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PRESENTACIÓ

es del 2009, els Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya Central estem treballant perquè les polítiques
que es duen a terme des de la Conselleria arribin a tots
i cadascun dels municipis que configuren la Catalunya
central. Aquest temps ha servit per, com a administració, constatar l’alt valor cultural que impregna el nostre
territori i el valor de les recerques arqueològiques que
s’hi duen a terme.

ma itinerant, en aquells municipis amb voluntat de
col·laboració i compromís amb el patrimoni arqueològic.

És per això, amb el desig de créixer, de consolidar-nos,
però sobretot, de donar a conèixer l’activitat arqueològica que s’ha fet i es fa a les comarques de l’Anoia,
Bages, Berguedà, Osona i Solsonès, que vam projectar
la celebració de les Jornades d’Arqueologia de les Comarques de la Catalunya Central.

Enguany, com a primera edició, s’ha considerat oportú encarregar ponències breus on s’exposin els projectes de recerca més consolidats a les comarques de la
Catalunya central. També s’han exposat, mitjançant
plafons, els resultats de les intervencions preventives o
d’urgència més rellevants. Tant les unes com els altres
emmarcats en el període 2005-2009.

Seguint el model que ja ha funcionat en altres demarcacions del nostre país, volíem que esdevinguessin una
eina útil de difusió i coneixement, oberta als professionals, investigadors i estudiants, on es recollissin les
dades de totes les intervencions arqueològiques, i tenim la ferma convicció que les Jornades acabaran es
devenint referents territorials.
Aquestes Jornades han estat un bon lloc de trobada entre arqueòlegs, una bona ocasió per trobar-nos i compartir experiències i recerques, i un nou instrument per
a la difusió del coneixement científic en el nostre entorn social.
Es planteja repetir l’experiència cada dos anys de for-
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Les primeres Jornades s’han celebrat a la ciutat de
Manresa a proposta de l’Ajuntament de Manresa i del
Centre d’Estudis del Bages, i s’han aprofitat per fer un
homenatge al company Miquel Cura, investigador de
referència pels arqueòlegs, sobretot del Bages.

Del treball de les Jornades n’han resultat les Actes que
teniu a les mans. Aquestes, s’han organitzat en tres capítols clarament diferenciats.
En el primer es recullen els articles derivats de les
ponències, i que contenen els resultats d’aquelles intervencions emmarcades en projectes d’investigació ja
consolidats. Alhora, van més enllà del discurs purament
descriptiu, aportant idees per a la reflexió i el debat
científic. Aquests articles s’organitzen en dues ponències inicials que tracten sobre la figura de l’arqueòleg
Miquel Cura, seguida de la valoració de l’activitat arqueològica a les comarques de la Catalunya central en
el període 2005-2009, per tot seguit procedir al re-
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cull dels diferents projectes de recerca seguint l’ordre
cronològic que marca la cronologia dels seus objectes
d’estudi.
En el segon apartat es recullen en articles de format
més breu els resultats d’aquelles intervencions preventives i d’urgència de notable entitat, que es van plasmar
en format plafó durant les Jornades al Museu Comarcal de Manresa. Aquestes es limiten, però, a la descripció de les restes localitzades. Cal destacar per aquest
punt la inclusió de resums específics pertanyents al recull de les intervencions efectuades a cada una de les
capitals de les comarques que configuren la Catalunya
central, així com a la vila de Cardona, atès el seu elevat
potencial arqueològic.
Per últim, en un tercer apartat, s’han recollit en format
fitxa totes les intervencions efectuades a la Catalunya
central del període en què se cenyeixen les Jornades i
que no han estat recollides en els apartats anteriors.
Tal com succeeix amb els articles del segon capítol, les
intervencions recollides en les fitxes s’organitzen primerament en funció de l’ordre alfabètic del nom de la
comarca on es troben, seguides per l’ordre alfabètic del
municipi, reservant un darrer apartat per a les intervencions que inclouen diversos municipis i, finalment,
per a la cronologia de la seva execució. En tots els casos s’ha reservat un espai, a tall de sisena comarca, que
recull aquelles intervencions efectuades en diferents
demarcacions comarcals.
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Esperem que la celebració de les I Jornades
d’Arqueologia de la Catalunya Central hagi estat de
profit per a totes aquelles institucions, entitats i persones que d’una manera o d’una altra hi hagin participat,
així com a tothom qui s’hi aproximi a través d’aquestes
actes. Expressem també el nostre desig que suposin un
precedent a seguir pel futur.
Des dels Serveis Territorials del Departament de Cul
tura a la Catalunya Central volem donar les gràcies
al suport i la col·laboració de la família del Miquel
Cura Morera, especialment a la Sra. Maria Morera i
a la Sra. Roser Vilardell. Així mateix, volem mostrar
el nostre agraïment tant a les entitats organitzadores:
Ajuntament de Manresa, el Centre d’Estudis del Bages i el Museu Comarcal de Manresa; com a les entitats col·laboradores: l’Associació per al Museu Comarcal de Manresa, Arqueociència Serveis Culturals
SL i Món Sant Benet. Totes elles han fet possible que
aquestes hagin estat un èxit. Per últim, volem agrair
la participació a totes les persones que s’han prestat
a aportar els resultats de la seva recerca i a l’abundant
públic assistent a les Jornades.
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RESUMS ( 262 - 356 )
Fossa de Can Maçana (El Bruc, Anoia)
Antic hospital de Calaf (Calaf, Anoia)
Convent de les Llagues de Sant Francesc (Calaf, Anoia)
Ronda sud de Calaf (Calaf, Anoia)
Escorxador nou / ronda del Capelló, 19 (Capellades, Anoia)
Solar d’en Fages (plaça Verdaguer, 5) (Capellades, Anoia)
Antic escorxador. Carrer Santa Anna, 21 - Ronda del Capelló, 19. (Capellades, Anoia)
Camí de la Masuca s/n (Carme, Anoia)
Castell de Sant Esteve (Castellfollit de Riubregós, Anoia)
Can Parera(Castellolí, Anoia)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Projecte de mesures correctores del
centre de tecnificació per a esports a motor de Castellolí (Castellolí, Anoia)
Carrer Santa Maria, 1-3 i carrer del Born, 4 (Igualada, Anoia)
Can Roca de la Pedrissa (carretera de Manresa, cantonada amb carrer sense nom) (Igualada, Anoia)
Església de Santa Maria / plaça del Bruc (Igualada, Anoia)
Passeig de les cabres, 30 (Igualada, Anoia)
Plaça del Bruc (Igualada, Anoia)
ARE “Fàtima nord” (Igualada, Anoia)
Planta de sanejament de sòls al sector de la riera de Clariana ( Jorba, Anoia)
Dolmen de Comallagosa (La Llacuna, Anoia)
Masia de Can Pujades (Masquefa, Anoia)
Sepultura a l’entorn de l’església de Sant Pere i la Santa Creu (Masquefa, Anoia)
Can Bonastre de Santa Magdalena (Masquefa, Anoia)
Pla urbanístic de Masquefa (Masquefa, Anoia)
Capella del Roser (Masquefa, Anoia)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Desenvolupament de la zona de servei i
accessos proposats en el pla director de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena (Òdena, Anoia)
Església i rectoria de Sant Miquel d’Orpí (Orpí, Anoia)
Castell de Piera, C/Raval, 8-16 (Piera, Anoia)
Variant B-224, del PK 15+040 de la B-231 (intersecció amb la BV-2243) fins el PK 10+680 de la
B-224. Tram: Piera (Piera, Anoia)
Plans d’Arau II (La Pobla de Claramunt, Anoia)
Jaciments a l’est de la Pobla de Claramunt (La Pobla de Claramunt, Anoia)
La Guàrdia Pilosa (Pujalt, Anoia)
Església vella de Sant Vicenç de Conill (Pujalt, Anoia)
Subestació elèctrica de la sierra de Rubió 2 (Rubió, Anoia)
Estació romana del pla de Rubió (Rubió, Anoia)
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Intervenció als terrenys afectats per la construcció de les canalitzacions del projecte constructiu
de la transformació en regadiu de la zona regable del terme municipal de Sant Martí de Tous (Sant Martí de Tous, Anoia)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Projecte d’ampliació de la pista
de vol i obres viàries de l’aeròdrom de Calaf-Sallavinera (Sant Pere Sallavinera, Anoia)
Molins de Can Planells (Santa Margarida de Montbui, Anoia)
Torre del pi / masia de Cal Planell (Santa Margarida de Montbui, Anoia)
ARE “nou sector residencial” (Santa Margarida de Montbui, Anoia)
Pla Parcial del sector el Xaró 2 (terrenys afectats pel projecte urbanístic) (La Torre de Claramunt, Anoia)
Subestació transformadora UIPSA 110/25 KV al camí de la Garsa (La Torre de Claramunt, Anoia)
Ronda Sud d’Igualada (Carretera C-37, PK 62+970 a la carretera C-15, PK 44+285. Tram: Santa Margarida de Montbui-Vilanova del
Camí. Clau: VB-02074.1-Mo) (Vilanova del Camí, Anoia)
Parque eólico turó del Magre (Anoia)
Parque eólico Alta Anoia (Anoia)
Parque eòlico de Pujalt (Anoia)
Línia elèctrica soterrada d’alta tensió (SET Caselles – SET Rubió) (Anoia)
Parque eólico Serra de Rubió 2 (Anoia)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Projecte nova carretera. Variant de la carretera B-224. Tram: Piera – Vallbona
d’Anoia. (Anoia)
Castell de Castellar (Aguilar de Segarra, Bages)
Roc foradat de cal Pepa (Aguilar de Segarra, Bages)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Prolongació de la variant d’Artés. Des de la carretera BV-4512, PK 0+960, fins
a la carretera B-431, PK 41+000. Tram: Artés (Artés, Bages)
Futur sector residencial la Coma (Avinyó, Bages)
Runam inactiu de Vilafruns (Balsareny, Bages)
La Vall salina de Cardona (Cardona, Bages)
Can Bacardit de Grevalosa (Castellfollit del Boix, Bages)
Solar del collet de Can Ximpics (Castellfollit del Boix, Bages)
Sepulcre de Boades (Castellgalí, Bages)
C/ Francesc Vinyas, 32 (Moià, Bages)
C/ Francesc Vinyas, 9 (Moià, Bages)
Terreny entre el carrer Rafael Casanova, núm. 26 i el carrer Hospital, núm. 7 (Moià, Bages)
Dolmen del Pla de Trullàs (Monistrol de Calders, Bages)
Església de Sant Pere (Monistrol de Montserrat, Bages)
Cova Regalada (Mura, Bages)
Collet de les Caixes (Navàs, Bages)
Antiga rectoria de Sallent (Sallent, Bages)
Bosc de Sant Martí (Sant Fruitós de Bages, Bages
Torre de Sant Martí (Sant Fruitós de Bages, Bages)
Barraca de vinya del parc de Sant Martí (Sant Fruitós de Bages, Bages)
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Projecte constructiu. Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal (Carretera -25). Enllaç de Juncadella.
PK -134+000. Tram de Manresa (Sant Joan de Vilatorrada, Bages)
ARE “subd-Collbaix” (Sant Joan de Vilatorrada, Bages)
Bosc del Cadevall (Sant Vicenç de Castellet, Bages)
ARE “Residencial Nord” (Sant Vicenç de Castellet, Bages)
Rotonda de Súria (C/Salvador Vencell) (Súria, Bages)
El Cingle (Talamanca, Bages)
Parcs eòlics del Colomer i de Castelles (Bages)
Implementació del tren tramvia a la comarca del Bages (Bages)
Carretera C-55. Projecte de millora al nou accés (PK 19+000 al 31+447) a Sant Vicenç de Castellet.
Tram: Castellvell i el Vilar – Sant Vicenç de Castellet. (Bages)
Estudi sobre l’impacte del patrimoni històrico-cultural del projecte de millora general. Desdoblament
de la carretera C-55. Tram: Castellbell i el Vilar-Manresa. (Bages)
Estudi d’impacte ambiental. Projecte nova carretera C-37. Igualada-Manresa. Tram: Sant Salvador de
Guardiola – enllaç amb la C-25 (Bages)
Carrer Pujada de Palau, 2-8 (Bagà, Berguedà)
Antic pont del Roser (Bagà, Berguedà)
El poblat alt medieval i la necròpolis de Sant Sebastià de Bagà (Bagà, Berguedà)
Santuari dels Tossals (Capolat, Berguedà)
Prop del serrat de la Talaia (Casserres, Berguedà)
Castell de l’Espunyola (L’Espunyola, Berguedà)
Capella de Sant Marc de can Bassacs (Gironella, Berguedà)
Entorns de la capella de Sant Marc de Can Bassacs (Gironella, Berguedà)
Balma i Clapés (Montmajor, Berguedà)
Pla parcial del polígon d’activitats econòmiques Roca rodona-Olvan (Olvan, berguedà)
Boscos de Corominas (zona per l’abocador dels Tres Camps) (Puig Reig, Berguedà)
Monestir de Sant Pere de la Portella (La Quar, Berguedà)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Centre de recuperació de materials del Berguedà (Sagàs, Berguedà)
Sant Martí de Biure (Sagàs, Berguedà)
Roc de Palomera (Saldes, Berguedà)
Bassa de la riera de Merlès (Santa Maria de Merlès, Berguedà)
Estudi d’impacte ambiental de l’eixamplament i millora del traçat de la carretera C-26, del PK 127+675 al 144+220.
Tram: Montmajor-Berga (Berguedà)
Nova carretera. Eix del Llobregat. Carretera C-16 (PK 75+500 al PK 96+500). Tram: Puig-Reig – Berga (Berguedà)
Eix Llobregat, nou accés a Casserres. Carretera BV-4132 (PK 4+500). Tram: Casserres-Gironella (Berguedà).
Carretera B-402. Tram: Guardiola de Berguedà – La Pobla de l’Illet (PK 0+700 a 8+100) (Berguedà)
Necròpolis de Sant Jaume de Viladrover (El Brull, Osona)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Projecte millora general. Variant de Calldetenes.
Carretera N-141d, PK 1+500 al PK 3+000 (Calldetenes, Osona)
Carrer Tàpies, carrer de l’Hospital. Darrera el palau dels comtes (Centelles, Osona)
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La Font Grossa (Centelles, Osona)
Plaça Major, carrer Hospital i Carrers adjacents (Centelles, Osona)
Plaça Major, 3 (Centelles, Osona)
Generes (Lluçà, Osona)
Castell de Lluçà (Lluçà, Osona)
ARE “les Teuleres” (Manlleu, Osona)
Zona de Dalt Vila (locals UEC i Tris-Tras) (Manlleu, Osona)
Carrer Barcelona, s/núm (Manlleu, Osona)
ARE “Serrallo Benet Poquí” (Manlleu, Osona)
Pla parcial sector sòl urbanitzable “el Mas” (Manlleu, Osona)
Església del monestir de Sant Pere de Casserres (Masies de Roda, Osona)
Collet de cal Guarda (Masies de Voltregà, Osona)
Camps de can Farigola (Masies de Voltregà, Osona)
Variant d’Olost. Kk 18+000 de la carretera C-154 al PK 1+300 de la carretera BV-4405 (Olost, Osona)
Puig Ciutat (Oristà, Osona)
Santa Eulàlia de Pardines (Prats de Lluçanès, Osona)
Tomba del C/Nou, 12 (Actualment núm. 36) (Sant Bartomeu del Grau, Osona)
Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera c-25. PK 180+400 al PK 199+735.
Tram: Gurb-Espinelves. Bosc del Quer (Sant Julià de Vilatorta, Osona)
Mas Vilatammar (Sant Martí d’Albars, Osona)
Turó de la Torre de Sant Quirze de Besora (Sant Quirze de Besora, Osona)
Nou enllaç de la C-17 a Sant Quirze de Besora amb la BV-5227 carretera de Vidrà (Sant Quirze de Besora, Osona)
C/ Mondois, 4 (Tavertet, Osona)
Estudi d’Impacte Ambiental de l’àrea residencial de la Canal II (Tona, Osona)
C/ Portal de la Carrera (Torelló, Osona)
Sot de Gemana (Viladrau, Osona)
Església romànica de Sant Romà (annexos) (Vilanova de Sau, Osona)
Roc del Migdia (Vilanova de Sau, Osona)
Gasoducte Gurb – Santa Maria de Corcó (Osona)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Nova carretera.
Ronda est de l’Osona. Des de la C-153, al PK 5+000 a la C-37. Tram: Gurb-Torelló (Osona)
Obres de millora general, desdoblament i condicionament de la carretera C-17 (PK 75+450 al 84+500).
Tram: Masies de Voltregà – Sora (Osona)
Carretera C-154, voral km 14. Proper al mas Permanyer (mil·liari) (Osona)
Antic camí de Sant Salvador al Permanyer (Osona)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Nova carretera des de l’Eix Transversal
a l’alçada del túnel de Font Freda (c-25) fins al pk 14 de la carretera C-154 (Osona)
Castell de Ceuró (Castellar de la Ribera, Solsonès)
Muralla del nucli antic (Castellar de la Ribera, Solsonès)
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Necròpolis de Sant Agustí d’Isanta (Lladurs, Solsonès)
La Rectoria (Navès, Solsonès)
Pla parcial Can Reig (Navès, Solsonès)
Parc eòlic de Torregassa (Olius, Solsonès)
Serrat dels Moros de la Codina (Pinell de Solsonès, Solsonès)
Parc eòlic de Pinós (Pinós, Solsonès)
Muralla, casal del metge Ferran del carrer de l’Esperança, 1 (Sant Llorenç de Morunys, Solsonès)
La Carrera del Castellvell (Solsona , Solsonès)
Carrer de Sant Pau (Solsona, Solsonès)
ARE “la Cabana del Màrtir” (Solsona, Solsonès)
Parc eòlic del Port del Comte (Solsonès)
Àrea de concessió minera per Knauf Gmbh (Solsonès)
Parc eòlic de Vallbona d’Anoia (Alt Penedès i Anoia)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Projecte de transformació de secà a regadiu:
Oliana, Bassella (Ribera Salada) i Pinell (Riera de Madrona) (Alt Urgell i Solsonès)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Eix diagonal. Carreteres C-15 i C-37.
Tram 3: Igualada-Castellfollit del Boix. (Anoia i Bages)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Desdoblament Eix Transversal C-25.
Tram: Les Oluges-Manresa. Vil·la romana de Sant Amanç. (Anoia, Bages i Segarra)
Abastament d’aigua de la Llosa del Cavall a Igualada (Solsonès, Bages i Anoia)
Avantprojecte d’adequació, reforma i conservació del corredor del nord-est. Tram: Igualada-Abrera (Anoia i Baix Llobregat)
Millora general. Condicionament de la carretera B-100 des de Montmaneu fins a la LV-1005.
PK 2+400 de la B-100 al 0+000 de la LV-1005. Tram: Montmaneu – Sant Guim de Freixenet (Anoia i Segarra)
Millora general. Nova carretera. Millora de l’accessibilitat de Guissona amb l’eix Transversal, carretera C-25.
Tram: Guissona-Pujalt (Anoia i Segarra)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Projecte de línea aèria de molt alta tensió
110kv dc: Olvan-Plans de la Sala (Bages i Berguedà)
Desdoblament de l’eix Transversal. Carretera C-25 (PK 145+200 i 180+140). Tram: Artés-Vic (Anoia i Segarra)
Gasoducte Súria-Cardona-Solsona (Bages, Solsonès)
Línia 110kv. Parc eòlic de Pinós – S.E. Cardona (Bages i Solsonès)
Gasoducte Caldes de Montbui-Moià (Bages i Vallès Oriental)
Eix Vic-Gironella. Carreteres C-154, B-432, BV-4405 i BP-4653. Tram: Olost-Olvan (Berguedà i Osona)
Estudi del patrimoni cultural: arqueològic i arquitectònic. Línia 400 KV Sentmenat-Vic-Bescanó (III) (IV ) (V )
(Gironès, Osona, La Selva i el Vallès Oriental)
Eix Transversal. Carretera C-25 (PK 186+800 a 225+200). Tram: Calldetenes – Santa Coloma de Farners
(Osona, Vallès Oriental, Vallès Occidental)
Estudi de les alternatives per al desdoblament de la via de la línia R-3 de rodalies de Barcelona
(Osona, Vallès Oriental i Vallès Occidental)
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EL PENSAMENT DE
MIQUEL CURA SOBRE
EL MÓN IBÈRIC A LA
CATALUNYA INTERIOR
Jordi Principal Ponce¹, Roser vilardell²
¹ Museu d’Arqueologia de Catalunya
² Universitat de Barcelona
Abordar una síntesi sobre el pensament de Miquel Cura,
en relació al món ibèric a la Catalunya central interior, no
resulta una tasca fàcil. Si bé l’interès pel món ibèric català
fou una constant en la seva dinàmica investigadora, aquest
no es mantingué de manera continuada i duradora, alternant
períodes d’intensa reflexió i treball, amb d’altres d’abandó,
menys dedicació o tractament esporàdic. Curiosament, tant
les seves primeres passes en el món de la recerca arqueològica,
com les últimes, tingueren com a objecte d’estudi la cultura
ibèrica: de 1968-1971 daten les seves primeres excavacions
arqueològiques, que dugué a terme conjuntament amb la
seva primera companya, Anna M. Ferran, al poblat ibèric del
Cogulló (Sallent, Bages) (Cura, Ferran 1969); mentre que
les darreres, a la Torre de Prospinal (Pina de Montalgrao,
Alt Palància) (Cura, Falomir 2002-03), són del 2001. Amb
tot, i malgrat que M. Cura es considerés com a “historiador”
de professió, a nivell tant quantitatiu com qualitatiu, els seus
esforços i la seva producció se centraren fonamentalment
en la prehistòria, en un marc temporal que aniria des del
neolític fins al bronze final, amb l’estudi del megalitisme com
a fil conductor. De fet, les seves aportacions més celebrades
i renovadores foren precisament en aquest camp (Cura
1975a; 1976; Cura, Vilardell 1987) o també en el del vas
campaniforme (Cura 1987).
En aquesta ziga-zaga, doncs, que significà l’estudi del
món ibèric en la trajectòria científica de M. Cura, la
Catalunya central interior tingué un paper cabdal ja que fou
precisament en aquesta àrea geogràfica on desenvolupà els
seus primers treballs, i a partir de la qual realitzà les seves
síntesis interpretatives més interessants sobre els orígens del
món ibèric i el seu desenvolupament a Catalunya. Durant el
seu període inicial d’activitat, el més prolífic i intens, entre
1968 i 1979, excava al Cogulló, al jaciment del bronze finaledat del ferro de Merlès (Sta. Maria de Merlès, Berguedà)
(Cura, Rovira 1976), i a l’assentament ibèric de la Costa
de la Vila (Santpedor, Bages) (Cura, Ferran 1977-78), i
estudia, i publica parcialment, els materials arqueològics dels
jaciments ibèrics d’Anseresa (Olius, Solsonès) (Cura 1978),
de Castellvell (Solsona, Solsonès) i de Boades (St. Vicenç
de Castellet, Bages) (Cura 1976-78). A partir d’inicis dels
anys 80, per raó de l’exili francès (1980-86), la seva producció
pateix una aturada obligada, que es veu esporàdicament
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compensada amb la publicació també parcial d’alguns
materials arqueològics procedents de jaciments ibèrics com
ara Puig Cardener (Manresa, Bages) (Cura, Sanmartí Grego
1981) o Can Sotaterra (Solsona, Solsonès) (Cura 1985).
A partir del seu retorn, entre 1987-1994, se situa el darrer
període d’activitat de M. Cura, en relació amb el món ibèric
a la Catalunya central interior: excava al poblat ibèric de Can
Ramon (Santpedor, Bages) (1987), publica de manera més
monogràfica els materials d’importació de Castellvell (Cura
1993) i de St. Miquel de Sorba (Montmajor, Berguedà)
(Cura 2000), i participa en dues trobades científiques (1987
i 1994) on actualitza les síntesis que sobre el món ibèricde
la Catalunya central interior havia ja exposat a la dècada
dels 70. De fet, aquest darrer moment, que podem qualificar
de menys productiu respecte d’aquesta àrea geogràfica, ve
marcat per la creixent implicació de M. Cura en els treballs
d’excavació i recuperació de la ciutat ibèrica del Molí
d’Espígol (Tornabous, L’Urgell), que ocuparen de manera
gairebé exclusiva la seva activitat científica entre 1987-1994
(Cura 2006). A partir, doncs, de la segona meitat dels anys
80, l’interès pel món ibèric d’aquesta àrea geogràfica anirà
desapareixent progressivament de la seva prioritat científica.
Arribats en aquest punt, caldria ara analitzar quina fou
l’evolució del pensament de M. Cura sobre el món ibèric
a la Catalunya central interior, quines foren les hipòtesis
interpretatives que plantejà al llarg de la seva trajectòria
investigadora, i quin és el ressò que han tingut i conservat en
els plantejaments actuals.
ELS ANTECEDENTS I LES INTENCIONALITATS
En M. Cura mai va escriure una obra monogràfica de síntesi
on plasmés en bloc el seu pensament sobre el món ibèric,
o més específicament, el món ibèric a la Catalunya central
interior. Això no vol dir, però, que aquesta base no existís,
sinó que l’hem de buscar disgregada i apuntada en el conjunt
de la seva obra dispersa.
De fet, coneixem diversos treballs que en global podríem
considerar com un “corpus”, a partir dels quals es poden
desgranar les idees bàsiques del seu pensament i comprovarne la constància i continuïtat. Durant la primera meitat dels
70, M. Cura mostra una clara voluntat d’assolir un esquema
interpretatiu de la protohistòria a la Catalunya central interior,
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voluntat que té l’origen en l’anàlisi que ell fa de la realitat
arqueològica contemporània. Un primer punt que detecta és
la necessitat d’omplir un buit científic, a la Catalunya central
interior, pel que fa als estudis protohistòrics, ja que aquesta
zona havia quedat relativament descuidada per la dinàmica
de la recerca (els interessos s’havien centrat clarament en
la zona de la costa, des de l’Empordà a l’Ebre; o bé en la
Catalunya occidental). Així mateix, la combinació de les
noves dades obtingudes a partir d’informacions d’afeccionats,
de prospecció selectiva i d’excavacions modernes, sumades
a les possibilitats de reinterpretar dades antigues en funció
dels avenços que durant les dècades dels anys 50-70 es donen
en el camp de la ceramologia, obrien una nova línia de treball
que podia donar visibilitat científica a aquesta zona.
En segon lloc, la reivindicació científica de la tasca de dos
dels pilars de l’arqueologia catalana com Bosch i Gimpera
i Serra Vilaró, a la Catalunya central interior, el treball dels
quals s’havia anat oblidant o essent considerat obsolet, per
raons, però, ben diferents: si bé en el cas de Bosch i Gimpera
l’escenari polític i el component ideològic de l’Espanya de
postguerra havien condicionat la relegació del seu treball
sobre els pobles protohistòrics a posicions marginals, Serra
Vilaró patia, per contra, un cert desprestigi o desconsideració
per part dels cercles acadèmics endogàmics donat el seu
origen i formació pràcticament autodidacta. Per a M. Cura,
aquesta “reivindicació” va més enllà de la simple necessitat
de fer sortir de nou a l’arena científica unes dades i unes
hipòtesis potencialment vàlides i menystingudes per raons
extracientífiques, sinó que, a més, identifica i transporta
les circumstàncies d’ambdós personatges a la realitat que
personalment viu. D’una banda, perquè veu Bosch i Gimpera
i Serra Vilaró molt pròxims a dos contemporanis seus, el
Prof. J. Maluquer de Motes i Mn. A. Llorens, deixebles
respectivament d’aquests dos mestres, i als quals admirava
profundament a partir d’haver coincidit amb tots dos a les
excavacions del Molí d’Espígol; i que, a més, també feien
gala obertament d’una enemistat que recordava la que havia
enfrontat precisament Serra Vilaró i Bosch i Gimpera
(Llorens 1976, 18-19; Castany, Cura 1994, 34-36; Cura
2006, 17-18, n. 1). I de l’altra, perquè ell mateix sent que
comparteix o combina espais ideològics i científics d’ambdós
mestres: de Bosch i Gimpera el compromís polític, de Serra
Vilaró la marginalitat. En M. Cura havia estat un lector
voraç de les obres d’ambdós investigadors i n’havia captat
molt ràpidament el potencial analític: de Serra Vilaró la
meticulositat, rigor i escrupolositat descriptiva en l’obtenció
i exposició de les dades; de Bosch i Gimpera, la capacitat
de síntesi, la visió global i sistèmica de les evidències, la
facilitat per donar vida històrica a les dades arqueològiques i
transformar-les en fil conductor i explicatiu.
D’aquesta manera, M. Cura es proposa trobar l’esquema
interpretatiu de la protohistòria de la Catalunya central
interior en les teories de Bosch i Gimpera. Els elements
per arribar-hi seran la valorització, combinadament, de les
dades disponibles obtingudes antigament per Serra Vilaró
(que, al mateix temps, li serveixen per reivindicar-ne la
figura i la cientificitat del treball1), i les modernes obtingudes
mitjançant el treball arqueològic de camp i l’aplicació de
1 En un dels seus treballs afirma “A partir de 1971, i a través de diferents
articles, hem anat posant al dia la tasca de mossèn Serra, i en concret aquella que fa referència al moment preromà, és a dir, al procés d’iberització de
les comarques centrals de Catalunya” (Cura 1985, 105).
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metodologia estratigràfica.
Aquest posicionament, però, condicionarà el seu treball
donat que l’esquema interpretatiu de Bosch és seguit sense
a penes modificacions, de manera de vegades acrítica; és a
dir, les dades obtingudes i presentades per M. Cura troben la
seva raó en les teories de Bosch. La metodologia de treball,
fonamentalment deductiva a partir de les concepcions
teòriques i els plantejaments historicistes de Bosch i Gimpera,
determinen l’encaix de les dades obtingudes en l’esquema
teòric previ i, per tant, les evidències seran interpretades en
funció de la seva inclusió en un entramat històric conduït
per esdeveniments i mutacions sociopolítiques.
ELS PRIMERS TREBALLS. LA BASE DE L’ESQUEMA
INTERPRETATIU
A partir de l’excavació del poblat del Cogulló, M. Cura
comença a insinuar l’existència d’una certa semblança o
parentiu, a nivell de cultura material, entre els hàbitats
preibèrics de la conca mitja del Llobregat-Cardener.
Aquesta aparença d’uniformitat seria causada per la difusió
de la influència cultural que, des dels territoris septentrionals
(àrea del Solsonès), progressaria vers el sud, i de la qual el
moviment o migració dels pobles “gals” en podria ser la
causa. Aquest moment preibèric seria diferent de l’ibèric
pròpiament dit, en què les semblances s’haurien de buscar en
l’espai costaner (Cura, Ferran 1969, 129). En aquest primer
treball, no resulta tan destacable el que M. Cura exposa sinó
el que implícitament ja és possible reconèixer, i que després
serà una constant en els treballs posteriors:
i) El món interior protohistòric, de la Catalunya central
interior, té una personalitat pròpia, diferenciada del món
costaner. I aquesta personalitat, que es manifestarà sempre a
nivell de substrat, caldrà vincular-la més al món continental
que no pas al mediterrani.
ii) La “cultura ibèrica” no es pot considerar un fenomen
autòcton, a la zona central interior de Catalunya.
iii) El difusionisme és la clau de volta per explicar els canvis
culturals.
De fet, aquests tres punts entronquen amb la teoria de Bosch
i Gimpera (1932, 362) sobre l’existència, a Catalunya, d’uns
pobles “ibèrics en sentit estricte” i d’uns altres de “no ibèrics
amb una capa dominant ibèrica” (misgetes) a partir del segle
–V/-IV2.
Però també s’entreveu, a nivell conceptual, la influència de
les teories de Gordon Childe (1925; 1929; 1950) pel que
fa a la definició i seriació de les cultures arqueològiques i
al difusionisme, línies de pensament dominants i en voga
durant els anys 40-60 i bona part dels 70.
Tanmateix, el cos interpretatiu fonamental el trobem exposat
en tres treballs publicats el 1972 (Cura 1971-72) i el 1978
(Cura 1976-78; 1978), que proposen una organització de la
protohistòria de la Catalunya central interior estructurada
en quatreetapes: etapa I o de domini del substrat indígena;
etapa II o d’aculturació del món interior a partir dels estímuls
2 Segons Bosch Gimpera (1932, 380-381 i 396-398), a la Catalunya interior
s’hauria donat una continuïtat de la població autòctona, els orígens de la
qual caldria remuntar a la cultura de les coves del neolític i l’eneolític, i que
hauria desembocat en la Cultura de “Marlés-Turó de les Mentides-Vilaplana”
(sic); aquesta cultura indígena, relativament uniforme arreu del territori
català, no s’hauria vist afectada, a la Catalunya interior, per l’arribada de la
“civilització hallstàtica”, i només hauria estat substituïda per la conquesta
dels Lacetans, poble ibèric-misgeta procedent de la costa central catalana,
que hauria ocupat les valls del Llobregat-Cardener al final del segle -IV/-III.
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mediterranis; etapa III o de les grans convulsions indígenes;
i etapa IV o de la romanització.
a ) ETAPA I (o del domini del substrat indígena)
Des del final de l’edat del bronze, M. Cura atribueix a la
zona central-interior el desplegament de la “Cultura de
Merlès” (segles -IX/-VIII)3, derivada de les poblacions
rresiduals de les cultures pirinenques postmegalítiques del
segon mil·lenni, i influïda molt lleugerament pels contactes
amb els pobles veïns (Civilització dels Camps de Túmuls a la
Catalunya occidental i Civilització dels Camps d’Urnes a la
Catalunya Vella, ambdues productes de processos migratoris
vinguts de l’Europa continental).
b) ETAPA II (També anomenada post-hallstàttica o
preibèrica). Etapa de canvi respecte de l’anterior, amb una
nova organització social i econòmica, per raó de l’impacte
colonial (els grups de Camps d’Urnes de la Catalunya
Vella entren en contacte amb l’element colonitzador grec,
que donarà origen al poble protohistòric dels Indiquets; el
grup dels Camps dels Túmuls de la zona de l’Ebre entra en
contacte amb els fenicis). Al final del segle –VII, un grup
dels Camps de Túmuls, més o menys culturitzat pel món
fenici, i amb coneixement de la metal·lúrgia del ferro, es
redirigeix cap al Pirineu, zona de riques pastures, afectant
la Catalunya central interior. Aquest grup cultural ocuparà
les valls mitjanes del Llobregat-Cardener i s’imposarà a les
antigues poblacions autòctones de la Cultura de Merlès.
Així mateix, des de la segona meitat del segle -VI existiria
un interès del comerç mediterrani per aquestes contrades,
l’origen del qual caldria buscar en la sal (a partir de les mines
de Cardona) o en l’establiment d’una nova ruta a la recerca
de metalls (plata del Pirineu o el bronze atlàntic), per raó de
la monopolització per part dels grecs de les rutes i l’accés a
les poblacions indígenes de l’Empordà i el golf de Lleó. Com
a reacció, es buscarien nous espais de comerç a partir de les
desembocadures dels rius.
Aquesta hipotètica ruta comercial es podria veure avalada
per la pau que sembla regnar a la zona de la Catalunya
central interior respecte de les conques del Francolí i Segre,
afectades pels moviments migratoris dels pobles plenament
ibèrics (que s’haurien establert allà a començ del segle -IV ).
Aquest fet marcaria una diferenciació entre les dues zones:
d’una banda, les conques del Francolí-Segre, on la presència
ibèrica s’anirà assentant amb força; i, de l’altra, la Catalunya
central interior, on s’anirien produint un seguit de mutacions,
des de la segona meitat del segle -V fins al final del -IV, de
resultes del contacte amb els pobles mediterranis, sobretot
grecs, a partir de l’expansió del comerç emporità. Això faria
evolucionar i transformaria l’estructura social característica
de la Cultura de Merlès a la qual s’havia sobreposat el grup
cultural dels Camps de Túmuls Occidentals. Aquests canvis
podrien concretar-se en els següents punts:
-Agrupament de petits poblats dispersos en uns pocs
grans nuclis, que es fortifiquen (com a conseqüència de la
inestabilitat dels territoris veïns). Organització urbanística
complexa.
-Aparició de manufactures especialitzades: ceràmica grisa,
de tradició hallstàttica (Cura 1971; 1975b).
3 El nom prové del jaciment homònim excavat per Mn. Serra Vilaró (191520). L’interès per aquest grup cultural portà M. Cura, amb la col·laboració de
J. Rovira, a plantejar noves intervencions al jaciment l’any 1973, el resultat
de les quals no fou gens satisfactori i que no aportaren excessives novetats
a allò ja conegut anteriorment (Cura, Rovira 1976).
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El jaciment d’Anseresa, amb la seva divisió cronocupacional,
seria l’exemple paradigmàtic del procés4
i) Anseresa A. Fase inicial del jaciment amb ceràmiques
acanalades i de Merlès. Correspondria al pas entre l’edat del
bronze i la del ferro.
ii) Anseresa B. Fase d’aculturació i influències mediterrànies.
Subfase B1. Influència meridional, fenícia.
Subfase B2. Influència grega, a partir de la segona meitat del
segle –VI. A aquest moment pertanyerien també les fases
antigues del poblat de Castellvell o de Boades.
iii) Anseresa C. Fase final. Moment d’expansió del
comerç grec emporità (final segle –V/primera meitat del
–IV ). Abandó de l’hàbitat, nivells d’incendi als poblats de
Castellvell i del Cogulló (aquest darrer en la seva primera
fase), i abandó de l’assentament de Costa de la Vila (Cura,
Ferran 1977-78).
El final d’aquesta etapa vindria marcat pels nivells de
destrucció documentats a la majoria dels hàbitats estudiats,
que se situaria entorn del -280.
c) ETAPA III o de les grans convulsions indígenes. Nou per
l’arribada del component poblacional ètnicament ibèric, el
qual se sobreposaria als nivells de destrucció de Castellvell
i el Cogulló, i no reocuparia el poblat d’Anseresa. Aquests
fets serien causats per l’existència d’un període d’inestabilitat
política que desembocarà en la conquesta, per part dels
pobles ibèrics, dels territoris ocupats per les poblacions
autòctones d’arrel pirinenca5, i que a la Catalunya central
interior s’identificaria amb la invasió dels Lacetans (vegeu
n. 2): aquest poble ocuparia les comarques del Bages i del
Solsonès, mentre que la població preibèrica restaria reduïda
a les zones septentrionals (Berguedà). Les causes d’aquests
moviments serien:
-El dinamisme transhumant dels pobles “ibèrics” (ocupació
en el segle anterior de la depressió sud-occidental procedents
del Baix Ebre).
-La crisi i bloqueig del comerç emporità (primera meitat del
segle –III).
A partir de la segona meitat del segle –III, el panorama
s’uniformitza en funció dels pobles “ibèrics” i el tipus
“pirinenc” desapareix. Aquest panorama l’avalarien les
excavacions del Cogulló i la seva fase cronocupacional:
i) El Cogulló A. Fase inicial (segles –V/-IV ). Acaba, en
algunes habitacions, amb un moment d’incendi.
ii) El Cogulló B. Fase de desenvolupament (segle –III).
Construcció del complex sistema defensiu.
iii) El Cogulló C. Fase final (c. -100). Es tractaria d’un ample
4 De fet, segons M. Cura, Anseresa tindria el seu origen en el procés de
desplaçament del grup dels Camps de Túmuls de l’Ebre cap a les zones
pirinenques i la influència que aquests exerciren sobre les poblacions indígenes de la Cultura de Merlès. La planta oval del jaciment, amb les seves
cases radials que mostrarien grups domèstics individuals (llars de foc en
cada estructura), porta a Cura a pensar en una etapa de sedentarització de
les poblacions mòbils indoeuropees, dels pobles ramaders centreeuropeus,
donat que aquest tipus d’urbanisme tindria el seu origen en els wagenburg o
cercles de carros per guardar el ramat.
5 questes poblacions “autòctones d’arrel pirinenca”, població “preibèrica” o
“pobles pirinencs” (vegeu infra), no són una altra cosa que el substrat de la
Cultura de Merlès, amb les aportacions del grup dels Túmuls Occidentals,
que després de la “invasió ibèrica” quedaran relegades a la conca alta del
Llobregat, fins a la romanització. De fet, aquesta idea enllaça directament
amb les teories de Bosch Gimpera sobre el poble dels bergistans: aquests
serien el substrat autòcton que havia caracteritzat la unitat cultural de la
primera edat del ferro a aquestes terres, hereu de la Cultura de “Marlés-Turó
de les Mentides-Vilaplana”, que quedarà isolat en la conca mitja-alta del
Llobregat després de la conquesta lacetana d’aquests territoris a comença
del segle -III (Bosch Gimpera 1932, 403-404).
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i laxe període de durada, amb un hiatus central que caldria
situar durant el segle -II, i una reocupació esporàdica.
Les evidències del Cogulló permetrien afirmar que aquesta
zona va ser ocupada a inicis del segle –III per pobles “ibèrics”,
per Lacetans (altiplans fins al Llobregat) i Ausetans (del
Llobregat a les Guilleries). Els pobles “pirinencs” quedarien
marginats a zones més al nord (Berguedà, Alt Urgell,
Ripollès).
A nivell de cultura material, apareixerien ara les ceràmiques
ibèriques oxidades, que trenquen amb la tradició de les
grises de l’etapa anterior i semblen tenir més relació amb les
ceràmiques del món costaner que no pas amb les de l’ilerget
occidental.
El final de l’època vindria marcat per la II Guerra Púnica o
per la campanya de Cató, amb l’efectiva conquesta romana.
d) ETAPA IV o de la romanització. A partir de la conquesta
romana tindria lloc un abandó dels poblats fortificats
coneguts (Castellvell, El Cogulló), i s’evidenciaria un
poblament rural dispers a partir de l’ocupació de les àrees
de conreu més favorables. Aquesta nova estratègia de
poblament s’organitzaria al voltant de nuclis o centres
que caldrà entendre’ls més com a mercats que no pas
com a poblats fortificats o espais centrals/llocs de control.
L’activitat comercial s’incrementa, apareix i es generalitza
l’ús de la moneda.
A nivell cultural, es documentaria una ruptura de la unitat de
les conques Llobregat-Cardener. La zona del l’alt Cardener,
vinculada a les pastures d’estiu, bascularà vers les comarques
de l’Urgell. Per contra, la zona de l’alt Llobregat, la més
pobra, s’estanca i entra en decadència: quedarà reduïda a
un espai de pas o nus de comunicacions sense personalitat
pròpia.
En conclusió, els punts que resumirien l’esquema interpretatiu
de M. Cura serien els següents:
1-La Cultura de Merlès representa el substrat autòcton
característic de la Catalunya central interior anterior a l’edat
del ferro.
2-A partir del segle -VII, contingents poblacionals
relacionables amb la Cultura dels Túmuls Occidentals
(d’origen aquità occidental), s’estableixen en aquesta zona,
tot substituint o sobreposant-se a la Cultura de Merlès.
3-Al llarg de la segona meitat del segle -VI, comencen a
aparèixer alguns elements que reflecteixen contactes amb el
món i els pobles mediterranis colonitzadors, la influència dels
quals s’anirà deixant sentir entre les poblacions de la Catalunya
central interior. Comença, doncs, un procés transformador que
les mena cap al món mediterrani, però mantenint un localisme
cultural que perdurarà fins al segle –III.
4-Vers el final del segle -IV, el poble ibèric dels Lacetans,
procedent de l’àrea costanera, s’estableix a la Catalunya
central interior per tal de controlar les zones de pas cap
al Pirineu i els espais econòmics de la zona. La població
indígena de la primera edat del ferro (Cultura de Merlès/
Túmuls Occidentals) queda relegada a l’àrea de la conca
mitja-alta del Llobregat.
5-La conquesta romana (Segona Guerra Púnica/campanya
de Cató) significa el final de la independència d’aquestes
poblacions. La seva organització i model d’ocupació de
territori es modifica en funció de les necessitats o directrius
del nou poder.
6-Pèrdua de pes específic dins l’esquema organitzatiu romà.
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La Catalunya central interior esdevé un espai més aviat
marginal, de romanització tardana i de manteniment latent
del substrat indígena.
Comentari
L’esquema interpretatiu que M. Cura desenvolupa al llarg
de la dècada dels anys 70 és altament tributari de les teories
de Mn. Serra Vilaró i, sobretot, de les de Bosch i Gimpera,
de vegades de manera força acrítica donades les possibilitats
analítiques a la seva disposició en aquell moment. Tanmateix,
tant l’excavació del Cogulló com la frustrada campanya
d’excavacions a Sta. Maria de Merlès, així com els estudis
que realitzà dels materials arqueològics procedents de
les antigues excavacions d’Anseresa i Castellvell, vénen a
demostrar la voluntat d’aprofundiment de M. Cura en els
plantejaments d’ambdós investigadors. De fet, la percepció
que un pot obtenir d’aquests treballs és que, precisament, els
estudis dels materials arqueològics que realitzà dels jaciments
d’Anseresa, Castellvell i Boades són més un complement o
actuen de suport “modernitzador” a les teories de Bosch i
Gimpera; incideixen, però, específicament en la Catalunya
central interior i busquen una especificitat temàtica que la
síntesi de Bosch i Gimpera no podia oferir.
Amb tot, resulta prou interessant l’aportació també
complementària que a les velles teories aporta M. Cura en
relació amb la introducció del grup de la Cultura dels Túmuls
Occidentals en el procés de conformació de la realitat
protohistòrica de la Catalunya central interior. Aquesta idea
és manllevada dels estudis del Prof. J. Maluquer de Motes
sobre les poblacions de Camps d’Urnes i el seu establiment a
Catalunya (Maluquer de Motes 1946)6.
L’HIATUS
Tal com hem comentat més amunt, el període d’exili francès
significà per a M. Cura una aturada obligada en els estudis
sobre la protohistòria de la Catalunya central interior, i dirigí
cada cop més el seu interès cap al món de la prehistòria. Bon
exemple d’aquesta dinàmica és la seva producció científica,
ja que durant el període 1980-86 només publicà dos articles
que es poden relacionar amb el món de la protohistòria: el
1981, conjuntament amb E. Sanmartí, un treball sobre les
ceràmiques gregues de Puig Cardener (Cura, Sanmartí Grego
1981) i, el 1985, un altre sobre les ceràmiques de vernís negre
de Can Sotaterra (Cura 1985). Es tracta d’estudis de revisió
de materials ceràmics dels museus de Manresa i Solsona
que M. Cura realitzà al final dels anys 70. De fet, aquests
dos treballs no aporten reflexions de fons respecte de les ja
expressades per ell anteriorment, i han d’entendre’s més com
a posades en valor d’antics materials que per ells mateixos
podien generar un interès científic. Tanmateix, a nivell
superficial es percep una certa evolució del seu pensament o,
si més no, la plasmació escrita, de manera força superficial,
de noves influències teòriques.
6 Curiosament, M. Cura no seguí les hipòtesis que sobre la conformació del
món ibèric havia expressat el seu mestre J. Maluquer de Motes, sinó que
anà a cercar la legitimació en les teories invasionistes de Bosch Gimpera.
Maluquer de Motes veia la cultura ibèrica com la conseqüència d’un procés
de recepció d’influències procedents del món mediterrani (fenicis i grecs) per
part de les poblacions indígenes, hereves de la tradició cultural del bronze final i el primer ferro, i que cristal·litzaria en un nou model social, polític i cultural
(Maluquer de Motes 1955; Arribas 1965). Tanmateix, altres autors contemporanis (Tarradell 1962, 265-275), qüestionaven més o menys obertament
aquesta concepció i semblaven enllaçar també tímidament amb les idees de
Bosch Gimpera.
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En el primer treball, es planteja l’estudi de les ceràmiques
gregues del jaciment de Puig Cardener com a element que
il·lustra o que aporta més informació respecte de l’Etapa
II, d’expansió del comerç mediterrani grec i d’Empúries
a la Catalunya central interior. En canvi, en l’altre treball,
prenent aquest cop com a excusa l’estudi de la vaixella de
vernís negre del jaciment de Can Sotaterra (el qual serveix
per il·lustrar l’Etapa IV ), repassa de manera breu la seqüència
cronocupacional plantejada anys abans, però incorporant-hi
un parell de novetats interessants que demostren una certa
evolució en la base de l’esquema interpretatiu: d’una banda,
introdueix en el discurs un cert vocabulari marxista, amb
l’ús d’expressions “règim de producció” o “món capitalistacomercial de l’antiguitat”; i, de l’altra, a nivell de concepte,
sembla voler relacionar la iberització amb un procés de
canvi de les poblacions indígenes vinculat al fet econòmic,
als estímuls econòmics generats pel factor mediterrani
colonial (Cura 1985, 111). Sembla, doncs, abandonar les
tesis invasionistes per explicar l’evolució de la protohistòria
a la Catalunya central interior, però en conserva la seqüència
explicativa.
Comentari
En termes generals, la impossibilitat de dur a terme treball
de camp sobre el territori, estudiar directament materials
arqueològics o estar al dia de l’evolució particular dels estudis
coartaren el desenvolupament de les seves hipòtesis i teories7.
Amb tot, sembla que al llarg d’aquest període anà
mostrant una certa receptivitat a influències procedents
del materialisme cultural, que es veuen reflectides en la
desaparició del fet “invasionista” a l’hora d’explicar les causes
del procés d’iberització i de canvi cultural, per tal de fer-lo
recaure en l’economia. Aquesta hipòtesi, però, no s’explora de
manera més aprofundida, sinó que només s’apunta de manera
superficial. Igualment, aquest nou posicionament l’apropa a
les tesis de Maluquer de Motes a l’hora de concebre l’origen
del món ibèric com una evolució de les poblacions autòctones
sota l’estímul dels pobles mediterranis.
EL RETORN A LES ANTIGUES CONCEPCIONS
Al llarg de la segona meitat dels anys 80, l’interès de M. Cura
pel món protohistòric de la Catalunya Central-Interior anirà
decaient progressivament donada la seva nova responsabilitat
al capdavant del jaciment ibèric del Molí d’Espígol, a terres
lleidatanes. Amb tot, encara tornarà a posar de manifest el
seu pensament sobre aquest tema en dos treballs més.
En el primer, realitzat conjuntament amb E. Sánchez (Cura,
Sánchez Campoy 1998), si bé no reprèn l’esperit de síntesi
dels estudis dels anys 70, sí que incideix de manera concreta
en la problemàtica de la iberització a la Catalunya CentralInterior a partir d’una breu anàlisi històrica i arqueològica
del poble preromà dels Bargusii (als quals assimilen també
els Bergistani): aquest poble caldria situar-lo en la zona
septentrional de l’actual comarca del Bergueda, vall del
Llobregat, i seria el fruit d’un peculiar “procés d’iberització”
(recepció d’influències culturals “ibèriques”), a partir del segle
–VI, amb la base de les poblacions autòctones de la Cultura
de Merlès. Aquest procés, però, es veuria frenat a mitjan segle
7 Aquest fet pot veure’s clarament en l’anunci o cita de treballs que mai arribaren a publicar-se, com ara els estudis monogràfics plantejats sobre la vaixella
grega de Puig Cardener i Boades (Cura 1976-78, 341, n. 33; Cura, Ferran
1977-78, 190, n. 12 i 13).
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–III al Bages-Solsonès per la irrupció d’elements ibèrics
vinculats al món ilerget, els quals donarien lloc als pobles
dels Lacetans i Ausetans; com a conseqüència, les poblacions
autòctones haurien quedat relegades a la zona prepirinencapirinenca, essent els Bargusii un dels seus exponents.
Arqueològicament, aquesta hipòtesi es veuria confirmada
per les mostres tardanes d’iberització efectiva que mostren
els hàbitats de les valls del Llobregat-Cardener, i per la
dinàmica de poblament diferencial que s’observa al Berguedà
protohistòric89. De fet, aquestes consideracions enllacen
directament de nou amb les teories de Bosch Gimpera (1932,
403-404), que veu els Bergistani com el substrat indígena de
la primera edat del ferro evolucionat a partir de la unitat
cultural que representava la Cultura de “Marlés-Turó de les
Mentides-Vilaplana”, els quals quedarien arraconats en la
zona de l’alt Llobregat amb l’arribada dels ibers Lacetans al
final del segle –IV/inici del –III. Tanmateix, Cura i Sánchez,
incorporaran aquí un concepte nou, el de Cultura ibèrica de
l’Interior (Cura, Sánchez Campoy 1998, 164) o Món Ibèric
de l’Interior (Cura 2000, 150), per tal de definir aquestes
poblacions autòctones “d’iberització peculiar” a partir de la
Cultura de Merlès10.
El darrer treball, més de síntesi però dirigit vers l’àmbit
preibèric, reprèn les idees que havien caracteritzat el
seu pensament original, amb matisacions: l’iberisme a la
Catalunya Central-Interior seria un fet tardà, arribat per
influències o portat per elements aliens al substrat indígena
típic, emparentat amb el la Cultura de Merlès. Aquesta
propagació seria causada per la transhumància, que hauria
connectat les zones ibèriques de pastures d’hivern amb
les zones centrals-interiors de Catalunya i pirinenques de
pastures d’estiu.
Comentari
Malgrat semblés que en l’etapa anterior M. Cura incorporava
nous elements a les seves hipòtesis, i que podien servir de
base per a una reorientació dels plantejaments inicials,
la seva reaparició en l’escena científica catalana mostra
clarament que no els havia abandonat, sinó que únicament
n’havia matisat alguns aspectes amb l’esperança de reprendre
el treball. És més, la “fidelitat” tant respecte de les teories
de Bosch (com molt bé es percep en el treball sobre els
Bargusii), com en relació amb l’ús de les tesis difusionistes i
invasionistes per tal d’explicar el fenomen de la iberització
a la Catalunya central interior, continuava ben present.
Tanmateix, les aportacions més destacables les trobaríem en
la introducció, d’una banda, de l’expressió “Cultura ibèrica
de l’interior” (i més aviat, segons M. Cura, poc “ibèrica”)
per definir la realitat cultural que provoca el peculiar procés
d’iberització de la població autòctona d’aquest àmbit
geogràfic; de l’altra, de la consideració de la transhumància
com a fenomen economicosocial lligat a la mobilitat i a la
difusió d’influències, idees i grups humans.
8 En un treball posterior, en solitari, E. Sánchez es desdiria de tal hipòtesi,
tot considerant una opció més lligada a l’evolució autòctona de les poblacions interiors (Sánchez Campoy 1990b, 222-224).
9 Curiosament, també Bosch Gimpera (1915-20, 688) havia usat un terme
similar per definir, precisament, la fàcies cultural de l’interior de Catalunya
durant la primera edat del ferro (Cultura/civilització de l’Interior).
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ELS ESTUDIS SOBRE EL MÓN IBÈRIC A LA
CATALUNYA CENTRAL INTERIOR RESPECTE DE
LES APORTACIONS DE M. CURA
Després dels treballs inicialsde M. Cura al llarg dels anys
70, durant la dècada posterior i, en certa mesura, com a
conseqüència de la seva absència efectiva en l’arena científica
catalana, l’espai interpretatiu del món protohistòric a la
Catalunya central interior es veurà ocupat per diversos
autors, els quals prendran com a base les compilacionsde
M. Cura, però arribaran a conclusions substancialment
diferents. Així, durant la primera meitat dels anys 80, es
donen les aportacions més destacables que marcaran, de fet,
la línia interpretativa que actualment sembla seguir-se.
Potser les que més han influït, a nivell de base, hagin estat les de
G. Ruiz Zapatero. Aquest autor s’interessà fonamentalment
pels períodes del bronze final i de l’edat del ferro preibèrica,
així com pel procés d’iberització. En la part que dedicà a la
Catalunya central interior dins el seu treball sobre els camps
d’urnes a la península Ibèrica (Ruiz Zapatero 1983, 266268), considerà que en aquesta zona hauria existit una fàcies
de bronze final local, lligada al món postmegalític pirinenc,
que identificà amb la Cultura de Merlès. En aquest context,
haurien arribat els primers influxos dels camps d’urnes,
procedents de la Cerdanya i l’alt Segre, als quals caldria
atorgar-los una cronologia alta, però només haurien afectat la
vall alta del Llobregat. En una segona fase de camps d’urnes
recents, es detectarien unes noves penetracions, aquest cop
de filiació cultural mailhaciana, que haurien seguit el mateix
camí o potser també arribat des del Segre mitjà. A partir
del segle –VIII, els influxos procedirien del Segre mitjà, del
grup dels Camps d’Urnes del Segre, que haurien estat els
responsables de l’aculturació de les poblacions del bronze
final local, autòctones. Ja en una fase més tardana, dins d’un
horitzó preibèric, es donarien els primers contactes colonials,
amb fenicis (primera meitat del selge –VI) i grecs (segona
meitat), la qual desembocaria en el període ibèric antic.
Segons G. Ruiz Zapatero (1983-84, 60-70), els factors que
explicarien l’interès del comerç mediterrani per aquesta
zona serien la densitat de poblament i els recursos locals
(agropecuaris, explotació de la sal i de mines de ferro/
plata). Aquest comerç colonial seria la causa d’un canvi en
la dinàmica econòmica de les poblacions indígenes, que
passarien d’un sistema productiu basat en l’autosuficiència
a un altre d’encaminat vers la consecució d’excedents per
poder fer front als intercanvis; la qual cosa comportaria una
jerarquització progressiva de la societat i la creació de grups
de poder que controlarien els mitjans de producció i l’accés
als recursos, essent aquest el fonament transformador que
conformaria la “base” ibèrica dels territoris de la Catalunya
central interior.
També cal citar entre les aportacions més destacades la de
J. Padró, que assajà una síntesi de l’evolució del poblament
de la zona, en termes formalment similars als exposats per
M. Cura, però amb resultats divergents. Aquest investigador
(Padró 1987) plantejà una evolució cultural estructurada
en cinc períodes cronològics (bronze final, transició bronze
final/primera edat del ferro, primera edat del ferro, segona
edat del ferro i romanització), que s’iniciaria amb les
penetracions de la Cultura dels Camps d’Urnes des del nord
dels Pirineus, l’evidència de les quals serien la presència
de les necròpolis tumulars, i que es combinaria amb el
substrat cultural hereu del bronze mitjà. Durant el pas
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del bronze final a la primera edat del ferro es donarien els
primers exemples d’urbanisme ben estructurat (v.gr. poblat
d’Anseresa), els quals s’ampliarien considerablement al llarg
de la primera edat del ferro. En aquest període apareixerien
les primers influències mediterrànies (fenícies i gregues), que
arribarien a través de les conques del Llobregat-Cardener,
i també es produirien les primeres ceràmiques a torn. La
segona edat del ferro vindria marcada per l’expansió del
comerç grec emporità que actuaria de catalitzador econòmic
i vehicle d’influències culturals; aquests estímuls haurien
portat a les poblacions disperses del Solsonès-BagesBerguedà meridional a agrupar-se i organitzar-se en unitats
i hàbitats de més entitat, poblats emmurallats, per tal de
controlar el territori i les fonts de recursos, cosa que hauria
provocat importants tensions entre si; en canvi, la zona
més septentrional hauria romàs aliena a aquest procés. Per
últim, la conquesta romana hauria comportat l’abandó dels
poblats fortificats i de les maneres de vida anteriors, així
com la reorganització de l’ocupació del territori en funció
d’assentaments rurals i nuclis de poblament privilegiats
pel poder romà, que n’ostentarien el control; s’introduiria
l’economia monetària i s’impulsaria l’agricultura.
A partir de la segona meitat de la dècada, cal fer esment
també als treballs de E. Sánchez al Bages, Berguedà,
Lluçanès i Solsonès (Sánchez Campoy 1986-89; 1987;
1990a; 1990b; 1991), que malgrat prendre com a punt de
sortida les aportacions i els estudisde M. Cura, tampoc en
comparteix els plantejaments interpretatius sobre el procés
d’iberització: aquest investigador el veu com un fenomen
particularitzat de cada substrat cultural (que en el cas de
la Catalunya central interior seria l’evolució de la Cultura
de Merlès durant la primera edat del ferro), a partir de la
recepció dels estímuls mediterranis. Considera que hi hauria
una diferència marcada entre les poblacions de la zona nord
del Berguedà, econòmicament definides com a ramaderes i
vinculades al món cerdà pirinenc, i les zones més meridionals
del baix Berguedà, Bages i fins i tot Solsonès, agrícoles, que
s’iberitzarien paral·lelament a les poblacions de la costa, a
partir del segle -VI/-V. De fet, segons E. Sánchez, un factor
fonamental que determinaria la iberització i “ibericitat”
dels pobles de la Catalunya central interior hauria estat
la base econòmica, agrícola en el cas dels “iberitzats” i
ramadera en la dels menys receptius a aquests estímuls, de
l’espai prepirinenc; igualment, la dinàmica i l’estratègia del
poblament seguirien patrons diferencials.
Amb l’inici del nou mil·lenni, es renovà l’interès per la
protohistòria de la Catalunya central interior, i els estudis
sobre el món ibèric han recobrat un impuls notable. En
aquesta nova dinàmica s’insereixen els treballs d’A. Broch
i de l’equip del Centre d’Estudis Lacetans (CEL), que han
desplegat plantejaments, en certa mesura, divergents.
Els estudis d’A. Broch (2004) aporten com a gran novetat la
posada en qüestió de l’existència del poble iber dels lacetans,
en funció d’una anàlisi crítica de les fonts grecollatines i de
la desconstrucció d’alguns mites que sobre l’estudi d’aquesta
ètnia s’havien anat assumint des de l’època de Serra Vilaró
i Bosch i Gimpera.
Per la seva banda, l’equip del CEL desenvolupa des del 1996
un vast projecte de recerca arqueològica (Estratègies d’ocupació
del territori i la seva evolució a la comarca del Solsonès des de
la protohistòria f ins a l’època medieval), en el marc del qual
no només es considera el reestudi (i reexcavació) d’antics
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jaciments, sinó també l’obertura i valorització de nous. En
aquest sentit, val la pena esmentar els treballs duts a terme
al camp de sitges de St. Esteve d’Olius (Olius, Solsonès)
(Asensio et al. 2003), o la represa de les excavacions als petits
oppida del Cogulló i de Castellvell i al camp de sitges de St.
Miquel de Sorba (Asensio et al.; en premsa). Fruit d’aquestes
investigacions, la proposta de síntesi que aporta aquest equip
sobre la ibertizació del territori (eix Llobregat-Cardener)
i la seva organització política posa l’èmfasi, a partir de les
evidències arqueològiques, en la caracterització i evolució
cronològica dels assentaments, així com llur significació
politicoecònomica dins un model d’ocupació i organització
territorial propi. Per a aquests investigadors (Aseniso et al.
2001; en premsa), des d’una data tan primerenca com el segle
-VI, ja es donaria al territori del Solsonès un procés peculiar
de sedentarització de la població, amb una organització
protourbana de l’hàbitat (tal com deixaria entreveure la fase
més antiga de Castellvell), el qual, a partir del segle -V, estaria
plenament consolidat. Aquest procés, caldria entendre’l,
de fet, en paral·lel a l’adquisició de tots els elements/
característiques que ens permeten parlar “d’iberització”
(urbanisme complex, arquitectura domèstica i civil -sobretot
defensiva- d’entitat, aparició del torn, fixació estable de
relacions comercials amb el món mediterrani, primeres
mostres epigràfiques de la llengua ibèrica). S’esdevindria
contemporàniament al que succeeix a les terres costaneres
de Catalunya, tot posant al mateix nivell cronològic i de
desenvolupament els processos d’iberització de la costa i de
l’interior (eix Llobretat-Cardener). Tanmateix, la reflexió
més interessant d’aquest equip gira a l’entorn de la situació
d’aquest àmbit territorial al segle -III, en un moment
avançat del període ibèric ple: a partir de l’estudi dels nuclis
d’activitats econòmiques especialitzades (i.e. els camps de
sitges) plantegen una necessària connexió amb els mateixos
tipus d’assentaments que es troben a l’àrea de la costa central
catalana, d’àmbit laietà, més nombrosos i de major entitat.
Això els porta a considerar un funcionament en xarxa,
coordinat, d’ambdues àrees geogràfiques (costa-interior) en
funció de l’obtenció, acumulació i distribució del cereal, que
fins i tot tindria un sentit polític, és a dir, que podrien haver
operat com a espais polítics confederats o formar part d’una
mateixa unitat política.
CONCLUSIÓ
Com a conclusió podem afirmar que, si bé bona part de les
hipòtesis i els plantejaments de M. Cura sobre la protohistòria
de la Catalunya central interior han estat qüestionades i
superades, cal reconèixer-li dues aportacions fonamentals de
base. D’una banda, el fet que el seu treball pioner ressituà
aquest espai geogràfic català en el mapa científic després de
dècades d’oblit, tot mostrant-ne la potencialitat i importància.
De l’altra, l’evident mestratge que la seva tasca significà, com
a arqueòleg de camp i historiador, per als investigadors que
posteriorment han tractat aquestes problemàtiques.
Als ulls actuals, el treball de M. Cura sobre el món ibèric
de la Catalunya central interior se’ns presenta com l’última
baula d’una llarga tradició arqueològica normativista, d’arrel
historicocultural, que va caracteritzar la famosa “escola de
Barcelona” des dels anys 20-30 fins als anys 70, però que
també combina i conté la influència dels treballs de Gordon
Childe en el camp de la prehistòria, a l’hora d’emprar
un metodologia explícita i una teoria històrica i social,
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marcadament difusionista. La preocupació fonamental
de M. Cura era l’estudi de les evidències ceràmiques, que
entenia com a reflex del comportament social, econòmic i
fins i tot polític de les societats preromanes.
En aquest sentit, podríem veure M. Cura com el darrer epígon
de Bosch i Gimpera, que rep en certa manera la seva herència
a través del mestratge dels professors Maluquer de Motes i
Tarradell, cosa que el posiciona clarament des del punt de
vista acadèmic. Tanmateix, la seva capacitat per reconèixer el
mèrit, la qualitat i l’esforç que implica el treball arqueològic,
li va fer valorar la tasca d’altres investigadors que, com
ell, havien orbitat i orbitaven a l’entorn del món acadèmic
“oficial” i que, per aquesta condició d’outsiders, havien romàs
d’alguna manera en la perifèria del reconeixement científic.
És el cas de Mn. Serra Vilaró i, a un altre nivell, de Mn.
Llorens, el seu successor al capdavant del Museu Diocesà
de Solsona.
En M. Cura va voler integrar i combinar ambdós vessants,
ambdues “línies de treball”, convençut que no eren
incompatibles; i potser aquesta convicció el va portar, espitjar
fins i tot, a treballar fora dels cercles acadèmics, empès també
per allò que ell considerava més com la plena llibertat de
pensament i de paraula. De fet, el mateix caràcter antigregari,
dialèctic, inconformista i tossut, que el va dominar tota la
vida, va servir d’exemple a molts. D’altres, naturalment, van
decidir obertament ignorar-lo i menysprear-lo.
Però els seus plantejaments científics també tenen una
important càrrega ideològica implícita, extensió directa
i inevitable de l’home polític que sempre va ser. La
reivindicació i el retorn a les propostes de Bosch i Gimpera
en són un clar exemple, com voler buscar o connectar
la legitimitat científica de la modernitat amb l’època de
Bosch, moment de llibertat, obertura i avenç intel·lectual,
truncat violentament amb la Guerra Civil, que semblava
que, poc a poc, s’anava recuperant als anys 70. No és que
menystingués la feina feta durant l’època de la dictadura,
sinó que la considerava manifestament col·laboracionista
i justificadora d’un “pensament únic” oficial, que anava en
contra de la llibertat interpretativa, la discussió i el diàleg
de les propostes innovadores10. O, per contra, excessivament
sèptica i positivista, centrada i amagada rere la cortina de
l’obtenció de “dades” i de la descripció d’aquestes com a
finalitat última del treball arqueològic. I com a reacció a tot
això, va voler posar sobre la taula les velles teories de Bosch,
la seva capacitat de síntesi i la seva valentia interpretativa, la
seva actualitat i validació a la llum de les noves dades que la
nova arqueologia catalana anava posant de manifest i traient
a la llum. Amb els anys, naturalment, va anar moderant
aquesta postura, però mai la va abandonar obertament i per
aquest fet va continuar essent considerat un outsider tota la
seva vida, simplement per coherència.
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La prehistòria recent
de la Catalunya
Central: les
propostes de Miquel
Cura i la continuïtat
de la recerca.
Miquel MOLIST MONTAÑÀ
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de
Prehistòria, SAPPO
El present escrit té uns objectius múltiples. D’una part,
realitzar, des d’un vessant científic, un modest però sentit
homenatge a la figura d’un arqueòleg que va treballar el
període de la prehistòria catalana de manera insistent,
seriosa, imaginativa i sobretot honesta. Per fer-ho voldríem
fer un repàs a les aportacions que va realitzar Miquel Cura
i Morera en l’àmbit de la prehistòria i principalment a la
zona de la Catalunya central interior. Aquest escrit també
vol veure la vigència amb el pas del temps, de les propostes
científiques que varen sorgir d’aquest investigador i de manera
complementària revisar, en les mateixes problemàtiques, de
manera no exhaustiva, però sí que significativa, els fruits de
la continuïtat de la recerca desprès de la seva desaparició.
Cal recordar en primer lloc que la labor de recerca de
Miquel Cura en l’àmbit de la prehistòria recent comprèn
tota Catalunya, però tant en els seus inicis com en
termes generals al llarg de la seva vida professional, l’àrea
geogràfica de la Catalunya central interior en constituirà
una constant. De fet en diversos dels seus treballs trobem la
seva preocupació per donar coherència a aquesta àrea. Així,
ben aviat la defineix com l’àrea dels altiplans de l’interior de
Catalunya amb una forta personalitat geogràfica, orogràfica,
etc., com ho havia mostrat abans ja l’excel·lent treball de
P. Vilar amb el primer volum de Catalunya dins l’Espanya
Moderna. Per M. Cura és aquesta coherència geogràfica de
l’àrea de la Catalunya central interior, que ajuda a definir en
certs períodes cronològics concrets i per alguns moments de
la prehistòria recent veure-hi una unitat cultural com per
exemple en el neolític mitjà o a l’edat del bronzefinal amb
la “Cultura de Merlès”. La situació allunyada de les vies de
trànsit habituals de Catalunya, és a dir el corredor prelitoral i
la vall del Segre, l’orografia i el paisatge, fan dels altiplans una
regió més reculada i susceptible de desenvolupar formacions
culturals i socioeconòmiques diferenciades de les de la resta
de Catalunya en la prehistòria recent (Cura, 1972).
Aquesta originalitat de la Catalunya central interior té, al
nostre entendre, una fonamentació en la pròpia història

