar en el seu entorn més o menys immediat, que correspon amb la meitat sud de 
l’assentament. En canvi, encara que escàs, l’únic material modular (tovot) s’ha trobat a E-7, 
l’estructura situada més al nord, la qual cosa permet plantejar la hipòtesi que l’assentament 
va experimentar una certa evolució en el temps: la construcció d’algun nou hàbitat en espais 
prèviament no ocupats acompanyat d’un canvi de tècnica constructiva. Vegem ara quines 
dades poden donar suport a aquest plantejament. 
    Les dues datacions radiocarbòniques de què disposem fins al moment afavoreixen la 
opinió que la diacronia de l’assentament pot abastar com a mínim mig segle: El bòvid d’E-
16, a l’agrupació sud, va donar un resultat de 3450 ±40 BP (que ens situa entre 1540 aC  i 
1460 aC en cronologia no calibrada) mentre que la inhumació infantil d’E-7, a l’agrupació 
nord, va donar 3333 ±35 (que al seu torn ens situa entre 1418 aC i 1348 aC en cronologia 
convencional). Dit d’una altra manera, és altament probable que E-16 s’hagi amortitzat com a 
mínim 42 anys abans que E-7.  
    Amb el calibratge d’aquestes datacions, els pics de màxima probabilitat (moda màxima de 
distribució de probabilitat) estan separats per 137 anys: E-16 dóna 1747 cal BC (amb el 
màxim interval, del 29,2 %, entre 1779 cal BC i 1730 cal BC) mentre que E-7 dóna 1610 cal 
BC50. Ara bé, la complexitat de les dades calibrades fa que, prenent els intervals màxims, les 
dues datacions s’arribin a solapar: E-16 al 95,4 % 1886-1655 cal BC i E-7 al 95,4 % 1700-
1520 cal BC. 
                                                 
49 Supra pàgs. 23 i s. 
50 No hem tingut encara accés als detalls de l’informe d’aquesta segona datació, amb la qual cosa no podem 
especificar-ne els intervals de probabilitat.  
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    D’altra banda, s’ha plantejat una hipòtesi a partir de la presència relativa de fragments 
rugosos en el registre i la seva correlació amb les formes dels bols carenats51 que de ser certa 
afavoriria l’explicació de l’evolució espacial de l’assentament que es planteja a partir de les 
restes de material constructiu. 
    D’aquesta manera, el nucli primitiu de l’assentament estaria localitzat a l’entorn de 
l’agrupació sud-est, on E-23 seria el primer retall per la consecució de matèria prima per la 
construcció del primer establiment que seria paral·lel a l’adequació dels camps adjacents per 
al conreu. Més tard, l’assoliment dels primers excedents agraris implicaria la construcció dels 
primers graners subterranis al voltant d’aquest primer nucli situat al sud, alguns dels quals 
(E-24 i E-25) amortitzen el primer retall E-23. L’assentament creixeria, tal vegada estimulat 
pels nous contactes extragrupals que el mercadeig dels seus excedents agraris hauria facilitat 
(a través de rutes que s’han diversificat des del calcolític i que afavoreixen la circulació 
d'idees, estils ceràmics i potser fins i tot els artesans mateixos52) i aviat es requereix nova 
matèria prima per a la construcció de noves cabanes. S’obre la mina a l’aire lliure E-5 que 
després es converteix en un espai de treball que, amb l’obertura de nous camps més al nord 
alhora que continua l’explotació dels del sud, acabarà convertint-se en el centre d’un 
assentament que manté una petita cabanya de bous (que han estat presents des del principi i 
dels quals se n’aprofita la força de treball per als treballs al camp i els productes carnis i 
làctics derivats), ovelles (llana, carn, llet, pell), alguna cabra i algun porc (carn, pell) a més 
d’algun gos que ajudaria en les tasques de pasturatge53, alhora que incorpora les activitats 
artesanes metal·lúrgiques que li permeten el bescanvi dels seus excedents agraris. Això 
implicaria relacions de comerç amb grups d’economia més preponderantment ramadera i, si 
no directament amb accés al jaciments metal·lífers, sí amb accés a estris amortitzats aptes per 
la refosa. En aquest context, on l’agricultura és la base de la subsistència de la comunitat, els 
enterraments troben el seu lloc dins l’àmbit mateix de l’assentament, en espais que havien 
servit per emmagatzemar cereals, en aquest cas en les estructures més distants al centre i que 
marcarien el límit entre la zona d’hàbitat i la zona de conreu: E-6, E-7 i E-18. No podem 
conèixer les causes de l’abandó de l’assentament en aquest estadi, però es pot suposar a priori 
que l’esgotament del sòl (sotmès a agricultura intensiva) hauria minvat la producció i 
aconsellat als líders de la comunitat d’anar a cercar noves terres conreables.  
    La zona en sentit ampli no tornaria a ser ocupada �almenys pel que sabem fins ara� fins 
mig mil·lenni més tard en l’assentament de la primera edat del ferro dels Cirerers54 i, al lloc 
mateix de Camp Cinzano, fins les darreries de l’època ibèrica. 
 
    Som conscients que aquest relat hipotètic és de difícil verificació en la seva dimensió 
espaciotemporal però tots els seus punts parteixen de dades reals que situen l’assentament del 
bronze inicial de Camp Cinzano dins l’horitzó cronocultural dels assentaments agrícoles en 
zones planes i cotes relativament baixes de la depressió prelitoral catalana, bàsicament en el 
corredor natural que baixa dels Pirineus i, a través del Vallès, arriba fins el Penedès. 
Concretament a l’Alt Penedès, altres assentaments del mateix ventall cronològic en sentit 
ampli han estat documentats al Pou Nou (Olèrdola) i al Pujolet de Moja (Vilafranca del 
Penedès) apart dels prèviament esmentats de la Girada, els Cirerers (ambdós a Vilafranca) i 
el que ha donat fins al moment el major nombre de restes a Mas d’en Boixos-1 (Pacs del 
Penedès).    