de la recerca en la qual hi trobem una forta personalitat i
unes figures ben destacades. No en va, dos dels museus
d’arqueologia més antics de Catalunya es troben en els dos
extrems geogràfics d’aquesta i des de finals del s. XIX lideren
els grups d’estudiosos, erudits dedicats a la recerca d’aquesta
àrea. Efectivament el Museu Episcopal de Vic i el de Solsona
són en els primeres dècades del s. XX un punt essencial de
la recerca arqueològica, de la mà visible de dues figures com
J. Gudiol i J. Serra Vilaró. La continuïtat d’aquesta tradició
investigadora, en aquests dos museus, gràcies a les figures de
E. Junyent i de A. Llorens, així com la creació del Museu
Comarcal de Manresa, fan que M. Cura hi trobi un fort
basament i fins a cert punt un enllaç, i més concretament,
connectant amb el Dr. Llorens, pogué beneficiar-se d’aquesta
llarga tradició en la recerca i salvaguarda del patrimoni
arqueològic i històric.
Més centrat en l’àrea oriental, amb el Museu Episcopal
de Solsona i el comarcal de Manresa com a base material
i l’ingent obra de J. Serra Vilaró com a sòcol històric, li
permeten iniciar una important labor de recerca en la
prehistòria recent. No es pot obviar a més, que des dels seus
estudis universitaris a Barcelona s’estableix un vincle científic
estret i/o fort amb la Universitat de Barcelona, en particular
amb la figura del Prof. J. Maluquer de Motes amb el qual, i
mitjançant la figura institucional de l’Institut d’Arqueologia
i Prehistòria de la UB, col·labora amb múltiples projectes,
però dos dels quals tindran un fort impacte i alhora una forta
continuïtat: la línea de recerca sobre megalitisme i l’excavació
i estudi del poblat ibèric del Moli de l’Espígol.
Miquel Cura i la seva labor en recerca
en prehistòria recent de Catalunya
Tot i que hem assenyalat les bases i els precedents
institucionals i personals de la Catalunya central on la recerca
de Miquel Cura s’insereix inicialment, s’ha de dir que la
labor de recerca directade M. Cura no es restringeix a aquest
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àmbit geogràfic, sinó que s’estén per un ampli conjunt de
territori que cobreix les àrees dels Pirineus, de la Cerdanya,
del Segrià, etc. Efectivament, des de finals dels anys 60 i al
llarg dels 70, desenvolupa, amb companyia de A.M. Ferran
i amb la col·laboració i/o direcció delegada de J. Maluquer
o de E. Ripoll, excavacions i treballs de camp a sepulcres
megalítics de la serra de Roda, de la vall de Cabó o del massís
del Montsec o encara un monument que es podria dir que va
tenir sempre present com és el sepulcre megalític de la Torre
del Moros de Llanera al Solsonès. A més també excava i
estudia els hàbitats de Santa Maria de Merlès (Sant Pau de
Pinós) del període del bronzefinal o la Cova de Murisechs
(Organyà, Lleida).
Més endavant, als anys 80, desprès de la seva tornada
de França torna a desenvolupar treball de camp en tot
Catalunya, aquesta vegada amb la creació amb R. Vilardell,
J. Tarrús i J. Chinchilla, “d’un equip de treball” fort, dinàmic,
actiu i amb propostes molt innovadores, efectuant treballs
entre els que destaquen les excavacions en el sepulcre
megalític dels Estanys-II (La Jonquera, Girona), que de fet
integra en el projecte genèric “Arquitectura megalítica: el
reconeixement dels túmuls” que comprèn la revisióiexcavació
del ja anomenat sepulcre d’Els Estanys II (sepulcre de
corredor), el de Aubareda (Cista) i Torre dels Moros (Galeria
Coberta) que, com deia ell, constituïa una nova reedició d’un
projecte sobre investigacions sobre megalitisme realitzat des
dels anys 1970 en el marc dels treballs de la UB (Institut
d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Barcelona),
ara programats i finançats per la Generalitat de Catalunya.
Miquel Cura dedica tot l’esforç de les seves investigacions
en prehistòria recent, en tres horitzons històrics: el neolític,
el calcolític i menys sistemàticament l’edat del bronze. Del
primer període l’interessa, treballa i estudia tot el registre,
si bé les seves aportacions més continuades se situen en
l’anomenat neolític mitjà. Tot i així, no cal oblidar les seves
aportacions i/o contribucions al neolític en general com la
publicació de les troballes de la Valldany (Oliana, Alt Urgell)
o els estudis més complerts sobre utillatges del neolític final /
calcolític com la indústria lítica, o els botons en “V” o encara
les esteles, tema que les recents troballes de la zona del Vallès
o del Segrià haguessin fet gaudir i estimular científicament
a M. Cura.
Aportacions a l’estudi de les primeres
societats pageses
Com és notori, les aportacionsde M. Cura a l’estudi del
neolític mitjà a Catalunya són significatives. De fet, prolonga
l’època d’or dels estudis del neolític mitjà a Catalunya amb les
síntesis de A.M. Muñoz i en menys mesura de M. Llongueras
i E. Ripoll. Des del primers anys 70, efectua una revisió dels
sepulcres de fossa de la zona de la Catalunya central interior
i, entroncant amb les observacions de J. Serra Vilaró, proposa
una diferenciació cultural dins d’aquest conjunt fins llavors
vist com una unitat, amb la distinció de tres fàcies regionals:
el vallesià, el solsonià i el neolític de les boques de l’Ebre. La
metodologia utilitzada és una anàlisi més aprofundida de la
distribució espacial de les sepultures, una millor caracterització
de les formes de les sepultures i, finalment, una diferenciació
segons els objectes d’acompanyament que s’hi localitzen.
Per tant, variable geogràfica, que seria indicadora d’una
diferenciació paleoeconòmica (vallesià més agrícola, solsonià
més ramader), variable d’arquitectura funerària, observant
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variacions significatives en la morfologia de les tombes
(vallesià: sepultures excavades sense lloses, mentre que en el
solsonià: majoritàriament estructures o caixes enterrades i
a les boques de l’Ebre una gran diversitat d’estructures), i,
finalment, les diferències en el mobiliari d’acompanyament
que de manera molt resumida es caracteritzava per una
major presència de vaixelles ceràmiques en el vallesià i una
major presència de micròlits de sílex en el solsonià (Cura,
1974; Cura, 1975). La proposició de M. Cura realitzada a
la primera meitat dels anys 70, en diferents comunicacions
en congressos nacionals fa, com és lògic, un cert rebombori
inicial. Algunes propostes són discutides (com per exemple
la caracterització econòmica de base molt senzilla, com
ell mateix reconeixerà més endavant, Cura, 1987) i de
manera progressiva s’anirà incorporant a les explicacions,
descripcions, sobre aquest horitzó històric. De fet, en termes
generals, encara avui se segueix considerant vàlida.
Així doncs, la Catalunya central té, gràcies a la singularització
feta per M. Cura, un paper molt significatiu en l’estudi
i caracterització de les primeres societats agrícoles a
Catalunya. De llavors ençà, però, les novetats aportades per
la continuïtat de la investigació en aquest àmbit geogràfic
han estat molt significatives i, sense ànim d’exhaustivitat, en
voldríem assenyalar algunes característiques.
Pel que fa al període del neolític antic, l’ocupació i el
coneixement d’aquest període ha estat avalat tant en
hàbitat en coves, sobretot en l’àmbit més pirinenc com ho
ha posat en evidencia l’extensa i excel·lent publicació dels
treballs a la Balma Margineda (Andorra), com a l’aire lliure
amb l’hàbitat a l’aire lliure de la Font del Ros (Berga), tots
dos amb datacions i característiques cronomètriques que
evidencien els assentaments agrícoles a l’àrea septentrional
de Catalunya des de les fases incipients de neolitització.
Pel que fa a les formes sepulcrals, l’àrea oriental de la
Catalunya central interior, en concret la vall mitjana del riu
Ter, mostra en un marc geogràfic reduït i en un a cronologia
del Vè mil·lenni (horitzó postcardial i inicis del neolític
mitjà) la diversitat d’estructures funeràries utilitzades com
serien les coves (Cova de les Griuteres, Cova del Gegant) i la
innovadora presència d’estructures megalítiques com són el
grup d’enterraments de Tavertet. La solitud interpretativa a
què es va fer front en el moment de les troballes dels sepulcres
de Font de la Vena o del Padró I i II, ha estat pal·liada per
la descoberta, excavació i primeres publicacions del Camp
de Ginebre (Caramany) conjunt de sepultures en cambres
o caixes construïdes amb túmul, de cronologia i estructura
molt pròxima a les descobertes al Collsacabra.
Simultàniament a la consolidació interpretativa del concepte
del solsonià, s’han pogut realitzar algunes intervencions
arqueològiques preventives en sepulcres d’aquest moment
que han aportat informacions precioses com seria el cas de
l’enterrament de Cal Oliaire (Berga).
Hi ha dos programes de recerca que de manera estable
han anat aportant informacions i precisions sobre aquest
període. El primer manté una activitat estable des de fa anys
i està dirigit i desenvolupat per J. Castany, que juntament
amb Ll. Guerrero i un bon grapat d’arqueòlegs -òlogues,
s’ha caracteritzat per realitzar una revisió sistemàtica de les
sepultures neolítiques vinculades al grup “solsonià”. Programa
de llarga duració i que en certa manera ha permès definir
curosament les morfologies de les tombes, aproximar-se a
les formes i gestos funeraris, als objectes d’acompanyament,
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etc., la síntesi realitzada per J. Castany recentment en el
marc d’un treball acadèmic permet observar el sòlid registre
arqueòlogic existent que posa en evidencia tant els aspectes
forts de les dades (estructures funeràries, etc.) com les llacunes
existents, com per exemple la cronologia absoluta d’aquestes
manifestacions i, indirectament, l’evolució temporal de les
manifestacions1. De fet, aquestes mancances també són
presents en la globalitat de les manifestacions dels sepulcres
de fossa i si bé s’ha avançat en aspectes tan significatius com
la lectura socio-econòmica d’aquestes, manquen encara,
al nostre entendre, estudis d’aspectes innovadors com una
millor caracterització cronològica de la diferenciació de
fàcies regionals (vallesià, solsonià i boques de l’Ebre).
El segon programa de recerca que s’ha desenvolupat de
manera significativa i amb un increment de resultats
significatius és dedicat a l’estudi de la explotació de la sal en
la prehistòria recent a les àrees del Bages riques en aquest
material i que s’ha focalitzat essencialment a la vall salina
de Cardona. Aquesta investigació, dirigida per A. Fíguls i
O. Weller, ha recollit un conjunt significatiu d’evidències i
les propostes d’explotació i possible intercanvi de sal en el
context català i àdhuc del Mediterrani occidental2.
En fi, la recerca en l’àmbit de les primeres societats agrícoles
a la Catalunya central té una bona salut tot i que caldrà
en el futur que els programes s’enforteixin i se’n creïn de
nous generant una dinàmica de recerca i discussió científica,
aspecte del qual en són una bona mostra les Jornades
d’Arqueologia d’Odèn que, per l’àmbit geogràfic que ens
ocupa, continua amb la tradició de les jornades científiques
que el propi M. Cura va potenciar fa anys col·laborant
estretament amb les celebracions i edicions del Col·loqui
Internacional de Puigcerdà.
a
I
Aportacions
l’estudi
L’ORIGEN
DESENVOLUPAMENT DEL MEGALITISME
En part enllaçant amb l’àmbit anterior, en part com un
fenomen històric propi, el megalitisme constitueix una de
temàtiques arqueològiques que M. Cura treballa intensament
al llarg de tota la seva trajectòria científica, on fa aportacions
significatives tant a nivell d’estudi específic de registre, com
d’interpretació històrica. Com en el cas anterior, potencia
una visió global, però que també arrenca de la Catalunya
Interior, i en aquet cas de la Pirinenca, però a mesura de
l’ampliació dels anys i coneixements, l’amplia per a la
globalitat de Catalunya.
De fet, complementàriament als treballs de registre, la
reexcavació dels sepulcres megalítics que realitza als anys
70, amb J. Castells, fan una lectura que a partir de la síntesi
de Bosch i Gimpera i Pericot, els permet desenvolupar una
nova proposta d’evolució cronològica i cultural del sepulcres
megalítics al llarg de les diferents fases cronològiques
redefinides en els anys 70 per a Catalunya. Aquesta proposta
presentada l’any 1977, en un article pioner en el Col·loqui
internacional de Rennes, constituirà una proposició de
relació entre l’evolució temporal de les manifestacions
arquitectòniques sepulcrals que tindrà una llarga vigència i
1 Castany, J. (2008). Els megàlits neolítics del Solsonià. Tesi Doctoral Inèdita. Universitat de Lleida.
2 El magnífic treball realitzat per aquest equip ha tingut un significatiu ressò
científic i social, destacant-se les Jornades d’Estudi i el Congrés Internacional
d’estudi celebrat a Cardona l’any 2003, que han donat lloc a unes publicacions completes.
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influència en els estudis d’arquitectura del megalitisme. De
fet, però, M. Cura seguirà treballant al llarg de tota la seva
vida científica aquesta temàtica i en general el conjunt de les
manifestacions sobre el megalitisme (Cura i Castells, 1977;
Cura, 1982; Cura, 1992). Simultàniament, la seva col·laboració
científica amb R. Vilardell, J. Tarrús i J. Chinchilla fa que
les aportacions col·lectives creixin en nombre i els resultats
siguin també més notoris. Aquesta recerca permanent de
M. Cura i el megalitisme, que es pot resseguir en la seva
bibliografia es realitza, segons el nostre entendre, amb una
metodologia que es podria anomenar “tradicional”, és a dir,
la realització d’excavacions arqueològiques, l’elaboració de
corpus regionals i les revisions d’estructures i de materials
arqueològics amb la posterior publicació3.
L’estudi del megalitisme segueix tenint actualment un
cert dinamisme en què hi destaca la labor sistemàtica i
continuada realitzada per J. Tarrús i el grup GESEART
en la localització i catalogació dels sepulcres megalítics,
inicialment més centrats en la zona de les Alberes (Alt
Empordà) i progressivament en la resta de la Catalunya.
D’una altra banda, J. Tarrús ha actualitzat les propostes
generals de l’evolució cronològica i cultural del megalitisme
a Catalunya. D’una altra, a la zona de la Catalunya central
interior destaquen els treballs realitzats en el marc del Museu
Comarcal de Solsona, que de la mà de Jaume Bernades ha
actualitzat l’inventari del fons arqueòlogic i s’ha dinamitzat
la recerca sobretot donant suport als treballs de camp a la
zona del Bages i del Solsonès, que per aquest àmbit també
realitzen J. Castany i el “Grup de Prehistòria del Solsonès”,
animats, entre d’altres, per Lídia Fàbregas. D’altra banda, i
a nivell més genèric, hi ha, o s’han fet, pocs treballs de camp
sobre el món dels sepulcres megalítics a la Catalunya central
interior. Potser cal citar les excavacions, estudis i publicacions
dels treballs a la zona de l’Anoia per part del Dr. X. Clop i
J.M. Faura, amb l’estudi del Dolmen de Les Maioles, que
donada la seva alta preservació va poder posar en evidencia
el ritual funerari de tipus primari successiu com una de les
novetats científicament més interessants dels darrers temps.
Aportacions a l’estudi del Calcolític:
Vas campaniforme i altres mobiliaris
Curiós de mena i amb gran memòria com tenia, M. Cura,
dedica al llarg de la seva vida una atenció molt important
als estudis d’objectes arqueològics. La seves reiterades visites
als museus, l’estudi dels fons de museu o de les col·leccions
velles, va ser una constant i va fer que aquests fossin realment
complementaris de la seva activitat pròpiament de camp.
Així, va dedicar molta atenció als estudis dels materials
associats als sepulcres megalítics, però amb dimensió cultural
pròpia. Destaquen per la minuciositat els estudis fets sobre
els vasos campaniformes i dels botons en “V”. Al nostre
entendre és l’estudi i interès en els recipients ceràmics de
tipus campaniforme el que permet a M. Cura fer un salt
qualitatiu important. És un estudi centrat en les produccions
dites de tipus campaniforme internacional que recull i
sobretot analitza els materials localitzats a Catalunya a finals
del anys 70. Sobre la metodologia utilitzada, de nou podríem
dir que és clàssica pels seu moment, caracteritzada per una
revisió exhaustiva de materials arqueològics ceràmics a nivell
3 Destacaríem la seva col·laboració amb múltiples investigadors entre els
quals caldria destacar J. Maluquer de Motes, A.M. Ferran, J. Padró, J. Castells, J. Tarrús, J. Chinchilla, R. Vilardell.
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tipològic i de decoració amb l’elaboració de corpus. Però en
aquest cas destaca la bona comparativa europea que realitza
i que per la temàtica tractada era imprescindible. No cal dir
que aquí trobem al M. Cura bon coneixedor del registre
arqueològic de la Bretanya, del Llenguadoc, del Rosselló, etc.
(Cura, 1977; 1983; 1992).
La revisió dels materials arqueològics associats a aquest
horitzó històric i en termes més generals dins del període
calcolític, duta a terme en aquests darrers anys, ha tingut dues
realitzacions que al nostre entendre cal destacar. La primera
és el programa destinat a la revisió i estudi de les grans
làmines de sílex, que es localitzen en sepultures d’aquest
moment cronològic. Es tracta d’un programa interdisciplinari
realitzat per J.F. Gibaja, T. Palomo, X. Terrades i X. Clop, que
ha analitzat aquest objectes des de la matèria primera fins a
la seva utilització, passant per l’elaboració, la morfologia, etc.
La segona realització que cal destacar és, al nostre entendre, la
revisió de les produccions ceràmiques de tipus campaniforme
que X. Clop va efectuar i que té com a gran novetat la
inclusió de les analítiques arqueomètriques, en particular la
caracterització mineralògica de les pastes, de les quals se’n
desprenen hipòtesis sobre l’origen de la manufacturació dels
vasos. En ambdós estudis les col·leccions de la Catalunya
central interior ocupen un lloc molt significatiu.
Aportacions a l’estudi de les societats
de l’edat del Bronze
Com s’anotava abans, la revisió de velles col·leccions de
troballes que havien passat desapercebudes en els museus,
sobretot els de la Catalunya central interior, va ser una
constant en la seva activitat científica. L’estudi d’objectes de
l’edat del bronze no escapa doncs a l’atenció de l’investigador
i es troben estudis de materials de la Catalunya central
interior, en particular de les comarques de Solsona o del
Berguedà o alguna síntesi global com la que va realitzar
per la revista Dovella de la zona del Bages (Cura, 1987).
La seva activitat i per tant les seves aportacions a l’estudi
d’aquest horitzó no foren tan significatives, però si que cal
destacar-ne la dedicada a la revisió del període del bronze
final i primera edat del ferro. Per aquest programa establí una
col·laboració amb J. Rovira i varen efectuar una revisió dels
materials arqueològics, sobretot ceràmics, que J. Serra Vilaró
havia localitzat a Merles en el terme municipal de Sant
Pau de Pinós. L’estudi que varen realitzar va posar en relleu
la importància d’aquest conjunt per definir el grup cultural
que denominen Merlès, i que emmarquen en les cultures
locals que es formen per influx dels primers camps d’urnes.
Cronològicament el situen entre el bronze final i la primera
edat del ferro, és a dir en el primer quart del 1er mil·lenni.
La possibilitat d’ampliar informació fa que realitzin treballs
de camp en el citat jaciment, però la conservació d’aquest
és defectuosa i no es poden aportar més novetats (Cura i
Rovira, 1976).
Els estudis i/o treballs de camp realitzats recentment
sobre aquest horitzó, malauradament, no son nombrosos
i les novetats son reduïdes. Destacaríem els treballs de E.
Sánchez als anys 80 a la comarca del Bages, en particular
en l’assentament del Serrat de les Oques, que constituïa una
evidencia més de la vigència de les proposicions realitzades
per M. Cura. Per altra banda, és a Osona on aquest període
ha tingut una major ampliació amb les excavacions de
necròpolis de incineració i un poblat d’aquestes cronologies
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com són la Necròpolis de Coll s’Avenc o el Serrat de Balà
(Collsacabra, Osona), realitzats per M. Molist, W. Cruells,
J. Anfruns i que van ajudar a precisar la “cultura de Merles”.
A TALL de conclusió
L’activitat, els estudis, les propostes d’interpretació històrica
pels períodes de la prehistòria recent, de Miquel Cura, van
ser nombroses. No es van limitar a un territori tot i que les
comarques del Bages o del Solsonès van ser prioritàries.
Les seves proposicions han passat a ser temes de discussió
de debat científic. Algunes han aguantat l’embranzida
de les noves reflexions, de les noves dades; d’altres han
quedat ja obsoletes. Segurament, si fos aquí, seria el que ell
desitjaria, com va fer ell mateix amb les “velles” proposicions:
significatives novetats, recerques en curs, en fi, dinamisme
científic, que juntament amb el dinamisme polític i cultural
era el que Miquel Cura i Morera desitjava i ambicionava pel
seu país.