                                                 
51 Supra pàgs.73 i s. 
52 MARTÍN CÓLLIGA, A. 2003, pàg 100. 
53 ORRI, E. Annex 2 d’aquesta memòria. 
54 FELIU, JM. 2002. 
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    No podem saber quantes de les 8 sitges d’emmagatzematge funcionaven sincrònicament (a 
banda de les que poden haver desaparegut), ni la quantitat de la població que havia de 
sustentar ni, per tant, la capacitat real d’estucatge d’excedents però hem calculat que el 
volum mitjà (conservat) d’aquests graners és de 1288 litres, a la qual cosa, si suposem un 
arrasament de la superfície en un 5-10 % donaria un volum mitjà real d’al voltant dels 1350 
litres, cosa que la situa dins del cànon de la capacitat d’emmagatzematge  per estructura dels 
assentaments més extensos i ben coneguts de la zona prelitoral, Mas d’en Boixos-1 (1248 
litres) i Can Roqueta II (1428 litres)55. Les formes de les sitges (el·lipsoïdals, de tendència 
esfèrica i troncocòniques així com la forma de reemplenar-les un cop amortitzada la seva 
funció primària també troben paral·lels en aquests dos jaciments. 
  La indústria lítica residual i en tendència a la desaparició, així com la poca indústria òssia 
també són trets característics del període.  
    El parament ceràmic, si bé pot ser majoritàriament de producció local, mostra 
característiques de forma i decoratives56 que l’assimilen a la de les vaixelles que circulen per 
tota la zona dels Pirineus orientals des del bronze antic. En una comparació preliminar amb el 
jaciment de Mas d’en Boixos-1 observem que hi ha una majoria de trets similars 
(decoracions incises, cordons llisos i incisos, llengüetes i mugrons, formes ovoides i 
cilíndriques a més de les globulars, alguns acabats agrumollats, etc.) però també algunes 
petites diferències com ara la major presència de carenes altes a Camp Cinzano, la menor 
proliferació de vasos hemisfèrics, o la major incidència de llengüetes a la panxa (com a 
element de prensió) que a Mas d’en Boixos-1 (on se solen substituir per nanses horitzontals), 
o la presència de cordons paral·lels incisos (encara que només els hem trobat en fragments 
informes) com a decoració exterior de grans vasos, característiques que en certa manera 
semblarien apropar el conjunt ceràmic de Camp Cinzano al de Can Roqueta (a Sabadell, 
Vallès Occidental, situat a 42 km en línia recta).  
    L’evidència de treballs metal·lúrgics incipients és, però, la característica que apropa més 
Camp Cinzano al jaciment del Vallès i el distingeix, almenys en l’estat actual de la 
investigació, del de Mas d’en Boixos-157. El motlle de sorrenca CZ-18-18, així com el punxó 
de secció quadrada, serien indicadors que aquesta activitat metal·lúrgica a l’assentament de 
Cinzano podia produir els seus propis objectes de prestigi (el tipus de punyal que es devia 
fabricar amb el motlle ha estat trobat majoritàriament en contextos de cova o bé sepulcrals58) 
i segurament també eines �encara que no n’hi ha evidència en el registre�  i és indicadora 
de la incorporació en l’assentament d’artesans59 provinents d’àrees on la metal·lúrgia del 
bronze estava més consolidada.  
    El món funerari de què hi ha constància a Camp Cinzano consisteix en dos enterraments 
primaris i un de secundari (l’individu infantil d’E-7) en graners subterranis amortitzats, en un 
fenomen conegut des de la plana de Vic (a l’Institut de Manlleu60) fins al Penedès (Mas d’en 
Boixos-1 a Pacs, Els Cirerers a Vilafranca) passant pel Vallès (Can Filuà a Santa Perpètua de 
la Mogoda, Can Roqueta II a Sabadell). Ja no s’enterra com en el sepulcre 1 (cista 
paradolmènica) ni s’hi cerca la proximitat sinó que les inhumacions es realitzen dins de 
l’àmbit de l’assentament, sense aixovar de cap mena i amb disposicions no exactament iguals 
(l’individu adult d’E-6 fou disposat en decúbit lateral dret i després es deixà la fossa sense 
colmatar, circumstància que pogué afavorir la desaparició d’algunes parts esquelètiques per 

                                                 
55 BOUSO et alii, 2004, pàg 83. 
56 Supra pàgs 71 i s. 
57 BOUSO et alii, 2004, pàg 89. 
58 Supra pàg 118 
59 MARTÍN CÓLLIGA, A. 2003 pàg. 101. 
60 CRUELLS, W.; MOLIST, M.; 1990. 
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agents carronyaires61, mentre que l’individu subadult/a d’E-18 fou col·locat o deixat anar des 
de la superfície62 en decúbit supí i la descomposició del cadàver es produí en espai 
colmatat63). De l’individu infantil d’E-7 només se’n va trobar el crani, amb la qual cosa o bé 
es tracta d’un enterrament secundari o bé també es va deixar oberta la fossa durant prou 
temps per a que la resta de parts esquelètiques desapareguessin de la mateixa manera que a 
E-6.  
    A manca d’una datació de l’individu del sepulcre excavat per P. Giró seria possible 
relacionar-lo amb l’assentament i atribuir-ne la singularitat a una diferenciació social que 
requeriria un tractament diferent del líder o “gran home” respecte del comú de la població, la 
qual podia ser dipositada a les sitges un cop amortitzades, però ja s’ha referenciat abans64 que 
la presència de la punta de fletxa de coure arsenicat així com les característiques de la tomba 
l’aproximen més aviat a un moment del bronze antic mentre que les característiques i les 
datacions ràdiocarbòniques situen l’assentament en els moments finals del bronze antic i en 
el bronze mitjà.  
    Amb tota la prevenció necessària i sobretot amb la mancança encara de conèixer la datació 
de l’individu subadult d’E-18, el mode d’enterrament en graners subterranis reutilitzats ens 
sembla que s’ha de deslligar d’aquell altre en fossa excavada ad hoc, amb la protecció de 
grans lloses de pedra en forma de cista i amb presència d’aixovar, i cercar-ne l’origen en 
possibles canvis de mentalitat en el si d’aquestes comunitats fonamentalment agràries de les 
planes prelitorals, potser produïts per una manera diferent de relacionar-se amb el medi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61 Annex 1. 
62 Supra pàg 48 
63 Annex 1. 
64 Supra pàg 10 
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Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
 

    CAMP CINZANO és un jaciment situat a l’est del nucli de Vilafranca del Penedès, 
en un solar comprès entre la línia de ferrocarril de Tarragona a Barcelona i l’avinguda 
de Barcelona. Ha donat un total de 14 estructures prehistòriques compreses a l’horitzó 
cronològic del bronze inicial: 10 sitges (tres de les quals amb inhumacions), un forn i 
tres estructures tipus gran retall de funció indeterminada. 
 
 
METODOLOGIA  
 
En primer lloc s’ha procedit a la neteja del material bàsicament en sec per a procedir a 

la seva reconstitució i siglada per així poder realitzar l’estudi antropològic. 

A continuació s’ha calculat el grau de preservació de les restes òssies a partir del càlcul 

de l’índex de preservació (Alesan, 1990 i  Walker i col·laboradors, 1988). Aquest índex 

indica la representativitat de les peces esquelètiques en la totalitat de l’individu però, en 

cap cas, l’estat de conservació de les restes. El primer d’ells, IP1,  fa referència als ossos 

llargs; el segon, IP2, considera a més les cintures escapular i pelviana; per últim, IP3, 

inclou també el crani. 

En aquest punt s’ha procedit a la determinació de l’edat i sexe dels diferents individus. 