FIGURES

Figura 1. Miquel Cura al sepulcre del Barraca Rabert, l’any 1978 (fotografia
J. Tarrús).

Figura 2. Miquel Cura i altres participants al Congrés de Puigcerdà al
sepulcre de la Creu Cobertella, l’any 1978 (fotografia J. Tarrús).
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Figura 3. Miquel Cura amb Ll. Esteva i J. Arnal, al sepulcre de la Font
Roure, 1978 (fotografia J. Tarrús).

BIBLIOGRAFIA
Cura, M. (1974). “El grup cultural de les cistes neolítiques del
Prepirineu català: «El Solsonià»”, I Col·loqui Internacional
d’Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà, 1974. Cypsela, 1,
(Girona, 1976), 49-52
Cura, M. (1975). “Consideraciones sobre los enterramientos
en cistas neolíticas y su evolución posterior en Cataluña”.
XIII Congreso Nacional de Arqueología, Huelva, 1973. XIII
C.N.A., (Zaragoza, 1975), 279-288
Cura, M. (1976). “Informen sobre las excavaciones realizadas
en el poblado de Merlès (Sant Pau de Pinós, Barcelona) y otras
prospecciones arqueológicas en la región central de Cataluña”.
Noticiario Arqueológico Hispánico, 5 (Prehistoria) 301-305
Cura, M. (1977). Nuevos sepulcros megalíticos en la Cataluña
Central “Ilerda”, XXXVIII:17-20
Cura, M. (1977). Plantejament de les cultures neolíticas a
Catalunya. I Taula Rodona d’Antropologia Catalana, Solsona,
1975.I Taula Rodona d’Antropologia Catalana, Diputación
Provincial de Lérida, (1977), 11-30.

Cura, M.; Rovira, J. (1976). Consideracions sobre el poblat
del Bronze Final de Merlès (Sant Pau de Pinós, Barcelona).
I Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà,
Puigcerdà, 1974.”Cypsela”, 1, (Girona, 1976), 101-104
Cura, M., Vilardell, R. (1982). El fenomen megalític a les
comarques centrals de Catalunya. X Simposium de Prehistòria
Peninsular Vic, 1982. “Ausa”,102-104, (Vic 1982),153-164
Cura, M., Vilardell, R. (1985). Els botons en V decorats
“Quaderns d’Estudis” Homenatge al Dr. J. Corominas, vol. II:
145-156.
Cura, M., Vilardell, R. (1988). “Els vasos campaniformes
internacionals de la Vall del Segre”. VII Col·loqui Internacional
d’Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà, 1986VII Col·loqui
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Institut d’Estudis
Ceretans, (Puigcerdà, 1988) 95-102.
Cura, M., Vilardell, R. (1990-91): Los botones con
perforación en V de Cataluña. Colloque Hommage au Dr.
J. Arnal, Saint Mathieu-de-Treviers, 1990. Archéologie en
Languedoc (Montpellier, 1990-91), 205-208.
Tarrús, J.; Cura, M.; Vilardell, R. (1991). “El sepulcre
megalític dels Estanys II (La Junquera, Alt Empordà)”.
Cypsela, IX:73-85.

Cura, M. (1979-1980). “Consideracions sobre les esteles
antropomorfes del Llenguadoc”. Pyrenae, 15-16:143-166.
Cura, M. (1980). “El sepulcre megalític de Can Cuca (Su,
Solsonès) i consideracions sobre el megalitisme a l’interior de
Catalunya”. Fonaments, 2: 59-68
Cura, M. (1986). Los vasos campaniformes cordados con
decoración interna de Vil·la Filomena (Villareal, Castellón) en
su contexto europeo “Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonenses”, 12 : 29-44
Cura, M. (1987). L’horitzó campaniforme antic als Països
Catalans “Fonaments”, 6 : 97-128
Cura, M. (1987). “Elements per la coneixença de l’Edat del
Bronze a la comarca del Bages”. Dovella, 24-25 : 71-74 y 5557
Cura, M. (1987). Origen i evolució del megalitisme a les
comarques centrals i occidentals de Catalunya: Del Neolític
Mitjà a l’Edat del Bronze: “Cota Zero”, 3: 76-80

27 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							

/ actes

ACTUACIONS SOBRE EL
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
A LES COMARQUES DE
LA CATALUNYA CENTRAL
2005-2009
Antoni CABALLÉ CRIVILLÉS¹,
Gemma HERNANDEZ HERRERO²
¹ Serveis Territorials a la Catalunya Central.
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.
² Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Departament de
Cultura. Generalitat de Catalunya.
Introducció. La Gestió del PATRIMONI
ARQUEOLÒGIC
El present article està dedicat a donar una visió general de
les diferents actuacions arqueològiques realitzades entre els
anys 2005 i 2009 a les comarques de la Catalunya central.
Recordem que actualment la gestió del patrimoni arqueològic
a Catalunya s’articula a partir d’un marc normatiu i d’una
administració autonòmica amb competències exclusives
en aquesta matèria. Tanmateix, l’arqueologia catalana ha
canviat profundament des de la creació, l’any 1981, del
Servei d’Arqueologia per part del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. Una nova concepció de
l’arqueologia, l’aparició de les noves tecnologies, altres
qüestions com la diversitat cultural o la deontologia
professional, la importància de la comunicació i la imatge
en la nostra societat, etc., han fet que des del 2007, el
Departament de Cultura impulsés mitjançant el Pla Integral
per l’Arqueologia a Catalunya (PIACAT) una reflexió per tal
de dissenyar el futur de l’arqueologia al nostre país.
Marc Legal
La normativa aplicable a Catalunya sobre el patrimoni
cultural és àmplia. Caldria incloure-hi les lleis i els
reglaments dictats per la Generalitat de Catalunya i l’Estat,
les normatives municipals, els reglaments i les directius de
la Unió Europea i els tractats internacionals1. Però, quan
es defineix la legislació bàsica per a la gestió del patrimoni
arqueològic i la pràctica de l’arqueologia cal fer esment de:
> Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català.
> Decret 78/2002, de 5 de març, de reglament de protecció
del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
1 Vegeu la publicació: “Legislació sobre Patrimoni Cultural”. Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona 2004.
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> Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya.
- Decret 1/2005, de 26 de juliol, text refós de la llei
d’urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de reglament de
la llei d’urbanisme.
> Corpus de normativa d’impacte ambiental.
> Altres reglamentacions:
- Decret 478/2004, de 28 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura.
- Decret 271/2007, d’11 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació.
- Decret 138/2008, d’1 de juliol, de reestructuració del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
- Decret 45/2011, de 4 de gener, d’estructuració del
Departament de Cultura.
- Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració
del Departament de Cultura
Nova estructura del Departament de Cultura2.
El Decret 271/2007, d’11 de desembre, de reestructuració
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
va desplegar la distribució orgànica i funcional d’aquest
Departament en tres secretaries i va adequar l’organització
de les diferents unitats orgàniques per tal de potenciar la
presència del Departament al territori i agilitar la coordinació
entre les diverses unitats que l’integren.
La nova estructura potencia aquesta presència del
Departament en el territori mitjançant l’atribució de noves
competències als serveis territorials pel que fa a la coordinació
de l’acció del Departament, del personal i dels procediments
administratius del seu àmbit territorial.
2 Pel decret 200/2010, de 27 de desembre, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació passa a denominar-se Departament de Cultura.
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Els serveis territorials assumeixen així una posició més
activa en la generació i execució de les polítiques públiques
del Departament. La nova organització els ha de situar com
a referent principal al territori en les seves relacions amb la
ciutadania i els diferents sectors públics i privats.
Segons l’Art 30 del Decret 271/2007, el Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació s’estructura territorialment
amb els Serveis Territorials a Barcelona, a Girona, a Lleida, a
Tarragona, a les Terres de l’Ebre, a la Catalunya central i a l’Alt
Perineu i Aran, i en defineix l’àmbit territorial de cadascun. En
aquest sentit, pel que fa als Serveis Territorials a la Catalunya
Central, l’àmbit territorial és el de les comarques de l’Anoia, el
Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.
També en el mateix article es defineixen les atribucions dels
Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, que depenen orgànicament i funcionalment
de la Secretaria General, de les secretaries sectorials i de les
direccions generals per raó de la matèria.
És per aquest motiu, tal com queda reflectit al quadre (figura
1), que hi ha una doble dependència dels arqueòlegs territorials
respecte als Serveis Territorials i al Servei d’Arqueologia.

Figura 1: Organigrama de dependència dels arqueòlegs territorials.

Pla Integral d’Arqueologia de Catalunya (PIACAT) .
L’any 2007 el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació inicia, a través de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, la primera fase de diagnosi del Pla Integral
per a l’Arqueologia a Catalunya (PIACAT), amb l’encàrrec
d’un seguit d’informes de l’estat actual de l’arqueologia catalana
(informes del Servei d’Arqueologia, Associació d’Arqueòlegs
de Catalunya, Associació d’Empreses d’Arqueologia i un grup
d’arqueòlegs a petició de la Direcció General del Patrimoni
Cultural).
La segona fase, encetada el mes de maig del 2008, obre el
debat amb un format d’11 taules temàtiques i 150 experts
en arqueologia i paleontologia per a reflexionar sobre els
problemes i plantejar les solucions a desenvolupar, amb unes
noves línies de gestió sòlides i coherents, per a l’arqueologia
del futur.
La tercera i darrera fase del procés del PIACAT culmina el
juliol del 2009, amb les propostes d’actuació que recollien les
conclusions de les taules temàtiques. A part d’aquí s’estableix
el Pla d’Acció Integral, on es defineixen les accions en 5
eixos fonamentals: organització, intervenció, formació i
entorn professional, recerca i difusió, que posaran les bases
de l’arqueologia catalana dels propers anys i, en definitiva,
millorarà el model de gestió del patrimoni arqueològic del
nostre país.
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L’Arqueologia Preventiva. INventari i
ESTUDIS PREVIS
Durant els anys 80 l’arqueologia, arreu de l’Estat, se centra
principalment en la realització dels inventaris del patrimoni
arqueològic, les intervencions arqueològiques d’urgència i en
les subvencions de les intervencions programades de recerca.
Es tracta d’estudiar i recuperar allò evident, sense buscar
alternatives a la conservació de les restes “in situ”.
A partir de la dècada dels 90 s’observa un canvi envers el
que s’anomenarà més endavant arqueologia preventiva,
amb l’objectiu d’evitar l’impacte de les obres públiques i
infraestructures i del desenvolupament urbanístic sobre el
patrimoni arqueològic. L’Inventari o la Carta Arqueològica de
Catalunya esdevindrà un primer instrument de protecció i gestió
del patrimoni arqueològic a disposició del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia. És a la base de dades ARQUEODADA
on es recull l’estat actual de tots els jaciments i els elements
arqueològics que es coneixen del nostre país. També inclou
els jaciments paleontològics i qualsevol indret que hagi estat
objecte d’intervencions arqueològiques.
El desenvolupament normatiu en relació als procediments
d’avaluació d’impacte ambiental i els procediments establerts
pel planejament urbanístic impliquen, al Servei d’Arqueologia
i Paleontologia, la realització d’un conjunt d’estudis i activitat
arqueològiques prèvies amb l’objectiu d’evitar l’impacte que
sobre les restes del passat poden provocar les obres de major
o menor envergadura, i l’esforç per documentar aquelles que
no podran conservar-se per imperatius socials, econòmics o
polítics.
A partir del 2002 desapareix pràcticament el concepte
d’intervenció d’urgència, ja que l’arqueologia preventiva està
plenament consolidada amb la implementació del Reglament
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (Decret
78/2002), amb la incorporació de mesures correctores en els
protocols i procediments previstos en les lleis mediambientals
i amb l’entrada en vigor de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
que articula importants preceptes per a la protecció del
patrimoni arqueològic. L’afectació de les restes s’ha de poder
preveure, estudiar, evitar, minimitzar, a priori, gràcies a diferents
protocols i actuacions.
Inventari del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i
Paleontològic.
Els inventaris del Patrimoni Arquitectònic, del Patrimoni
Arqueològic i del Patrimoni Paleontològic formen part de
l’Inventari del Patrimoni Cultural Català, definit a la Llei
9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Tenen
com a finalitat permetre la documentació i la recuperació
sistemàtiques, la investigació i la difusió de tots els béns que
integren el patrimoni cultural del país.
Dins de l’inventari, hi tenen cabuda les tres categories de
protecció que estableix l’esmentada Llei 9/1993: els béns
culturals d’interès nacional (BCIN), els béns catalogats o els
béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de béns integrants
de l’ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la llei.
Aquest tres inventaris els gestiona la Secció d’Inventari del
Patrimoni Cultural Immoble del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural3.
Pel que fa al patrimoni arquitectònic a les comarques de la
3 D’acord amb el Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del
Departament de Cultura, actualment l’Inventari del Patrimoni Cultural Català
depèn del nou Servei de Suport Tècnic i Inventari.
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Catalunya central, el 2009 hi havia un total de 5.772 fitxes
inventariades, de les quals sobresurten en nombre les que
fan referència a edificis aïllats i les localitzades a la comarca
d’Osona (taula 1 i figura 2).

9%
4%

Resultats negatiu
Jaciments paleontològics
Jaciments arqueològics

Edificis

Sectors

Ciutats i pobles

Anoia

881

26

111

Bages

1016

86

50

Comarques

Berguedà

789

43

53

Osona

2087

127

68

Solsonès

354

41

40

TOTAL

5127

323

322

87%

Figura 3. Representació de les dades de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya l’any 2009 en funció de la tipologia del jaciment.

Taula 1. Conjunt de fitxes recollies a l’IPAC referents a les comarques de
la Catalunya Central l’any 2009.
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Figura 2. Gràfica comparativa de les intervencions per tipus recollides a
l’IPAC en cadascuna de les cinc comarques de la Catalunya Central l’any
2005.

Pel que fa al patrimoni arqueològic, des de l’any 2001
s’incorporen els llocs que han estat objecte d’intervencions
arqueològiques que han donat resultats negatius. Tot i que
no es tracta de jaciments arqueològics, s’inventarien per tal
de saber en quins indrets és provat que no existeix patrimoni
arqueològic i facilitar, d’aquesta manera, l’ordenació del
territori i el desenvolupament de recursos i infraestructures.
Les dades del 2009 de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic
de Catalunya (IPAC) (taula 2 i figura 3) són:

Inventari del Patrimoni de Catalunya
Jaciments arqueològics
Jaciments paleontològics

Registres (2009)

Comarques
Catalunya Central
2005

Jaciments
arqueològics

Jaciments
paleontològics

Resultats
negatius

Anoia

443

34

32

Bages

325

16

8

Berguedà

192

21

1

Osona

263

11

25

Solsonès
TOTAL

204

1

7

1427

83

73

12.312
544

Resultats negatius

1.198

TOTAL

14.054

Taula 2. Dades de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya l’any
2009 en funció de la tipologia del jaciment.
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L’IPAC s’estructura per comarques a partir de l’elaboració de
les anomenades Cartes Arqueològiques. Així, a la Catalunya
central interior tenim cinc cartes arqueològiques, amb un
total de 1.583 registres el 2005 i 1.789 registres el 2009.
Aquest creixement respon al fet que l’Inventari no és una
simple “enumeració de béns” ni un catàleg; sinó que es tracta
d’un sistema de documentació complert dels jaciments
arqueològics i paleontològics de Catalunya, així com zones
amb resultats negatius, i per tant obert i sotmès a un constant
i obligat procés d’actualització periòdica.
Entre d’altres dades disponibles s’extreu, també, que el 2009
les comarques de la Catalunya central interior aportaven en
el conjunt de Catalunya un 11’60% del total de registres, un
12% dels jaciments arqueològics i un 16% dels paleontològics.
Proporcions, des del punt de vista quantitatiu, a considerar
positivament
ateses les característiques i dinàmiques
s
d’aquestes comarques, la qual cosa ha comportat una major
dificultat en el coneixement del territori, en la documentació
de nous jaciments i en l’impuls de la recerca.
En les gràfiques per comarques dels anys 2005 i 2009 (taula
3 i 4 i figures 4 i 5) es detecta un augment de la quantitat
de jaciments i d’intervencions amb resultats negatius, que
respon, entre d’altres, a la consolidació dels procediments
administratius i de la gestió implantada durant aquests anys.

Taula 3. Dades comparatives de les intervencions per tipus recollides a
l’IPAC de cadascuna de les cinc comarques de la Catalunya central l’any
2005.
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Figura 4. Gràfica comparativa de les intervencions per tipus recollides a
l’IPAC en cadascuna de les cinc comarques de la Catalunya Central l’any
2005.

Comarques
Catalunya Central
2009

Jaciments
arqueològics

Jaciments
paleontològics

Resultats
negatius

Anoia

459

36

58

Bages

313

16

37

Berguedà

228

25

23

Osona

290

12

58

Solsonès
TOTAL

216

1

17

1506

90

193

Taula 4. Dades comparatives de les intervencions per tipus recollides a
l’IPAC en cadascuna de les cinc comarques de la Catalunya Central l’any
2009.
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en matèria de patrimoni cultural, ambiental o qualsevol altra
normativa sectorial, així com fer les propostes corresponents
i el seguiment dels expedients.
Per una altra banda, des dels diferents Serveis Territorials,
de manera coordinada amb aquesta Secció d’Informació
i Estudis, s’emeten informes en relació al patrimoni
arqueològic i paleontològic, d’acord amb allò que preveu la
normativa urbanística. Són, en principi, tots aquells informes
resultat de la tramitació dels plans d’ordenació urbanística
municipal (POUM), dels plans urbanístics derivats (Plans
Especials, Plans de Millora Urbana i Plans Parcials) i dels
catàlegs de béns protegits i de masies i cases rurals, així com
dels que tenen l’origen en els procediments establerts per
a l’aprovació en sòl no urbanitzable, de projectes d’actuació
especifica d’interès públic, de determinats projectes de noves
construccions, de projectes de reconstrucció i rehabilitació
de masies i cases rurals i de projectes d’activitats explotació
de recursos naturals4.
Aquest informes analitzen la possible afectació arqueològica
de projectes vinculats a activitats extractives, activitats
recreatives, instal·lacions d’energia solar, ampliacions o
reformes d’explotacions agrícoles, rehabilitacions de masies,
instal·lacions de telecomunicacions, xarxes elèctriques i
hidràuliques, etc.
En la següent gràfica (figura 6) es pot comprovar el nombre
d’informes emesos per comarques entre els anys 2005 i
2009. Cadascuna té comportaments propis i es fa difícil fer
valoracions sense un anàlisi més aprofundit.

Resultats negatius
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Figura 5. Gràfica comparativa de les intervencions per tipus recollides a
l’IPAC en cadascuna de les cinc comarques de la Catalunya Central l’any
2009.

La diferència entre el nombre total de registres de l’Anoia i
les altres comarques és degut al fet que tan sols a la primera
s’hi ha fet durant els darrers anys una revisió complerta de
la Carta Arqueològica. En aquest sentit, cal esmentar que
durant el 2010 la secció d’Inventari del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia ha portat a terme la revisió de la Carta
Arqueològica del Bages, mitjançant la contractació d’una
empresa d’arqueologia. En la fase de treball de camp (visita
a tots el jaciments per actualitzar dades) es parteix d’un total
de 308 fitxes existents i unes 108 fitxes noves.
Informes i Estudis
La Secció d’Informació i Estudis del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia té entre les seves funcions principals estudiar,
avaluar i emetre els informes d’impacte sobre el patrimoni
arqueològic i paleontològic que preveu la normativa vigent

Figura 6. Nombre d’informes emesos per comarques entre els any 2005
i 2009.

INTERVENCIONS ARQUEOLOGIQUES 2005-2009.
Dades generals
Entre el període de 2005 a 2009 s’han portat a terme a la
Catalunya central un total de 442 intervencions arqueològiques.

4 Es tracta de procediments establerts pels articles 48, 49 i 50 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya.
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Per anys, el nombre de intervencions en el conjunt de les comarques ha estat el següent:
Any

Nombre d’intervencions

2005

95

2006

95

2007

102

2008

67

2009

83

TOTAL

442

Taula 5. Nombre d’intervencions a les comarques de la Catalunya Central
en el període 2005-2009.
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El Decret 78/2002 distingeix tres tipus d’intervencions
arqueològiques: d’investigació, preventives i d’urgència.
Tal com succeeix a la resta de Catalunya, a les comarques
centrals el nombre d’intervencions preventives (366)
és proporcionalment molt superior a les altres (61
d’investigació i 15 d’urgències) (figura 9). La diferència,
sobretot entre preventives i d’urgències, ve motivat pel
nou concepte d’arqueologia preventiva, exposat en capítols
anteriors, i respon a una actualització constant de les dades
arqueològiques mitjançant els inventaris, al marc legal que
protegeix d’una manera més efectiva el patrimoni arqueològic
i a la gestió d’aquest per part dels òrgans competents de les
administracions públiques.

14%

Preventiva (366)

D’aquestes dades se n’extreu una gràfica sobre l’evolució
de les intervencions arqueològiques en el conjunt de la
Catalunya central interior entre els anys 2005 i 2009 (figura
7 i taula 5), on s’observa la forta davallada de l’any 2008, molt
probablement atribuïble a la crisi econòmica del moment.

120

Investigació (61)

Figura 9. Tipologia de les intervencions arqueològiques efectuades a la
Catalunya Central en el període 2005-2009.
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Figura 7. Evolució de les intervencions arqueològiques a la Catalunya
Central en el període 2005-2009.

Pel que fa a les intervencions arqueològiques per comarques
(figura 8), entre el 2005 i el 2009, les tres comarques amb més
nombre d’intervencions han estat Osona, el Bages i l’Anoia,
amb una clara diferència respecte al Solsonès i al Berguedà.
Això es deu al fet que les tres primers són, tant per nombre
de població com per potencial econòmic, on es genera la
major activitat que pot afectar al patrimoni arqueològic.
14%
22%

Solsonès
Osona
Berguedà
Bages

26%

Anoia
23%

15%

Figura 8. Quantitat d’intervencions arqueològiques dutes a terme a la
Catalunya Central en el període 2005-2009 per comarques.
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Urgència (15)
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Intervencions d’Investigació.
El primer tipus d’intervencions arqueològiques o
paleontològiques, descrit en el Decret 78/2002, són les
integrades en un projecte d’investigació avalat per una
institució científica (universitat, museu, etc.) i solen
organitzar-se en campanyes de caràcter anual. El nombre total
d’aquest tipus d’intervencions a les comarques de la Catalunya
central interior durant període objecte d’anàlisi és de 61. La
majoria d’aquestes es van exposar mitjançant una ponència
en el transcurs de I Jornades d’Arqueologia de la Catalunya
Central.
És evident que per a interpretar les dades sobre aquest tipus
d’intervencions caldria analitzar de manera aprofundida des
de les polítiques de l’administració en la recerca arqueològica,
fins al paper de les universitats i els centres de recerca.
Tanmateix, respecte a aquest tipus d’intervencions caldria fer
un parell d’apunts. D’una banda, cal destacar la important
quantitat d’intervencions d’investigació dutes a terme al
Solsonès (un total de 23 actuacions) respecte a la resta de
comarques (figura 10). Aquest fet compensa la manca
d’intervencions preventives en una comarca de gran tradició
en la recerca arqueològica. D’altra banda, cal ressaltar
que des del punt de vista cronològic, presenten una gran
preponderància les intervencions paleontològiques i les del
paleolític i del ferro-ibèric (figura 11). Cal tenir present que
els jaciments corresponents a aquests períodes acostumen a
estar emplaçats en zones no urbanes i de difícil accés. Per
contra, són evidents les poques intervencions en jaciments
romans i, proporcionalment, en medievals. Aquests resultats
cal relacionar-los amb el paper que han adquirit les
intervencions preventives.
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Solsonès (23)
Osona (7)
Berguedà (8)
Bages (16)
Anoia (7)

Figura 10. Jaciments intervinguts a les comarques de la Catalunya Central
en el marc d’un projecte d’investigació durant el període 2005-2009.

Medieval (11)
Romà (3)
Ferro- Ibèric (15)
Neolític i Bronze (8)
Paleolític (27)
Paleontologia (13)
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Pel que fa a les cronologies de les intervencions preventives
també es fa difícil ara per ara donar resultats, ja que no es
disposa de tota la informació. Tot i així, moltes d’aquestes
són actuacions en jaciments medievals o moderns. També hi
ha un gran nombre d’intervencions amb resultats negatius o
poc rellevants, atès que algunes es fan en zones d’una baixa
d’expectativa arqueològica o estan vinculades a grans obres
d’infraestructura que abasten molt territori.
Les intervencions arqueològiques o paleontològiques
d’urgència són les que cal realitzar per determinar i, si s’escau,
preservar, el valor cultural de les restes arqueològiques o
paleontològiques que es descobreixen durant la realització
d’una obra o actuació en un indret on no hi havia indicis
de l’existència de restes arqueològiques. A les comarques de
la Catalunya central, durant tots 5 anys, tan sols s’han fet
15 intervencions, i responen a la tendència abans expressada
d’implantació del concepte d’arqueologia preventiva.
Valoració general 5
PPer tal d’aprofundir en l’anàlisi de les intervencions
arqueològiques a la Catalunya central durant el període
comprès entre el 2005 i el 2009 s’ha elaborat, a partir
dels motius que les varen generar, el següent quadre i la
corresponent gràfica (taula 6 i figura13):
Tipus d’intervenció

Figura 11. Jaciments intervinguts a les comarques de la Catalunya Central
en el marc d’un projecte d’investigació durant el període 2005-2009, en
funció de la seva cronologia.

Intervencions Preventives i d’Urgència
Les intervencions arqueològiques o paleontològiques
preventives són aquelles que es fan quan es projecta la
realització d’obres o actuacions que poden afectar restes
arqueològiques o paleontològiques conegudes; les que es porten
a terme davant qualsevol circumstància d’origen antròpic o
natural que requereixi la protecció de les restes arqueològiques
o paleontològiques per la salvaguarda dels seus valors culturals;
o quan la intervenció no està integrada en cap projecte
d’investigació ni té la consideració d’urgència.
Les dades per comarques coincideixen amb la tendència ja
explicada anteriorment. Així, les comarques d’Osona, Bages
i Anoia són les que tenen un major nombre d’intervencions
(figura 12), moltes de les quals motivades per quatre grans
obres d’infraestructures: eix Diagonal (C-15), eix Tranversal
(C-25), eix del Llobregat (C-16), eix Barcelona-Ripoll (C-17).

Preventives

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Intervencions
derivades
Infraestructures

22

23

23

21

25

114

Intervencions
derivades
Planejament

8

2

4

12

13

39

Requeriment
o iniciativa
Municipal

36

38

43

15

17

149

Requeriment
o iniciativa
Departament
de Cultura

14

16

13

4

12

59

Altres

2

2

1

0

0

5

TOTAL
(preventives)

82

81

84

52

67

366

Urgències

2

3

3

3

4

15

Investigació

11

12

15

11

12

61

TOTAL

95

96

102

66

83

442

Taula 6. Nombre d’intervencions per tipus dutes a terme a la Catalunya
Central en el període 2005-2009.

Solsonès
Osona
Berguedà
Bages
Anoia

Figura 12. Intervencions arqueològiques preventives efectuades a la
Catalunya Central en el període 2005-2009.

5 En aquest apartat no hi hem inclòs cap dada ni valoració sobre les despeses en arqueologia d’aquests anys, entre d’altres raons, per o bé per manca
de dades o bé per que les disponibles no són representatives.
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Figura 13. Evolució de les motivacions de les intervencions arqueològiques
a la Catalunya central en el període 2005-2009.

La dada més significativa és el descens l’any 2008 de les
intervencions condicionades per les llicències d’obres o les
efectuades per iniciativa municipal (vegeu la línia de color
groc, figura 13).
Les primeres són aquelles condicionades per les llicències
d’obres d’acord amb la normativa urbanística municipal,
i són les més afectades per la crisi econòmica en general i
la immobiliària en particular. Són intervencions portades a
terme, sobretot, a municipis amb nuclis històrics importants
– capitals de comarca i Cardona-6 (figura 14), on en alguns
casos l’ajuntament compta amb tècnics de patrimoni o
arqueòlegs per a la seva gestió 7. Segons les dades disponibles
és en els tres municipis amb més població –Manresa, Igualada
i Vic- on hi ha més activitat arqueològica.
35
30
25
20
15
10
5
0

Vic

Berga

Manresa

Igualada

Solsona

Cardona

Figura 14. Intervencions arqueològiques realitzades a les capitals de
comarca i Cardona en el període 2005-2009.