 

Determinació de l’edat  

Individus subadults- En estudis de poblacions antigues s’entén com a individus 

subadults aquells que no han completat el seu creixement i, per tant en les seves restes, 

s’hi poden observar diferents graus de desenvolupament. Per a la determinació de la 

seva edat s’han tingut en compte els patrons establerts per Alduc-Le Bagouse (1988) i 

Stloukal i Hanáková (1978), així com les consideracions de Ferembach i col·laboradors 

(1980) i Krogman i Iscan (1986). En tot cas, quan no es poden prendre mesures i fer ús 

dels patrons establerts, s’ha considerat el grau de desenvolupament i d’ossificació de les 

restes esquelètiques cranials i postcranials.  

 
Individus adults- En les restes cranials s'ha observat el grau de sinostosi de les sutures 
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seguint els criteris de Masset (1982) i Meindl i Lovejoy (1985). Pel que fa a l'esquelet 

postcranial, en alguns casos s'han usat criteris relacionats amb els canvis morfològics de 

la superfície auricular (Lovejoy et al., 1985), de la símfisi púbica (Krogman i Iscan 

1986), de la superfície costal (Krogman i Iscan 1986) i del grau de sinostosi dels ossos 

llargs (Brothwell, 1987; Testut i Latarjet 1990).  

 

L'estudi dental també ha contribuit a l’estimació de l'edat dels individus del grup. En 

individus subadults s'ha tingut en compte el grau de desenvolupament dental (Crétot 

1978; Ubelaker 1989) i en els adults s'ha analitzat el desgast de totes les peces dentals, 

seguint les taules de Brothwell (1987) i de Pot i Perizonius (Bouville et al., 1983). 

 

Pel diagnòstic del sexe s'han emprat els criteris clàssics de Bass (1971), Ferembach et 

al. (1980), Krogman i Iscan (1986), Martin i Saller (1957) i d’Olivier (1960) per a les 

diferents peces esquelètiques tenint en compte la seva robustesa, grandària i relleus 

musculars. També s'han usat funcions discriminants pels ossos llargs de les extremitats 

(Aleman et al., 1997). 

L'antropometria dels elements ossis trobats al jaciment s'ha fet emprant les mesures 

clàssiques citades per Martin i Saller (1957), tant per a les restes cranials com per a les 

postcranials. La determinació de l’estatura s'ha realitzat a partir dels ossos llargs. En 

aquest cas, com que la població és d'origen mediterrani, s'ha fet segons les fórmules de 

Pearson citades a Olivier (1960), tenint en compte el sexe dels individus. També s'han 

tingut en compte els criteris secundaris a partir d'altres mesures de la tíbia (Polet et al., 

1991) i, posterioment, la talla per les fórmules de Pearson. 

Els resultats obtinguts es compararan amb les sèries contemporànies següents: 

- Can Ballarà (Terrassa, Vallès Occidental). (Armentano, 2002), un individu. 

- Can Filuà (Santa Perpetua de la Mogoda, Vallès Occidental) (Armentano, 

2000), dos individus.  

- La Serreta (Rubí, Vallès occidental) (Alesan et alli, 1998), un individu. 

- Mas d’en Boixos (Pacs, Alt Penedès) (Alfonso et alli., 2002), dos individus. 

 

Pel que fa a l'estudi de la dentició s'ha seguit la nomenclatura utilitzada per la FDI 
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(Fédération Dentaire Internationale). Cada peça es reconeix amb un número de dos 

dígits. El primer dígit fa referència a l'hemimandíbula, començant a comptar pel 

maxil·lar dret i, seguint el sentit de les busques del rellotge, de manera que s'acaba a la 

mandíbula dreta; el segon dígit defineix la peça dins l'hemimandíbula, començant per la 

primera incisiva i acabant per la darrera molar. Quan és possible es mesuren dues 

dimensions de cada dent: l'amplada mesio-distal i la vestíbulo-lingual (Moores, 1957). 

Utilitzant aquestes mesures es pot calcular l'àrea, el mòdul i l'índex de la corona 

(Prakash, Kaul i Kanta, 1979). 

 

En aquest estudi també s’han documentat aquelles variables morfològiques discretes, 

caràcters no mètrics, que han estat observades tant a l’esquelet cranial (Hauser i 

DeStefano, 1989) com postcranial (Brothwell, 1987). Els caràcters morfològics discrets 

o epigenètics tenen un component genètic important i, per tant, són útils per establir 

relacions familiars o poblacionals. 

 

Per últim s'han determinat diverses patologies òssies, les quals es diagnostiquen a partir 

de l'observació directa de l'os. Pel que fa a l'estudi dental s'han considerat patologies 

orals com ara la càries, les pèrdues dentals i el retrocés alveolar. També s'han analitzat 

alteracions com les hipoplàsies, el dipòsit de càlcul i les anomalies morfològiques. 

 
 
ESTUDI ANTROPOLÒGIC 

CZ’04-6 

La conservació d’aquest individu no és massa bona. La superfície dels ossos està 

erosionada i no es conserva pràcticament cap epífisi d’os llarg. Alhora els seus índexs 

de preservació són dolents. L’índex IP1, que representa les extremitats, té un valor de 

50% ja que només es conserven les extremitats inferiors. En quant a IP2=42.11% té un 

valor inferior ja que es conserva part de la cintura pelviana i res de la escapular. Per 

últim l’índex IP3, que representa l’esquelet complert, té un valor de 50%. La part més 

ben conservada és el crani. 

L’individu fou enterrat probablement en decúbit lateral dret recolzant l’esquena a la 

paret de l’estructura. En descomposar-se probablement va bascular endavant de manera 

que s’observa la pelvis per la seva norma posterior. Segurament aquest moviment va fer 
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que es desplacés també l’extremitat inferior esquerra que es troba moguda respecte la 

seva articulació amb la pelvis. Tots aquests moviments s’expliquen a partir d’un 

enterrament en espai sense colmatar. El que no està tan clar és el perquè no es conserva 

ni una peça de les extremitats superiors i molt poques del tòrax. El crani hauria quedat 

en la seva posició inicial. 

 

 
 

Es tracta d’un individu de sexe masculí i de 25-35 anys, edat estimada a partir del grau 

de desgast dental. 

Les seves dades antropomètriques es donen a continuació. 

Crani E-6 
Longitud màxima 171 
Amplada màxima 137 
Amplada frontal mínima 91 
Amplada frontal màxima 125 
Amplada biastèrica 105 
Longitud po-ast (D) 40 
Longitud po-ast (E) 50 
Altura auricular (D) 117 
Altura auricular (E) 124 
Altura de la volta 105.35 
Arc transversal 294 
Arc sagital total 351 
Arc sagital frontal 127 
Arc sagital parietal 114 
Arc sagital occipital 110 
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Arc sagital escama occipital 55 
Corda sagital total 124 
Corda sagital frontal 111 
Corda sagital parietal 104 
Corda sagital occipital 92 
Corda sagital escama occipital 53 
Corda transversal 117 
Altura de la mastoide (E) 29 

 
Índexs Cranials  
Cefàlic 80.12 
Altura-amplada 76.9 
Altura-longitud 61.61 

 
 

Es tracta d’un individu braquicrani (crani arrodonit), tapicrani (crani baix respecte 

l’amplada) i ortocrani (crani d’alçada mitjana respecte la longitud). 