En d’altres municipis, també, s’han fet algunes intervencions
originades a partir de la llicencia d’obres. És el cas de l’actuació
al carrer del Pont 23 de Torelló, on es va documentar una
6 Articles dedicats a cadascuna de les ciutats, recollits en l’apartat “Pòsters”
d’aquestes mateixes actes.
7 Excepte els casos de Solsona, Cardona i Manresa on sí que es pot parlar
d’un arqueòleg municipal o d’un tècnic municipal en patrimoni, la resta de
fórmules són molt precàries o restringides al marc de voluntats polítiques del
moment.

/ 34

/ actes

antiga tintoreria protoindustrial del segle XVII-XIX8.
Les segones són aquelles promogudes pel mateix ajuntament
amb l’objectiu de protegir o posar en valor el patrimoni
històric-arqueològic més rellevant. La majoria d’exemples
són actuacions en Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)
o Béns Culturals d’Interès Local (BCIL): Castell de Calaf,
Castell de Sant Martí de Centelles, Castell de Besora (Santa
Maria de Besora), Castell de Sallent (Pinós del Solsonès),
jaciment ibèric del Cogulló (Sallent), Domus del Pi (Vilanova
de Sau), Necròpolis medieval de Pertegàs (Calders) i conjunt
de Sant Pere del Puig (Súria)9. S’inclouen dins aquest grup,
també, totes aquelles actuacions fetes pel Servei del Patrimoni
Local del Patrimoni la Diputació de Barcelona.10
La segona dada a comentar és el manteniment de les obres
d’infraestructura amb un cert repunt durant el 2009, moment
en el qual davant la baixada de la iniciativa municipal passen
a ser les més nombroses (vegeu la línia de color blau fosc,
figura 13). Majoritàriament són aquelles fetes en el marc
de les obres de quatre dels eixos viaris més importants que
transcorren per la Catalunya central: eix Diagonal o C-15
(Bages i Anoia); eix Tranversal o C-25 (Anoia, Bages i
Osona); eix Llobregat o C-16 (sobretot Berguedà); eix
BCN-Ripoll o C-17 (trams Centelles-Sant Quirze de
Besora, Osona). Però, també, s’ha fet el control de les obres
efectuades en carreters secundàries, de la construcció de parcs
eòlics (Solsonès i Anoia), de la conducció per a l’abastament
d’aigua del pantà de la Llosa de Cavall a Igualada (Solsonès,
Bages i Anoia) i del gasoducte de Cardona-Olius-Solsona.
D’acord amb la normativa vigent a totes aquestes obres hi ha
hagut treballs arqueològics en les fases d’Estudi d’Impacte
Ambiental (EIA), a partir del qual s’han generat un seguit
de mesures correctores per a la protecció del patrimoni
cultural. Com a exemple d’aquest procés hi ha la intervenció
feta en l’enllaç de la carretera Eix Llobregat (C-16) amb
Casserres (Berguedà) que va permetre localitzar una possible
vil·la romana i el cenobi benedictí alt medieval de Sant Pere
de Casserres (Casserres, Berguedà). Atès el seu estat de
conservació i valors patrimonials es va modificar una part
del traçat de la carretera previst en el projecte inicial amb
l’objectiu de no afectar-les11.
Dins el marc de la mateixa obra hi ha un altre exemple d’afectació
de restes. Es tracta d’un jaciment amb restes romanes (sitges,
forn, estructura hidràulica) i alt medieval (necròpolis i edifici
religiós) en la zona d’accés de la nova carretera a l’est del nucli de
Casserres. En aquest cas, un cop excavades de manera exhaustiva
i fetes les valoracions corresponents, es va poder continuar el
projecte inicial amb l’eliminació parcial d’algunes estructures
negatives (sitges i tombes) i el rebliment indefinit de la resta
d’elements12.
Un tercer exemple fou la intervenció d’excavació, consolidació
i adequació al Forn modern de Can Periques (Puig-Reig,
Berguedà) previstes en les mesures correctores de l’EIA de
8 Article “Carrer del Pont, 23 (Torelló, Osona)” recollit en aquestes mateixes
actes.
9 Articles referents a aquestes actuacions recollits en aquestes mateixes
actes.
10 Article “Intervencions de la Diputació de Barcelona a la Catalunya Central.
Període 2005-2009” recollit en aquestes mateixes actes.
11 Article “Intervenció arqueològica al jaciment de Sant Pere de Casserres
(Casserres, El Berguedà)” recollit en aquestes mateixes actes.
12 Article “Intervenció arqueològica a l’Accés est de Casserres (Casserres,
Berguedà)” recollit en aquestes mateixes actes.
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les obres de l’Eix del Llobregat C-1613.
De la gràfica també és desprèn l’augment de les obres
derivades del planejament urbanístic en polígons industrials
i residencials (vegeu la línia de color rosa, figura 13). Moltes
d’aquestes actuacions es varen realitzar en la fase de redacció
del Plans directors urbanístics a les Àrees residencials
estratègiques (ARE) previstos pel quadrienni 2008-2011,
impulsats pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya. Entre aquestes
intervencions realitzades en totes les comarques, en
destaca la portada a terme al futur polígon “El Rentador”
de Calaf (Anoia), amb restes d’enterraments alts medieval i
estructures relacionades amb algun tipus d’activitat agrícola
d’època romana14.
De les intervencions no finançades per les administracions
en zones subjecte de planejament amb resultats positius,
destaca la que es va portar a terme el Pla Parcial de Sant
Sebastià (Bagà, Berguedà), on es va posar al descobert l’antic
poble alt medieval de Bagà15.
Un altre tipus d’intervencions a valorar són les fetes a
requeriment o iniciativa del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya (vegeu la línia de color blau clar,
figura 13). D’aquest tipus es detecta una davallada important
durant el 2008, atès que algunes d’elles estan relacionades
amb activitats immobiliàries. Tot i així, durant l’any 2009
es produí una petita millora. A més de les requerides per
els acords de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural
o per informes de l’arqueòleg dels Serveis Territorials per
activitats en zones no urbanitzables –moltes d’elles amb
resultats negatius- hi ha aquelles impulsades pel mateix
Departament de Cultura, com per exemple les del Castell de
Cardona16 (propietat de la Generalitat) o al monestir de Sant
Pere de Casserres 17 (Masies de Roda, Osona).
Pel que fa a la resta d’intervencions són poc significatives.
Hi ha dos exemples promoguts per altres Departaments de
la Generalitat. El primer es tracta de la recuperació d’un
tram d’uns 3 km de l’antic camí ral de Vic-Olot (Rupit i
Pruit - la Vall d’en Bas) fet pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques18. L’altre és l’excavació de la
fossa comuna de la guerra civil de Gurb (Osona)19 portada
a terme pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació.
De les intervencions d’urgència i d’investigació, tot i
que ja s’ha fet esment en els altres apartats, s’observa que
es mantenen força estables. Destacar algunes treballs
realitzats amb l’objectiu de preservar el patrimoni com
són les consolidacions dels dolmens de Puigseslloses
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(Folgueroles,Osona)20 i Can Perès (Moià, Bages)21.
Conclusions
Com a conclusions generals de les actuacions a la Catalunya
central interior entre els anys 2005 i 2009, assenyalem els
següents punts:
1) A grans trets la gestió de l’arqueologia catalana i, per tant,
la realitzada a la Catalunya central interior, ha evolucionat
durant aquests anys amb la millora de les lleis i la implantació
del concepte d’arqueologia preventiva. Aquest camí no
s’atura i, amb la redacció del Pla Integral d’Arqueologia de
Catalunya –PIACAT- (2009), s’obren noves perspectives.
2) Aquesta situació comporta que també a la Catalunya
central interior, la majoria d’intervencions que es portin
a terme, siguin de caire preventiu en detriment de les
d’urgència.
3) La dada més significativa, però, és la caiguda del nombre
d’intervencions l’any 2008 ( de 102 a 66), motivat per la crisi
econòmica.
4) Les comarques amb més activitat arqueològica són les tres
més poblades i amb una major activitat: l’Anoia, el Bages i
Osona.
5) Les intervencions vinculades a projectes d’investigació
es mantenen a un nivell estable. Encara que repartides pel
territori, sobresurt el gran nombre de les que es porten a
terme al Solsonès.
6) El tipus d’intervenció que té una major davallada l’any
2008 és el relacionat amb les llicències d’obres i actuacions
urbanístiques a causa de la crisi econòmica i immobiliària.
7) L’activitat arqueològica no resta frenada, i té una petita
recuperació el 2009, gràcies a les obres d’infraestructura de
caràcter públic, d’intervencions derivades del planejament,
així com d’actuacions de valorització del patrimoni per part
de les administracions.

13 Article “Intervencions arqueològiques al Paratge de la Font de Can Periques (Puig-Reig, Berguedà)” recollit en aquestes mateixes actes.
14 Article “Intervencions arqueològiques al Sector del Rentador de Calaf (Calaf, Anoia)” recollit en aquestes mateixes actes.
15 Article “Intervencions arqueològiques al Poblat de Sant Sebastià de Bagà
(Berguedà). Juliol-agost 2008” recollit en aquestes mateixes actes.
16 Article “Intervencions arqueològiques al Castell de Cardona (Bages)” recollit en aquestes mateixes actes.
17 Fitxa d’intervenció “Església del Monestir de Sant Pere de Casserres (Masies de Roda, Osona)” recollit en aquestes mateixes actes.
18 Article “Les Marrades del Grau d’Olot. Un tram del camí ral entre Vic i Olot.
Tram: Rupit i Pruit - Vall d’en Bas” recollit en aquestes mateixes actes.

20 Article “Les lloses de Puigseslloses (Folgueroles, Osona): caracterització
etnoarqueològica i àrea d’aprovisionament” recollit en aquestes mateixes actes.

19 Article “La fossa de Gurb: Exhumació i identificació” recollit en aquestes
mateixes actes.

21 Article “El Sot de la Tomba de Can Parés (Moià, Bages)” recollit en aquestes mateixes actes.
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RESULTATS DE
LA RECERCA
PALEONTOLÒGICA AL
CRETACI FINAL DEL
PIRINEU CATALÀ:
EL CAS DE LA
DIVERSITAT, ICNOLOGIA
I REPRODUCCIÓ
DELS DINOSAURES
SAURÒPODES
Bernat Vila
Institut Català de Paleontologia
Carrer Escola Industrial, 23
08201 Sabadell (Catalunya)
Introducció
El projecte de recerca
Des de l’any 2002 els investigadors de l’Institut Català
de Paleontologia desenvolupen part de la seva recerca a
Catalunya amb les restes fòssils dels vertebrats de l’època
mesozoica. Durant aquests anys els investigadors del
Grup de Recerca del Mesozoic han desenvolupat les seves
investigacions al Pirineu català, en el marc del “Projecte de
recerca dels jaciments paleontològics del trànsit MesozoicCenozoic continental català: implicacions paleoecològiques
i biogeogràfiques” (quinquennis de 2002 a 2005 i de 2007 a
2011) i en col·laboració amb institucions locals i comarcals del
territori. Els treballs han comportat un avenç molt significatiu
en el coneixement de diversos aspectes relacionats amb la
paleontologia i la geologia com són la biocronoestratigrafia de
les conques fossilíferes del cretaci superior català, la taxonomia
dels principals grups de tàxons fòssils i la contextualització
amb la resta de localitats del sud-oest d’Europa.
En aquest sentit, un dels temes d’estudi del qual s’han obtingut
més dades és el que fa referència a l’estudi de les restes fòssils
dels dinosaures sauròpodes. Aquest infraordre de dinosaures
és l’objecte d’estudi de la tesi doctoral titulada Los saurópodos
del Cretácico superior del sur de Europa: diversidad, icnología
y biología reproductiva (vegeu-ne més detalls i referències a
Vila, 2010a). El present treball és una versió resumida de les
principals conclusions d’aquesta memòria de tesi.
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El context geològic
La recerca en sauròpodes ha tingut com a objecte d’estudi
les restes fòssils provinents principalment de les localitats
fossilíferes situades al nord i nord-oest de Catalunya,
malgrat que també s’ha utilitzat material de localitats de la
Franja de Ponent i del sud i sud-oest de França (figura 1).
A Catalunya, els jaciments estudiats es troben distribuïts
als sinclinals de Tremp, Coll de Nargó i Vallcebre. Aquests
i altres sinclinals del vessant sud del Pirineu representen
fragments d’una antiga conca sedimentària que des de finals
del cretaci fins a principis del paleogen va ser omplerta de
sediments continentals i de transició (les conegudes com a
fàcies Garumna). En aquella època la conca sedimentària
s’obria vers l’oest, cap a l’oceà Atlàntic, i va registrar la
sedimentació de materials geològics distribuïts en diverses
unitats litològiques regionals. En la seva part cretàcica, els
sediments de la Formació Tremp (denominació formal per
aquests materials), contenen restes fòssils de dinosaures
i altres vertebrats i registren la regressió progressiva dels
ambients de transició a continentals que va tenir lloc durant
el campanià superior fins al maastrichtià final.
Els dinosaures sauròpodes
Els sauròpodes són un grup de dinosaures saurisquis els
fòssils dels quals són coneguts en roques de tots els continents
amb edats que van des del triàsic tardà al cretaci tardà. Se’n
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coneixen esquelets articulats, ous i nius, impressions de pell
i petjades i rastres.
Els sauròpodes es caracteritzen per ser fitòfags i
obligatòriament quadrúpedes, amb una estructura corporal
molt distintiva: un tronc robust, un coll i una cua llargs,
unes extremitats graviportals amb disposició columnar
i un crani relativament petit en relació a la mida del cos.
L’evolució de les primeres formes triàsiques del grup va
donar lloc als animals terrestres més grossos que mai hagin
existit. Filogenèticament es tracta d’un clade força divers
diagnosticat d’acord amb caràcters cranials, vertebrals i, en
menor mesura, apendiculars. Dins del infraordre Sauròpoda
–erigida al 1878 per Othniel Marsh- s’hi distingeixen
actualment diverses radiacions evolutives que han donat lloc
a diversos clades (figura 2). Entre els clades de sauròpodes
més derivats hi ha els neosauròpodes macronaris, reconeguts
a tots els continents i els més ben representats al cretaci
sud-europeu. Entre aquests, els titanosaures destaquen per
la seva àmplia distribució geogràfica i èxit evolutiu durant
el cretaci. Els fòssils d’aquest grup de neosauròpodes,
amb més de 40 gèneres descrits, es troben tant als antics
continents meridionals (Gondwana: Àfrica, Madagascar,
Índia, Amèrica del Sud i Austràlia) com als septentrionals
(Lauràsia: Amèrica del Nord, Àsia i Europa).
A les conques del sud-oest d’Europa les restes fòssils d’aquest
últim clade corresponen a ossos, icnites (petjades i rastres) i
evidències oològiques (ous i postes). Els primers fòssils van
ser reconeguts per Matheron al 1869 a l’àrea de la Provença.
A Catalunya, les primeres cites de material fòssil assignable
a titanosaures són dels anys 20 del segle passat, quan es van
descobrir les primeres localitats del cretaci superior amb ous
i ossos a la conca de Tremp. Des d’aleshores, s’han reconegut
més jaciments al Pirineu català i s’han descrit formalment
tres espècies a França i Espanya (Lirainosaurus astibiae,
Sanz et al. 1999; Ampelosaurus atacis, Le Loeuff 1995; i
Atsinganosaurus velauciensis, Garcia et al. 2010).
Malgrat l’abundància de restes fòssils de titanosaures a
escala mundial, alguns aspectes com són la seva història
biogeogràfica, les seves relacions filogenètiques i/o la seva
biologia (incloent, per exemple, el seu creixement o les seves
conductes reproductives) encara no són del tot ben coneguts.
Materials i mètodes
Els materials analitzats per a l’estudi que ens ocupa
corresponen a les restes fòssils identificades durant els treballs
de prospecció i/o extrets en les excavacions paleontològiques.
En els estudis sobre diversitat i biocronoestratigrafia s’han
analitzat 14 fèmurs localitzats a les col·leccions del Museu
de la Conca Dellà, del Museu de Geologia de Barcelona, del
Museu de les Mines de Cercs, del Musée des Dinosaures
d’Espéraza, i del Museu d’Història Natural de París, mentre
que les mostres analitzades pels estudis de successions de
ooespècies es troben dipositades a les col·leccions de l’Institut
Català de Paleontologia. Pels estudis sobre icnologia s’ha
analitzat el registre icnològic de les localitats de Fumanya
(Berguedà), i els treballs sobre biologia reproductiva s’han
realitzat sobre ous i closques dels jaciments de Font del
Bullidor i Pinyes, alguns dels quals es troben dipositats a les
col·leccions del Museu de les Mines de Cercs i al Museu de
la Conca Dellà, respectivament.
Els mètodes utilitzats han consistit en la prospecció,
l’excavació i la documentació gràfica de les localitats fòssils
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de Fumanya, Font del Bullidor i diversos jaciments de l’àrea
del sinclinal de Vallcebre (vegeu també Vila et al., 2008),
i Pinyes. Pels treballs icnològics s’han obtingut cartografies
tradicionals i models tridimensionals a partir de dades
obtingudes a partir del sistema d’imatgeria i fotogrametria
Light Detection and Range (Bates et al., 2008). En els casos
de cartografies tradicionals i a causa del fort cabussament de
les capes que contenien les petjades, es va necessitar un equip
d’escalada. Per a les cartografies tradicionals de postes d’ous
es van utilitzar quadrícules mètriques i les posicions dels ous
es van documentar mitjançant l’estació total Trimble 5000.
Posteriorment es van modelitzar els ous individualment
dins de cada acumulació usant el programari d’anàlisi
tridimensional Rhinoceros ® 4.0. Les mostres de closques
d’ou es van netejar en banys d’ultrasons amb fosfat d’hidròxid
i fotografiar i analitzar amb l’instrumental Leica® MZ16A
i el Microscopi Electrònic de Rastreig (SEM). Una vintena
d’ous es van sotmetre a tomografies axials computeritzades a
l’escàner CT Siemens® Sensations-16.
Resultats
Els treballs realitzats en els darrers anys han contribuït a
obtenir un coneixement molt significatiu en tres aspectes
ben diferenciats dels titanosaures: la diversitat, la icnologia i
la biologia reproductiva.
La diversitat
La riquesa del registre fòssil de sauròpodes arreu del món
n’ha permès establir la història evolutiva i els patrons de
diversitat. Tots els estudis estan d’acord que els titanosaures
són els neosauròpodes més estesos i dominants durant el
cretaci superior a pràcticament tots els continents. El seu
registre cronoestratigràfic arriba fins a finals del maastrichtià,
moment en el qual la majoria de tàxons de dinosaures es
van extingir. Malgrat que se’n coneixen diversos gèneres en
edats del cretaci superior d’Amèrica del Sud, Àsia, Índia,
Madagascar i Amèrica del Nord, en cap cas s’ha pogut establir
un patró de diversitat en les edats més altes del maastrichtià.
Al sud-oest d’Europa la major part de restes òssies de
titanosaure provenen de localitats amb unes edats que varien
entre el campanià superior i el maastrichtià inferior (entre
71 i 69,5 milions d’anys, aproximadament). Diversos autors
han suggerit, a partir d’anàlisis de restes aïllades, que els
sauròpodes haurien estat ben diversificats, almenys durant
aquest trànsit temporal. Al maastrichtià superior, però, el
registre és considerablement menys abundant.
Els estudis realitzats en el projecte de recerca que ens ocupa
consideren per primera vegada la diversitat de sauròpodes
al sud-oest d’Europa durant el campanià superior i fins al
maastrichtià superior, en els darrers 5,5 milions d’anys del
cretaci. Per aconseguir-ho es van estudiar, d’una banda,
diversos fèmurs fòssils dels jaciments de Peguera-1 al
sinclinal de Vallcebre (Berguedà), Molí del Baró-2 i Presa de
Tremp al sinclinal de Tremp (Pallars Jussà), Fox-Amphoux
(Departament de Var) i Bellevue (Departament d’Aude)
amb la conseqüent correlació temporal de les respectives
localitats. D’altra banda, l’estudi parataxonòmic de les restes
oològiques fòssils del sinclinal del Vallcebre va completar el
coneixement cronoestratigràfic de les restes indirectes.
La primera part de l’estudi ha permès establir patrons de
diversitat caracteritzats per a) la presència de quatre tàxons
de sauròpodes en el trànsit campanià superior-maastrichtià
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inferior. Aquesta associació inclou un titanosaure gràcil i
de mida petita (cf. Lirainosaurus astibiae), dos titanosaures
robust i de mida mitjana (Ampelosaurus atacis i Atsinganosaurus
velauciensis) i un titanosaure robust indeterminat i b) la
presència de quatre formes diferenciades de titanosaure
distribuïdes en diversos moments del maastrichtià superior.
A més, l’estudi confirma que els sauròpodes del sudoest d’Europa van ser un grup ben diversificat a finals del
cretaci i que les associacions de formes de titanosaures en
les localitats del trànsit campanià superior-maastrichtrià
inferior fan paleses les similituds faunístiques entre les
conques ibèriques i franceses, fet que indica que alguns dels
tàxons de sauròpodes tenien una distribució cosmopolita en
tot el domini iberoarmoricà (Vila et al., 2012).
La segona part de l’estudi, de caire cronoestratigràfics,
cronoestratigràfic representa un complement molt
interessant per a avaluar la diversitat de dinosaures
sauròpodes a finals del cretaci, mitjançant restes indirectes
(ous) que poden ser correlacionades amb el registre fòssil de
les restes directes (ossos). Aquesta part, realitzada a partir
de l’anàlisi parataxonòmica de closques d’ou i un calibratge
precís de seccions estratigràfiques al sinclinal de Vallcebre
(Berguedà), ha permès establir una successió d’ooespècies.
Aquesta successió està caracteritzada per la presència de tres
ooespècies del gènere Megaloolithus, gènere tradicionalment
adscrit al grup dels dinosaures sauròpodes titanosaures. A
més, la correlació de les ooespècies amb l’escala temporal
de polaritat magnètica indica que el registre és continu al
llarg dels crons 31 i 30 i que hi hauria un reemplaçament de
ooespècies en el canvi de polaritat magnètica entre els crons
31 invers i 31 normal (Vila et al., 2012).
La icnologia
A finals dels anys 80 del segle passat, el registre fòssil
d’icnites de sauròpodes en el cretaci tardà consistia només
en quatre localitats. Durant aquella dècada s’havia descobert
el gran jaciment de Fumanya, al Berguedà. Tot i així van
haver de passar alguns anys per poder accedir i cartografiar
els afloraments que contenien les petjades de dinosaure. Els
primers estudis científics a finals dels anys 90 van despertar
l’interès pels dinosaures a l’àrea berguedana i van esdevenir
el tret de sortida pels treballs del Grup de Recerca del
Mesozoic. En l’apartat d’icnologia, el projecte de recerca
s’ha centrat principalment en aquests jaciments, els quals
presenten un registre excepcional i únic per a la icnologia
dels dinosaures sauròpodes del maastrichtià, ja que s’hi han
comptabilitzat prop de 3000 petjades distribuïdes en 50
rastres.
Els treballs realitzats els darrers anys, concretament des
de l’any 2002, han permès integrar, mitjançant fotografies,
observacions i esquemes, tota aquella informació icnològica
que havia desaparegut per la degradació dels afloraments
els primers anys de la seva existència. En síntesi, la recerca
desenvolupada ha servit per constatar que tots els rastres
són del tipus ample (wide-gauge segons Farlow, 1992) i
han estat assignats al morfotipus Brontopodus. Representen
molt probablement el mateix taxó productor, els sauròpodes
titanosaures. Els caràcters icnològics distintius fan referència
a l’amplada del rastre i la morfologia i disposició de les
petjades de peus i mans.
A partir de la hipòtesi de treball que sosté que l’animal
productor de les petjades de Fumanya presenta una
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biomecànica i unes proporcions corporals que condicionen
i determinen el patró de rastre que produeix, s’han
desenvolupat dos treballs icnològics. El primer treball té com
a objecte d’estudi un rastre del jaciment de Mina Esquirol
(Fumanya). Aquest rastre ha estat interpretat comun
rastre de mans (manus-only trackway) tenint en compt els
caràcters de les petjades i al patró del rastre. La polèmica
sobre aquest tipus de rastres rau en el fet que alguns autors
havien suggerit que haurien estat produïts per dinosaures
sauròpodes nedant. Arran d’aquest nou estudi a Fumanya hi
ha, però, noves línies d’evidències que suggereixen clarament
que la càrrega diferencial entre els autòpodes anteriors i
posteriors de l’animal productor explica l’origen del rastre.
Així doncs, considerant que patrons de rastres similars
haurien de reflectir una biomecànica similar, és improbable
que un mateix animal productor pogués produir un patró de
rastre similar en caminar o nedar. Per tant es conclou que els
rastres de mans són una variant preservacional dels rastres
produïts en caminar i no una prova de natació (figura 3).
El segon treball està centrat en la comparació entre rastres de
sauròpodes de mida petita i de mida grossa. El treball mostra
en primer lloc que els titanosaures de mida petita, i gual que
els de mida grossa, produïen rastres de tipus ample (wide
gauge) i que, per tant, l’estructura de la cintura pelviana i les
extremitats, associats a una locomoció de tipus ample, era
comuna en animals de diferents mides. Quan es comparen
aquests rastres amb els que s’atribueixen a titanosaures de
mida gran, s’observen semblances en la manera de caminar
i en les proporcions corporals i les extremitats. Aquest fet
indica que les extremitats i el tronc dels titanosaures, tant si
eren petits o grans, es movien d’una manera dinàmicament
similar.
La biologia reproductiva
La conducta reproductiva dels dinosaures sauròpodes
s’ha inferit a partir del registre oològic que inclou restes
relativament abundants com postes, ous i fragments de
closca i d’altres molt menys abundants com traces fòssils
de nius i embrions. Les postes amb ous són conegudes a
Europa, Amèrica del Sud i Índia, malgrat que fins fa ben poc
temps no hi havia un consens clar sobre la seva morfologia i
distribució tridimensional.
Un dels resultats més destacats del projecte de recerca en
el grup dels dinosaures sauròpodes s’ha assolit precisament
en aquest aspecte i després d’haver estudiat dues noves
localitats amb restes d’ous del cretaci superior dels Pirineus.
Amb aquesta recerca ha quedat palès que per a poder
realitzar inferències de tipus biològic en els dinosaures és
necessària una anàlisi tafonòmica detallada del registre
fòssil. Aquesta anàlisi s’ha estructurat en tres nivells d’estudi
ben diferenciats, complementaris i integrats entre si, que han
estat:
1) l’estudi de la conductància i la porositat de la closca de
l’ou,
2) la tafonomia dels ous i
3) l’estudi de l’estructura dels nius i/o postes.
En primer lloc, un dels treballs que es van realitzar va ser
l’estudi de la conductància en closques d’ou de la localitat de
Pinyes (Alt Urgell). Les conclusions de l’estudi indiquen que
els ous assignats a titanosaures havien de ser forçosament
enterrats per a la seva incubació i viabilitat ( Jackson et al.,
2008).
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En segon lloc es van estudiar dues noves localitats amb
restes fòssils d’ous de dinosaure del vessant sud del Pirineu:
els jaciments de Font del Bullidor (Berguedà) i Pinyes (Alt
Urgell). En aquests dues localitats es van extreure ous fòssils
de dinosaure que, després de l’estudi parataxonòmic, van ser
assignats al grup dels titanosaures. Posteriorment se’n va fer
una anàlisi tafonòmica de detall, mitjançant l’aplicació de
tomografies axials computeritzades. Aquest estudi també va
indicar que els ous van ser majoritàriament enterrats dins el
substrat, tal com apuntaven els treballs de conductància de
les closques.
Els models tridimensionals i les cartografies que es van
obtenir tant a Font del Bullidor com a Pinyes indicaven,
malgrat l’absència de traces de nius, una disposició dels ous
dins les postes amb una geometria de depressió allargada de
poca profunditat i en forma de bol. Les postes de Pinyes
presentaven fins a 28 ous en tres nivells sobreposats i els
ous es distribuïen en patrons lineals i agrupats. A Font
del Bullidor les postes contenien fins a 16 ous i també es
trobaven distribuïts en tres nivells sobreposats. L’observació
de totes aquestes característiques ha permès proposar que la
mida típica per a postes d’ous assignats a titanosaures (de la
família Megaloolithidae) podria ser de 25. En conseqüència,
les acumulacions d’ous d’una mida més petita documentades
a Pinyes, Font del Bullidor i altres localitats d’arreu del món,
i que presenten disposicions lineals o agrupades, reflectirien
probablement una erosió actual de la posta original completa.
La geometria de les postes documentades a Pinyes i en
nius d’altres parts del món suggereixen un comportament
reproductiu comú pels dinosaures titanosaures. Aquest
comportament consistiria en l’ús de la pota posterior per
a gratar i excavar el substrat durant la preparació del niu
(figura 4).
Conclusions
La recerca científica desenvolupada a les conques meridionals
del Pirineu català i a altres localitats del sud-oest d’Europa els
darrers anys, en el camp de l’estudi dels dinosaures sauròpodes,
ha contribuït a avançar significativament en tres aspectes
principals: la seva diversitat, icnologia i biologia reproductiva.
Dels resultats de les investigacions en el marc de la tesi doctoral
de l’autor se’n desprèn per una banda que els sauròpodes de finals
del cretaci, els titanosaures, van ser un grup ben diversificat i que
alguns dels seus representants tenien una distribució àmplia dins
l’àrea geogràfica on vivien. La icnologia ha ajudat a comprendre
que l’hàbitat d’aquests animals era completament terrestre, tal
com confirma l’estudi desenvolupat als jaciments de Fumanya,
i que la producció d’una tipologia particular de rastres es deu a
fenòmens de càrrega i preservació diferencial. Igualment s’ha
pogut constatar que, molt probablement, els individus de mida
petita d’aquest grup de dinosaures presentaven les mateixes
proporcions corporals al tronc i les extremitats i es movien de la
mateixa manera que els seus representants de mida més grossa.
Finalment els estudis indiquen que els titanosaures enterraven
els seus ous dins el substrat, distribuïts en postes allargades que
dipositaven en un sot que ells mateixos havien construït.
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FIGURES
Figura 3. Esquema de les hipòtesis proposades per explicar la producció
dels rastres de mans (manus-only trackways). A: hipòtesi del “sauròpode
nedador”. B: hipòtesi de les subtraces. La fletxa indica la càrrega diferencial
entre les potes del davant i les del darrera.

Figura 1. Situació de les àrees d’estudi incloses en els treballs amb
material fòssil de dinosaures sauròpodes al sud-oest d’Europa.

Figura 4. Excavació del niu i posta dels ous en els titanosaures. A: Femella
de titanosaure fent servir la pota del darrera per excavar el niu. B: Bloc
diagrama mostrant una morfologia de niu asimètric en vistes en planta (1)
i en secció (2). C: Peu de titanosaure i sot excavat en vistes en planta i
secció (1 i 2, respectivament). D: Posta d’ous produïda per la femella. E:
Bloc diagrama del niu i els ous mostrant la distribució asimètrica dels ous
en vistes en planta (3), frontal (4) i lateral (5). F: Distribució dels ous dins
el niu des de les tres vistes. Extret de Vila et al., 2010b.

Figura 2. Reconstruccions de dinosaures sauròpodes. (1): un turiasaure; (2):
un braquiosàurid; (3): un diplodocoid; i (4) un titanosaure. B: Cladograma amb
els principals grups de dinosaures sauròpodes (extret de Wilson i Sereno,
1998). Les figures no estan a escala. Il·lustracions: Oscar Sanisidro.
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L’any 2009 es van complir cent anys des que Amador
Romaní va descobrir el que és sens dubte el jaciment
emblemàtic de la Cinglera del Capelló: l’Abric Romaní.
Des de llavors, l’Abric Romaní i la Cinglera del Capelló en
conjunt han estat un punt de referència fonamental en la
recerca arqueològica a Catalunya. Al llarg d’aquest temps
s’hi han succeït diferents projectes de recerca que mostren
l’evolució de la pròpia disciplina arqueològica i de les formes
d’aproximar-se al coneixement del passat més remot. Les
primeres excavacions, realitzades pel propi Amador Romaní
sota els auspicis de l’Institut d’Estudis Catalans, són un bon
exponent d’uns orígens marcats per personatges fortament
arrelats al territori i amb una vocació naturalista. Les
excavacions dels anys 50-60, dirigides pel Dr. Eduard Ripoll,
representen el renaixement de la recerca arqueològica després
de “l’època fosca” immediatament posterior a la Guerra Civil,
en un moment caracteritzat, en l’àmbit de l’arqueologia del
paleolític, pel domini de les perspectives historioculturals
i la influència teòrica i metodològica dels investigadors
francesos. Finalment, el projecte actualment en curs, que es
va iniciar l’any 1983, expressa les tendències que es van anar
imposant a partir de la fi del franquisme, definides per la
voluntat de construir una disciplina explícitament científica,
interdisciplinar i orientada a l’aplicació dels models
etnogràfics derivats de la Nova Arqueologia americana.
Aquest llarg recorregut històric és en bona part una
conseqüència de les particularitats que fan de les
localitzacions de la Cinglera uns jaciments singulars des del
punt de vista de la recerca. La seva ubicació, al marge dret
del riu Anoia al seu pas per l’Estret de Capellades, coincideix
amb un lloc de pas natural entre la Depressió Central i la
Depressió Prelitoral. Aquest caràcter estratègic, ben palès
encara actualment, va fer de la Cinglera del Capelló un lloc

freqüentat reiteradament pels grups humans al llarg de la
prehistòria, des del paleolíticmitjà fins al neolític i l’edat del
bronze. Però més important encara que la seva localització
és la singularitat dels processos naturals que van intervenir
en la formació dels jaciments, entre els quals destaca la
construcció de dipòsits de travertí, roca sedimentària que
té l’origen en la deposició del carbonat càlcic contingut
per l’aigua. Aquesta dinàmica és la que va formar la pròpia
Cinglera del Capelló i les típiques viseres en forma de barret
(els Capellons) que caracteritzen els abrics ocupats pels
humans. A més a més, les seqüències estratigràfiques dels
abrics estan formades en bona part per estrats travertínics.
Cal tenir present que aquest tipus de context sedimentari
presenta algunes complicacions particulars en el treball
de camp, ja que es fa necessari extreure grans volums de
travertí per a poder excavar els nivells arqueològics. Això
fa que les intervencions siguin més costoses en temps i
mitjans i, a més a més, genera situacions on es posa a prova
el grau de compromís de l’equip de recerca. Tanmateix, els
dipòsits travertínics mostren també una sèrie d’avantatges
des del punt de vista de la conservació i interpretació de les
evidències arqueològiques:
1.En primer lloc es caracteritza per un elevat ritme
deposicional, la qual cosa fa que la resolució temporal
de les seqüències sigui més alta que en altres jaciments
arqueològics. Això significa que el temps de formació de
les unitats estratigràfiques és relativament curt, la qual cosa
limita el nombre d’episodis inclosos en cadascun dels nivells
arqueològics i, en conseqüència, la formació de palimpsests.
2.En segon lloc, a les seqüències travertíniques els nivells
d’ocupació humana apareixen com a fins estrats de llims i
sorres, separats per gruixos de paquets de travertí estèril.
Això fa que les unitats arqueològiques estiguin molt ben
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definides verticalment i impedeix la barreja de materials
corresponents a unitats diferents.
3.En tercer lloc, els medis travertíniques són especialment
favorables per a la preservació de determinats tipus
d’evidències arqueològiques poc habituals en altres contexts,
com els elements de fusta. A més a més, les superfícies
travertíniques mostren molt clarament les alteracions
tèrmiques, la qual cosa facilita la identificació dels fogars.
4.El moment de formació dels travertins es pot datar
mitjançant diferents mètodes, entre els quals cal destacar
l’Urani-Tori. Aquest mètode està especialment indicat
quan l’aigua que forma el travertí té un contingut d’Urani
relativament elevat, com és el cas de l’aqüífer de Capellades.
Això ha permès disposar d’un molt bon control cronològic
de les diferents seqüències que han estat excavades.
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de l’holocè. L’objectiu d’aquest article és presentar una síntesi
dels resultats assolits en aquestes intervencions. Aquesta tasca
no és gens fàcil, ja que és complicat resumir més de 25 anys
de treballs que han proporcionat informació sobre un ampli
ventall d’àmbits d’investigació. Per aquest motiu, hem decidit
estructurar aquest treball diferenciant dos eixos de recerca que
en realitat representen dues formes d’aproximar-se al registre
arqueològic: una de vocació sincrònica i paleo-etnogràfica i
una altra de caire diacrònic que té com a objectiu les llargues
seqüències temporals. Per una banda, una línia de treball ha
anat dirigida a l’estudi de les estratègies de comportament
de les últimes poblacions de neandertals a partir del registre
arqueològic de l’Abric Romaní. Per una altra banda, els
diferents jaciments de Cinglera ens han permès reconstruir
els canvis ambientals i culturals al llarg d’un període comprés
entre els 70.000 i els 10.000 anys abans del present.
L’Abric Romaní i els últims Neandertals
L’Abric Romaní és el jaciment arqueològic més significatiu de
la Cinglera del Capelló. La seqüència estratigràfica coneguda,
de més de 20 m de potència, ha estat datada aproximadament
entre els 30,000 i els 70,000 anys BP (Bischoff i altres, 1988 i
1994). Amb l’excepció del nivell A, atribuït al paleolític superior
inicial, la pràctica totalitat dels nivells arqueològics excavats
fins ara (del B al P) corresponen al paleolític mitjà i, per tant,
es poden adscriure a les últimes poblacions neandertals, si bé
no s’ha trobat fins ara cap resta fòssil humana al jaciment. Els
nivells superiors de la seqüència van ser excavats en la seva
major part durant les intervencions antigues i la informació
de què disposem és molt parcial. En canvi, a partir del nivell
E, datat al voltant dels 45.000 anys BP, l’àrea excavada amb
mètodes moderns es va anar ampliant i es va començar a
disposar d’una superfície prou àmplia com per a documentar les
estratègies d’organització espacial (figura 2). Cal dir que aquesta
perspectiva espacial ha estat un dels eixos fonamentals des que
es va iniciar la fase actual dels treballs l’any 1983. Per aquesta
raó, un dels objectius ha estat excavar grans superfícies, assolintse un àrea d’intervenció màxima de més de 300 m2 al nivell J.

Figura 1. A. Mapa topogràfic de la Cinglera del Capelló en el qual s’indica
la localització dels principals jaciments excavats al llarg dels darrers anys:
1, Abric Romaní; 2, Balma dels Pinyons; 3, Abric Agut; 4, Balma de la Costa
de Can Manel. B. Vista general de la Cinglera en la que es pot veure la
situació de l’Abric Agut (2), la Balma dels Pinyons (3) i la Balma de la Costa
de Can Manel (3).

En el marc del projecte de recerca actualment en curs a la
Cinglera del Capelló, el jaciment en el qual s’han concentrat
els esforços ha estat l’Abric Romaní, on s’ha excavat cada
any de forma ininterrompuda des del 1983. A més a més,
s’ha actuat en cinc jaciments més: l’Abric Agut (exc. 1985
i 1999-2001), la Balma dels Pinyons (exc. 2000-2001), la
Balma de la Costa de Can Manel (exc. 2003-2006), l’Abric
de la Consagració (exc. 1985) i la Cova del Ferrer (exc. 2004)
(figura 1). En tots aquests s’hi han documentat seqüències
estratigràfiques corresponents al plistocè superior i als inicis
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Figura 2. Vista general dels treballs a l’Abric Romaní durant l’excavació
dels nivell M. Foto: IPHES.

Les restes recuperades en aquests nivells han proporcionat
àmplia informació sobre les estratègies de subsistència dels
caçadors recol·lectors neandertals. Les relacionades amb
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l’explotació dels recursos animals són les que estan més ben
documentades, gràcies a un registre faunístic particularment
ben conservat. Pel que fa a les espècies, no hi diferències
significatives entre els nivells arqueològics. Cérvols i cavalls
són dominants a totes les unitats arqueològiques, amb
percentatges menors de grans bòvids i rinoceronts. Destaca
l’escassa presència dels animals típics d’ecosistemes de
muntanya, com la cabra o l’isard. L’estudi zooarqueològic
i tafonòmic demostra que els animals van ser transportats
a l’abric pels humans, els quals van tenir un accés primari
a les carcasses (Cáceres i altres, 1998). Això suggereix una
pràctica sistemàtica de la cacera, en contra les hipòtesis
d’alguns investigadors que havien defensat un comportament
bàsicament carronyaire per als neandertals.
La representació per parts esquelètiques indica un transport
diferencial en funció del pes dels animals. Els animals més
grans, com els cavalls, tendien a ser introduïts de manera
selectiva, amb un transport preferent de parts cranials i
apendiculars. En canvi, animals més petits, com els cérvols,
solien arribar més complets al jaciment, amb una presència
significativa d’elements de l’esquelet axial. Una vegada
al jaciment, els recursos animals eren processats de forma
intensiva. Les marques de tall als ossos indiquen que tota la
seqüència de processament de les carcasses (esquarterament,
evisceració, descarnament) es portava a terme a l’abric.
Una vegada consumida la carn, els ossos eren trencats
sistemàticament per extreure el moll, la qual cosa fa que
les restes òssies apareguin molt fragmentades i que, en
conseqüència, l’índex d’identificació anatòmica i taxonòmica
sigui força baix.
Hi ha dos aspectes del registre ossi de l’Abric Romaní que
val la pena remarcar. El primer és l’escassa incidència dels
carnívors en la formació del conjunt faunístic. Tant les restes
de carnívor com les marques de carnívor sobre els ossos
són molt escasses. En el cas d’alguns ossos modificats per
carnívors s’ha pogut determinar que la seva intervenció va
ser posterior a la dels homínids, és a dir, van carronyejar
les restes abandonades pels humans. Aquesta reduïda
presència dels carnívors és una de les principals diferències
entre l’Abric Romaní i altres jaciments del Paleolitic mitjà
català en els quals el paper dels carnívors va ser fonamental,
com la Cova de les Teixoneres, la Cova de l’Arbreda o la
Cova dels Ermitons. El segon aspecte que cal destacar és
l’absència d’evidències que indiquin l’explotació de petits
animals, com conills, tortugues, aus o peixos. Aquesta és
una qüestió molt debatuda actualment en relació a les
estratègies de subsistència dels neandertals, ja que les dades
sobre el consum d’aquestes preses són molt escasses en els
conjunts del paleolític mitjà, mentre que són habituals en
els conjunts del paleolític superior associats als humans
moderns. Tanmateix, el nombre d’evidències sobre la captura
de petits animals, en conjunts produïts per neandertals,
s’està incrementat els darrers anys, com ho demostra l’ampli
conjunt de dades recollides a la Cova del Bolomor (València),
les quals demostren que aquests recursos es consumien a
finals del paleolític mitjà.
Un àmbit de la subsistència relativament poc conegut al
paleolític mitjà és l’aprofitament dels recursos vegetals.
El consum de vegetals per part dels neandertals és també
una qüestió objecte de debat, però sobre la qual es tenen
poques dades directes. Alguns estudis isotòpics realitzats
sobre restes òssies de neandertals suggereixen que aquestes
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poblacions tenien una dieta bàsicament carnívora, en la qual
els vegetals tindrien un pes molt poc significatiu. Tanmateix,
s’ha assenyalat que aquests estudis han estat realitzats sobre
restes recuperades a jaciments del nord i centre d’Europa
i que potser la situació seria diferent a les regions més
temperades i amb més cobertura vegetal del sud del continent.
A l’Abric Romaní no hi tenim de moment evidències sobre
l’ús alimentari dels recursos vegetals, però en canvi tenim
moltes dades sobre la seva explotació en d’altres activitats.
L’aprofitament de la fusta com a combustible en els fogars
ha estat constatat a partir d’un ampli registre antracològic.
La gran majoria dels carbons identificats corresponen a
pi, malgrat que l’estudi pol·línic indica que altres espècies
d’arbres eren presents al voltant del jaciment.
L’ús dels vegetals ha estat documentat també a través del
que és un dels aspectes més singulars del registre arqueològic
de l’Abric Romaní: la troballa d’artefactes de fusta. La
conservació d’aquests elements està relacionada amb les
condicions de formació peculiars dels dipòsits travertínics.
Alguns del artefactes recuperats son objectes carbonitzats
(Carbonell i Castro-Curel, 1992), però la majoria són negatius
en travertí (Castro-Curel i Carbonell, 1995). La tipologia
d’aquests objectes és molt variada. S’han trobat petits
objectes apuntats, acumulacions de fragments de fusta que
semblen correspondre a reserves de combustible, artefactes
de morfologia aplanada i, fins i tot, llargues estaques de més
de cinc metres de llargària, com les trobades als nivells N i
O. Alguns elements, com els troncs documentats als nivells I
i O, podrien ser intrusions naturals, però no es pot descartar
que fossin aprofitats pels ocupants de l’abric.
Un dels aspectes del comportament del que tenim més dades
és el relacionat amb la fabricació d’eines de pedra, que ha
estat un dels objectes d’atenció preferent de l’arqueologia del
paleolític des dels seus inicis. La matèria primera emprada
majoritàriament pels neandertals de l’Abric Romaní va ser
el sílex, l’origen principal del qual es troba en les formacions
terciàries de la depressió de l’Ebre (Vaquero et al., 2001).
Altres materials més propers, però de menys qualitat per la
talla, com la calcària o el quars, també van ser utilitzats. En
general, la selecció de les matèries primeres està relacionada
amb el grau d’exigència tècnica de la talla. El sílex és
clarament dominant als nivells on els mètodes de producció
són més elaborats i tenen un major grau de predeterminació,
com el mètode levallois. En canvi, el percentatge de la
calcària i el quars s’incrementa especialment en els nivells
caracteritzats per un comportament tècnic més expeditiu,
que té com a objectiu la producció d’ascles, però sense cap
preocupació particular per la mida o la forma d’aquestes. Cal
destacar en aquest context la producció sistemàtica d’ascles
de petites dimensions, que ha estat ben constatada en alguns
nivells, com l’I o el J.
Un dels elements de continuïtat més clars al llarg de la
seqüència de l’Abric Romaní és el predomini dels denticulats
entre els artefactes retocats. Aquesta característica ja va
ser apreciada pels antics excavadors, que van adscriure els
conjunts del Romaní al mosterià de denticulats. El domini
dels denticulats és clar a tots els nivells de la seqüència, amb
valors que oscil·len entre el 60% i el 90%, i només en alguns
nivells de la part superior de la seqüència, com el nivell E, hi
ha una presència significativa d’altres tipus d’artefactes, com
les rascadores. Contràriament a les expectatives, els estudis de
traces d’ús indiquen que els denticulats no van ser emprats
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preferentment en el treball de matèries vegetals, sinó que
mostren sobretot traces de la seva utilització en treballs de
carnisseria i en el processament de les pells (Martínez Molina,
2008). A més a més, aquests estudis han permès constatar l’ús
d’ascles sense retocar, els fils de les qual són particularment
idonis per tallar. El que sembla clar és que la majoria dels
artefactes retocats i una bona part de les ascles grans formaven
part de l’equipament transportat habitualment pel territori, és
a dir, van ser produïts fora del jaciment i introduïts com a
artefactes singulars (Vaquero, 2008).
Tanmateix, les dades més significatives sobre el comportament
neandertal provenen de l’estudi de la distribució espacial de
les restes i de l’associació corresponent amb les estructures
d’hàbitat. Un patró que es repeteix a tots els nivells arqueològics
de l’Abric Romaní és la concentració de les restes, tant
lítiques com òssies, al voltant dels fogars (Vallverdú i altres,
2005 i 2010). Això ens indica que la majoria de les activitats
van ser realitzades a prop de les estructures de combustió.
Aquestes estructures estan especialment ben conservades, la
qual cosa ha fet possible documentar més de 200 fogars en
el conjunt de la seqüència excavada fins ara (figura 3). Més
enllà de les implicacions que això té des del punt de vista del
domini del foc, la concentració de les activitats entorn dels
fogars té també una significació de caràcter social, ja que ens
remet a uns processos de formació molt similars als que es
documenten entre els grups de caçadors recol·lectors actuals.
En aquests grups, les àrees domèstiques al voltant dels fogars
són essencialment un espai de relació social, dins del qual tenen
lloc les interaccions cara a cara que defineixen les dinàmiques
de socialització. És aquest vessant social, i no simplement els
factors funcionals, el que explica que les activitats es portin a
terme al costat dels fogars, encara que el foc no sigui necessari
per la seva realització. El fet que a l’Abric Romaní trobem
de forma sistemàtica aquest comportament suggereix que les
capacitats cognitives i comunicatives dels neandertals eren
almenys similars a les dels humans com nosaltres (Vaquero
i Pastó, 2001).

Figura 3. Imatge del nivell arqueològic N en la que es pot apreciar la
distribució dels fogars.

Evolució paleoambiental i canvi cultural a la Cinglera del Capelló
El segon eix de recerca del què parlàvem té a veure amb
els canvis culturals i ambientals que es van produir a la
Cinglera del Capelló entre els 70.000 i els 7.000 anys BP. En
la reconstrucció d’aquests processos de llarga durada juguen
un paper important, a banda de l’Abric Romaní, els altres
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jaciments excavats els darrers anys, especialment l’Abric
Agut, la Balma dels Pinyons i la Balma de la Costa de Can
Manel. Això ens permet abordar un tema que ha interessat
tradicionalment als arqueòlegs, com és la correlació entre
l’evolució de les condicions climàtiques i els canvis culturals.
Com ja hem comentat més amunt, aquesta perspectiva es veu
afavorida per les dinàmiques sedimentàries dominants a la
Cinglera, les quals proporcionen un registre d’alta resolució
temporal en comparació amb altres seqüències continentals
amb contingut arqueològic. Aquesta resolució ens permet
documentar episodis climàtics d’escala mil·lenària, com els
que es documenten en les seqüències paleoambientals de
referència obtingudes en fons marins o masses de gel.
La part més antiga coneguda fins ara de la seqüència de la
Cinglera, entre els 70.000 i els 40.000 anys BP, la tenim
representada principalment a l’Abric Romaní, encara que
també es troba a la base de l’estratigrafia de la Balma dels
Pinyons. Aquest tram correspon culturalment al paleolític
mitjà i els trets generals del seu registre arqueològic han estat
exposats en l’apartat anterior. Des del punt de vista climàtic,
l’estudi pol·línic ha identificat cinc períodes principals, entre
els últims moments de l’estadi isotòpic 5 i l’interestadi de
Hengelo (Burjachs i Julià, 1994). La major part d’aquesta
seqüència mostra unes oscil·lacions molt ràpides de les
condicions ambientals, amb un moment de màxim rigor
climàtic entre els 45.000 i els 50.000 anys BP. Malgrat
aquestes variacions, les dinàmiques sedimentàries associades
a la formació de travertins van ser dominants al llarg de tot
aquest període, excepte durant un curt episodi, al voltant
dels 45.000 anys BP, caracteritzat per la deposició de llims
i sorres d’origen eòlic. Aquesta continuïtat en la construcció
de travertins indica que, malgrat els canvis climàtics indicats
pel pol·len, les condicions d’humitat van ser prou importants
per mantenir les surgències de l’aqüífer de Capellades.
Fa uns 40.000 anys BP es va produir un canvi important en les
dinàmiques sedimentàries de la Cinglera, el qual va coincidir
amb un dels episodis de canvi cultural més significatius del
paleolític: el pas del paleolític mitjà al paleolític superior.
S’inicia un període d’uns 30.000 anys durant el qual els
processos sedimentaris relacionats amb la construcció de
travertins deixen de ser dominants i adquireix protagonisme
la formació de dipòsits de sorres i llims vermells d’origen
eòlic. Aquest canvi suggereix una transformació radical de
les condicions climàtiques, caracteritzades per un increment
de l’aridesa prou important com per a mantenir inactives les
surgències de Capellades durant llargs períodes. Puntualment
es van produir episodis d’increment de la humitat que es
van traduir en la construcció d’estrats travertínics, però
globalment aquest ambient àrid es va mantenir fins al
tardiglacial.
Aquest període el tenim representat al sostre de la seqüència
de l’Abric Romaní, a la Balma dels Pinyons i a la Balma de
Can Manel, que són els jaciments on es documenten nivells
d’ocupació del paleolític superior. El més important és sens
dubte el nivell A de l’Abric Romaní, datat al voltant dels
41.000 anys BP i atribuït a l’aurinyacià arcaic. La resta de
conjunts del paleolític superior, identificats a Pinyons i Can
Manel, són molt pobres i en general poc diagnòstics des
del punt de vista cronocultural, la qual cosa suggereix una
presència humana força esporàdica. Tanmateix, demostren
que els grups humans van visitar la Cinglera a diferents
moments del paleolític superior. A la Balma dels Pinyons
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s’hi han documentat dos nivells arqueològics, un dels quals
datat al voltant dels 20.000 anys BP i un altre que es pot
situar a finals del plistocè. Per la seva banda, la seqüència de
Can Manel inclou cinc unitats arqueològiques, datades entre
els 11.000 i els 39.000 anys BP.
A les acaballes del plistocè, amb el tardiglacial, s’inicia el
segon gran moment de canvi ambiental a la seqüència de
la Cinglera, caracteritzat per una millora de les condicions
climàtiques que es consolidarà a partir dels inicis de l’holocè.
Els processos de construcció de travertins tornen a ser
dominants, en detriment de la sedimentació eòlica, la qual
cosa indica la recuperació dels aqüífers i la reactivació de
les surgències de Capellades. A Can Manel, el sostre de la
seqüència està format per una sèrie de nivells travertínics de
més de cinc metres de potència, la base dels quals ha estat
datada al voltant dels 13.000 anys BP. Aquest moment de
formació de travertins també s’ha documentat a la Balma
dels Pinyons, on el sostre de la seqüència està format per un
conjunt de nivells travertínics datats al voltant dels 9.000
anys BP.
El trànsit plistocè-holocè coincideix amb un altre episodi
de ruptura des del punt de vista cultural, amb el pas del
paleolític superior al mesolític. Aquest canvi el tenim
representat a l’Abric Agut, que compta amb una sèrie de
nivells mesolítics datats entre els 10.000 i els 12.000 anys BP.
El cas de l’Abric Agut és particularment interessant, ja que
les diferents interpretacions fetes arran de les excavacions
antigues van coincidir que es tractava d’un jaciment del
paleolític mitjà, amb una indústria mosteriana similar a la
recuperada a l’Abric Romaní. De fet, un conjunt de dents
humanes trobades a les excavacions d’Amador Romaní van
ser atribuïdes a neandertals, segurament sota la influència
d’aquesta adscripció cultural. Tot això va canviar radicalment
com a conseqüència de les excavacions realitzades entre 1999
i 2001 i l’obtenció de les primeres datacions radiomètriques,
les quals van demostrar que l’Abric Agut no era un jaciment
mosterià, sinó que es tractava d’una seqüència mesolítica
d’inicis de l’holocè (Vaquero i altres, 2002). Aquest moment
es caracteritza per l’aparició d’uns conjunts lítics que
trenquen amb les tradicions tècniques del paleolític superior
i es defineixen pel domini dels denticulats i de les estratègies
de producció d’ascles. Aquest tipus de mesolític, conegut
com mesolític macrolític o mesolític d’osques i denticulats,
està sent àmpliament documentat als darrers anys a tot el
vessant mediterrani de la península Ibèrica.
Conclusions
Al llarg del segle transcorregut des de l’inici de les primeres
intervencions arqueològiques, la Cinglera del Capelló s’ha
convertit en un dels referents de la recerca prehistòrica
a Catalunya, especialment pel que fa al paleolític mitjà.
Les dades aportades per l’Abric Romaní estan permetent
una aproximació al comportament dels neandertals que
posa de manifest un grau d’organització similar en molts
aspectes al dels humans de la nostra espècie. Les seves
estratègies d’aprofitament dels recursos i, sobretot, la seva
manera d’ocupar l’espai ens remeten a les bandes de caçadors
recol·lectors que coneixem a través de l’etnografia. Des
d’aquesta perspectiva, l’Abric Romaní està sent un lloc clau
en les discussions actuals sobre el paper que s’ha d’atorgar
als neandertals en l’evolució cognitiva, cultural i social de
l’espècie humana.
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Tanmateix, dins dels patrons d’assentament dels neandertals,
l’Abric Romaní fou només un punt dins d’un territori molt
més ampli i, per tant, la informació que ens proporciona és
parcial. Aquests grups de gran mobilitat, que es desplaçaven
contínuament a la recerca de recursos, van ocupar altres
espais on potser van desenvolupar altres activitats diferents
a les que tenim enregistrades a l’Abric Romaní. Si fem
una ullada al registre arqueològic del paleolític mitjà ens
adonarem de la varietat de contexts arqueològics produïts
pels neandertals. Un bon exemple el tenim a la mateixa
Catalunya central, on la cova de les Teixoneres ens mostra
uns conjunts arqueològics ben diferents als que trobem a
l’Abric Romaní.
Per últim, hem de fer referència a un altre aspecte dels treballs
arqueològics a la cinglera del Capelló, que ha anat adquirint
cada vegada més rellevància els últims anys: la socialització
de la investigació a través de la creació d’infrastructures
culturals que reverteixin en el territori. Des del començament
del projecte de recerca actual, l’equip ha sigut conscient de
la importància de traslladar a la societat els resultats d’uns
treballs que s’han pogut realitzar gràcies en bona part a
recursos públics, però també a recursos privats d’empreses
fortament arrelades a Capellades. A banda de tota la tasca de
divulgació feta al llarg dels anys, la forma de retornar aquests
recursos a la societat és propiciar la construcció d’equipaments
que contribueixin al desenvolupament cultural i econòmic
de Capellades i al conjunt de la seva comarca. La creació
del Parc Prehistòric de Capellades, actualment en marxa, i el
projecte de construcció d’un Museu del Neandertal són les
dues peces fonamentals en aquest projecte de socialització
del coneixement.
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Introducció
Un dels estereotips de la prehistòria més antiga que ha influït
amb més força en l’imaginari popular és la confrontació
directa entre homínids i grans carnívors. Aquesta idea, però,
no és solament fruit de la visió romàntica dels artistes que han
il·lustrat el període, sinó que està avalada en bona part per les
restes localitzades als jaciments arqueològics. És freqüent,
sobretot en els contexts més cavernaris, recuperar restes
d’óssos de les cavernes, lleons, hienes o llops barrejades amb
les deixades pels grups humans. Des d’aquesta perspectiva
és normal entendre que a partir d’aquestes associacions
aparents, molts arqueòlegs hagin plantejat interaccions
importants i continuades entre ambdues entitats biològiques,
manifestades principalment en forma de competència i
confrontació per les preses i per l’espai habitable.
Amb el temps, però, aquests plantejaments han anat
adquirint un caire cada cop més científic. S’ha de tenir en
compte que la metodologia zooarqueològica i tafonòmica
moderna dedicada en aquests moments de la prehistòria,
deu bona part del seu desenvolupament a aquesta qüestió.
Ben coneguda és la discussió generada durant els anys 70 i
80 del passat segle sobre el paper caçador o carronyaire dels
homínids anteriors a l’aparició d’Homo sapiens a Europa.
Avui en dia, però, bona part dels investigadors estan d’acord
que els grans carnívors, sobretot aquells que tenen un rol
més social, han jugat un paper determinant en l’evolució i

transformació del comportament humà des de l’origen del
gènere Homo. Per aquesta raó, cada cop surten més treballs de
tipus multidisciplinar que coincideixen en parlar en termes
de coevolució biològica.
Per tal d’abordar el problema des d’un punt de vista
estrictament zooarqueològic és important tenir en compte
les observacions fetes a partir dels carnívors actuals. En
aquest sentit, Cruz-Uribe (1991) estableix una sèrie de
característiques que són bàsiques per a reconèixer quin
ha estat el principal agent acumulador de restes òssies
als jaciments (homínids o carnívors). Segons aquesta
investigadora, els llocs on la presència humana és majoritària
acostuma a haver-hi un domini clar dels animals adults
sobre els infantils o els senils. La representació esquelètica
generalment està esbiaixada a favor de cranis i extremitats.
Com a conseqüència, hi ha un baix nombre d’elements de
l’esquelet axial (vèrtebres i costelles). Les marques de tall sobre
els ossos són abundants, així com les fractures longitudinals
de les diàfisis i l’absència generalitzada d’epífisis, sobretot
dels ossos llargs. A tots aquests elements s’hi ha d’afegir un
gran nombre d’artefactes lítics i, en els llocs on es detecta un
ús controlat del foc, les restes de fogars, ossos cremats i una
distribució espacial complexa.
Per contra, les acumulacions òssies generades pels carnívors
estan dominades pels animals infantils, senils i malalts.
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És freqüent observar una tendència a la representació de
restes postcranials. Els senyals de mossegades als ossos
són abundants, així com els cilindres diafisaris i l’absència
d’epífisis, que són engolides pels carnívors durant la seva
consumició. També és normal recuperar en aquests llocs
restes de carnívors menors i de cadells, aquests darrers com
a conseqüència dels hàbits caïnites o infanticides d’algunes
espècies. La distribució espacial tendeix a ser simple. Tan
sols algunes espècies, com les hienes o els teixons, destinen
llocs concrets de les coves per a utilitzar-los com a latrines.
Aquestes característiques, però, estan clarament orientades
als llocs on es detecta la presència d’una sola d’aquestes
entitats biològiques. No obstant, els jaciments arqueològics
acostumen a estar formats per una superposició d’activitats
(palimpsests) en els quals es barregen les restes generades
tant pels carnívors com pels homínids. Des d’aquesta
perspectiva, diferenciar-los i entendre quin ha estat el paper
de cadascun d’aquests, no és feina fàcil.
A Catalunya, els jaciments que ofereixen un registre
arqueològic adequat per tractar aquestes qüestions no
són gaires. La Cova del Toll i la Cova de les Teixoneres
representen un marc incomparable per a abordar amb èxit
les relacions establertes entre els grans carnívors i els grups
de neandertals de la zona avui coneguda com a Catalunya
central interior. Actualment, les intervencions que s’estan
duent a terme en aquests jaciments tenen un doble objectiu:
1) avaluar el grau de relació establert entre les grups humans
del paleolític mitjà i els grans carnívors i 2) identificar els
modes de vida de les comunitats humanes en aquell territori.
La Cova del Toll i la Cova de les
Teixoneres
El complex càrstic de les Coves del Toll està situat al terme
municipal de Moià (Bages). Amb una alçada d’uns 760 m
sobre el nivell del mar i unes coordenades de 2º 09’ 02’’ de
longitud E i 41º 48’ 25’’ de latitud N, el carst està desenvolupat
sobre calcàries d’origen neogen conegudes com a Formació
Collsuspina. L’origen d’ambdues coves està relacionada amb
el sistema de drenatge del torrent Mal (figura 1).
La Cova del Toll consta d’una galeria estreta (galeria sud)
d’un centenar de metres de recorregut en direcció nord. Al
final d’aquest passadís, la cova es bifurca en dues (galeria
est i galeria oest) per on avui en dia encara circula un rierol
de caire intermitent que desemboca al torrent Mal. La
galeria sud és la que concentra la major part del jaciment
arqueològic.
La Cova de les Teixoneres es localitza a uns 50 metres a
l’oest de l’entrada actual de la Cova del Toll. Consta d’una
sala principal (Sala X) que té uns 30 metres de recorregut
en direcció nord. En aquell punt s’hi localitza una xemeneia
al costat oest i una petita sala al costat est (Sala Y ). Des
d’aquesta darrera sala surt un passadís estret que torna a
comunicar la cavitat pel sud amb l’exterior (Sala Z).
Descobertes com a jaciments arqueològics per un grup
d’espeleòlegs del Club Muntanyenc Barcelonès l’any
1948, ambdues coves han estat intervingudes de manera
intermitent des d’aleshores. Durant aquell temps, a la Cova
del Toll s’hi accedia únicament a través de la surgència per
on avui en dia drena el riu. L’entrada actual (Galeria sud)
estava completament curullada pels dipòsits de vessant de la
cinglera i era completament desconeguda. Amb la intenció
de trobar aquesta entrada principal, els primers investigadors

/ 48

/ actes

van iniciar un passadís des de la cruïlla entre les tres galeries.

Figura 1. Situació de les Coves del Toll en el context de la Península
Ibèrica.

Paral·lelament van començar a excavar a la veïna Cova de
les Teixoneres, pensant que aquella era l’entrada principal,
fins que es van adonar que es tractava de dues cavitats
diferents. Això va generar una lleugera confusió que afectà
posteriorment als materials arqueològics. Una petita
col·lecció d’artefactes lítics atribuïts al paleolític mitjà,
recuperats a la Cova de les Teixoneres, van ser adscrits a la
Cova del Toll, i sembla ser que aquesta sigla va perdurar en
el temps.
Posteriorment, amb el patrocini del Sr. Ollé i l’arribada del
Professor Villalta i el Sr. Thomas, es va endegar l’excavació
de tota una sèrie de cales situades a intervals regulars i
anomenades amb una lletra des de l’entrada principal de la
galeria sud cap al interior. Un sistema similar es va seguir a
la Cova de les Teixoneres.
Des d’aquest moment, ambdues coves van passar a formar part
del patrimoni paleolític català a causa de l’espectacularitat
de les restes d’animals que s’hi recuperaven. Ben aviat, la
Cova del Toll va ser interpretada com a un lloc d’hibernació
d’óssos de les cavernes i la Cova de les Teixoneres, com a un
cau de hienes.
Als anys 70, un equip de neolitistes, encapçalat pel Professor
J. Guilaine i M.A. Petit, va reprendre els treballs a la Cova
del Toll. La seva tasca, però, no va tenir continuïtat més
enllà dels nivells holocens. Malauradament, l’any 1982 la
Cova del Toll va patir tot un seguit d’inundacions que van
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desmuntar parcialment els testimonis laterals de la cova i
van reblir les cales dels anys 50 amb sediments procedents
de diferents llocs. L’any 2003, després d’uns treballs previs
de neteja (reexcavació de la Cala B) encapçalats a finals dels
anys 90 pel Professor David Serrat i Artur Cebrià, l’equip
actual s’interessa per aquestes cavitats i es reprenen les
intervencions a ambdues coves.
Continuïtat de les investigacions i la
reunió del 2004
Les intervencions actuals a les Coves del Toll tenen una clara
vocació continuista respecte a les anteriors. En aquest sentit
s’han recuperat les nomenclatures utilitzades pels primers
investigadors i fins i tot la quadrícula instal·lada durant els
anys 70.
Amb aquesta finalitat també es va organitzar una reunió l’any
2004 a la qual van assistir bona part dels investigadors que
havien treballat anteriorment en diferents aspectes de les coves.
Va ser durant el desenvolupament d’aquest esdeveniment quan
va saltar l’alarma sobre la confusió de sigles de la indústria
lítica pleistocena. Efectivament, segons es va desprendre de
la discussió establerta, semblava que tota la indústria lítica
atribuïda al paleolític mitjà provenia de Teixoneres i no de Toll.
Per contra, les poques peces recuperades al Toll i identificades
com a pertanyents a aquest període, corresponien a làmines
neolítiques fracturades.
Per tant, una de les conclusions finals va ser que no hi havia
presència humana anterior al neolític a la Cova del Toll, i
que l’únic jaciment que permetia documentar l’ús d’aquelles
coves per a les comunitats de neandertals era la Cova de les
Teixoneres.
Les excavacions recents
Els objectius principals de l’actual projecte requereixen d’una
excavació en extensió als dos jaciments. No obstant, les
característiques pròpies de cadascun dels jaciments han fet que
les intervencions dutes a terme fins al moment hagin estat força
diferents. Així, la complexitat que presenta la Cova del Toll
necessita tot un seguit de prospeccions prèvies que garanteixin
la intervenció sobre una gran superfície. Per tant, la primera
tasca a efectuar (encara en procés) forma part de la recuperació
de la seqüència estratigràfica del jaciment fins als seus nivells
basals. Amb aquesta finalitat s’ha començat a buidar la Cala C,
reblerta igual com totes les altres, amb els sediments arrossegats
per les riuades dels anys 80. La intenció d’aquest sondeig és
recuperar l’estratigrafia i, una vegada correlacionada amb la de
l’entrada actual (Cala B), obrir una rasa que comuniqui ambdues
cales. D’aquesta manera es podrà tenir una secció longitudinal
del jaciment, completament diferent a la transversal dibuixada
durant els anys 50, que permetrà estudiar amb garanties la
dinàmica sedimentària de la cova.
Un altre problema observat a la Cova del Toll és el derivat de
la transició Pleistocè-holocè. La intensitat de les intervencions
dutes a terme pels grups humans que van ocupar la cova
durant el neolític (sitges, remocions de terres, etc.) fa que
sigui difícil d’identificar sedimentològicament el pas entre
ambdós períodes. Ara per ara, però, solament es coneix un
punt de la cova on la sedimentació original de la part superior
de la seqüència estratigràfica resti conservada intacta. Amb
aquesta finalitat s’ha començat a excavar aquest testimoni,
el qual es troba situat en un lateral resguardat de la cavitat
(testimoni sud Cala C). La documentació estratigràfica de
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primera mà en aquest lloc permetrà iniciar tot un seguit de
mostrejos relacionats amb el contingut de cadascun dels estrats
identificats (cronoestratigràfics, sedimentològics, palinològics,
paleontològics i arqueològics).
Per contra, la Cova de les Teixoneres presentava, al moment
d’inici del projecte, unes característiques força adequades
per a iniciar els treballs proposats. Una vegada regularitzada
la superfície dels nivells superiors i efectuades les primeres
datacions, la intervenció en extensió estava garantida. El
jaciment va ser protegit amb una tanca i es va extreure la paret
que impedia la comunicació de la cova amb l’exterior.
L’excavació en extensió s’ha concentrat principalment a la zona
externa (Sala X). S’ha de tenir en compte que la boca de la cova
es va enfonsar durant la formació dels nivells superiors, tal i
com indica la projecció de les parets actuals i els nombrosos
blocs calcaris que cobrien la superfície. També s’han fet tasques
de prospecció tant a la Sala Y com a la Sala Z.
Resultats de les intervencions
A causa de la seva menor complexitat, la Cova de les
Teixoneres ha estat el jaciment que ha focalitzat el gruix dels
esforços durant aquests anys. Les prospeccions efectuades
han posat de manifest l’existència de 9 nivells estratigràfics
diferents a la Sala X, enumerats de sostre a base des de l’I fins
al IX. No obstant això s’ha de tenir en compte que no s’ha
arribat a la base de la cova. Segons la seqüència estratigràfica
observada, s’identifiquen dues fases principals: la primera
(nivells I-VII) està dominada per una dinàmica sedimentària
de vessant, amb un important component de blocs calcaris
amb major o menor component lutític segons el nivell.
La segona (nivells VIII-IX i inferiors), està marcada pels
sediments d’origen fluvio-lacustre. La presència de dues
costres estalagmítiques contínues (nivells I i IV ) han permès
realitzar dues datacions a partir de la combinació de les
sèries de l’urani. El nivell I ha proporcionat una edat mitjana
de 17 Ka, mentre que la cronologia del nivell IV se situa
entorn dels 100 Ka (Tissoux et al., 2006). Això situa els
nivells superiors (I, II i III) durant el plistocè superior i la
resta al plistocè mitjà.
Entre els herbívors recuperats s’han localitzat restes
de cavalls (Equus ferus), rinoceronts (Stephanorhinus
hemitoechus), cérvols (Cervus elaphus), cabirols (Capreolus
capreolus), grans bòvids (Bos/Bison), isards (Rupicapra sp.) i
senglars (Sus scrofa). La llista de carnívors també és força
variada: óssos de les cavernes (Ursus spelaeus), llops (Canis
lupus), guineus (Vulpes vulpes), lleons (Panthera leo spelaea),
linxs (Lynx spelaea), gats salvatges (Felis sylvestris), hienes
(Crocuta spelaea) i teixons (Meles meles).
És de destacar la presència d’abundants mossegades a la
superfície dels ossos, així com de copròlits. A grans trets, per
tant, les característiques generals del conjunt indiquen que la
cova va ser utilitzada freqüentment pels grans carnívors: lloc
d’hibernació pels óssos i cau o refugi per a la resta.
Però la singularitat més important de Teixoneres és la
presència intermitent de grups humans de caçadors
recol·lectors identificats a partir de la troballa d’artefactes
lítics, restes de fogars i ossos amb marques de tall, signes de
cremació i fractures intencionals. Aquestes restes acostumen
a aparèixer a l’entrada de la cavitat i repartides en un radi de
dispersió limitat.
Entre les restes lítiques, la diversitat de matèries primeres
és força elevada: diferents varietats de sílex, quars, quarsita,
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esquists i calcària. Les peces localitzades mostren una
important fragmentació de la cadena operativa. Dominen els
productes finals, generalment retocats (puntes i denticulats)
i els nuclis en un estat avançat d’explotació (Levallois). Des
del punt de vista tecnològic, aquests conjunts es poden
classificar dins dels tecnocomplexes del paleolític mitjà
(figura 2).
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de lutites marrons on apareixen restes clarament neolítiques.
La intervenció sobre el dipòsit inferior ha permès recuperar
una única resta de talla de sílex de clara factura antròpica. A
l’espera de confirmar la hipòtesi cronològica, la importància
d’aquesta peça radica en el fet que demostra la presència de
grups humans a la cavitat en períodes anteriors al neolític
(figura 3).

Figura 3. La Cova del Toll: a) resta de talla de sílex recuperada per sota
dels nivells neolítics; b) metatars d’ovicaprí neolític; c) detall dels treballs
a la Cala C; d) mostreig palinològic i secció tipus de la Cova del Toll (les
fletxes assenyalen la crosta estalagmítica que separa els nivells neolítics
de la resta del conjunt).

Figura 2. Indústria lítica del Paleolític mitjà (superior), mandíbula de
hiena (inferior Esquerra) i maxil·lar d’ós de les cavernes (inferior dreta
procedents de la Cova de les Teixoneres.

Les característiques de les restes deixades pels grups humans
permet plantejar dues hipòtesis principals que contrasten
amb les activitats dels carnívors a la cavitat (Rosell et al.,
2010). En primer lloc, els grups que ocupen la cova semblen
estar constituïts per un nombre reduït de membres, a jutjar
pels pocs requeriments espacials que mostren. En segon
lloc, el baix nombre de restes que deixen suggereix que es
tracta d’ocupacions molt curtes en el temps. Finalment,
la diversitat de matèries primeres i la fragmentació de la
Cadena Operativa indica moviments llunyans pel territori.
Per contra, els carnívors semblen ocupar les zones mes
fondes de la cova i mantenir una major regularitat de les
seves visites, les quals probablement deuen tenir un caire
estacional.
La Cova del Toll, per la seva part, ha proporcionat menys
dades en aquest aspecte. És important assenyalar que gran
part del material recuperat fins ara prové dels rebliments de
la Cala C i, per tant, està mancat de context. La seqüència
estratigràfica és encara desconeguda i, en aquest aspecte,
continuen essent vàlides les descripcions efectuades durant
els anys 50. Des del punt de vista faunístic, s’han recuperat
les mateixes espècies que a la Cova de les Teixoneres. A
aquestes, però, s’hi ha d’afegir l’hipopòtam (Hippopotamus
sp.) citat a les excavacions dels anys 50.
S’ha de dir, però, que el contacte entre l’holocè i el plistocè
s’ha pogut observar al testimoni sud de la Cala C. En aquell
punt s’ha localitzat una planxa estalagmítica contínua d’un
gruix aproximat d’un centímetre, que separa clarament un
conjunt inferior, format per sorres grises i un de superior,
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Conclusions i perspectives de f utur
Les intervencions recents a les Coves del Toll han posat de
manifest la validesa, a grans trets, de la principal hipòtesi
desenvolupada durant els anys 50. Si bé durant aquells anys
es considerava la Cova del Toll com a un lloc d’hibernació
dels óssos de les cavernes i la Cova de les Teixoneres com
un cau de hienes, actualment es tendeix a pensar en una
dinàmica mixta, en la que múltiples carnívors es podrien
haver aprofitat simultàniament dels avantatges que oferia
el sistema càrstic.
Els grups humans també degueren utilitzar el carst, tot i
que amb una freqüència baixa. Segons es desprèn de les
restes recuperades a la Cova de les Teixoneres, es tracta
d’ocupacions humanes expeditives, temporalment acotades
i concentrades a l’entrada de la cavitat. Fins ara, però, no s’ha
observat cap tipus d’interacció entre homínids i carnívors.
Des d’aquesta perspectiva, el present projecte d’intervenció
continuarà aprofundint en les diferents qüestions que
permetin aportar dades no solament sobre les activitats
de les diferents entitats biològiques de la cova, sinó també
sobre l’ús del territori per part dels grups de neandertals a
la Catalunya central interior. En aquest sentit és important
avaluar possibles qüestions estacionals relacionades, per
exemple, amb els hàbits d’hibernació dels óssos de les
cavernes, la possible estacionalitat en l’època de cria dels
hiènids i la temporalitat dels refugis dels grups humans.
Tot això, evidentment, ha d’anar recolzat amb tot un seguit
de dades contextuals procedents de múltiples disciplines,
que permetin dibuixar les característiques i l’evolució de
l’escenari en el qual es movien els grups humans.
Finalment, també és important contrastar si aquesta
dinàmica és exclusiva del pleistocè superior o també es
manté als nivells inferiors durant els estadis finals del
pleistocè mig.
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Els darrers caçadors
recol·lectors
a la Catalunya
central:
la Balma del Gai i la
Prehistòria a l’Altiplà
del Moianès (MoiàBages).
Pilar Garcia-Argüelles; Jordi Nadal; Lluís
Lloveras; Jofre Costa; Alícia Estrada (†).

Introducció: situació i història de la
recerca
La Balma del Gai és un petit abric, encaixat al marge esquerre
del torrent del Gai, que travessa l’altiplà del Moianès, a 760
metres sobre el nivell actual de la mar. Es troba al municipi
de Moià, prop de la carretera que uneix aquesta vila amb la
veïna de Collsuspina, direcció Vic. Les seves coordenades
geogràfiques són: longitud, 2º 08’19,5’’ Est i latitud, 41º49’00’’
Nord. Les mides totals del jaciment fan 10,5 metres de llarg
i 5,5 metres d’ample. (Estrada et al., 2004: 135) (figura 1).

Figura 1. vista de la Balma del Gai.