 

 

Mandíbula  
Amplada bigoníaca 100 
Altura branca mandibular (E) 58 
Amplada branca mandibular (D) 28 
Amplada branca mandibular (E) 27 
Longitud mandíbula  104 
Angle mandibular 134° 
Amplada símfisi mandibular 18 
Altura a nivell forat mentonià (D) 34 
Altura a nivell forat mentonià (E) 31 
Amplada nivell forat mentonià (D) 18 
Amplada nivell forat mentonià (E) 15 
Altura M1 (D) 29 
Altura M1 (E) 28 
Amplada M1 (D) 14 
Amplada M1 (E) 17 
Altura M2-M3 (D) 24 
Altura M2-M3 (E) 24 
Amplada M2-M3 (D) 16 
Amplada M2-M3 (E) 16 
Índex branca (E) 46.55 

 

 

Fèmur D E 
Perímetre subtrocantèric  96 96  
Φ antero-posterior subtrocantèric  25 26  
Φ transversal subtrocantèric  34  32 
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Índex platimeria 73.53 81.75
 

En quant a l’extremitat inferior els fèmurs són hiperplatimèrics i les tíbies 

platicnèmiques. Ambdues característiques van associades a un fort desenvolupament 

muscular de l’extremitat inferior. D’altra banda és una característica freqüent en 

poblacions prehistòriques. 

En no haver-hi extremitats superior no s’ha pogut fer una descripció de les mateixes. 

Tíbia D E 
Perímetre mínim  70 72  
Perímetre a la meitat  77  82 
Φantero-posterior forat nutrici  33  33 
Φtransversal forat nutrici  19  19 
Φantero-posterior a la meitat  30  31 
Φtransversal a la meitat  18  19 
Perímetre forat nutrici  87  88 
Índex cnèmic 57.57 57.57

 

 

Peroné D E 
Perímetre mínim  32 30  
Amplada epífisi inferior  24 -  

 

 

Estudi dental: la majoria de peces maxil·lars es trobaven sense suport ossi mentre que 

les inferiors es trobaven inserides en la mandíbula. En aquest darrer cas no s’ha observat 

ni retrocés alveolar ni fístules. Només s’ha observat la presència de càlcul dental en dos 

casos (2/31=6.45%) i la presència de càries en la peça 15 (segon premolar superior dret) 

(1/31=3.23%). En general l’estat de la superfície de l’esmalt ha dificultat l’observació 

d’alteracions de la superfície o canvis en la coloració. Així s’ha observat una hipoplàsia 

de l’esmalt dental de quatre peces observables (25%). 

A continuació es relacionen les mesures dentals. 

 

 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
Diàm. M-D 82 82 96 58 59 76 72 82 83  77 65 59 100 83 77 
Diàm. V-L 97 97 108 84 79 84 62 69 73  84 80 84 103 108 89 
                 

 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
Diàm. M-D 103 89 104 58 55 62 58 - 52 - 64 60 62 104 93 99 
Diàm. V-L 95 95 102 75 65 70 63 62 62 62 72 70 80 102 95 90 
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En quant a l’observació d’aguna alteració òssia aquest individu presenta en el parietal 

esquerre una erosió cranial de petites dimensions que podria haver-se ocasionat per una 

petita contusió o per un petit furúncul. 

 

 
 

El peroné esquerre presenta en l'extrem distal una lleu exostosi en una zona d’inserció 

muscular tractantـse d'una lleu entesopatia. No s’ha observat cap relleu semblant en la 

tíbia esquerra. Aquesta entesopatia va associada a la forta musculatura descrita a les 

extremitats inferiors. 
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CZ’04-7 

Individu representat únicament per fragments cranials molt malmesos (IP1=0%, 

IP2=0%, IP3=4.54%) i un fragment de costella.  

Respecte a l’estudi tafonòmic el crani es disposava en posició lateral dreta molt proper a 

la paret de l’estructura sense que es pugui saber si es tractava d’un cadàver dipositat en 

decúbit lateral dret o no. 

No es pot dir res respecte a la possible colmatació del cadàver posterior al seu dipòsit ja 

que no hi ha articulacions ni possibles moviments ossis que permetin fer una valoració. 

No s’ha pogut realitzar cap mesura en el crani. Tota la informació de l’individu s’ha 

extret de les set peces dentals, tres deciduals (55, 62 i 65) i quatre corones definitives en 

formació (11, 16, 26 i 27). 

  

 
 

Es tracta d’un nen d’entre dos i tres anys al que no se li ha pogut diagnosticar el sexe. 

 

 

189 
 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 
CZ’04-18 

Individu que té uns bons índexs de preservació (IP1=100%, IP2=84.21%, IP3=86.36%) 

però no tan bon estat de conservació, ja que a més d’un estat degradat de la superfície 

dels ossos, no es conserven epífisis, i en algun cas com en els ossos coxals, es fa difícil 

la seva atribució a un o altre costat. Aquest estat de conservació ha dificultat el 

diagnòstic d’edat i en el cas del diagnòstic de sexe, en tractar-se d’un individu subadult, 

n’ha dificultat la seva atribució. 

L’individu fou dipositat a l’estructura en decúbit supí amb l’húmer esquerre paral·lel al 

cos i l’avantbraç en 90°. L’extremitat superior dreta es troba flexionada sobre si mateixa 

amb la mà pràcticament tocant-se la cara, que es troba en norma lateral dreta. 

 

 

 
 

 

Les extremitats inferiors es troben en una posició molt forçada. Ambdues extremitats 

estan plegades sobre si mateixes; l’esquerra pràcticament en perpendicular a la longitud 

de l’individu, trobant-se el genoll a una cota superior a la resta de l’extremitat; i la dreta 
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en un angle aproximadament de 45° respecte el cos, probablement aguantada per la 

paret de l’estructura i també amb el genoll a una cota superior. La presència més 

elevada d’ambdós genolls confirma la posició forçada d’aquest individu. En l’estudi 

fotogràfic no es pot veure bé si la pelvis està tancada o oberta per explicar una mica més 

aquesta diposició tan peculiar del cadàver. En general sembla que totes les articulacions 

dels ossos (extremitats, mans, peus, columna vertebral i tòrax) suggereixen una 

descomposició del cadàver en espai colmatat.  

 

Individu molt gràcil a qui no se li pot atribuir un sexe, en primer lloc perquè falten les 

peces esquelètiques diagnòstiques i en segon lloc perquè la seva gracilitat no se sap si és 

conseqüència de la seva joventut o perquè es tracta d’un individu de sexe femení. Es 

tracta d’un individu jove amb una edat superior als quinze anys, ja que té formades 

completament les peces dentals definitives a excepció del tercer molar (Ubelaker, 1989) 

i d’entre 17 i 25 anys pel grau de desgast dental (Brothwell, 1987). Tanmateix, i com el 

desgast dental és molt lleu, és probable que es tractés d’un individu d’entre 15-20 anys 

d’edat, fet corroborat per les característiques morfològiques de l’esquelet postcranial. 