El jaciment de la Balma del Gai fou descobert per Joan
Surroca, entre els anys 1974 i 1975. Fou aleshores que realitzà
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petites intervencions de neteja i recuperació de material (que
actualment forma part de la Col·lecció Surroca, dipositada al
Museu d’Arqueologia i Paleontologia de Moià). El jaciment
semblava molt malmès per la continua activitat agrícola,
així com per la construcció d’una cabana de pedra que patí
diferents transformacions al llarg de la història. Per aquest
motiu semblava que solament es conservava sediment intacte
en les zones més marginals de l’abric i en una quantitat molt
minsa.
A conseqüència d’unes intervencions que paral·lelament
es realitzaven a les properes Coves del Toll, J. Surroca
informà de les possibilitats que oferia la Balma del Gai a
un equip d’arqueòlegs franco-catalans i, d’aquesta manera,
foren realitzades les primeres intervencions arqueològiques
programades, sota direcció de Miquel Llongueras i Jean
Guilaine, els anys 1977 i 1978.
Del resultat d’aquestes excavacions aparegueren nombroses
cites i informacions en diversos articles especialitzats, però
mai un treball monogràfic complet (podeu consultar la
bibliografia a Garcia-Argüelles et al., 2009). En tot cas,
aquests treballs foren suficients per a suscitar interès entre la
comunitat científica catalana especialitzada en l’epipaleolític,
i la Balma del Gai assolí el paper de paradigma de jaciment
on es localitzaven nivells de transició entre dues fases
de l’evolució del citat període a Catalunya (Llongueras,
1981:30).
Per aquest motiu, i a l’entorn d’un treball per a l’assignatura
Paleocologia del Quaternari, impartida pel Professor David
Serrat a la Universitat de Barcelona, Alícia Estrada, que
recentment s’havia incorporat a les recerques del Seminari
d’Estudis i Recerques Prehistòrics (SERP), juntament amb
Carme Arnau, decidiren fer un recull de la informació del
jaciment així com un estudi sedimentològic d’un dels talls
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d’aquest, l’any 1989, al mateix temps que Pilar GarciaArgüelles revisava els materials procedents de les antigues
excavacions i de la Col·lecció Surroca. Com a conseqüència
d’aquest treball, els membres del SERP ens plantejàrem la
possibilitat de tornar a intervenir en el jaciment que, d’altra
banda, es considerava pràcticament exhaurit.
A parir de l’any 1994 s’inicià definitivament la intervenció
programada del jaciment, que ha continuat, amb alguns anys
d’interrupció, fins avui, amb 13 campanyes d’excavació.
Plantejament de l’excavació, estratigrafia i cronologia del jaciment
Actualment, la superfície que s’excava al jaciment és de 16
metres quadrats, que se situen fonamentalment a la zona de
contacte amb la paret de l’abric. Això ens permet tenir un
registre espacial prou important tot i que la integritat del
jaciment no és igual a totes les bandes. Així, ens trobem que
el material arqueològic es troba en posició primària, gairebé
des de l’inici de la seqüència estratigràfica en els que són els
quadres més pròxims a la paret de l’abric (filera dels quadres
3) mentre que el gruix del nivell superficial, que altera les
ocupacions epipaleolítiques, es va fent cada cop més gran a
mesura que ens allunyem de la balma, en la filera dels quadres
4 i, molt especialment, en la filera dels quadres 5 (figura 2).
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Estaríem en un període encara bastant fred i humit.
Nivell 2: amb una potència en l’àrea d’estudi de 15
centímetres, el més antic de la sèrie estratigràfica, està
format per fragments relativament grans de calcària de
morfologia angular, sense cap mena de matriu. El seu origen
estaria relacionat amb la meteorització de la paret i sostre
de la balma, en un ambient fred que produiria fenòmens de
glaç i desglaç. Estiraríem en una fase final del plistocè i no hi
hauria ocupació humana en posició primària.
Val a dir que la densitat de material és extraordinària i això
dificulta la diferenciació de sòls d’hàbitat o, fins i tot, la
separació de les dues grans fàcies de l’epipaleolític que tenim
representades al jaciment i de les que més endavant parlarem:
l’epipaleolític microlaminar i l’epipaleolític geomètric de
tipus Filador, en terminologia tradicional de J. Fortea
(Fortea, 1973). La separació d’ambdues s’ha pogut realitzar
de manera més o menys arbitrària, segons les datacions que
anàvem obtenint a diferents profunditats i també per la
presència o absència d’elements que pugessin funcionar com
a fòssils guia (figura 3).

Figura 3. distribució del material arqueològic a la filera dels quadres 3.

Pel que fa a la cronologia del jaciment segons les datacions
absolutes, les obtingudes són les següents:
Figura 2. vista general de la superfície d’excavació.

Pel que fa a l’estratigrafia, s’han diferenciat tres nivells
geològics (treball realitzat per M. Berguedà):
Nivell superficial: amb una potència en l’àrea de l’estudi de
30 centímetres, està format per sorres llimoses i presenta
molta activitat biològica actual i subactual. Presenta material
de les ocupacions epipaleolítiques, tot i que barrejat amb
altres restes de cultura material de fases posteriors, també
prehistòriques així com ja de dates subactuals.
Nivell 1: amb una potència en l’àrea d’estudi de 52 centímetres,
està format per sorres fines i hi ha alguns fragments de la
paret de l’abric com a resultat de les variacions tèrmiques
que seran característiques del nivell 2. Des del punt de
vista arqueològic és el moment de màxima ocupació de la
balma per part de grups caçadors recol·lectors epipaleolítics.

Referència

Datació (BP)

Datació calibrada (BC) 2Σ
(95,4% de possibilitats que la data
real estigui en aquest marge)

Gif-10028 nivell 1

8.930±140

Entre 8.202 i 7.583

MC-1418 capa 1

9.860±400

Entre 10.506 i 8.181

MC-2141 capa 1

10.030±160

Entre 10.255 i 9.021

Gif-95617 nivell 1

10.260±90

Entre 10.452 i 9.473

MC-2140 capa 2

11.050 ±160

Entre 11.357 i 10.688

Gif-95630 nivell 1

12.240±110

Entre 12.758 i 11.987

Gif-10029 nivell 2

11.170±160

Entre 11.489 i 10.806

Les atribucions a “capa” o a “nivell”, cal inscriure-les en cada
cas a les referències estratigràfiques de les excavacions dels
anys 70 (capa) i a les actuals (nivell). En definitiva, les unes
i les altres correspondrien a diferents profunditats del que
actualment anomenem “nivell 1”. La datació del nivell 2,
que ja hem dit en un punt anterior que es tracta d’un nivell
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arqueològicament estèril, correspon a carbons percolats del
nivell 1.
Segons l’estat actual de la recerca, i a diferència del que havíem
expressat en altres treballs anteriors, creiem que les tres o
quatre primeres datacions correspondrien a les ocupacions
de geomètric de tipus Filador, mentre que solament les 3
últimes pertanyerien a les ocupacions micolaminars. El
canvi, entre les unes i les altres se situaria al voltant de la
cota 130/135 respecte el nivell 0 del jaciment. Aquestes
datacions són coherents i entren en els rangs de variació amb
les que s’obtenen en altres jaciments per al microlaminar (per
exemple el nivell Ic de la Cova del Parco, el C3 de Cativera,
els nivells 8/9 de Filador, o les ocupacions microlaminars de
la cova del Vidre, la Font Voltada, o la Cova de la Guineu) o
de geomètric de tipus Filador (el propi jaciment de Filador
en els nivells 4 a 7, el nivell Ia2 del Parco, les ocupacions
epipaleolítiques de Can Sadurní o els nivells 6/7 de la balma
Margineda) (Garcia-Argüelles et al., 2009b).
La indústria lítica: caracterització
tipològica,
primeres
matèries
i
traceologia.
Els resultats de la indústria lítica que ara presentem provenen
de les excavacions fetes fins l’any 2005. Les primeres matèries
que foren emprades per a l’elaboració de les eines lítiques
són molt diverses: quars, cristall de roca, lidita, quarsita,
calcària, jaspi, etc. Tanmateix, com veurem més endavant, el
sílex és el suport predominant. Al llarg d’aquestes campanyes
d’excavació s’han recuperat 5.545 elements, dels que 343
(6,2%) corresponen a peces retocades i 69 a nuclis.
La distribució per tipus de retoc és la següent:
-simples: 170 peces (49,5%)
-abruptes: 165 peces (48,1%)
-sobreaixecats: 4 peces (1,2%)
-burins: 4 peces (1,2%).
La indústria és molt homogènia al llarg de tota la seqüència.
Solament les talles superiors aporten elements geomètrics,
mentre que a la resta es caracteritza pel binomi gratador/
elements de dors.
Entre els elements simples, els gratadors suposen el 81,8%.
Es tracta d’elements de mida molt petita, similars als que es
troben als jaciments azilians. La resta de tipus estan formats
de denticulats (14,7%) i rascadores (3,5%).
Els útils de retoc abrupte s’acosten percentualment als
simples. Cal destacar la presència dels elements de dors,
que suposen 114 peces (69% d’aquest tipus de retoc). Les
laminetes predominen amb un 57%, seguides de les puntes,
que representen un 43%. També s’han de citar alguns abruptes
indiferenciats i truncadures. Els elements geomètrics del
tram superior del nivell representen un percentatge molt
baix. Es tracta de 6 elements geomètrics i 3 microburins. Els
burins estan representats solament per 4 exemplars (figures
4 i 5).

Figura 4. Gratadors procedents del nivell 1 de la Balma del Gai.

Figura 5. Elements de dors, geomètrics i microburins procedents del nivell
1 de la Balma del Gai.

Un element que cal destacar entre les peces lítiques és un
polidor de gres, que va aparèixer entre els 125 i 130 cm
de profunditat (associable a les ocupacions geomètriques).
D’aquest tipus d’elements en tenim paral·lels als jaciments
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de Forcas (Osca) i Filador (Tarragona). S’interpreten com
adreçadors de les varetes de les fletxes, per la qual cosa,
juntament amb els elements de dors i els geomètrics, són
un bon indicador de la presència de la tecnologia de l’arc i
la fletxa.
Pel que fa a l’obtenció de les primeres matèries, els quarsos i
les calcàries són de caràcter local i es podrien haver obtingut
al peu mateix del jaciment o a la propera riera del Gai. Pel
que fa a l’estudi de les àrees d’aprovisionament de sílex,
estudi realitzat per X. Mangado (Mangado, 2005), s’han
diferenciat sis tipus de sílex al jaciment. El primer d’aquests,
anomenat “gra de sorra”, suposaria la majoria dels materials
recuperats al jaciment. El subtipus “SB” està representat
per un total de 110 elements, principalment en gratadors i
nuclis. El subtipus “Top” suposa 11 elements, especialment
gratadors i elements de dors. La resta de tipus estan molt poc
representats entre les restes arqueològiques.
Després de la caracterització del material arqueològic, es
va realitzar una prospecció de possibles àrees de captació
de les primeres matèries. Es localitzaren afloraments del
muschelkalk inferior, i també punts amb material retreballat
que funcionarien com a afloraments secundaris. Les àrees
de captació serien al llarg de les valls del riu Tenes i el
Congost, a unes distàncies, en ambdós casos, del voltant
de 15 quilòmetres en línia recta, però en els quals s’han de
superar els cingles deBertí, de gran desnivell.
Quant a les anàlisis treceològiques, estudis fets per M. Calvo
en una petita mostra de material (Garcia-Argüelles et al.,
2009: 303), el nombre de restes que presenten marques volten
el 40,9% de la mostra analitzada. En el cas dels gratadors, les
marques d’ús es concentren de manera invariable al seu front
i de manera complementària als laterals. El tipus de marca
ens remet al treball de la pell en dues modalitats: sobre pell
fresca (en un 22,2% dels casos) i sobre pell seca (56%). La
resta dels casos són marques que no s’han pogut atribuir a
una activitat determinada. L’altre grup de peces analitzades
han estat els elements de dors. Aquests elements presenten
poques traces d’ús (tres peces, de vuit estudiades). En tots els
casos, les marques es troben en el cantó oposat al retocat, cosa
que demostra que la funcionalitat del retoc fou la de facilitar
l’emmanegament de la peça. Les marques observades són
de tipus longitudinal i no s’ha pogut discriminar sobre què
van impactar. En tot cas, se’n corrobora la utilització com a
elements de projectil. Finalment, es van analitzar un grup
d’elements no retocats, que van donar resultats positius en un
9% de casos, també en el treball de la pell, cosa que demostra
la utilització, en proporcions variables, d’aquells elements no
retocats que siguin susceptibles de ser funcionals.
La indústria òssia
La utilització de la matèria dura animal ha estat prou ben
constatada al jaciment de la Balma del Gai en dos tipus de
suport: sobre malacofauna marina, que no serà tractada ara, i
sobre ossos de mamífers. Un conjunt petit, però cada cop més
significatiu, demostra que, al contrari del que tradicionalment
s’havia considerat, hi ha una indústria òssia en moments
epipaleolítics després del magdalenià, si bé també és cert
que les tipologies canvien substancialment, com tampoc són
del tot coincidents amb la indústria òssia aziliana que es
recupera en jaciments més o menys contemporanis francesos
o del nord-oest de la península Ibèrica .
Al llarg d’aquests anys, s’han recuperat diversos fragments
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distals d’elements apuntats de mides molt petites, sense
arribar a les dimensions de les agulles magdalenianes.
Semblaven més aviat petits punxons. Solament un dels
apuntats presenta unes grans dimensions, a l’entorn dels 13
centímetres. També, en la primera campanya d’excavacions,
l’any 1994, es recuperà un element fet sobre banya de cérvol
en una de les cales de sondeig (H4). Aquesta peça, molt
ben treballada, presenta la part proximal buidada i la part
distal bisellada (figura 6). Durant la campanya de 2010,
hem recuperat nous materials que ens ajuden a reconsiderar
algunes de les troballes anteriors. D’una banda, tenim un
punxó sencer fet sobre una fíbula d’un carnívor. Tot i que
la seva situació al jaciment no era del tot concloent, s’han
citat paral·lels en jaciments francesos. Les seves mesures
permeten explicar les dimensions dels fragments distals dels
apuntats recuperats anteriorment. D’igual manera, i en cotes
molt similars, tots aquests (i amb la peça abans esmentada
de 1994), s’han recuperat fragments de banya de cérvol
amb diversos graus de modificació, que demostren el treball
d’aquesta matèria dura per a la fabricació d’estris al mateix
jaciment en el que podria ser un moment d’ocupació entorn
les cotes 150-157. Aquestes peces són, a hores d’ara (octubre
de 2010), objecte de neteja i restauració i encara no podem
aportar documentació gràfica.

Figura 6. Indústria òssia.

Dades paleobiològiques
Les restes d’origen orgànic són relativament abundants i ben
conservades al jaciment.
Pel que fa a les dades antracològiques, cal destacar que els
carbons són força abundants al llarg de tota la seqüència,
cosa que ha permès realitzar un treball estadísticament
significatiu. Malgrat la presència de carbons, no hem pogut
individualitzar cap estructura de combustió a la superfície
excavada. Potser una concentració de carbons al quadre
H-3 pugui estar determinant algun punt de foc, tot i que no
s’observà cap rubefacció del sediment circumdant. L’estudi
antracològic (realitzat per E. Allué) pot considerar-se dels
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més clarificadors a l’hora de reconstruir l’evolució del paisatge
vegetal durant l’evolució de les ocupacions. Es visualitza
una disminució progressiva des de la base cap al sostre,
dels carbons del gènere Pinus. Aquesta disminució sembla
estar clarament relacionada amb el progressiu augment
dels taxons més termòfils (concretament Acer i Rhamnus).
Sembla clar que estem davant d’un paisatge que va passant
dels fenòmens de rigor climàtic de finals del plistocè cap a
l’atemperament de l’holocè.
Els resultats dels estudis pol·línics i dels fitolitològics
(realitzats per S. Riera i R.M. Albert, respectivament) no han
estat tan resolutius. En totes dues anàlisis foren emprades les
mateixes mostres de sediment. Pel que fa a la palinologia,
sobta la importància quantitativa dels Quercus (alzines i/o
roures), que pràcticament no havien aparegut al diagrama
antracològic. Aquesta discrepància sol ser freqüent quan es
comparen resultats d’ambdues disciplines i pot ser explicada,
en part, per l’origen antròpic de les fustes als jaciments, per al
seu ús com a combustible. La producció de fusta de branques
mortes en el cas dels pins en facilitaria la recol·lecció
respecte dels roures i alzines, malgrat que aquesta fusta hagi
de considerar-se millor combustible. Tanmateix, alguns
elements que són necessàriament més recents (pol·len de
cereals domèstics) ens indiquen una certa percolació dels
palinomorfs en l’estratigrafia. Els fitòlits són en general
molt homogenis al llarg de la seqüència, cosa que ha estat
interpretada com una certa estasi al llarg del temps, cosa
que no acaba de concordar amb els resultats antracològics.
Val a dir que el grau de determinació taxonòmica fou molt
baix. Una dada destacable seria una certa disminució en la
concentració de fitòlits, la qual cosa podria estar demostrant
un baix ritme de sedimentació, cosa que es corrobora amb
l’atapeïment del material arqueològic i amb la superposició,
gairebé indistingible, dels sòls d’habitació.
Per últim, pel que fa a les restes paleobotàniques,
cal destacar la presència, si bé anecdòtica, de pinyols
carbonitzats d’aranyons (Prunus spinosa) (estudi de D.
López). Aquest tipus d’elements ja havien aparegut en les
primeres intervencions dels anys 70 (Bazile-Robert, 1980).
Creiem que la importància subsistencial no pot valorarse simplement d’un recompte de número de restes d’uns
elements que gairebé no sobreviuen en el registre. Creiem
que la simple presència és significativa, com significatiu
és que als jaciments de caçadors recol·lectors de les fases
terminals del paleolític superior i de l’epipaleolític, aquest
tipus de restes aparegui de manera gairebé explosiva després
d’un període on mai han estat citades. A més de la Balma del
Gai, la presència de pinyols del gènere Prunus ha estat citada
al Molí del Salt, al Cingle Vermell i a la Balma Margineda.
Igualment, altres fruits que han estat citats durant aquest
període són els aglans (Cingle Vermell, Roc del Migdia i
Balma del Serrat del Pont), els pinyons (Cingle Vermell), les
avellanes (Roc del Migdia, Sota Palou i Balma Margineda)
o els fruits de la moixera (Balma del Serrat del Pont), les
gaverreres i els espinalbs (Molí del Salt) (Alcalde i Saña,
2008; Allué et al., 2010; Buxó, 1988).
Pel que fa a les restes faunísitiques, ens trobem conquilles
de mol·luscs i restes òssies de vertebrats. Aquestes darreres
representen totes les classes de vertebrats a excepció dels
peixos. No obstant això, de moment solament hem iniciat
l’estudi de les restes de macromamífers i dels lagomorfs, i
encara hem de començar l’estudi dels micromamífers, en
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general molt poc representats, les aus i la herpetofauna, si bé
les restes són sistemàticament separades durant les tasques
de camp.
Pel que fa als mamífers de mida gran, cal destacar la
presència del cérvol com a animal més ben representat.
Les parts anatòmiques identificades són diverses, però hi
ha un clar predomini dels elements dels peus i de les mans
(carps, tarsos, metàpods fragmentats i falanges). Les falanges
primeres i segones surten sistemàticament fragmentades,
normalment de manera sagital, com tan sovint es troben als
jaciments dels caçadors recol·lectors del paleolític superior
i de l’epipaleolític, i que ens remeten a una maximització
en l’obtenció de recursos alimentaris de les carcasses dels
animals. El segon gran mamífer en importància és, de
moment, el senglar, que és sensiblement més freqüent en la
part alta de l’estratigrafia –cosa que es podria relacionar amb
la progressiva millora climàtica i l’augment dels caducifolis
que vèiem en l’estudi antracològic. El tercer grup d’herbívors
representat és el dels petits bòvids, amb isard i, molt
probablement, cabra salvatge. Entre els carnívors trobem
linx, gat salvatge, toixó, guineu i un cànid de mida més gran
que suposem que hem d’atribuir a llop.
Però sens dubte, l’espècie de mamífer més ben representada,
de fet, de tos els vertebrats, és el conill. La quantitat de restes
obliga a fer càlculs percentuals per separat, ja que en nombre
de restes, i també d’individus, els conills serien més del 99%
dels efectius de mamífers recuperats.
Evidentment, i tal com passa en molts altres jaciments cal que
ens plantegem la possibilitat que aquestes restes hagin arribat
per causes no antròpiques, bé sigui per la mort dels animals
al jaciment, dins de caus (que d’altra banda no s’han detectat
durant l’excavació), com aportats per altres depredadors. Els
treballs de caire tafonòmic i experimental que pel que fa a
aquest aspecte hem realitzat ens permeten considerar que
no totes les restes d’aquest animal (però sí una part molt
important) han arribat com a conseqüència de la cacera feta
pels humans. Les marques de tall identificades ens permeten
inferir tasques d’escorxament, desarticulat i descarnat.
Pel que fa a l’escorxament i l’aprofitament de la pell per a
diferents usos, aquesta dada queda corroborada per les dades
traceològiques que citàvem abans respecte de la indústria
lítica, així com per la mateixa abundància dels gratadors. Pel
que pertoca al descarnament de les carcasses, en un primer
moment ens va semblar que podia considerar-se absurd en
peces de cacera menor. Tot i així, alguns casos etnogràfics
ens demostren que allà on els lepòrids són la presa més
abundant i tenen lloc esdeveniments de gran productivitat
a causa caceres de caire estacional, també la carn d’aquests
animals pot ésser tractada, previ descarnament dels animals,
per perllongar-ne el consum mitjançant assecats, fumats, etc.
Certament, la cacera de petites preses no es limitava
exclusivament als conills. Hem trobat algunes restes d’eriçons
i d’aus de mida mitjana. En una primera i única identificació
feta fins ara (d’una resta procedent de la col·lecció Surroca),
Ll. Garcia-Petit ha identificat tudó (Columba palumbus).
Les restes malacofaunístiques poden classificar-se en tres
grups. En primer lloc, hem de citar conquilles de pulmonats
microscòpics que encara han de ser objecte d’estudi i que
esperem que ens ajudin a perfilar dades de caràcter ambiental
i climàtic. Després, trobem una gran quantitat de conquilles
de l’espècie Cepaea nemoralis i, finalment, els mol·luscs
marins.
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i Columbella i Cyclope entre els gasteròpods (presents a 4
jaciments en tots dos casos). Als jaciments realment pròxims
a la costa (estrictament Cativera i Griera) hi apareixen taxons
que poden haver estat resultat del consum, com Mytilus,
Monodonta, Thais o diferents espècies de la família Cardidae.
Com que Gai se situa en una posició pròxima als dos
jaciments costaners i s’allunya dels jaciments d’interior,
creiem que això podria explicar-se per territoris de campejar
al llarg de l’any, d’una banda de caçadors recol·lectors. Potser
en el cas de l’ocupació de la Balma del Gai, que considerem
bàsicament estacional durant finals de l’estiu i tardor, el
grup humà podria arribar-se a la costa i tenir accés directe a
aquest tipus d’elements, com passaria en el cas dels jaciments
costaners i no seria així als jaciments més interiors on
solament arribarien les espècies concretes de valor simbòlic
més generalitzat i, en aquests casos, a través de l’intercanvi.
Algunes primeres matèries molt escasses però presents a la
Balma del Gai, com el jaspi (Mangado, 2005: 143), del qual
arqueològicament parlant solament se n’ha identificat, de
moment, un aflorament explotat durant l’epipaleolític, a la
muntanya de Montjuïc, a Barcelona (Carbonell et al., 1997),
podrien ajudar a recolzar una hipòtesi d’aquest tipus. Aquest
model, d’altra banda, amb jaciments epipaleolítics ocupats
durant l’hivern a la costa i d’altres de sincrònics, de caràcter
estival a l’interior, ha estat observat a diverses regions de
l’Europa mediterrània.

Pel que fa als cargols del gènere Cepaea, podem parlar gairebé
d’un veritable Escargotier per la seva gran representació. Cal,
però, i com ja passava amb els conills, fer una aproximació
tafonòmica per assegurar que no es tracta d’aportacions no
antròpiques. Segons els nostres estudis podem igualment
dir que la tendència principal seria la de les aportacions
antròpiques. El conjunt és molt homogeni pel que fa a
conservació, i mida de les conquilles, cosa que demostraria
una selecció intencionada d’animals adults, en unes èpoques
determinades de l’any. En general, aquests tipus de cargols
presenten activitat en etapes de l’any humides i no gaire
fredes. Això suposa uns punts màxims d’activitat a la
primavera i a finals d’estiu i tardor. Si contrastem aquesta
dada amb d’altres indicatives d’estacionalitat (creixement
de les banyes dels cérvols i presència d’aranyons) hem de
suposar que el jaciment seria ocupat, amb major probabilitat,
a finals d’estiu i/o començaments de la tardor. Els grans
pulmonats terrestres també estan sent objecte d’altres estudis
com el polimorfisme i l’anàlisi d’isòtops.
Pel que fa als elements de malacofauna marina, hem recuperat
restes d’escafòpodes (Dentalium vulgare i Dentalium dentale),
bivalves (Pectenjacobaeus, Mytilus galloprovincialis, Glycymeris
glycymeris, Glycymerisviolascens) i gasteròpods (Cyclope neritea,
Hinia costulata, Hinia reticulata i Columbella rustica) (Estrada
et al., 2010). Aquesta gran varietat de taxons està sent
objecte de valoració des del nostre equip de recerca. En una
contrastació amb el registre arqueomalacofaunístic d’altres
jaciments epipaleolítics (Taula 1) s’observen dues tendències
clares: els jaciments amb gran diversitat taxonòmica (Griera,
Cativera i Balma del Gai) i d’altres amb menys de tres
espècies representades (a excepció de Filador, amb cinc).
En general, les escasses espècies representades al jaciment
d’interior, que també ho són als costaners, es van repetint:
els escafòpodes (Dentalium, presents a 8 dels 13 jaciments
analitzats per aquest estudi), d’àmplia distribució diacrònica,
des del P. superior fins al neolític, Pecten i Glycymeris entre
els bivalves (presents a 7 i 5 jaciments respectivament),
Taxons

Gai

Pecten

x

Mytilus

x

Glycymeris

x

FdR

SP

CinV

BM

Conclusions i propostes de f utur
Els treballs realitzats fins ara a la Balma del Gai han demostrat
l’interès particular del jaciment, així com han proporcionat
més dades per a entendre i explicar les comunitats caçadores
recol·lectores dels darrers moments del plistocè i els inicis
de l’holocè.
El jaciment és molt ric en restes orgàniques i això ha
permès reconstruir l’evolució del paisatge, les activitats de
recol·lecció de fusta com a combustible i les estratègies
econòmiques dels darrers caçadors recol·lectors a Catalunya,
CovV
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CH

x

AC

CG

AF

CP
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x

x

x

x

x

x
x

x

x

Cardiidae

x
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x
x

x

x

Monodonta

x
x

Bittium
x

Gourmya
Columbella

x

Hinia

x

Cyclope

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Thais

x

Cancellaria
x

Patella

x

Theodoxus
Escafópodos

x

x

x

x

x

x

TOTAL

7

2

1

3

3

1

x
x

1

1

9

2

5

x
1

9

Taula 1: Distribució de diferents espècies de malacofauna marina a la Balma del Gai i altres jaciments epipaleolítics catalans (modificat i actualitzat d’
Estrada et al. 2010). FdR: Font del Ros; SP: Sota Palou; CinV: Cingle Vermell; BM: Balma Margineda; CovV: Cova del Vidre; FV: Font Voltada; CH:Clot de
l’Hospital; AC:Abric de la Cativera; CG:Cova de la Guineu; AF:Abric del Filador; CP: Cova del Parco; Gri: Cova de la Griera.
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amb l’aprofitament diversificat de grans i, especialment,
petits mamífers, la recol·lecció de fruits de bosc i de
mol·luscs terrestres. També hem pogut aproximar-nos als
usos i dimensions dels territoris de captació, més immediats
i els que poden correspondre a recorreguts de llarga durada,
a través de les primeres matèries emprades i els elements
decoratius realitzats sobre malacofauna marina.
L’evolució i cronologia dels diferents moments de
l’epipaleolític a la conca mediterrània de la península
Ibèrica ens és ara millor coneguda amb les aportacions de
les cronologies absolutes de la Balma del Gai, així com
de la caracterització tipològica de les seves indústries: el
món epipaleolític microlaminar com una evolució de les
cronocultures del paleolític superior final, fins al punt de
remuntar-se a les darreries del plistocè, com ja havíem
apuntat en altres treballs (els dedicats a l’Abric del Filador)
o la lenta però evident incorporació del geometrisme dins
del paquet tecnològic previ, microlaminar.
Els projectes de futur a la Balma del Gai passen per acabar
d’excavar fins a roca els quadres oberts fins ara, l’adequació
de la resta del jaciment un cop s’acabi la intervenció
arqueològica, la finalització de diferents analítiques i la
publicació d’una memòria definitiva de la recerca realitzada
així com diversos treballs de difusió que en permetin fer
arribar el coneixement a tots els àmbits de la societat.
Agraïments
Les excavacions de la Balma del Gai són autoritzades
i parcialment subvencionades pel Servei d’Arqueologia i
Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Igualment rebem el suport logístic i econòmic
del Museu d’Arqueologia i Paleontologia de Moià, depenent
de l’ajuntament de la Vila de Moià. El treball és possible
per l’autorització i càlid tracte que sempre hem rebut de
la família Padrisa, propietària dels terrenys on es troba el
jaciment. La intervenció arqueològica a la Balma del Gai
s’insereix en els projectes de recerca HAR2008-00103 del
Ministerio de Ciencia e Innovación i SGR2009-1145 de la
Generalitat de Catalunya.
Agraïm molt sincerament als organitzadors d’aquestes
Jornades la invitació a participar-hi.
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INTRODUCCIÓ
Ja fa uns anys, a les Jornades de Paleontologia i Arqueologia a
les comarques de Lleida-2000, vàrem presentar una primera
síntesi sobre Balma Guilanyà (Parcerises et al. 2003). Des
de llavors, el projecte de recerca en el què s’insereix aquest
jaciment, Assentament humà al Pirineu Oriental durant el
Plistocè superior i l’Holocè, ha generat un corpus d’informació
significatiu en relació amb la presència humana al vessant
sud dels Pirineus al llarg dels darrers 50.000 anys. Dins
d’aquesta recerca, Guilanyà és un assentament privilegiat
per a conèixer les transformacions que afectaren als caçadors
recol·lectors a l’inici de l’estadi marí Isotòpic 1 (MIS 1), que
corresponen amb els clàssics tardiglacial i holocè antic.
En el marc de les Jornades de Paleontologia i Arqueologia de
les Comarques Centrals, hem realitzat una síntesi que engloba
els resultats de les campanyes d’excavació que s’han realitzat
entre el 2001 i el 2008. En aquest article aportarem diferents
elements de reflexió sobre la rellevància d’aquest jaciment,
sense insistir en les dades empíriques que argumenten aquesta
proposta, les quals es poden consultar a les publicacions que
ha impulsat la recerca entorn de Guilanyà, i que se citen al
final del text.
Per a estructurar aquesta revisió presentarem aquells elements
que permeten contextualitzar el jaciment dins del seu marc
geogràfic, arqueo-estratigràfic i crono-ambiental, els quals
permeten incidir sobre les implicacions relacionades amb la
subsistència i l’organització social i ideològica dels caçadors
recol·lectors que s’instal·laren en aquest jaciment. Finalment,
insistirem sobre la importància patrimonial d’un registre
arqueològic singular si tenim en compte la troballa en context
estratigràfic de restes humanes, d’art moble i d’ornaments.

CONTEXT GEOGRÀFIC I ARQUEO-SEDIMENTARI
DEL DIPÒSIT
Balma Guilanyà és un assentament a 1.157 m d’alçada
(X=385073 Y=4660549 UTM H31N ED50) que s’ubica a la
Rasa de Ventoldrà, dins les primeres serralades prepirinenques
de Lleida (Navès, Solsonès). Aquest abric es conforma a
l’interior d’una visera de conglomerats del sistema al·luvial
superior de Berga (oligocè) (ICC 2008) dins de la vall
construïda pel torrent de Ventoldrà, tributari del Cardener, que
connecta el Pla de Busa amb les planes externes als Pirineus
(Depressió Central i vall de l’Ebre) (figura 1).
El jaciment fou descobert el 1992 per J. Castany i L. Guerrero
arran de la construcció d’una pista forestal. La primera
intervenció va permetre avaluar el potencial arqueològic
del dipòsit, definint dues ocupacions interestratificades,
separades per una massiva caiguda de la cornisa que, a partir
del registre radiomètric i arqueològic, varen ser atribuïdes
respectivament al mesolític i al paleolític superior final
(Parcerises et al.; 2003).
A partir del 2001 comença l’excavació del dipòsit fins el 2008,
fet que ha permès definir una seqüència arqueo-estratigràfica
integrada per 5 unitats arqueològiques, 2 per sobre la caiguda
de blocs detectada als sondejos del 1992, i les altres 3 per
dessota. Aquesta fita litològica segella i impedeix la migració
vertical de registre arqueològic, diferenciant una unitat
superior i una d’inferior, en les quals no s’aprecien canvis en
la coloració ni en la composició sedimentària. La dispersió
vertical dels coordenats configura nivells arqueològics d’entre
20 i 40 cm, generats per la reiterada ocupació de l’abric.
Aquests agregats arqueològics, tot i configurar palimpsests
amb una limitada resolució contextual, permeten definir 2
nivells -C i C1- dins de la unitat superior i 3 ocupacions
interestratificades -E, EJ i K- a la unitat inferior (figura 2).
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radiomètricament. La baixa resolució dels nivells excavats
no permet abordar estudis sobre la distribució espacial
dins del dipòsit; però a les unitats E i C1 es detectaren
concentracions de cendres i sediments termoalterats que
podrien correspondre o bé a estructures de combustió poc
definides, o bé a buidatges de fogars.

Figura 1. Localització de Balma Guilanyà al Prepirineu de Lleida. A la part
inferior foto general de l’abric.

Els nivells de la unitat superior i la unitat arqueològica E
tenen continuïtat en sentit est-oest per sota de la visera.
Tanmateix, la seva projecció vers l’exterior va ser destruïda
a causa de la construcció de la pista forestal. Els nivells
basals de la unitat inferior –EJ i K- es coneixen per un
sondeig realitzat el 2008 (Martinez-Moreno i Mora, 2009),
i sospitem que aquests nivells, i en general la unitat inferior,
té continuïtat per una superfície més extensa, encara que no
pot ser precisada.

Figura 2. Arqueoestratigrafia de Guilanyà en la qual remarquem la
caiguda de la visera que separa la unitat superior (nivells C1 i C) de la
unitat inferior (E, EJ i K).

En tot cas, assumim que ens trobem davant de conjunts de
materials acumulats per les reiterades visites a l’abric durant
una escala temporal difícil de definir, però que pot ser acotada
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Cronologia i canvis ecològics de les ocupacions de
Guilanyà
A nivell metodològic, hem proposat transformar les dades
14
C BP en intervals cronomètrics que expressen anys de
calendari o solars (cal BP) i que són comparats amb els
rangs temporals de les zones climàtiques establertes al
model crono-climàtic GICC05, el referent per a analitzar
les oscil·lacions climàtiques dels darrers 20.000 anys (Lowe
et al. i INTIMATE group, 2008). Aquesta proposta ha estat
discutida a d’altres articles (Martínez-Moreno tenint en
compte, 2007; Martínez-Moreno i Mora, 2009; MartínezMoreno et al., 2011; Allué et al., en preparació).
Actualment disposem de 14 datacions radiomètriques
realitzades ales 5 unitats arqueològiques i amb una
resolució temporal molt diversa. Les datacions obtingudes
a la campanya de 1992 (UBAR-367 i 368), tot i ser molt
imprecises, marquen la tendència general de la sèrie
adscrivint la unitat superior a l’holocè antic i la unitat
inferior a la millora Bolling/Allerod (B/A). Noves dades amb
mètodes més precisos i sobre diferents tipus de mostres
(carbons, closca d’avellana, col·lagen d’ossos d’animals
i restes humanes) dibuixen un model cronomètric força
coherent que expressem gràficament a partir del software
CalPal v. 2007 (Weninger et al.; 2007) (figura 3).
La proposta cronomètrica per a aquest jaciment assenyala
que les ocupacions de la unitat inferior poden ser adscrites
dins la millora B/A. Més concretament, els nivells inferiors
K i EJ s’inclourien dins de l’estadi GI-1e, mentre la unitat E
es correspondria amb l’estadi GI-1a. A la seqüència superior,
C1 i C s’adscriuen respectivament al PreBoreal i Boreal
(figura 3).

Figura 3. Model cronomètric de Balma Guilanyà i datacions actualment
disponibles expressades en anys BP i calibrades segons el model CalPalHULU.
expressant intervals cronomètrics amb un 95% de probabilitats, així com
la seva assignació a les cronozones establertes pel model GICC05. A la
taula inferior s’assenyalen en gris aquelles datacions que atesa la seva
imprecisió temporal no s’han incorporat dins d’aquesta proposta.
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CANVI I CONTINUÏTAT EN L’ORGANITZACIÓ
DELS CAÇADORS-RECOL·LECTORS
Dins d’aquest escenari ecològic dinàmic, Guilanyà permet
apropar-nos als canvis que es donen a la forma de vida dels
caçadors recol·lectors del nord-est de la península Ibérica. El
nostre propòsit serà analitzar la magnitud d’aquests canvis
i com denoten un conjunt de decisions per a gestionar els
recursos oferts pels ecosistemes de muntanya.

segons el nostre parer defineixen l’Azilià sud pirinenc. És
significatiu el rang cronomètric d’aqueta manifestació, que si
bé se centralitza a l’estadi GI-1a, les ocupacions antigues K
i EJ apunten a una irrupció anterior ubicada a l’estadi GI-1e
(figura. 3) (Martínez-Moreno i Mora, 2009).
Els tecno-complexos de la seqüència superior de Guilanyà,
C1 i C, marquen elements de ruptura que reobren la
discussió sobre l’encaix d’aquests conjunts característics
de l’holocè que no varen ser reconeguts dins de la seriació
cronocultural definida per Fortea (1973) quan es referia a
l’Epipaleolític peninsular. Aquesta perspectiva està sent
revisada i, actualment, s’assumeix que a l’arc pirenaic, a vall
del Ebre i a l’àrea mediterrània es reconeix un nou horitzó
anomenat mesolític d’osques i denticulats (Alday, 2006).
Les dades proporcionades per la seqüència superior de
Guilanyà, han estat clau per a la definició d’aquesta fase,
reconeguda a partir d’atributs com el tipus de selecció de
matèries primeres de qualitat mediocre i d’origen local, la
rarificació de la talla microlaminar, l’absència d’armadures,
la disminució tipoestilística dels retocats, la importància
de l’utillatge de “fons comú” o la presència d’instrumental
macrolític sobre còdol (Casanova et al., 2007).
Quines són les causes d’aquests canvis detectats? Aquesta
qüestió rau a l’origen d’un intens debat sobre si representen una
situació de crisi cultural, si són condicionants imposats pels
materials emprats, o si denoten l’ús generalitzat de materials
orgànics peribles (veieu Alday, 2006). Nosaltres proposem,
com a alternativa, que en el mesolític d’osques i denticulats
s’estructura la construcció d’un sistema organitzatiu
polivalent, en el qual es consolida una organització flexible
que afecta tots els aspectes de la forma de vida d’aquests
grups. Des d’un punt de vista arqueòlogic, aquest sistema
es manifesta en atributs com una talla expeditiva, l’ús de
materials locals, la polifuncionalitat de l’utillatge macrolític
o la simplificació de l’instrumental retocat; opcions que
impliquen l’elecció de solucions simples amb un menor cost
en temps i energia que les del paleolític superior. Aquesta
nova organització expeditiva i polivalent té un fort ancoratge
en la seqüència inferior de Guilanyà, atribuïda a l’Azilià, i es
generalitza en la unitat superior (Martínez-Moreno et al.,
2007).
En definitiva, la resposta dissenyada pels caçadors recol·lectors
de Guilanyà reflecteix un sistema organitzatiu per a fer front
a unes noves condicions climàtiques que s’inicien durant la
millora Bolling Allerod i que s’aprofunditza durant l’holocè.
D’altra banda, aquests atributs es relacionen amb l’explotació
dels ecosistemes de muntanya, que es caracteritzen per ser
molt constrictius i de sostenibilitat difícil al llarg del cicle
anual. Aquesta afirmació ens permet endinsar-nos en una
altra qüestió rellevant: per què anar a Balma Guilanyà?

Implicacions organitzatives dels tecno-complexos lítics
Pensem que, a jutjar per les característiques tecnoeconòmiques i tipològiques de la seqüència inferior -nivells
K, EJ i E-, composta per micropuntes, gratadors microlítics
i absència de burins, aquest conjunt lític presenta fortes
concomitàncies amb els conjunts c10 i c8 de Margineda
(Guilaine et al., 2007). Aquests tecno-complexos són
equiparables als atribuïts al magdalenià superior final o
epipaleolític microlaminar dels nivells 1b i 1c de ParcoCova, A-sup del Molí del Salt, Filador 8/9, Font Voltada,
Picamoixons, Cativera c3 i c2 i a la base de Gai, que

L’ascensió a Guilanyà: quan, per què i de quina manera?
Pensem que l’interès de Guilanyà resideix en un desplaçament
recurrent i de forma perllongada en el temps per a explotar
els recursos que proporcionen els ecosistemes de muntanya.
Aquest tipusde mobilitat, que no descartem que pugui
iniciar-se al pleniglacial, s’intensifica durant el cicle Bolling
Allerod (B/A) (Casanova et al., 2007; Guilaine et al., 2007).
Guilanyà i Margineda identifiquen aquests nous tipus
d’assentaments i les trajectòries que s’hi reconeixen
permeten generar una imatge comuna. D’altra banda, les
seves diferències també ajuden a reconstruir la presència

Entorn de la vàlua temporal d’aquesta sèrie, assenyalem
la seva coherència interna que no contradiu la seqüència
estratigràfica. Dues són datacions directes sobre restes
humanes, que malgrat assenyalar un décalage temporal,
confirmen que no són intrusives (Garcia-Guixé et al., 2009).
És interessant remarcar les discontinuïtats cronomètriques
que es registren entre els nivells E i C1, que es relacionen amb
la caiguda massiva de la visera que segella la unitat inferior i
en la qual s’interpola la cronozona Younger Dryas (YD), fase
durant la qual pensem que l’abric no fou ocupat(figura 2).
Al final d’aquesta crisi, l’assentament torna a ser reocupat.
Desconeixem fins a quin punt aquesta regressió climàtica
va modular l’ascensió humana en aquest indret, encara
que segurament va incidir sobre les xarxes tròfiques dels
ecosistemes de muntanya dels Pirineus i, per tant, sobre els
recursos disponibles.
Malgrat que els bioindicadors arqueològics no són
molt precisos, reforcen aquest model cronomètric. Els
macrovegetals (carbons i granes) defineixen dues fases amb
formacions vegetals diferents. La fase 1 es correspon amb la
unitat inferior (els nivells K, EJ i E) i s’aprecia un domini
quasi exclusiu de Pynus sylvestris associat amb Juniperus sp.
Betula, Buxus sempervirens o Prunus sp. i Corylus, identificats
a partir de carbons aïllats. La fase 2 es desenvolupa al llarg de
la unitat superior (C1 i C) amb una forta presència de Pynus
sylvestris, però associataquestamb una colla de termòfils com
Acer, Buxus, Juniperus, Corylus, Pomoidae, Quercus, Rhamnus
i Prunus, que representen entorn del 30% del conjunt (Allué
et al., en preparació).
Aquest canvi sobtat de la composició vegetal té diverses
implicacions. La primera és la coherència amb les atribucions
cronomètriques proposades a partir del 14C i que advertien
d’un buit radiomètric entre la seqüència inferior i la superior,
coincident amb la durada del Younger Dryas (YD). En segon
lloc, permet reconèixer l’evolució de les formacions vegetals
en els ecosistemes de muntanya: en la fase 1 -corresponent
al cicle B/A- es configura un bosc de coníferes; per contra,
durant la fase 2, els termòfils suggereixen condicions
ambientals típiques de l’holocè. Aquest canvi de vegetació
segueix un ritme similar al descrit a Balma Margineda al
Pirineu axial (Guilaine et al., 2007).

61 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							
humana recurrent a les valls del vessant del sud dels Pirineus
orientals.
A Guilanyà, aquest procés s’inicia durant l’estadi Bolling
i, tot i que s’aprecia un hiatus ocupacional que coincideix
amb la crisi Younger Dryas, es reprèn a partir del preboreal.
A Margineda, s’afirma que aquesta ascensió recurrent
a la vall del Valira, al cor del Pirineu axial, està dirigida a
adquirir ungulats rupícoles (Guilaine et al., 2007), motivació
que igualment pot ser defensada a la seqüència inferior
de Guilanyà, coincidint amb la millora de les condicions
climàtiques d’aquest període (Martínez-Moreno, 2009).
Aquest factor va ser un condicionant al llarg de totes les
ocupacions que detectem al jaciment, en el què la caça és,
sense dubte, una activitat central.
Les valls dels Pirineus contenen una important biodiversitat
de recursos que són susceptibles de ser explotats, però
apareixen de forma concentrada durant segments concrets
del cicle anual. Aquesta disponibilitat durant breus finestres
estacionals fa necessari desenvolupar estratègies amb un
cert grau de planificació: el coneixement de l’etologia dels
animals i els cicles biològics de les plantes haurien de ser un
factor clau, i estan darrera d’aquests desplaçaments.
Diversos indicadors arqueològics, relacionats tant amb
l’instrumental d’aquests grups com amb les preses i
macrorestes vegetals que es preserven, ens informen de les
activitats realitzades a l’assentament, així com dels possibles
canvis en la seva funció. Tenint en compte aquests elements,
podem abordar, d’una banda, el funcionament d’aquest
abric i, de l’altra, caracteritzar la forma de vida caçadora
recol·lectora durant l’inici del MIS 1 a partir d’un seguit
d’hipòtesis en les quals estem treballant actualment.
Les ocupacions K i EJ de la seqüència inferior semblen
respondre a un model d’ocupació centrat principalment en
la caça sistemàtica de la cabra pirinenca que, probablement,
foren abatudes a Busa, un altiplà ubicat a pocs quilòmetres de
l’assentament. De fet, el perfil dels conjunts lítics d’aquestes
ocupacions, amb un fort component d’armadures, es pot
correlacionar amb activitats com la caça i el tractament
de preses. Sota aquesta perspectiva parlem d’estratègies
especialitzades dirigides vers la intercepció de ramats de
mascles adults d’aquesta espècie rupícola. Aquesta intenció
també es reconeix als nivells basals de Margineda (Guilaine
et al., 2007).
La caça de la cabra sembla ser igualment important al
nivell E, però s’entreveuen indicadors que ens parlen de
la combinació d’aquesta activitat amb noves tasques. Un
utillatge lític més diversificat unit a indicadors vegetals
(granes i fitòlits) ens adverteix de la recol·lecció de l’aglà
de Quercus o de fruits de Prunus i Maloidae (Allué et al. en
preparació). En aquest sentit, la troballa de restes humanes
amb presència de dones i infants (Ruíz et al., 2006), podria
ser una dada indirecta que avalaria la idea que la unitat E té
un cert caràcter residencial, en la qual grups familiars ocupen
l’abric. A Margineda c8, dins el mateix rang temporal que
Guilanyà E, també se suggereix que la diversificació de
l’instrumental és una prova d’un assentament estacional amb
un fort component domèstic (Philibert, 2002).
Aquesta tendència que permet definir un tipus d’estades de
caràcter residencial i domèstic es generalitzen i consoliden
durant les ocupacions de la unitat superior. Els indicadors
que reconeixem a C1 i C, com la densitat de materials,
l’important component macrolític, la importància que
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adquireix l’utillatge de fons comú o l’increment de restes
vegetals que es poden relacionar amb la recol·lecció de fruits
silvestres com l’avellana, Malus i Sorbus, permeten suggerir
ocupacions amb un marcat caràcter estacional, durant les
quals es duria a terme una certa varietat d’activitats, cosa que
parlaria en favor de la instal·lació de grups domèstics. També
la caça sembla diversificar-se, i a diferència dels registres
monoespecífics del nivells de la seqüència inferior, a C1 i C
els herbívors, com el cérvol, el senglar i el cabirol, permeten
deduir una cobertura forestal més densa. Aquest procés,
també identificat a Margineda c6 i c4, afecta segurament el
sistema de caça, provocant canvis en l’estratègia cinegètica
que impliquen l’abatiment d’individus específics d’ambients
boscosos, enfront de l’atac de ramats que, com hem remarcat,
caracteritza la seqüència arqueològica inferior.
Aquest canvi en el sistema cinegètic podria indicar una
intensa remodelació en el si dels ocupants de l’assentament,
en paral·lel amb l’expansió de boscos tancats en els què
el sistema de caça en grup podria haver estat poc efectiu.
Aquesta possibilitat és encara més desconcertant si tenim en
compte que, durant aquest període, per tota la vall de l’Ebre
i el vessant sud dels Pirineus, no coneixem l’instrumental
cinegètic emprat per aquesta gent (Alday, 2006).
En tot cas, compartim la idea que la convergència de fenòmens
com l’increment del pes dels fruits comestibles o la captura
d’herbívors aïllats significarien un al·licient afavoridor d’un
model d’ocupació estacional més perllongat en el temps. De
fet, durant aquest període sembla consolidar-se un model
d’explotació de recursos similar al de Guilanyà a jaciments
com Font del Ros o Sota Palou (Pallarés i Mora, 1999).
Paral·lelament, Guilanyà indica una altra tendència
interessant. Diversos arguments permeten suggerir que no
s’hi accedeix per a anar d’un lloc a un altre; té un sentit
estratègic relacionat amb l’obtenció i explotació de recursos
bàsics per a la subsistència d’aquest grups, i la recurrència
d’ocupacions durant uns 6.000 anys, suggereix que va ser
un lloc conegut per aquesta gent. Aquest fet contrasta amb
una ubicació topogràfica lluny de les considerades grans
vies de pas transpirinenques (la vall del Segre o el pas del
Portús). Des d’aquesta perspectiva, els caçadors recol·lectors
disposarien d’un profund coneixement d’aquestes valls i les
utilitzaren recurrentment per a desplaçar-se i viure-hi. És a
dir, aquestes valls secundàries no conformen usos del paisatge
anecdòtic. Al contrari, amplia el nostre coneixement sobre
els circuits de mobilitat d’aquests grups (Casanova et al.,
2008). No descartem que aquest patró reconegut a Guilanyà
sigui present a d’altres valls del vessant sud dels Pirineus.
EL LLEGAT D’HOMO SAPIENS À GUILANYÀ
Aquestes són algunes de les hipòtesis amb les quals treballem
actualment entorn del llegat recuperat a Guilanyà. Pensem
que els elements exposats obren diverses qüestions a l’hora
de caracteritzar els canvis en la forma de vida dels caçadors
recol·lectors que, entre 14,7-8 Ka cal BP, assistiren a una
remodelació ecològica crítica, la qual configura l’inici de les
economies d’ampli espectre, un fenomen que va afectar a
escala global als grups humans d’aquest període.
Alhora, dins del registre arqueològic de Guilanyà, hem
retrobat elements singulars com les restes humanes i diversos
indicadors simbòlics com són els ornaments marins i una
placa de grans dimensions amb gravats. L’interès patrimonial
d’aquestes restes fan de Guilanyà un lloc excepcional dins de
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l’àmbit d’estudi dels caçadors recol·lectors del sud d’Europa
occidental.
Les 26 restes humanes identificades a Guilanyà E corresponen
almenys a 4 individus (1 de juvenil, 2 adults joves, 1 adult
madur) i un dels identificats és d’una dona (Ruiz et al., 2006).
Malgrat que no s’ha trobat cap estructura funerària, la datació
directa de dues restes i l’anàlisi d’isòtops estables en confirmen
l’antiguitat i converteix aquest conjunt en un referent per a
analitzar l’anatomia i la dieta dels cacadorsrecol·lectors
d’Europa occidental (Garcia-Guixé et al., 2009).
Les manifestacions simbòliques recuperades a Guilanyà
igualment són remarcables (figura. 4). D’una banda, es disposa
d’una de les col·leccions d’ornaments marins més importants
de la península Ibérica per a aquest període (Martínez-Moreno
et al., 2010). Dins del mateix àmbit, destaquem la troballa
d’una placa de grans dimensions amb gravats abstractes/
geomètrics a Guilanyà C. Aquesta troballa singular dins del
mesolític de la península Ibèrica, confirma la ruptura amb
les convencions típiques de l’art magdalenià, donant entitat a
un tipus de manifestacions encara poc conegudes (MartínezMoreno et al., en premsa); a més, obre perspectives per a
analitzar un comportament inherent a la nostra espècie com
és la plasmació de conceptes i idees sobre suports materials,
en un període en el qual aquestes representacions són escasses.
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En definitiva, pensem que les qüestions exposades en
aquest article ens fan sospitar que la recerca que depara la
investigació del conjunt patrimonial recuperat a Guilanyà
esdevindrà apassionant.
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MEGALITISME I
POBLACIÓ AL SOLSONÈS:
CAMINS RAMADERS I
MARQUES TERRITORIALS
(3r-1r mil.lenni aC)
Projecte
d’investigació sobre
la prehistòria del
Solsonès (2007-2011)
Josep Castany Llussà

Porta a terme aquest projecte EL GRUP DE PREHISTÒRIA
DEL SOLSONÈS que neix el 2004, hereu de la llarga
trajectòria en el món de l’arqueologia prehistòrica al Solsonès.
Té dos eixos vertebradors: la investigació i la difusió.
En el camp de la investigació hom ha anat seguint la tendència,
generalitzada a tot Catalunya, d’introduir múltiples disciplines
complementàries. Així els darrers anys s’han obtingut les
primeres datacions per Carboni 14 a la comarca del Solsonès,
o bé s’han fet els primers estudis de palinologia que han
permès recomposar l’entorn mediambiental a la prehistòria
de la zona de Lladurs (al jaciment de Les Portes). Altres
mètodes aplicats han estat l’estudi geomorfològic de l’entorn
dels jaciments estudiats, els treballs topogràfics específics i
desenvolupats o l’anàlisi concreta d’alguns objectes (sobretot
metalls).
El segon eix vertebrador del GPS és la difusió. El contacte
amb la gent del territori i la col·laboració amb aquesta sempre
ha de ser recíproca. La millor fórmula per aconseguir aquesta
simbiosi és a través de la difusió, de l’entrega de tota la
informació processada. De fet, poca transcendència tindria la
feina de l’arqueologia si no anés més enllà de la investigació
pura i dura. La base de l’arqueologia com a ciència és el
coneixement de tot allò que ens ha precedit en el temps i que
ens ajuda a viure el present.
Dins la tasca de difusió del Grup de Prehistòria del Solsonès
destaca l’organització del Col·loqui d’Arqueologia d’Odèn.
Aquest s’organitzà per primera vegada l’any 2006 amb la
voluntat de posar en comú tots els treballs arqueològics de
prehistòria que es porten a terme a la zona del Prepirineu
lleidatà. L’èxit d’aquesta primera trobada portà a organitzarne una de segona l’any 2009 i ja s’està preparant la tercera per

l’any 2011. Tots els col·loquis han d’anar acompanyats de la
corresponent publicació.
L’organització d’aquests col·loquis és un exemple també
de l’estreta col·laboració entre el GPS i les institucions
públiques, ja que sense el suport de l’ajuntament d’Odèn
no s’haurien pogut realitzar. La voluntat del nostre grup de
recerca és col·laborar estretament amb els ajuntaments, ja que
és des d’aquests des d’on es vehicula gran part de la difusió.
Exemple d’aquesta relació és, com ja hem dit, l’Ajuntament
d’Odèn, on a part dels col·loquis s’ha elaborat també un plafó
informatiu sobre la prehistòria del municipi que s’ha inclòs a
la resta de l’exposició que serveix per donar a conèixer Odèn i
impulsar-lo turísticament. Destaquem, especialment, l’estreta
relació amb el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, amb
qui compartim els conceptes d’investigació i difusió, i és per
això que col·laborem per portar-les a terme conjuntament. El
museu avala des de fa anys els projectes arqueològics del GPS
mostrant així la sensibilitat d’aquesta institució envers el món
de l’arqueologia. El museu ha estat sempre una plataforma des
d’on poder treballar en tots els sentits i aprofitem l’ocasió per
mostrar el nostre més sincer agraïment.
ELS OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST
PROJECTE SÓN ELS SEGÜENTS
Establir els models d’ocupació i explotació del territori en el
neolític i l’edat dels metalls.
1.Definir el tipus de paisatge rural amb bases agrícoles i
ramaderes a partir de les dades analítiques i materials dels
jaciments arqueològics.
Revisar les dades i els materials corresponents a aquests
moments (neolític final de l’edat dels metalls) per completar
la base de dades arqueològiques i antropològiques de què
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disposem sobre aquests períodes.
Treballar i acabar el Catàleg de prehistòria del Museu de
Solsona.
2.Elaboració i exposició (Solsona,2007) “Morir a la
Prehistòria a Castellar de la Ribera”, un treball de difusió
del patrimoni arqueològic i antropològic a través del Museu
Diocesà i Comarcal de Solsona i el GPS.
3.Relacionar megalitisme i camins ramaders o de
transtermenància i investigar la
possibilitat que les
carrerades que convergeixen a Odèn (Solsonès) tinguessin el
salí de Cambrils com a pol d’atracció.
Dur a bon terme els Col·loquis d’Odèn que cada dos anys
aplega investigadors de la prehistòria en terres prepirinenques
i els resultats de les investigacions.
LA INVESTIGACIÓ EN ELS DARRERS 5 ANYS
El GPS s’ha centrat en jaciments megalítics com El Toll
de l’Aubareda de Gepils (neolític) a Pinell i les necròpolis
megalítiques del Sàlzer i el Serrat d’Odèn, abraçant l’estudi
global dels aspectes antropològics, culturals i socioeconòmics
dintre dels processos de neolitització i posterior evolució
vers l’edat dels metalls de les poblacions que ocuparen les
terres del Solsonès.
Neolític
El Toll de l’Aubareda de Gepils (Pinell, Solsonès)
Tipologia: Megàlit neolitic del “solsonià”.
Comarca: El Solsonès.
Municipi: Pinell.
Lloc: En un planell a 60 m a la dreta de la riera de Madrona.
Localització: X:0366616; Y:4648250; Z:593 m.
Propietari: Sr. Ramon Ribolleda Canal.
Director de l’excavació: Josep Castany.
La tipologia de la cambra respon a un megàlit neolític del
solsonià. Cambra soterrada amb llosa de capçalera i dues
lloses laterals i un dispositiu de porta del que només en queda
l’inici de la llosa travessera. Però tot seguit és perfectament
observable una ampliació de la cambra o una readaptació
amb un corredor d’accés. Aquest afegit està fet amb pedres
de menys envergadura disposades amb poca traça.
Nivells arqueològics
La cambra presenta dos nivells arqueològics ben definits: el
primer d’uns 15 cm de gruix amb terres poc compactades i amb
matèria orgànica. Els materials antropològics (petites estelles,
ossos llargs, postcarnials) es troben dispersos, fragmentats i
sense cap mena de connexió. Pertany al bronze mitjà. Un segon
nivell arqueològic només té uns 10 cm de gruix amb terres
endurides. L’espai de la cambra ve delimitat per unes lloses
planes que podrien formar part d’una base enllosada en origen.
Possiblement fou desplaçada a l’efectuar la reutilització del
megàlit.
Els aixovars funeraris
Només dos elements considerats com aixovars. Tots
dos pertanyents a l’edat dels metalls, per tant a la segona
inhumació al megàlit.
Un fragment de ceràmica de decoració incisa (campaniforme
pirinenc).
Una fulla de sílex gris vinós de secció trapezial de 5,5 cm
de llarg per 1 cm d’ample. Presenta alguns retocs laterals
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abruptes i discontinus.
El NMI del jaciment és de 3 individus, probablement
dues dones (nivell de l’edat dels metalls) i un home (nivell
neolític), d’unes edats respectives de 25 a 35 anys, de 30 a 50
anys i de 25 a 35 anys.
El megàlit pertany al grup dels megàlits neolítics del “solsonià”.
Aquest grup respon a comunitats familiars o grupals sedentàries
i ben fixades al costat dels rierols (hàbitat i necròpolis) amb una
agricultura rudimentària, amb una ramaderia controlada més
o menys estabulada i una producció d’excedent que permetia
l’augment demogràfic notable, si tenim en compte el nombre
de necròpolis i megàlits en un espai tan concret. Aquest grup el
trobem ben fixat durant el neolític ple, és a dir entorn del 3500
aC, amb datacions de Radiocarboni, i perdura fins a mitjans del
3r mil.lenni aC.
Geogràficament queda emmarcat, d’est a oest, per les conques
mitjanes del Llobregat i Segre respectivament, i pel nord es
prolonga Segre amunt fins assolir les terres d’Andorra (necròpolis de Juberri), i Llobregat amunt fins els primers replecs del
Prepirineu berguedà (necròpolis de Coll de l’Oreller). Pel sud,
com que els espais són oberts, els límits són més imprecisos:
s’arriba fins al naixement del riu d’Ondara a la Segarra (sepulcre de la Font de la Padruella), al límit entre aquesta comarca i
la de l’Anoia, i en aquesta comarca fins el terme municipal de
Castelloli (sepulcre de Can Muset). L’espai geogràfic, ampliable
evidentment, ve marcat per la presència de les cambres amb
distinta modalitat, element arquitectònic característic del grup
del solsonià.
Així en les cambres, a partir d’una trinxera excavada i orientada d’est a oest, s’hi posava una llosa de capçalera i dues lloses laterals com revestint les parets, es cobria amb una gran
llosa que es recolzava o bé sobre els ortostats o bé sobre un
coixí de llosetes planes i es deixava l’accés practicable a la
banda de sol ponent, on s’hi adaptava una porta practicable a la qual s’hi accedia a través d’una banqueta o rampa
com les identificades a Costa dels Garrics II, el Solar IV, per
exemple. La ubicació preferencial d’aquestes sepultures, tant
si estan aïllades com formant necròpolis (de dos, tres i fins
a nou unitats), és als vessants, planells i fons de rasa, molt a
prop dels rius i sempre al costat d’una pedrera.
Entre els individus identificats s’hi observa el domini d’una
població adulta tant pel sexe masculí com pel femení, domini que trobem també entre els indeterminats. La presència masculina (46,4%) sobrepassa del doble de la femenina
(19,1%) i, aquesta, es troba molt poc per damunt de la dels
infants (13,1%). La mortalitat infantil és notable (13,1%),
baixa en els subadults (4,76%) i adquireix el seu punt àlgid
entre la població adulta (78,57%), la qual rarament arriba
a vella (3,57%). L’edat biològica entre els 20-30 anys és la
més representada al grup estudiat. Tenint en compte, però,
totes les edats reconegudes, l’esperança de vida se situa en
una mitjana que va entre els 30-35 anys que, estadísticament,
entra dintre dels paràmetres establerts per a la població neolítica de Catalunya (Guerrero, 1981). S’han identificat els
sistemes d’enterrament: des de la inhumació individual,
passant per la de parella (home-dona, dona-infant), les més
freqüents, fins a la col·lectiva i successiva (fins a 7 individus,
com a Costa dels Garrics II) en les quals es detecta la posició
dels morts que, igual que en d’altres grups neolítics europeus,
és la de tenir els cossos flexionats. S’ha pogut veure que és
freqüent la inhumació d’un últim individu (disposat al centre
de la cambra i en disposició anatòmica) després d’haver-ne
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arraconades o llevades les restes dels anteriors. D’aquests, se
sol reservar el crani que es disposa en un racó i es protegeix amb coixí o llosetes verticals com s’ha documentat a
Ceuró II, al Llord V, entre d’altres. Les patologies més freqüents en aquesta població són les lesions periodontals o les
infeccions òssies com l’osteotitis, i és important la detecció
d’una mateixa perturbació congènita en dos dels esquelets
de Costa dels Garrics II, consistent en una dismorfogènesi
lumbosacra amb espina bífida, hiat sacre i lumbarització de
la primera vèrtebra sacra que, segons Lluís Guerrero, és de
possible origen hereditari. Aquesta apreciació puntual, però,
encara que no resolgui el problema de les unitats familiars o
de parentiu en els enterraments plurals o necròpolis, esdevé significativa. No hi ha massa elements per a determinar
pràctiques alimentàries. Seria agosarat donar aquesta funció
a les restes d’èquid del Llord V i a les de cérvol del Pla de
Nuncarga, encara que existeix aquesta possibilitat. El desgast
dentari i les estries deixades per l’acció abrassiva dels aliment, detectades en aquesta població, i especialment l’analitzada en els individus de Costa dels Garrics, són indicadors
d’una dieta predominantment vegetal sobre la càrnica, i la
poca freqüència de càries dental esdevé significativa d’una
dieta rica en elements hidrocarbonats.
Al tractar del parament funerari, hom fa una diferenciació
entre l’aixovar disposat al costat dels esquelets i els objectes
d’adreç que aquests portaven. S’observa que es tracta d’elements objecte d’una selecció i d’una col·locació ritual intencionades al costat dels morts i d’objectes d’adreç personal
que, utilitzats com a tals en vida, es respectaven en els morts.
Hi dominen les indústries de sílex sobre làmines i geomètrics, i les d’os en forma de punxons, les destrals de pedra
polida, i hi són poc representats els útils de mòlta, com les
moles, formant part dels aixovars funeraris, com a Cal Rajolí,
o bé de l’estructura exterior de la cambra com a Costa dels
Garrics II i el Llord II. Respecte de la ceràmica, s’observa
que la seva presència és minsa i que, fora d’algunes excepcions amb un vas sencer (Megàlit del Sr.Bisbe, Font Cirera,
can Muset, el Pla de Nuncarga, etc.), normalment està representada per bocins possiblement simbòlics. Entre els objectes d’adreç personal hi trobem els passadors de vestimenta i
passadors de cabell o còfia com a elements d’ús més comú.
En canvi els objectes exòtics hi són més rars. Entre aquests
hi destaquen els de procedència marina, importats des de
la Mediterrània a través de les vies fluvials de l’Ebre i Segre com les volanderes de pectuncle, alguns cargols marins,
dentalia, i les denes de cal·laïta de contrastada procedència
de les planes del Baix Llobregat, concretament de les mines
de Can Tintorer.
Edat dels Metalls
La necròpolis megalítica del Sàlzer
Nom de la necròpolis: El Collet del Sàlzer.
Jaciments: El Collet del Sàlzer I i El Collet del Sàlzer II.
Tipologia: Cambres simples pirinenques.
Comarca: El Solsonès.
Municipi: Odèn.
Lloc: 60 metres a l’esquerra de la pista forestal i rural que
mena d’Oliana a Cambrils dels Pirineus, uns 80 m abans del
trencant de Sàlzer.
Localització: El Collet del Sàlzer I: X:365558; Y:46629.
El Collet del Sàlzer II: X:365534 Y:4662913.
Propietari: Sra. Maria Rosa Torres (Oliana).
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Director de l’excavació: Josep Castany.
Arquitectura, aixovars i població dels dos megàlits
L’arquitectura dels dos megàlits és la característica de les
construccions de l’edat dels metalls als Prepirineus. És
l’anomenada cambra simple pirinenca dintre d’estructura
tumular amb el recurs d’un petit vestíbul amb llindar (llosa
rebaixada o finestra).
Els materials arqueològics el Sàlzer I
CdSI- 1 8 denes de pecten
CdSI- 2 Fragment ceràmic amb cordó plàstic
CdSI- 3 Dena de calcària
CdSI- 4 Sageta de coure
CdSI- 5 Punta de fletxa foliàcia de sílex blanc
CdSI- 6 Nucli de sílex blanc
CdSI- 7 23 fragments de ceràmica informe i grollera.Vasos
mitjans
CdSI- 8 54 peces dentàries diverses
CdSI- 9 21 restes òssies molt engrunades
CdSI-10 lamineta de metall
CdSI-11 Fragment ceràmic amb vora.Bol petit
CdSI-12 Fragment ceràmic amb vora.Vas mitjà
Dels materials recuperats a l’excavació del megàlit del
Collet del Sàlzer I en destaquen dues puntes de sílex blanc.
Realitzades per retoc per pressió, la tecnologia aplicada
reflecteix un ampli coneixement tècnic de l’artesà i una
important inversió de treball, cosa que en podria explicar
presència entre l’aixovar funerari. Ambdues presenten traces
d’haver estat utilitzades, si bé la intensa pàtina que les afecta
n’ha dificultat l’estudi (segons Gibaja i Palomo). La segona
de les puntes foliàcies és més simètrica i presenta una major
dificultat tècnica que l’anterior. Els retocs presenten una
morfologia laminar molt regular, paral·lels i oblics, i són
d’una gran dificultat tècnica. A més, el fil de la peça està
acabat amb un delicat retoc bifacial.
El nombre mínim d’individus (NMI) a partir de peces
homòlogues i del desgast dentari, és de nou individus.
D’aquests, almenys cinc són subadults (4 de la primera
infantesa i un de la segona), dos estarien en la franja d’edat
entre els joves i els adults, i dos més, són adults.
Els materials arqueològics el Sàlzer II
CdSII- 1 Fragment de ceràmica amb base umbilicada 2x4,7x
0,4
CdSII- 2 Fragment de ceràmica amb base umbilicada 9,7x 6,3x
0,8
CdSII- 3 Fragment de ceràmica amb inici de carena 2,9 x 2,5,0
x4
CdSII- 4 25 fragments de ceràmica informes (vas petit i
mitjà)
CdSII- 5 Fulla de sílex blanc 7,5 x2 x 0,4
CdSII- 6 Fulla de sílex blanc 4,9 x 2,5x 0,2
CdSII-7 Làmina de sílex blanc (part distal d’una fulla) 1,5 x
1,5 x 02
CdSII-8 13 dentàlia
CdSII-9 44 peces dentàries (antropologia)
CdSII-10 44 fragments d’os (restes antropològiques molt
esmicolades)
El NMI del jaciment és d’11 individus, determinat a
partir de la reiteració de les peces i la discriminació per la
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maduració d’aquestes i el seu grau de desgast. Les edats
establertes conclouen la presència de tres individus de la
primera infància, dos de la segona, un adult jove i cinc adults
que no semblen ultrapassar els 45 anys. La gran proporció
d’infants fa baixar la mitjana estimada de vida a 18 anys.
És de força interès el comprovar els percentatges globals de
la població inhumada en aquests dos megàlits. Destaca l’alta
presència infantil i subadulta enterrada en aquesta necrópolis
i l’absència d’individus vells.
La necròpolis megalítica del Serrat d’Odèn
L’arquitectura dels tres megàlits és la característica de les
construccions de l’edat dels metalls als Prepirineus: la cambra
simple pirinenca dintre d’estructura tumular amb el recurs
d’un petit vestíbul amb llindar (llosa rebaixada o finestra).
Malauradament tots tres megàlits han estat utilitzats per a
aixopluc i dipòsit de llavors de trumfos (trumferes) i per tant
els continguts funeraris i les estructures han sofert agressions
considerables.
Caixa del Moro I
Nom del jaciment: Caixa del Moro I.
Tipologia: Cambra pirinenca.
Comarca: El Solsonès.
Municipi: Odèn.
Lloc: Al peu de la pista rural que mena del Cap del Pla a
Odèn, a uns 500 m abans de Fontcoberta.
Localització: X: 372455; Y: 4664586; Z: 1086m .
Propietari: Sr Josep Call (mas el Call d’Odèn).
Directors de l’excavació: Josep Castany i Núria Vilella.
El conjunt arquitectònic està prácticament integre. El
podem descriure com una estructura tumular, circular, de 13
metres de diàmetre i amb una alçada de fins 2 metres, la
qual arriba fins a cobrir els ortostats de la cambra megalítica
formada per llosa de capçalera, dues lloses laterals i gran
llosa de coberta. Tot aquest túmul està format per pedres
o còdols arrodonits procedents de la descomposicio dels
conglomerats de la zona.
Materials recuperats
Al túmul:
- Un anell de bronze
- 15 denes de pecten
- Dos fragments ceràmics (apèndix de botó)
- Un fragment de ceràmica vidriada
- 922 fragments d’os
- 144 dents
Dintre de la cambra hi recollim:
- 6 denes de pecten
- 1 dena d’os
- 1 fragment ceràmic (apèndix de botó)
- 330 fragments d’os
- 35 dents
Caixa del Moro II
Nom del jaciment: Caixa del Moro II.
Tipologia: Cambra pirinenca.
Comarca: El Solsonès.
Municipi: Odèn.
Lloc: Al peu de la pista rural que mena del Cap del Pla a
Odèn, a uns 400 m abans de Fontcoberta.
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Localització: X: 372445; Y: 4664711; Z: 1150m .
Propietari: Sr Josep Call (mas el Call d’Odèn).
Directors de l’excavació: Josep Castany i Núria Vilella.
Només en queda el túmul, la llosa lateral dreta de la cambra
i la llosa de llinda. S’hi han trobat escampats arreu alguns
ossos i ceràmiques, tot molt trinxat, corresponents als
inhumats i a les seves ofrenes rituals.
Materials recuperats
- 8 fragments ceràmics informes.
- 124 fragments molt trinxats d’ossos (restes antropològiques).
Caixa del Moro III
No del jaciment: Caixa del Moro III o dolmen de Cogulers.
Tipologia: Cambra pirinenca.
Comarca: El Solsonès.
Municipi: Odèn.
Lloc: Al peu de la pista rural que mena del Cap del Pla a
Odèn, davant per davant (10m) de la cabana de Cogulers.
Localització: X: 0372659; Y: 4663680; Z: 1086m .
Propietari: Sr. Francesc Rovira.
Directors de l’excavació: Josep Castany.
El túmul està format exclusivament per còdols rodats
procedents de la descomposició dels conglomerats que són
la base del terreny del país. Té uns 6 metres de diàmetre
i la seva alçada màxima sobre el sòl que l’envolta és d’uns
0,60 m. La cambra és rectangular i està formada per llosa de
capçalera, dues lloses laterals i un accés en forma de llindar
amb lloses rebaixades. El vestíbul d’accés presenta a la base
una gran pedra plana.
Materials recuperats
- 24 fragments (ossos, antropologia)
- 12 peces dentàries.Entre elles una corona molar
- 17 fragments ceràmics informes. Vasos petits de parets fines.
- Fragment ceràmic amb base de nans.
- Fragment ceràmic amb base de nansa i de botó d’apèndix
- Fragment ceràmic amb inici de nansa i botó d’apèndix
- Dentàlium
- Anell de bronze
MIGRACIONS I MEGALITISME
Els camins de la transtermenància (vies pecuàries o camins
ramaders de curt recorregut), posen en evidència els jaciments arqueològics? Dit d’una altra manera: són els megàlits
unes marques territorials relacionades estretament amb les
carrerades de transhumància o transtermenàncies? Aquesta
tesi fou defensada inicialment per E.S. Higgs i s’ha mantingut fins avui amb les matisacions i modificacions oportunes
des d’una perspectiva historicista, paleozoològica, mediambiental i cultural. Tema que ha estat analitzat i sovint debatut
en l’aplicació de l’economia basada en la ramaderia extensiva,
especialment a la Ibèria antiga i medieval.
A Catalunya el tema també ha estat treballat, encara que
no s’ha arribat mai a conclusions definides i, per tant, els
aspectes dels seus orígens, evolució i inclús persistència en
el temps són temes d’una analítica diversa i controvertida.
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...És evident que quan la fauna és la protagonista d’un ecosistema al trobar-se immersa dintre d’un medi climàtic cíclic, esdevé
l’element prioritari de subsistència sempre que el grup humà la
pugui domesticar. Per això hom ha emfasitzat els desplaçaments
alternatius i periòdics de ramats entre dues regions oposades
mediambientalment amb la f inalitat d’aprof itar els règims vegetals establertos a través del cicle estacional. Els inicials desplaçaments estacionals s’intensif iquen a mesura que avança la
domesticació i quan l’home ja és amo i senyor de la seva ramaderia i viu en estadis culturals més evolucionats els ramats
travessen les distàncies d’anada i tornada al ritme que marca la
mateixa experiència humana. Cal, però, matisar aquest fet que,
per altra banda, els historiadors, els arqueòlegs i els antropòlegs
sovint barregen sense diferenciar massa els conceptes de transhumància, pastoralisme, transtermenàncies, economia ramadera
nòmada i desplaçaments ramaders complementaris (Sánchez
Moreno, 1998)
És força coherent la hipòtesi que al Solsonès, a finals del
neolític, vers el 2500 aC, i per motius culturals, econòmics
i, inclús, climàtics, les poblacions neolítiques establertes a la
plana abandonen les terres de vora a ribera progressivament
i es comencen a moure utilitzant nous tipus d’establiments
i de formes sepulcrals. Els establiments apareixen ara amb
modalitats diverses: els poblats a l’aire lliure com el de Brics
d’Ardèvol, els hàbitats en balma o abric, com a Les Portes,
i les construccions funeràries com els petits i grans megàlits
tumulars i els sepulcres col·lectius en balmes. És en aquest
moment quan es desenvolupa una activitat pastorívola predominant i quan es marquen les carrerades de transtermenància des de la serra de Pinós fins als contraforts del Port
del Comte. Aquestes carrerades coincideixen amb una marca
del territori que, carenejant, es veu “pautada” amb les construccions de grans i petits megàlits tipus cambres pirinenques o dòlmens amb “vestíbul-pou” .
Cal posar molta atenció en el fet que dues carrerades convergeixen a Serra Seca, a Cambrils, a pocs centenars de metres
de les surgències de la Ribera Salada, amb l’aflorament d’aigües salinoses. Aquestes surgències podien haver estat pol
d’atracció regional per a poblacions pastorívoles ja des de
la prehistòria? Recentment s’estan portant a terme estudis
sobre l’explotació i aprofitament dels afloraments salínics des
del neolític en alguns punts d’Europa. Les dues carrerades o
camins de transtermenància del Solsonès s’atribueixen al 3r
mil.lenni aC. La de l’esquerra del mapa s’ha seguit utilitzant
fins a meitats del segleXX. La seva convergència en el punt
d’Odèn pot ser atribuïble o bé al pas de muntanya més pràctic per a passar a terres de l’Alt Urgell i Prepirineus o bé al
pol d’atracció de l’aflorament del Salí de Cambrils on neix
la Ribera Salada.
DIFUSIÓ I DIDÀCTICA DELS TREBALLS
El GPS, a més a més de les Memòries preceptives de totes
les excavacions, ha estat amatent en difondre els treballs
realitzats i els seus resultats. Els Col·loquis d’Odèn, ja
esmentats, les publicacions en diaris i revistes, els cartells
explicatius i didàctics al costat de les necròpolis (El Llord,
Ceuró, El Sàlzer...) i, darrerament, la confecció d’un plafó
sobre la prehistòria d’Odèn en són un exemple. Aquest plafó
queda dipositat a la sala d’actes del Centre de Natura d’Odèn
a Cambrils, on s’hi realitzen trobades, conferències i cursets
sobre natura i acompanya els plafons sobre fauna, història
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medieval, vegetació i el Salí de Cambrils com una plataforma
més pera conèixer la història de la zona i proposar excursions.
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FIGURES

Figura 1. Planta i fotografia del Toll de l’Aubareda en curs d’excavació.

Figura 4. El Sàlzer I. Planta I fotografia del megàlit.

Figura 2. La ceràmica I la fulla de sílex del Toll de l’Aubareda.

Figura 5. Aixovars funeraris del Sàlzer I.

Figura 3. Població, edats i sexe de la població del megàlits neolítics del
“solsonià” (segons LluÍs Guerrero).

Figura 6. El Sàlzer II. Planta I aixovars funeraris.
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Figura 7. Gràfica dels percentatges poblament inhumat al Sàlzer
per etapes biològiques.

Figura 10. La Caixa del Moro II: les restes del megàlit, la planta i els
materials arqueològics recuperats.

Figura 8. Planta I fotografia de la Caixa del Moro I de la necròpolis
megalítica del Serrat d’Oden.

Figura 11. La Caixa del Moro III. El megàlit, la planta I els
aixovars recuperats.

Figura 9. Aixovars funeraris de la Caixa del Moro I.
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Figura 12. Les dues carrerades que pugen del pla del Solsonès i la
Segarra fins a les terres de muntanya fins a Odèn. Estan marcades per
poblaments a l’aire lliure, balmes sepulcrals i megàlits. A la dreta: (1)
Balma sepulcral de Fontanet; (2) Balma sepulcral de l’Oliva; (3) Megàlit
de Soldevila; (4) Poblat de Brics d’Ardèvol; (5) Megàlit de La Pera; (6)
Megàlit Collet de Su; (7) Megàlit de Cal Cuca; (8) Megàlit de Llanera; (9)
Megàlit de Gangolells; (10) Megàlit de la Codina Sagrera; (11) Megàlit del
Vilaró; (12) Megàlit de Sant Iscle1; (13) Megàlit de Sant Iscle 2; (14) Balma
sepulcral de Corderoure; (15) Balma sepulcral d’Aigües Vives; (16) Balma
sepulcral de Mirambell; (17) Megàlit de Clarà; (18) Megàlit de la Torra
d’en Dach; (19) Megàlit de St Miquel de l’Alzina; (20) Balma sepulcral de
Llera; (21) Hàbitat de Les Portes; (22) Megàlit Caixa del Moro d’Odèn I;
(23) Megàlit Caixa del Moro d’Odèn II; (24) Megàlit Caixa del Moro d’Odèn
III; (25) Megalit del Sàlzer I; (26) Megàlit del Sàlzer II. A l’esquerra : (1)
Megàlit de Santes Masses; (2) Megàlit de Coll de Pauet; (3) Megàlit els
Trossos dels Perers; (4) Balma de Sant Tirs; (5) Balma de Finestres; (6)
Establiment del Pla de laLlaüna; (7) Megàlit Camí Vell de les Cases; (8)
Espluga de Riufred; (9) Balma del Pont del Clop; (10) Megàlit del Sàlzer I;
(11) Megàlit del Sàlzer II.