No s’ha pogut realitzar cap mesura cranial i només alguns perímetres i diàmetres en 

l’esquelet postcranial que es detallen a continuació. 

 

Húmer D E 
Perímetre mínim 38 38 
Diàmetre màxim al perímetre mínim  12 12  
Diàmetre mínim al perímetre mínim  11 11  

 

Cúbit D E 
Perímetre mínim 23 ـ 
Diàmetre màxim al perímetre mínim 7 ـ 
Diàmetre mínim al perímetre mínim 6 ـ  

 

Radi D E 
Perímetre mínim 27 26 
Diàmetre màxim al perímetre mínim  8 9  
Diàmetre mínim al perímetre mínim  8 7  

 

Fèmur D E 
Perímetre mínim 57 60 
Diàmetre transvers al perímetre mínim 17 17 
Diàmetre antـpost al perímetre mínim 19 19 
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Tíbia D E 
Perímetre mínim 56 - 
Peroné D E 
Perímetre mínim - 27 

 

 

No s’ha pogut calcular cap índex dental i les mesures que s’han pogut prendre no 

permeten fer una descripció tipològica de l’individu. 

 

L'estudi dental posa en evidència el bon estat de salut dental de l'individu, no presenta ni 

càlcul dental ni càries, i tampoc s’hi observa retrocés alveolar ni fístules. S’ha de 

recordar, però, que es tracta d’un individu jove. Si presenta en canvi, hipoplàsia de 

l’esmalt dental en bandes en les peces: 16 (primer molar superior dret) i 23 (canina 

superior esquerra). La presència d’hipoplàsia de l’esmalt dental en dues peces ( 2 de 17, 

11.76%) podria reflectir algun episodi febril o de creixement de l’individu. 

 

 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
Diàm. M-D  79 102 65 62 71 66 80 81 59 73 85 63 103 88  
Diàm. V-L  107 109 84 88 76 57 65 65 55 73 62 81 112 104  
                 

 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
Diàm. M-D  95 106 62 59 60 51 48 46 52 59 58 65 100 95  
Diàm. V-L  95 104 72 70 65 56 55 53 57 63 68 74 105 91  

 

 

Aquest individu no presenta cap alteració o patologia destacable. Cal fer menció de 

l’escoliosi esquerra d’etiologia desconeguda que presenta la columna vertebral tal i com 

es pot veure a la fotografia. A nivell de la dentició, les peces 33 i 43 (canines inferiors) 

presenten una rotació probablement deguda a la manca d’espai d’algunes peces dentals 

per emergir a la mandíbula. 

 

 

DADES  DE LA POBLACIÓ 

 

A cap individu s’ha pogut observar caràcters discrets o epigenètics per la manca dels 

elements ossis que els presenten i per l’estat de conservació dels diferents esquelets. 
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Es tracta de tres enterraments individuals en sitges en espai buit. Un  d’ells disposat en 

decúbit lateral dret i un altre en decúbit supí amb una posició molt forçada de les 

extremitats inferiors. En ambdós casos s’observa que les restes es dipositaren aprop les 

parets per recolzar el cadàver. Del tercer no se’n pot saber la seva disposició inicial a 

l’estructura per la seva escassa representativitat. 

Els tres individus corresponen a dos subadults de sexe indeterminat: un nen d’entre dos 

i tres anys i un noi d’entre quinze i vint anys, i d’un adult d’entre vint-i-cinc i trenta-

cinc anys i de sexe masculí. 

L’individu adult presentava uns índexs per les extremitats inferiors corresponents a una 

muscultura marcada degut a una forta activitat física. Així mateix és l’únic individu que 

presenta una petita patologia al crani: una erosió cranial possiblement originada per una 

contusió o per un furúncul. 

Si es comparen les dades de l’únic individu adult amb les d’altres poblacions s’observa 

que les mesures cranials es troben dins la variabilitat existent, mentre que els índexs de 

l’extremitat inferior té uns valors més petits denotant una musculatura més forta. 

En quant a les dades dentals només s’ha observat la presència d’una càries d’un total de 

59 peces definitives i tres deciduals. No s’observa càlcul dental i poques peces amb 

hipoplàsia de l’esmalt dental (3 de 21 peces) probablement degudes a episodis febril al 

llarg del creixement. 

En quant a l’estat de salut, és cert que vàren morir joves, però no sembla que fos una 

manca en l’alimentació, ni cap traumatisme, els causants de la seva mort. En tot cas la 

possible causa  probablement seria una malaltia aguda, que d’altra banda no deixa cap 

evidència òssia, la que va originar la seva mort. 
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Crani CZ’04-6 Can Filuà  Mas  Boixos  Can Ballarà  La Serreta 

Longitud màxima 171 179.67 183 185 187 
Amplada màxima 137  142 138 139 
Amplada frontal mínima 91  97 101 97 
Amplada frontal màxima 125   124 123 
Amplada biastèrica 105 113 115 102 111 
Longitud po-ast (D) 40   44  
Longitud po-ast (E) 50     
Altura auricular (D) 117   132 135 
Altura auricular (E) 124   127 135 
Altura de la volta 105.35    109.7 
Arc transversal 294 309 327 320 327 
Arc sagital total 351  374  392 
Arc sagital frontal 127 127.5 120.5 125 137 
Arc sagital parietal 114 133.5 130 132 130 
Arc sagital occipital 110 121 116.5  124 
Arc sagital escama occipital 55 69 65.67 100 79 
Corda sagital total 124  142   
Corda sagital frontal 111 109.5 115 110 122 
Corda sagital parietal 104 116.5 117.33 120 119 
Corda sagital occipital 92 99 99.5  101 
Corda sagital escama occipital 53 65 63 87 76 
Corda transversal 117  124 110  
Altura de la mastoide (E) 29   28  
Cefàlic 80.12 78.18   74.33 
Altura-amplada 76.9     
Altura-longitud 61.61     

 
Taula 1.- Mesures i índexs cranials de CZ’04-6 i d’altres poblacions. 
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 CZ’04-6 Can Filuà Can Ballarà La Serreta 

Amplada bicondília 100  119 116 
Altura branca mandibular (E) 58 56.5 54  
Amplada branca mandibular (D) 28 54.5 33.5 32 
Altura a nivell forat mentonià (D) 34 28 29 32 
Altura a nivell forat mentonià (E) 31 29 30  
Amplada a nivell forat mentonià (D) 18 11.5 12 12 
Amplada a nivell forat mentonià (E) 15 11.5 12  
Altura M2-M3 (D) 24 24.5 25 31 
Altura M2-M3 (E) 24 25 26 31 
Amplada M2-M3 (D) 16 15  15 
Amplada M2-M3 (E) 16 15.33 15 16 

 

Taula 2.- Mesures mandibulars de CZ’04-6 i d’altres poblacions. 
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 CZ’04-6 La Serreta Can Filuà Mas d’en Boixos 
 D E D E D E D E 

Fèmur          

Per. a la ½       87.89 86.14 
Per subtroc. 96 96     92.71 93.67 
Ø vertical del cap       44  
Ø ant-post. subtroc.  25 26 25 26 25 26 25.33 25.14 
Ø transv. subtroc.  34 32 35 35 33.5 34 32.89 33.14 
Ø ant-post. a la ½       28.89 28.71 
Ø transversal a la ½       27.33 26.86 
Í. platimeria 73.53 81.75 71.43 74.29 74.5 76 77.52 75.99 
         
Tíbia         
Per. mínim  70 72  83  80 78 76.12 76.25 
Per. a la ½  77 82     85.62 86.83 
Ø ant-post for. nutr.  33 33 37 38 40 41 34.89 36.2 
Ø transv. forat nutr.  19 19 25 25 23.5 24 22.78 23.80 
Ø ant-post. a la ½  30 31 34 34 36 35 33.12 32.83 
Ø transv. a la ½  18 19 23 23 22.5 22 21.75 21.67 
Per. forat nutr.  87 88 97 100   94.67 97.2 
Í. cnèmic 57.57 57.57 67.57 65.79 58.5 58.5 65.66 66.04 
         
Peroné         
Per. mín.  32 30  45  36 34.5 33.67 32.67 

 
Taula 3.- Mesures i índexs de l’extremitat inferior de CZ’04-6 i d’altres poblacions. 
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CZ’04 UE- 6  
 
Edat: 25-35 anys IP1= 50 %  
Sexe: masculí IP2= 42.11 % 
 IP3= 50 % 
 

frontal  
parietal (D/E)  
temporal (D/E)  
malar (D/E)  
maxil.lar (D/E)  
mandíbula  
occipital  
esfenoide  
  
  
costelles   
vèrtebres cervicals (2)  
vèrtebres dorsals (6)  
  
  
coxal (D/E)  
fèmur (D/E)  
ròtula (D/E)  
tíbia (D/E)  
peroné (D/E)  
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escafoide peu (D)  
I cuneiforme (D)  
II cuneiforme (D)  
  
I metatarsià (D/E)  
II metatarsià (D)  
III metatarsià (D)  
  
I falange proximal peu (D)  
  
3 metatarsians (E)  
2 sesamoideus peu (D)  
  
  
  
 
CZ’04 UE- 7  
 
Edat: 2-3 anys IP1= 
0 %  
Sexe: indeterminat IP2= 
0 % 
 IP3= 
4.54 % 
 
frontal 
parietal (D/E) 
temporal (D/E) 

 
  
 
 
 

 

CZ’04 UE-18   
 
Edat: 15-25 anys IP1= 
100 %  
Sexe: indeterminat IP2= 
84.21 % 
 IP3= 
86.36 % 
 
frontal  
parietal (D/E)  
temporal (D/E)  
malar (D/E)  
maxil.lar (D)  
mandíbula  
occipital  
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esfenoide  

  
  
 costelles (D/E) 
clavícula (D) vèrtebres 

cervicals (1) 
omòplat (E) vèrtebres 

dorsals (1) 
húmer (D/E)  
cúbit (D/E)  
radi (D/E)  
  
 fèmur (D/E) 
  
 tíbia (D/E) 
 peroné (D/E) 
  
 I metatarsià (E) 
 II metatarsià (E) 
 III metatarsià 

(E) 
III falange proximal mà (D) IV metatarsià 

(E) 
 V metatarsià (E) 
 I falange 

proximal peu 
(E) 

 II falange 
proximal peu 
(E) 

  
  
  
  
  
  
2 falanges proximals (D)  
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3 falanges medials (D)   

 

INFORME DE LA FAUNA RECUPERADA AL JACIMENT DE CAMP 
CINZANO, (VILAFRANCA DEL PENEDÈS, ALT PENEDÈS) 
 
 
 

Eva Orri 

Grup d’estudis paleoecològics i geoarqueològics. 

Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. 

Universitat de Barcelona 

 
 
 

INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 
 
 
    En aquest treball exposem els resultat de l’anàlisi de les restes faunístiques 
corresponents al jaciment del Camp Cinzano, situat a la població de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès), en les campanyes de 2004 i 2005. 
 
    El conjunt faunístic es troba distribuït en un total de 18 Unitats Estratigràfiques que 
corresponen a 11 sitges atribuïdes a  2 moments cronològics:  
 
10 estructures datades al període del Bronze inicial 
1 estructura corresponent a època ibèrica 
 
Les característiques del jaciment han determinat la nostra estratègia d’estudi. L’anàlisi 
s’ha realitzat respectant les diferents Unitats Estratigràfiques, de les quals hem extret el 
Número de Restes recuperades, el Número de Restes Determinades i No Determinades, 
i el Número Mínim d’Individus. Posteriorment hem unificat les dades d’aquelles UE  
que corresponen a una mateixa estructura, i finalment hem considerat oportú agrupar 
cronològicament els resultats obtinguts d’aquestes estructures per tal de poder oferir 
unes dades més significatives. 
 

    El conjunt faunístic  apareix format majoritàriament per restes de mamífers, tot i que 
també hem identificat algunes restes d’amfibis i elements malacològics. 
 
    L’anàlisi s’ha centrat en la identificació anatòmica i taxonòmica de les restes, 
mitjançant la contrastació de morfologies amb la nostra col.lecció de referència i amb 
diversos atles osteològics. Hem realitzat una discriminació parasagital (dreta/esquerra) 
de cada element, la determinació de l’edat i del sexe -sempre que ha estat possible-, 
l’estudi dels patrons de fragmentació, de les termoalteracions, de les traces i d’altres 
aspectes més puntuals. 
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    L’edat ha estat calculada pel grau d’epifisació dels ossos i per la presència o absència 
de dents decídues i definitives i pel desgast d’aquestes últimes. Tot i que ens hem basat 
en el treball de Silver (Silver, 1971), sempre que hem pogut hem defugit de donar edats 
de sacrifici exactes, deixant la determinació com infantils, joves i adults, ja que sempre 
poden existir lleugers canvis en el moment de fusió epifisària dels ossos o d’aparició i 
desgast de les dents en diferents poblacions d’una mateixa espècie separades pel temps. 
   La determinació del sexe, en els individus que ha estat possible, s’ha fet per 
característiques morfològiques (morfologia dels ullals en súids). 
    Per a la diferenciació dels ovicaprins entre Ovis aries i Capra hircus hem utilitzat les 
claus de determinació proposades per Boessneck (Boessneck, 1971). 
 
    Les dades obtingudes en l’anàlisi osteològic han estat introduïdes en una base de 
dades Filemaker des de la que hem calculat el Número de Restes (NR) i el Número 
Mínim d’Individus (NMI). 
 
    Cal puntualitzar que tant els resultats del Número de Restes com el Número Mínim 
d’Individus són merament aproximatius, que ens permeten ponderar la importància que 
tindria cada espècie dins de l’economia del grup, però mai hem de considerar-los com a 
valors absoluts que donin el número real d’individus que conformarien una població. 
 

RESULTATS DE L’ESTUDI FAUNÍSTIC 
 

    En conjunt, hem analitzat un total de 202 restes òssies, de les quals 102 (50,49%) han 
estat determinades, mentre que 100 (49,51%), han restat com a no determinades 
anatòmicament i/o taxonòmicament. 
    Presentem ara els resultats de Número de Restes i Número Mínim d’Individus de les 
diferents espècies agrupades primerament en cada una de les sitges datades en el 
període del Bronze Inicial. Posteriorment presentem el total de la suma dels resultats 
d’aquestes, juntament amb les dades extretes de la única estructura d’època ibèrica.  
 

 ESTRUCTURES CORRESPONENTS AL BRONZE INICIAL 
 

• ESTRUCTURA 5 
 
 
Número de 
Restes: 

63  

Determinats: 30 - 47,61% 
- 

Indeterminats: 33 - 52,39 
% - 

 
 NR % NMI % 
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Bos taurus 26 86,66 2 50 

Ovicàprids 2 6,67 1 25 
Sus 
domesticus 2 6,67 1 25 

TOTAL 30 100 4 100 
 

Taula 1. NR, NMI i percentatges de l’estructura 5. 
• ESTRUCTURA 6 

 
 

Número de 
Restes: 

1  

Indeterminats: 1 -100%- 
 
 
 
 

• ESTRUCTURA 7 
 
 

Número de 
Restes: 

7  

Determinats: 3 -42,85%-
Indeterminats: 4 -57,15%-

 
 NR % NMI % 

Ovicàprids 3 100 2 100 
TOTAL 3 100 2 100 

 
Taula 2. NR, NMI i percentatges de l’estructura 7. 

 
 
 

• ESTRUCTURA 11 
 
 
Número de 
Restes: 

2  

Determinats: 2 -100%- 
 

 NR % NMI % 
Microfauna 2 100 1 100 
TOTAL 1 100 1 100 

 
Taula 3. NR, NMI i percentatges de l’estructura 11. 
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• ESTRUCTURA 15 
 
 
Número de 
Restes: 

8  

Determinats: 5 -62,5%- 
Indeterminats: 3 -37,5%- 
 

 NR % NMI % 

Bos taurus 2 40 1 50 

Ovicàprids 3 60 1 50 
TOTAL 5 100 2 100 

 
Taula 4. NR, NMI i percentatges de l’estructura 15. 

 
 
 
 

• ESTRUCTURA 16 
 
 
Número de 
Restes: 

8  

Determinats: 5 -62,5%- 
Indeterminats: 3 -37,5%- 
 

 NR % NMI % 

Bos taurus 20 35,71 2 28,57 

Ovicàprids 29 51,78 2 28,57 
Capra hircus 2 3,57 1 14,28 
TOTAL O/C 31 55,35 3 42,87 
Sus 
domesticus 2 3,57 1 14,28 

Herpetofauna 3 5,37 1 14,28 
TOTAL 56 100 7 100 

 
Taula 5. NR, NMI i percentatges de l’estructura 16. 
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• ESTRUCTURA 18 
 
 
Número de 
Restes: 

1  

Determinats: 1 -100%- 
 

 NR % NMI % 
Ovicàprids 1 100 1 100 
TOTAL 1 100 1 100 

 
Taula 6. NR, NMI i percentatges de l’estructura 18. 

 
 

• ESTRUCTURA 21 
 
 
Número de 
Restes: 

2  

Determinats: 2 -100%- 
 

 NR % NMI % 
Bos taurus 2 100 1 100 
TOTAL 2 100 1 100 

 
Taula 7. NR, NMI i percentatges de l’estructura 21. 

 
• ESTRUCTURA 23 

 
 
Número de 
Restes: 

1  

Indeterminats: 1 -100%- 
 
 
 
 

• ESTRUCTURA 24 
 
 
Número de 
Restes: 

6  

Determinats: 1 -20%- 
Indeterminats: 5 -80%- 
 

 NR % NMI % 
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Ovicàprids 1 100 1 100 
TOTAL 1 100 1 100 

 
Taula 8. NR, NMI i percentatges de l’estructura 24. 

 
 
 
 
 

 TOTAL ESTRUCTURES BRONZE INICIAL 
 
 
Número de 
Restes: 

20
0 

 

Determinats: 10
0 

-20%- 

Indeterminats: 10
0 

-80%- 

 
 NR % NMI % 

Bos taurus 50 50 7 38,88 

Ovicàprids 39 39 9 5,55 
Capra hircus 2 2 1 50 

TOTAL O/C 41 41 7 38,88 
Sus 
domesticus 4 4 2 11,14 

Herpetofauna 3 3 1 5,55 
Microfauna 2 2 1 5,55 

TOTAL 100 100 18 100 
 

Taula 9. NR, NMI i percentatges del total d’estructures. 
 
 

 Infant
il 

Inf-
Jov Jove Jov-

Ad Adult Indet 
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Bos taurus  1 1  4  

Ovicàprids 1  1 1 5  

Capra hircus 1      

TOT O/C 2  1 1 5  

Sus 
domesticus 

    1 1 

TOTAL 2 1 2 1 11 1 
 

Taula 10. Edat dels individus del total de les estructures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTRUCTÚRA D’ÈPOCA IBÈRICA 
 

 
• ESTRUCTURA 22 

 
 
Número de 
Restes: 

2  

Determinats: 2 -100%- 
 

 NR % NMI % 
Bos taurus 2 100 1 100 
TOTAL 2 100 1 100 

 
Taula 11. NR, NMI i percentatges de l’estructura 22. 

 
 
 

CONSIDERACIONS GENERALS 
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    Un cop observats els resultats extrets, i donat que gairebé totes les sitges corresponen 
al mateix moment cronològic, creiem oportú realitzar una interpretació general del 
funcionament del jaciment. Cal puntualitzar que l’escassa presència de restes en època 
ibèrica ens aporta un registre d’espècies bastant escàs i ens limita a l’hora de comparar 
les dades amb el context del Bronze. 
    Primerament cal esmentar que donades les característiques que presenten la gran 
majoria de les restes faunístiques, aquestes tindrien una procedència de caràcter 
alimentari. La resta d’elements semblen tenir diferent origen tafonòmic. Així doncs 
diferenciarem entre: 

 

·Aportacions antròpiques. En aquesta categoria trobaríem la majoria de les restes 
estudiades, aportades per l’home i que tindrien una funció primordialment subsistencial 
–elements abocats amb posterioritat a l’activitat del tractament dels aliments 
preculinària i/o postculinària-. 
·Aportacions naturals. Fonamentalment en aquest cas ens referim a les restes 
d’amfibis i rosegadors, que creiem serien majoritàriament bioturbacions; elements no 
dipositats necessàriament en el mateix moment de formació dels nivells, sinó 
posteriorment. 
 

    L’espectre faunístic representat apareix format per 6 espècies. Aquestes són la cabra, 
dintre del grup dels ovicaprins, el bou/vaca/toro, el porc i en una quantitat molt menor 
algunes restes d’amfibis i de microfauna. Esmentar també la presència de 6 restes 
d’elements malacològics. 
 

Ens centrarem primerament en aquelles espècies que formarien part de la base 
subsistencial del grup: 
 

    Ovicàprids. Aquest taxó apareix com el segon més representat en Número de Restes 
tot i que  en Número Mínim d’Individus apareix igualat amb els bovins, assolint tots dos 
gairebé el 80% dels efectius totals. Dins d’aquesta espècie, sempre que ha estat possible, 
hem discriminat entre restes corresponents a Ovis aries  i Capra hircus. Aquelles que no 
han pogut ser identificades com a pertanyents a alguna d’aquestes dues categories han 
restat determinades genèricament dins de la categoria d’ovicaprins. 
Tan sols hem pogut determinar restes corresponents a l’espècie Capra.  
Els patrons d’edat que ens proporciona aquesta espècie presenten un equilibri entre els 
individus sacrificats en edat adulta i els infantils i joves, tot i que amb un domini dels 
primers.  Aquesta dinàmica ens demostra la voluntat d’explotar els recursos en vida 
d’aquesta espècie –llet i llana- ; la resta d’individus sacrificats joves estarien destinats 
bàsicament al consum. 

 

    Bòvids.Com hem esmentat anteriorment, la presència d’aquesta espècie apareix 
equilibrada amb la dels ovicaprins.  
Entre els grup dels bovins els patrons d’edat són molt clars. L’elevada proporció 
d’animals sacrificats en edat adulta ens indica la importància d’aquest grup en quant a 
l’aportació de productes secundaris, com el cuir i la llet.  
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Resulta innegable també, la utilització d’aquesta espècie com a força de treball, ja sigui 
en funcions de tir, càrrega o transport. Aquest us la converteix en espècie molt valorada 
en economies antigues, sobretot en aquelles on el volum de l’explotació agrícola pot 
dependre d’aquest animal. Aquest fet condiciona la gestió dels ramats, permetent a 
alguns d’aquests individus sobreviure a una mort prematura, podent ser destinats a 
tasques de reproducció i explotació dels productes secundaris, entre els quals es 
trobarien, com ja hem esmentat, els relacionats amb la seva força física. La resta es 
tractaria d’animals joves sacrificats per a l’aprofitament de la carn.  
 

    Súids. Aquesta espècie apareix representada únicament per 4 restes atribuïdes a 2 
individus; 1 adult i una altre d’edat indeterminada. L’escassa presència de restes 
d’aquest taxó no ens permet extreure cap conclusió sobre les estratègies portades a 
terme amb aquesta cabana. 
 

     Cal dir, pel que respecta als patrons d’edat de sacrifici dels diferents grups d’animals 
domèstics, que hem agrupat les diferents edats de mort en tres grans grups: animals 
infantils i joves –sacrificats abans o als voltants de l’edat que suposa l’òptim càrnic-, i 
animals adults –un cop han superat aquest òptim-. 
 
    En context ibèric únicament han aparegut dues restes que corresponen a un individu 
adult de Bos taurus.  
 

    Més enllà de les dades purament taxonòmiques i anatòmiques del conjunt del 
jaciment, altres informacions que es desprenen del nostre estudi faunístic són: 
 
    De la consulta del camp de “fracturació “ de la base de dades, pot deduir-se l’alt grau 
de fragmentació del material analitzat. 
    En general, la gran majoria de les restes presenten un elevat grau de fragmentació, 
sent pocs els casos d’ossos sencers, a part d’aquells que presenten, ja per ells mateixos, 
una estructura massiva (falanges, astràgals) o que són de natura més forta (dentició). Tal 
fracturació es deu fonamentalment, segons es dedueix de les alteracions tafonòmiques, a 
processos relacionats amb l’extracció de l’aliment: sacrifici de l’animal, escorxament, 
desmembrament selectiu,  descarnació, obtenció del moll de l’os...  
Un altre factor que ha influït en la fragmentació o alteració de l’estructura dels ossos és 
l’activitat carronyera de gossos; hem localitzat algun element amb marques d’haver 
estat mossegats per l’acció de carnívors. 
 

    Concloem esmentant que en la mostra de restes òssies hem localitzat un baix nombre 
de restes alterades calòricament. Aquest fet no implica que les restes no siguin elements 
procedents de l'alimentació, sinó que aquestes no van patir cap alteració calòrica durant 
el processat, o que un cop consumida la carn, les restes no van estar exposades a un 
focus de calor. 
 

211 
 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
-    ALTUNA, J. (1980) Historia de la domesticación en el País Vasco desde sus orígenes 

hasta la romanización. Munibe, 32, pp.1-164. 

 

-  BLASCO, F. (1992) Tafonomía y Prehistoria. Métodos y procedimientos de 

investigación. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 254 p. 

 

- BOESSNECK,J. (1980) Diferencias osteológicas entre ovejas (Ovis aries L.) y cabras 

(Capra hircus L.). Ciencia en Arqueología. F.C.E. Madrid, pp 338-366. 

 

-    PRUMMEL, W. &  FRISCH, H.J. (1986) A guide for the distinction of species, sex 

and body side in bones of sheep and goat. en Journal of Archaeological Science, 13, pp. 

567-577. 

 

-  SCHMID, E. (1972) Atlas of animal Bones-Tierknocheatlas. Elsevier Publishing 

Company. Londres. 

 

-   SILVER, I.A. (1980) La determinación de la edad de los animales domésticos. en 

BROTHWELL & HIGGS com. Ciencia en Arqueología, Fondo de Cultura Económica, 

Madrid pp. 289-309. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

212 
 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 

 

 
 
 
 
 

213 
 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214 
 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 

215 
 

 215 
 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 

216 
 

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 

216 
 

  

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 

217 
 

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 

217 
 

  

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 

218 
 

            218 
 

  



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 

219 
 

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 

220 
 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

221 
 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 

222 
 

 
 
 
 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 
                                     

 
 

  
 

223 
 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 

224 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

 
 

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al 

Camp Cinzano 2004-2005 (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
 

 
 

2. Inventari de materials 1
 
 
 
 
 
 
 

225 
 


	Índex
	1. Situació del jaciment
	2. El seguiment arqueològic i metodologies d’excavació
	3. Les estructures arqueològiques
	4. Estudi dels materials artefactuals
	5. Conclusions
	6. Bibliografia
	9. Annex 1: Estudi antropològic de les restes excavades
	10. Annex 2: Informe de la fauna recuperada al jaciment de Camp Cinzano
	11. Annex 3: Datació per radiocarboni del material ossi d'origen animal procedent del Camp Cinzano
	12. Inventari de materials