Figura 13. El plafó sobre la prehistòria a Odèn. Una guia didàctica.
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EL POBLAMENT IBÈRIC
AL SOLSONÈS: UN ESTAT
DE LA QÜESTIÓ A PARTIR
DELS TREBALLS DEL
CENTRE D’ESTUDIS
LACETANS
David Asensio Vilaró, Ramon Cardona
Colell; Jordi Morer de Llorens, Josep Pou
Vallès, Borja Gil Limón, Francesc José Cantero
Rodríguez, Conxita Ferrer Àlvarez.
Centre d’Estudis Lacetans
En memòria d’en Miquel Cura i Morera, un referent pel seu
entusiasme i dedicació en el camp de l’arqueologia, així com pel
seu compromís envers la construcció nacional del nostre país.
Introducció
L’article que presentem té com a objecte presentar els
resultats més destacats de la tasca desenvolupada dins
el projecte de recerca programada sobre “Estratègies
d’ocupació del territori i la seva evolució a la comarca del
Solsonès des de la protohistòria fins a l’època medieval”,
promogut des de l’any 1996 per la secció d’arqueologia
del Centre d’Estudis Lacetans (C.E.L.). Aquest projecte
sorgeix a partir de la constatació d’una mancança evident
en la recerca arqueològica d’aquest territori. En efecte, es
tracta d’una zona on des dels anys 70 hi ha programes molt
intensos i reeixits sobre les comunitats prehistòriques (on
cal destacar tota la ingent tasca encapçalada pels Drs. Josep
Castany i Lluís Guerrero), però on es donava un buit gairebé
absolut de treballs amb continuïtat, centrats des del període
protohistòric cap endavant. Un fet especialment lamentable
per a l’època ibèrica, ja que precisament el Solsonès havia
estat un dels focus originaris i emblemàtics de la recerca sobre
la cultura ibèrica en el nostre país, gràcies a l’activitat pionera
de Mn. Joan Serra i Vilaró. Així, en el desenvolupament del
programa de recerca del Centre d’Estudis Lacetans, s’ha
triat com a fita prioritària, en una primera etapa, la represa,
vuitanta anys després, de la recerca sobre el poblament
preromà a la comarca, propòsit d’aleshores ençà tan sols
puntualment afrontat en diversos treballs de Miquel Cura i
Morera, malauradament sense continuïtat.
Així, l’objectiu fonamental d’aquesta primera fase del
nostre projecte és el de l’estudi dels patrons d’ocupació,
de l’evolució socioeconòmica de les comunitats i de les
estratègies d’explotació d’aquest territori al llarg de l’època

protohistòrica (dels segles VIII al I aC). En primer lloc,
és indispensable identificar les modalitats d’assentament
existents i, en paral·lel, precisar-ne la cronologia i evolució
constructiva. Per a això caldrà combinar una àmplia recollida
de dades d’acord amb tècniques de prospecció i anàlisi del
territori, junt amb l’excavació en extensió d’aquells nuclis
seleccionats per la seva potencialitat informativa. Aquests
dos eixos bàsics d’actuació són els que han centrat la tasca,
encara en curs, del nostre projecte de recerca, els resultats
principals de la qual passem tot seguit a presentar de manera
resumida.
Geogràficament, la comarca del Solsonès cal situar-la entre
els Prepirineus (amb altituds que van dels 1.000 m als
2.300 m) i un altiplà de la Depressió Central, on se situen
la majoria dels assentaments d’època ibèrica. Aquest altiplà
(entre els 600 i els 800 m) està solcat per un seguit de serres,
turons i valls fluvials entre les quals cal destacar la vall de la
Ribera Salada (dins la conca hidrogràfica del Segre) i la vall
del Cardener (dins la conca hidrogràfica del Llobregat).
Breu història de la investigació.
La recerca arqueològica de la cultura ibèrica en aquesta
zona destaca, com dèiem, per ser una de les més antigues
de Catalunya. En aquest sentit és totalment just i necessari
destacar la tasca efectuada per Mn. Joan Serra i Vilaró,
qui, entre 1915 i 1925 realitza un seguit d’excavacions en
extensió a diversos jaciments, publicant amb molta rapidesa
uns resultats que, encara avui dia, constitueixen el corpus
bàsic d’informació sobre el període ibèric d’aquesta zona.
En concret, Mn. Serra Vilaró dugué a terme l’excavació
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i publicació, entre d’altres jaciments de la zona, de tres
assentaments ibèrics molt destacats: el del Castellvell a
Olius, tot just a tocar del nucli urbà de Solsona (Serra Vilaró,
1920), el d’Anseresa, també dins del terme d’Olius (Serra
Vilaró, 1921), i el de St. Miquel de Sorba, a Montmajor, just
dins del límits més occidentals de la comarca del Berguedà
(Serra Vilaró, 1922).
A partir de 1925 s’obre un gran període de gairebé 50 anys
sense que es produeixin intervencions continuades d’una
certa entitat, més enllà de troballes esporàdiques. No és fins
els anys 70 quan el Dr. Miquel Cura i Morera reprèn amb
força l’estudi de la cultura ibèrica a la zona, fent d’entrada una
revisió dels materials arqueològics provinents de les antigues
excavacions de Serra Vilaró, a més de diversos estudis de
caire territorial i algunes intervencions arqueològiques
puntuals (Cura 1976, 1977; Cura / Ferran 1969); 1977; Cura
/ Sanmartí, 1981).
Aquesta línia d’investigació tan sols tindrà continuïtat
a partir de la tasca, des dels anys 80’, d’Eduard Sànchez i
Campoy, més centrada en les àrees adjacents a la comarca
de Solsona, molt especialment al Bages, riu Cardener
avall. En concret, es du a terme l’excavació de jaciments
importants dins el territori de la Lacetània ibèrica, com ara
Can Bonells (al Berguedà) i, sobretot, un detallat estudi del
nucli de primer ordre del Cogulló, a Sallent (Sànchez 1987,
1986 – 1989; 1991). Finalment ,a partir de 1996, l’equip que
signa aquestes línies, des del Centre d’Estudis Lacetans, i
estimulats i esperonats per Ramon Cardona i Colell, inicia
el projecte d’investigació a llarg termini, on cal inscriure el
present article.
Els treballs del Centre d’Estudis Lacetans
Des del seu inici, l’any 1996, el programa de recerca
del Centre d’Estudis Lacetans ha englobat un seguit
d’actuacions de naturalesa diversa. Així s’ha dut a terme
una recollida de tota la informació disponible sobre la
dispersió i ubicació dels jaciments d’època ibèrica coneguts
a la comarca, documentació contrastada i ampliada
mitjançant diverses prospeccions selectives d’aquells
sectors més interessants (Chorén2005). Aquesta línia de
treball s’ha anat eixamplant, producte, per exemple, del
tractament d’aquestes dades a partir de sistemes informàtics
d’informació geogràfica (GIS), tasca realitzada dins d’un
recent estudi sobre l’aprofitament de la sal de Cardona a
l’antiguitat (Martín Álamo 2010).
També s’ha de destacar l’inici d’una nova revisió dels
materials dipositats en el fons del Museu Diocesà de
Solsona provinents de les intervencions de Mn. Serra
Vilaró1, que aquesta vegada inclourà un dibuix i anàlisi
exhaustiva del gruix de les peces conservades (aquesta tasca
és a càrrec de Borja Gil Limon). Tots aquests estudis formen
part de treballs desenvolupats en el marc de programes
de formació d’investigadors de les diverses universitats
catalanes (doctorats o màsters) i en bona mesura encara
estan en curs.
En paral·lel, la part més gruixuda de l’activitat del
nostre programa s’ha centrat, des de bon començament,
en l’obtenció de noves dades a partir del treball de
camp, amb intervencions continuades d’excavació en
extensió realitzades en diversos nuclis amb ocupacions
protohistòriques de la comarca. La voluntat ha estat

/ 74

/ actes

sempre la d’anar actuant successivament en assentaments
pertanyents a una variada tipologia d’assentaments (quant a
la seva estructura, dimensions i funcionalitat) amb l’objecte
d’obtenir un quadre, al més complet i representatiu possible,
del poblament ibèric de la zona. El punt de partença de
la nostra recerca es fonamentava necessàriament en la
documentació preexistent, en la qual encara avui dia
destaquen els tres jaciments excavats extensivament per
Mn. Serra Vilaró a principis del segle XX: els d’Anseresa
(Olius), Castellvell (Olius) i Sant Miquel de Sorba
(Montmajor). (Figura 1).

Figura 1. Mapa de situació. Nuclis ibèrics en relació a la conca del
Cardener-Llobregat.

Els dos primers corresponen a nuclis de poblament
concentrat, els característics “poblats” en la denominació més
clàssica, amb uns trets essencials (ubicació en alt, viles closes
encerclades de murs perimetrals com a part de sistemes
defensius més o menys complexos, trama urbana conformada
per carrers i bateries d’edificis adosats, etc.) que de seguida
es mostraran com a prototípics del poblament preromà de
tot el nord-est peninsular. Ara bé, el tercer nucli excavat, el
de Sant Miquel de Sorba, presentava unes característiques
ben peculiars, ja que està compost fonamentalment per una
gran extensió de sitges ocupant gairebé tota la superfície
del cim del turó, a més d’unes estructures constructives que
clarament se superposen a les sitges i que, per aquesta raó,
semblen correspondre a una ocupació posterior de naturalesa
també ben diferent. A la dècada dels anys 90 del segle XX un
nucli protohistòric d’aquesta modalitat continuava sent una
raresa dins del registre disponible, fet que n’incrementava
l’interès i la necessitat d’interpretar-ne i contextualitzar-ne
l’existència.
El nucli de Sant Esteve d’Olius.
En aquest sentit, es pot considerar un gran cop de sort el fet
que, tot just a les beceroles del projecte del C.E.L, l’any 1998,
sorgís la possibilitat d’intervenir en un assentament ibèric
localitzat a l’entorn de l’església romànica de Sant Esteve,
a Olius. El jaciment ja era conegut d’antic. De fet,Serra
Vilaró n’havia fet esment (Serra Vilaró 1921, 27), però se’n
desconeixia completament la naturalesa. La sorpresa ha estat
la constatació que correspon plenament a una estructura
pràcticament idèntica a la del fins aleshores ‘estrany’ nucli de
Sant Miquel de Sorba, documentat per Serra Vilaró vuitanta
anys enrere.
El jaciment de Sant Esteve d’Olius es troba dalt d’un cingle
als peus del qual passa el riu Cardener, la principal via de
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comunicació de tota aquesta contrada. La confluència de
la petita riera de Sant Joan fa que aquest indret presenti
l’aparença d’un petit turó flanquejat per dos cursos d’aigua.
Malgrat aquesta ubicació en alt, no es pot dir que el
jaciment gaudeixi d’una posició dominant respecte a l’entorn
immediat, ja que els serrats que l’envolten assoleixen, tots,
cotes força més elevades.
La seva plataforma superior és de forma allargassada
i ovalada, amb uns 7.000 m2 de superfície, dels quals
aproximadament un 20% estan ocupats per edificacions
medievals o modernes (església i rectoria de Sant Esteve, a
més de la casa i pati de les antigues escoles d’Olius). En
l’espai restant, sense construccions, s’ha intervingut obrint
en extensió tres sectors diferents, ben espaiats un de l’altre.
Tan sols a la Zona 1, a l’extrem sud del turó, han aparegut
estructures d’hàbitat i també les primeres sitges. La Zona
2, al límit oest del turó, i la Zona 3, a l’extrem nord, només
han proporcionat sitges, les quals apareixen en gran nombre
i amb una notable densitat (figura 2).

Figura 2. Planta general de Sant Esteve d’Olius.

El més destacat de les estructures constructives documentades
a la Zona 1 és un potent mur de tanca, localitzat al llarg de
tot l’extrem occidental del turó. Sorprenentment, aquest mur
de tanca arrenca des de la base mateixa del turó, revestint el
vessant com succeeix amb els murs de terrassa, de manera
que hi ha un desnivell de més de quatre metres entre la base
d’aquesta estructura i el punt de contacte amb les parets dels
àmbits que es lliuraven a la seva cara interna. A la superfície
superior del turó és on es conserven, de forma molt precària,
les traces d’una bateria de recintes adossats. A partir del
nombre de murs transversals i les restes de paviments
localitzats es poden comptabilitzar un mínim de 9 àmbits
consecutius (de sud a nord, Recintes C, O, F, E, A, M, N,
J, K i L). La majoria presenten llar de foc, a més d’altres
agençaments interns com ara un petit forn metal·lúrgic
al recinte A i un sacrifici d’ovicàprid sota el paviment del
recinte H. Ara bé, l’estat de conservació de les restes, força
precari, fa molt difícil precisar els límits i estructura interna
dels diferents habitatges. Tant aviat podríem interpretar que
tot el conjunt forma part d’una o dues cases grans i complexes
com que es tracta d’un seguit de cases simples adossades,
amb un únic àmbit de planta rectangular amb subdivisions
internes (figura 3).

Figura 3. Planta de l’hàbitat de Sant Esteve d’Olius. Imatges del camp de
sitges.

En aquest conjunt d’edificacions, puntualment s’hi constata
l’existència de reformes constructives internes, amb algunes
repavimentacions dels sòls i un cas de substitució de paret
mitjancera i canvi d’ubicació de les llars de foc. En canvi,
el bastiment del Recinte B, un petit àmbit quadrangular
amb llar central, respon clarament a una fase constructiva
diferent, posterior a la de la bateria principal adossada al
mur de tanca. De fet, l’abandonament del recinte B és l’únic
que dóna una cronologia de mitjans segle II aC, una mica
posterior a l’amortització tant del bloc principal d’habitatges
com de la gran majoria de sitges, datable vers el 200 aC.
Tot sembla indicar que l’espai destinat a estructures
constructives no ocupava gaire més enllà d’aquest extrem
occidental del turó. Dins de la mateixa Zona 1, a uns 10
metres de la vora de la plataforma, deixen d’aparèixer restes
de murs i, poc més enllà, comencen a documentar-se les
primeres agrupacions de sitges. L’evidència de les zones
2 i 3 mostra que la resta de la superfície del turó estava
ocupada íntegrament per aquestes estructures subterrànies
d’emmagatzematge o sitges. A més de les dues grans àrees
excavades en extensió plenes de sitges, les anomenades Zona
2 (32 sitges ibèriques) i Zona 3 (54 sitges ibèriques), cal
esmentar la recent documentació de dues sitges ibèriques a
l’anomenada Zona 6, prop del límit de la cara sud del turó.
Aquesta troballa és important ja que pot ser indicatiu del
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fet que en època ibèrica les sitges s’estenien per la superfície
màxima del cim del turó.
Pel que fa a la cronologia del jaciment, cal destacar que els
nivells més antics del jaciment són uns potents abocaments que
apareixen per sota dels paviments de la bateria d’habitatges,
seguint el vessant occidental del turó. És un reompliment
necessari per a anivellar el terreny, omplint l’espai que resta
entre la base del mur de terrassa i el cim del turó. Aquests
estrats han proporcionat una datació de primera meitat o
mitjans del segle III aC. També serien d’aquest moment les
tres sitges ibèriques localitzades a la Zona 1, totes aquestes
situades per sota d’alguns dels murs de la bateria d’habitatges
i, per tant, igualment anteriors a la seva construcció. Cal dir
que unes poques sitges de les Zones 2 i 3 també es podrien
datar d’aquesta fase inicial de l’ocupació ibèrica. Aquesta
data d’entre el 300 i el 250 aC seria la de l’inici de l’ocupació
antiga de l’establiment ibèric de Sant Esteve d’Olius. Per
tot això es conclou que en el moment de construcció del
mur de tanca i bateria d’habitatges, en ple segle III aC, ja
existeix una ocupació ibèrica al cim del turó, evidenciada per
les esmentades sitges de la Zona 1. La naturalesa i entitat
d’aquesta ocupació inicial és impossible d’avaluar. Tot just
construïda la zona d’habitatges es devia iniciar l’habilitació
de la resta de superfície del turó com a àrea especialitzada
en l’emmagatzematge d’importants quantitats d’excedents
cerealístics, amb la construcció i ús d’un elevat nombre de
sitges (figura 3).
El càlcul fet a partir del número de sitges ibèriques
aparegudes a les Zones 2 i 3, amb l’extensió teòrica d’aquesta
densitat a la resta de la superfície del turó, ens proporciona
una estimació dels volts de 300 estructures. La gran majoria
haurien estat en funcionament en un període de temps
relativament curt, que com a màxim cal situar entre el 220 i
el 190aC, aproximadament. Aquesta seria l’època de màxim
apogeu de la comunitat ibèrica establerta en aquest indret
de Sant Esteve d’Olius. L’amortització del barri d’habitatges
coincideix amb la de la gran majoria de sitges d’època ibèrica
i se situa en una data molt recurrent en el registre arqueològic
d’època ibèrica a Catalunya: als volts del 200 aC, sens dubte
com a conseqüència directa dels coneguts esdeveniments
bèl·lics vinculats a l’inici de la presència romana a la zona
(ja sigui la Segona Guerra Púnica o les posteriors campanyes
repressives del Cònsol Cató).
Finalment, els estrats d’abandonament del recinte B són els
únics que cal datar de mitjans o segona meitat del segle II aC,
junt amb un parell de les sitges de la Zona 2. Sigui com sigui,
sembla evident que es tracta d’una ocupació residual, de molt
poca entitat, posterior al col·lapse del nucli especialitzat
que havia funcionat des de, com a mínim, mitjans segle
III aC. Ara per ara no s’han documentat cap estructura o
nivell arqueològic amb conjunts clarament datables amb
anterioritat o posterioritat a aquest arc cronològic situat
entre la primera meitat del segle III aC i la segona meitat
del segle II aC.
L’any 2008 els treballs d’excavació d’aquest jaciment s’han
aturat ja que, tot i que en cap cas s’ha exhaurit la superfície
del turó on s’estenen les estructures arqueològiques,
considerem que després d’onze campanyes consecutives ja
hem obtingut una quantitat d’informació prou significativa,
amb un panorama resultant que la continuació dels treballs
d’excavació no modificarà substancialment. A hores d’ara
la nostra prioritat en relació al jaciment de Sant Esteve
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d’Olius es centra en totes aquelles actuacions vinculades al
tractament patrimonial de les restes exhumades. En aquest
sentit cal assenyalar que l’equip del C.E.L. ha col·laborat
en la redacció d’un pla director, impulsat des de la Direcció
General de Patrimoni i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, sobre la valorització i adequació a la visita del
conjunt monumental de Sant Esteve, que ha d’incloure
les construccions medievals, el cementiri modernista i els
vestigis d’època ibèrica i medieval exhumats des del 1998.
El nucli de Sant Miquel de Sorba, a Montmajor.
Ara bé, tornant a l’àmbit de la recerca, les excavacions a
Sant Esteve d’Olius han posat de manifest en primer lloc
l’existència d’una gran similitud estructural entre aquest
nucli i el ja conegut de Sant Miquel de Sorba. Davant
d’aquesta evidència es feia del tot imprescindible tornar a
revisar les dades del jaciment de Montmajor amb l’objecte,
per damunt de tot, d’avaluar si constitueixen parts d’una
dinàmica socioeconòmica compartida dins d’un mateix
horitzó cronològic i històric.
Les analogies formals i amb tota seguretat funcionals entre
l’un i l’altre són certament molt grans. D’entrada pel que fa
a la ubicació, ja que l’assentament de Sant Miquel de Sorba
també es situa dalt d’un turó als peus del qual circula un
curs fluvial, en aquest cas el riu Aiguadora, un afluent del
Cardener. A la plataforma superior del turó, d’uns 2200
m2 de superfície,Serra Vilaró va documentar i excavar un
total de 163 sitges que s’estenen gairebé d’un extrem a l’altre
d’aquesta àrea (Serra Vilaró 1922). També hi va localitzar
un seguit de restes constructives que semblen correspondre
a una ocupació posterior, ja que moltes d’aquestes passen
de damunt de diverses de les sitges, de manera que en
sembla descartable, almenys en la major part dels casos, la
contemporaneïtat. (figura 4)

Figura 4. lanta del jaciment de Sant Miquel de Sorba. Topografia antiga de
J. Serra i Vilaró i aixecament actual del CEL.
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Tanmateix, precisament la qüestió de l’adscripció
cronològica d’aquestes dues ocupacions tan diferents de Sant
Miquel de Sorba representa el principal obstacle a l’hora
d’interpretar aquest jaciment. El problema arrenca del fet
que els abundosos materials recuperats durant la intervenció
extensiva de Mn. Serra Vilaró es conserven (en els dipòsits del
Museu Diocesà de Solsona) totalment descontextualitzats,
sense cap mena de referència de la seva procedència. I es
tracta d’uns conjunts ceràmics on s’identifiquen materials
ben datables que abasten una arc cronològic molt ampli,
des d’àtiques del segle IV aC fins a terra sigillata romana
d’època imperial (segles I-II dC.). Amb aquesta evidència és
massa agosarat precisar el moment exacte de l’ús de l’indret
com a àrea especialitzada en l’emmagatzematge d’excedents
i també el de la posterior ocupació com a nucli d’hàbitat. En
conseqüència, amb les dades disponibles, no és possible, de
manera objectiva, afirmar que la fase en la qual el turó de
Sant Miquel de Sorba estava ocupat per un gran camp de
sitges correspon al mateix horitzó cronològic que el nucli de
Sant Esteve d’Olius.
Aquesta mancança bàsica de la documentació ens ha portat,
de manera gairebé inexcusable, a sol·licitar permís per a
intervenir novament en aquest jaciment, sobretot atenent al
fet que vam comprovar sobre el terreny que les excavacions
de Serra Vilaró no l’havien exhaurit completament. Així,
a banda de localitzar paquets dispersos encara intactes
en diversos punts de la zona amb construccions, el més
interessant fou constatar que tot un extrem del cim del turó,
una àrea d’uns 200 m² al nord de l’edifici de l’ermita de Sant
Miquel, no havia estat tocat en les campanyes dels anys20.
Donades totes aquestes circumstàncies, seguint la lògica de
la recerca endegada l’any 1996, l’estiu del 2010, el Centre
d’Estudis Lacetans reprèn les excavacions a Sant Miquel de
Sorba. Una intervenció que es focalitza primer en l’excavació
en extensió de l’extrem septentrional del cim del turó (Zona
1), l’àrea conservada intacta amb tota seguretat a causa del
fet d’estar ubicada a l’altre costat de l’esglesiola de Sant
Miquel, que crea com una barrera física en aquest punt, i, en
segon lloc, en el desbrossat i neteja de la part central del turó
(Zona 2), allà on es concentren les estructures construïdes.
Els treballs, com és obvi, no han fet més que començar i tot
seguit presentem allò de més rellevant que ha proporcionat
l’única campanya a hores d’ara efectuada. D’entrada s’ha
de ressenyar la localització, tal com prevèiem, de noves
estructures tipus sitja dins de la Zona 1. En concret, el sector
que ja ha estat destapat, se n’han excavat un total de cinc,
a més d’una cubeta, totes aquestes força agrupades cap a la
banda nord occidental. En les properes campanyes s’acabarà
d’obrir en extensió aquesta punta del turó on s’espera la més
que probable documentació de més sitges. Amb tot, les cinc
estructures excavades ens han proporcionat les primeres
referències cronològiques ben contextualitzades: dues de les
sitges presenten uns nivells d’amortització d’època ibèrica
tardana, de cap a la segona meitat del segle II aC, mentre
que les tres restants clarament corresponen a un moment
més antic, dins del període ibèric ple, amb tota probabilitat
amortitzades en un moment avançat del segle III aC (figura
5).
Per una altra banda, la neteja general de la Zona 2 ha
permès visualitzar millor el conjunt de restes constructives
ja documentades per Mn. Serra Vilaró, sobretot havent
destapat la cara interna del mur de tanca que discorre en
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sentit nord-sud, adaptant-se al contorn del turó. Paret que
conforma la part posterior d’un seguit d’àmbits ja definits
antigament (recintes C, D, E, F, G, H, I) i que ens ha sigut
possible tornar a identificar sense problemes. També s’ha de
destacar la localització, neteja i resseguiment d’una mena de
bassa o cisterna de grans dimensions, excavada en la roca
natural però amb les parets revestides de carreus, que Serra
Vilaró anomena com a Recinte B. En relació a aquesta
estructura particular, d’aparença gairebé monumental, cal dir
que s’ha pogut comprovar que bona part de la seva extensió
originària i del potent paquet de sediment que l’amortitza
roman “in situ”, estenent-se força metres més cap al nord del
turó (figura 5).

Figura 5. Detall de les noves sitges de Sorba, de l’edifici B i de la zona
d’hàbitat.

Amb tot això, malgrat el caràcter per força escàs i
preliminar de les noves dades, podem avançar unes primeres
consideracions sobre la contextualització històrica del
nucli de Sant Miquel de Sorba. Per començar, sembla
confirmar-se la percepció inicial que l’ocupació més antiga, la
corresponent al període ibèric ple, s’associa fonamentalment
amb l’ús de l’indret com a lloc per a ubicar un nombre elevat
d’estructures d’emmagatzematge tipus sitja. Una ocupació
d’aquesta naturalesa que es desenvolupa amb seguretat a
partir del segle III aC, però que podria perllongar-se al llarg
de tota la centúria posterior. Resta per concretar en quin
moment es basteixen el conjunt d’estructures construïdes,
tant els recintes adossats a un mur perimetral com el dipòsit
de grans dimensions (“recinte B”). En aquest sentit s’ha
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d’esmentar que el material aparegut en les tasques de neteja i
destapat d’aquestes estructures correspon majoritàriament a
una fàcies clarament romano-republicana, que s’ha de datar
entre mitjans del segle II aC i mitjans segle I aC (figura 5).
De fet, una de les claus d’aquest jaciment serà esbrinar-ne la
naturalesa i funció durant aquest període. En aquest sentit,
per una banda hi ha algun indici que sembla assenyalar una
certa continuïtat respecte del nucli inicial (presència de
sitges amortitzades en aquesta fase) però per l’altra hi ha
evidència d’una ruptura o reorientació funcional inequívoca,
amb el bastiment d’un conjunt de construccions, ara per ara
de naturalesa incerta. Tant sols ens atrevim a avançar que fa
la sensació que podria tractar-se d’un enclavament estratègic
amb un paper rellevant en el marc del procés de control i
romanització d’aquestes contrades.
El nucli d’activitats econòmiques especialitzades.
Sigui com sigui, tornant al període preromà, ara hi ha més
fonament per a defensar que les dades obtingudes tant a
Sant Esteve d’Olius com a Sant Miquel de Sorba són la
manifestació d’un fenomen econòmic molt rellevant, com
és el de la implantació en aquest territori, al llarg del segle
III aC, d’un seguit d’assentaments d’una tipologia molt
particular: els anomenats nuclis d’activitats econòmiques
especialitzades (Asensio, Belarte, Sanmartí i Santacana,
1998). Es tracta d’aquells assentaments caracteritzats pel
fet que hi predominen les evidències relacionades amb
una o diverses activitats econòmiques mentre que les
evidències d’hàbitat presenten un pes específic menor.
L’activitat econòmica que és més evident en aquest tipus
d’assentament és la de l’emmagatzematge d’importants
quantitats d’excedent agrícola. És a dir, al llarg del segle
III aC, entre les comunitats ibèriques de la zona es genera
la voluntat d’habilitar espais especialitzats en l’acumulació
de grans quantitats d’excedents cerealístics. Aquesta mena
de nuclis estratègics comencen a ser ben coneguts i fins i
tot freqüents, a l’àrea costanera (Mas Castellar de Pontós a
l’àrea indiceta, Turó del Vent a la Laietània, Turó de la Font
de la Canya a l’àrea cossetana, etc.) però fins ara eren més
aviat excepcionals a la Catalunya interior. De fet, a hores
d’ara tan sols semblen ben contrastats aquests dos exemples,
precisament tots dos en aquesta àrea vinculada amb el curs
fluvial del Cardener.
Ha estat proposada una explicació per a aquest fenomen que
es basa en considerar la integració de les comunitats ibèriques
lacetanes en l’estructura econòmica pròpia de les zones
costaneres (Asensio et alii b, 2001). La demanda exterior
de grans quantitats d’excedent sembla tenir una dinàmica
creixent, assolint precisament en el segle III aC les cotes
més altes (Burch 2000, 327). Això podria provocar que des
de la costa es cerquin noves terres que s’integrin en aquesta
dinàmica i que aportin nou capital en forma d’excedent.
L’eix fluvial Llobregat-Cardener ha suposat històricament
una fluïda via de comunicació costa-interior, fet que hauria
facilitat molt aquesta integració. Així, en aquest segle III
aC, el sector meridional de la Laietània, encapçalat per una
hipotètica capital situable en el nucli ibèric de Montjuïc (on
hi ha el camp de sitges més potent i impressionant dels fins
ara coneguts), i els centres d’acumulació lacetans com els
de Sant Esteve o Sant Miquel de Sorba, allunyats més de
100 km. l’un de l’altre, podrien ser els dos extrems d’una
complexa cadena operativa i, per extensió, podrien pertànyer
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a una mateixa estructura econòmica i, tal vegada també,
política.
Els nuclis de poblaments: el Castellvell.
Ara bé, és evident que aquests centres especialitzats no serien
autònoms ni aïllats. En primer lloc per al seu proveïment
dependrien d’una massa de població camperola (sector
productiu) que resideix dispersa per un ampli territori, en
hàbitats modestos com ara masos o petits vilatges oberts.
Aquesta mena d’assentaments, d’estructura fràgil i ubicats
gairebé sempre en zones planeres, són, per aquestes raons,
difícils de detectar arqueològicament. El més habitual n’és
la localització i excavació en excavacions de salvament, de
manera que en tenim un coneixement més aviat escàs. Un
exemple paradigmàtic, excepcionalment ben conservat, és
el de la granja de Can Bonells (Santa Maria de Merlès,
Berguedà), datat del segle V aC (Eduard Sànchez,1991).
En segon lloc, estem convençuts que per a la conformació,
gestió i control d’aquests tipus d’assentaments especialitzats
és necessària la implementació d’una organització complexa,
al capdamunt de la qual hauríem de situar unes elits o grups
dirigents locals. El lloc de residència del gruix d’aquests
segments preeminents, tant a nivell econòmic com social,
no cal buscar-lo dins dels mateixos nuclis especialitzats
sinó més aviat en el si dels diferents nuclis de poblament
concentrat. I segurament no en aquells de dimensions més
reduïdes (entorn dels 1.000 metres quadrats) i d’estructura
urbanística i arquitectònica més simple, com seria el cas
del poblat d’Anseresa (Olius), amb una fase única del segle
IV aC, sinó més versemblantment en aquells altres que
presenten una entitat superior a tots els nivells, tant per la
seva ubicació estratègica com per les seves dimensions, com
per la seva traça urbanística. En el nostre cas, ens sembla
bastant evident que en aquest sector al voltant del curs
fluvial del Cardener aquest paper el compliria el nucli del
Castellvell (Olius).
És per aquesta raó que, una altra vegada, la lògica de la recerca
ens mena a la intervenció i reestudi d’aquest important nucli
del Castellvell, considerant-ho la fita bàsica i culminació
gairebé obligada de la primera etapa del projecte arqueològic
engegat pel Centre d’Estudis Lacetans l’any 1996. Les
excavacions al Castellvell s’han iniciat tot just l’any 2007 i
això explica que en aquests moments les dades noves que
podem aportar són encara poques, tan sols alguns matisos
al gruix de documentació disponible, que prové encara de
les excavacions extensives realitzades per Mn. Serra Vilaró.
A més, s’ha de tenir en compte una dificultat afegida i és
que les restes arqueològiques exhumades als anys 20 varen
ser totalment colgades de terra, de manera que actualment
no resta cap traça visible. Així que s’ha hagut de procedir
a tornar a destapar superficialment tota l’àrea del jaciment,
tasca que de moment tan sols ha estat realitzada en un sector
del centre i de l’extrem oest del turó, en una superfície encara
molt inferior a l’afectada per les antigues intervencions de
Mn. Serra Vilaró. (figura 6)
Precisament segons la planta publicada per l’actiu investigador
nascut a Cardona (Serra Vilaró 1920), el nucli protohistòric
tindria un mínim de 5.500 metres quadrats de superfície.
En recents prospeccions vam poder constatar l’extensió del
jaciment pel vessant sud del turó, amb estructures de murs
que la pluja ha fet aflorar en aquest sector, de manera que,
si això es confirma, el nucli antic podria assolir pels volts
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d’una hectàrea de superfície. La ubicació de l’assentament
és idònia: dalt d’un turó elevat (843 msnm), amb un domini
visual excel·lent de la plana on actualment s’ubica la capital
comarcal, Solsona. La importància estratègica de l’indret
ve indicada també per la persistència de la seva ocupació,
que arriba fins a època medieval i moderna. Precisament
l’existència d’una potent fase medieval, no identificada per
Mn. Serra Vilaró (a la qual pertanyen un nombre important
d’estructures de mur, les de millor factura, i també les restes
visibles de l’emblemàtica cisterna del Castellvell) comporta
unes superposicions constants i una complexa seqüència
estratigràfica que dificulta el registre en extensió de la fase
protohistòrica d’aquest assentament, moment en el qual
centrem el discurs d’aquest article. (figura 6)
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El que és important de destacar és que la majoria d’estructures
no medievals localitzades fins ara semblen haver estat
construïdes ja dins d’aquesta fase inicial. Ho podem afirmar
categòricament, d’acord amb l’evidència estratigràfica, pel
que fa al mur de tanca perimetral que s’ha documentat en
un tram de X metres (en el segment destapat recentment)
amb un traçat que ressegueix el límit septentrional del turó.
També tres dels murs transversals que es lliuren al mur de
tanca, amb tota seguretat, es construeixen en aquesta fase,
definint-se així uns àmbits amb funcions domèstiques, en un
dels quals ha estat possible documentar el nivell de paviment
i una llar de foc associada. La factura i disposició de molts
altres murs localitzats en aquest sector ens fan pensar que
amb tota probabilitat són coetanis als que hem pogut datar
a partir de l’excavació completa dels dos recintes esmentats.
Així es dibuixa la planta d’un característic assentament amb
forma de vila closa, amb un mur simple perimetral que fa
de paret de tanca d’una llarga bateria d’habitatges de planta
rectangular i dimensions relativament modestes. L’evidència
d’aquesta fase es completa amb tres sitges ubicades cap a la
part central del turó. Finalment, cal destacar el fet que podria
tractar-se d’un nucli d’unes dimensions considerables, si en un
futur es confirma que la continuació d’aquest mur perimetral
dibuixada per Mn. Serra Vilaró, tot al llarg de la resta de
la vora nord del turó correspon, com tot sembla indicar, a
la mateixa estructura antiga que acabem de descriure. Sigui
com sigui és molt rellevant la confirmació de l’existència
d’un nucli amb estructura urbana i arquitectura en pedra,
d’una certa entitat, sorgit en aquesta cronologia tan alta, amb
molta probabilitat en un context preibèric (fenomen fins ara
només ben documentat a les valls de l’Ebre i el Segre, essent
inexistent a la major part de la costa catalana). (figura 7)

Figura 6. Planta del Castellvell i fotografia del turó.

A partir de l’excavació vertical d’un parell d’àmbits fins a la
cota de la roca natural, ens ha estat possible constatar que
l’ocupació inicial del nucli arrenca des d’un moment molt
antic: un horitzó fundacional amb nivells on tota la ceràmica
que apareix és ceràmica a mà d’aspecte antic, que creiem
que s’ha de datar dins de la primera edat del ferro, o com a
molt endavant, primera meitat o mitjans segle VI aC. Són
ben conegudes diverses peces procedents de les excavacions
antigues, bàsicament ceràmiques a torn de tipus o filiació
fenícia, que es daten a cavall dels segles VII i VI aC i que
Mn. Serra Vilaró associava a uns petits àmbits quadrangulars
adossats (situats a tocar de la cisterna) que ja assenyalava
com les construccions de la fase més antiga del jaciment.
En les petites porcions de nivells més antics excavats per
nosaltres des del 2007 (a més del reompliment d’alguna sitja
també d’aquest horitzó) encara no ha aparegut cap fragment
de ceràmica a torn, però això pot ser simplement una qüestió
d’atzar.

Figura 7. Planta evolutiva del Castellvell.

Igualment interessant és la constatació que aquest
assentament preibèric sembla tenir continuïtat fins a època
ibèrica plena, ja que en els sectors excavats s’hi ha localitzat
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un recreixement dels habitatges, amb uns nous nivells de
circulació (que segueixen funcionant tant amb el mur de
tanca com amb les parets transversals) amortitzats amb uns
estrats datats amb ceràmiques àtiques del segle IV aC. Així
que, a partir dels pocs sectors excavats, sembla deduir-se
que el nucli perdura en època ibèrica plena, mantenint en
aquests moments almenys la mateixa estructura bàsica del
període fundacional. És massa aviat en canvi per saber si
hi ha oscil·lacions significatives en les dimensions globals
de l’assentament durant aquestes dues primeres fases
constructives fins ara documentades. (figura 7)
L’ocupació premedieval del Castellvell es completa amb
un tercer moment constructiu, el més recent, del qual
només coneixem quinze sitges de petites dimensions (en
comparació amb les sitges de Sorba o Sant Esteve d’Olius)
i un habitatge empedrat de planta rectangular, ara per
ara de difícil interpretació. Es tracta d’una fase datable
d’època romana republicana, dels volts del 100 aC. Malgrat
que les estructures associades fins aquest moment són
escasses, podria correspondre a una ocupació d’una relativa
importància, donada la riquesa, en quantitat i qualitat, dels
materials ceràmics d’aquesta cronologia localitzats en els
estrats superficials.
Consideracions finals
En abordar l’estat de la qüestió sobre el poblament ibèric
al Solsonès, a banda de presentar la nova documentació
proporcionada per les darreres intervencions arqueològiques,
tal com hem fet fins ara, creiem que és inexcusable, precisament
basant-se en aquest registre, exposar quina és la nostra
reconstrucció sobre l’estructura, funcionament i personalitat
històrica d’aquestes comunitats protohistòriques, evidentment
sempre a tall d’hipòtesi. En aquest sentit, tal vegada el debat
més viu que s’ha plantejat recentment ha estat el qüestionament
sobre la versemblança de l’associació tradicional entre les
societats preromanes d’aquest sector de la Catalunya central
i el poble dels Lacetans, el coneixement del qual ens ha estat
transmès a través de les fonts antigues grecoromanes. De fet,
precisament és la revisió a fons d’aquests textos el que permet
posar èmfasi en l’existència d’una quasi homonímia amb altres
noms molt ben representats, en concret els que fan esment
als pobles dels laietans i dels Iacetans. Però mentre que hi
ha d’altres menes d’evidència d’origen numismàtic, epigràfic
o toponímic, que fan referència a aquests dos darrers pobles,
fet que dóna consistència de la seva existència, aquests indicis
complementaris hi són del tot absents en relació als lacetans.
Això permet proposar que el mot lacetans es deriva d’una
confusió lingüística, tal vegada d’una característica errada
de copiatge durant la transcripció posterior d’aquests escrits
antics, però que no té una correspondència real amb cap
comunitat territorial determinada (Broch, 2004).
Davant d’aquesta proposició, que no és del tot nova (Sánchez
Campoy, 1987) tot i que mai no s’havia desenvolupat amb
una argumentació tan completa i contundent, el primer que
ens plantegem és de quina manera es pot incidir en aquesta
problemàtica a partir del registre arqueològic. El mateix
investigador que obre aquest debat considera que és des de la
documentació arqueològica que s’ha d’analitzar si es detecten
elements o trets culturals que mostrin l’existència d’una
idiosincràsia pròpia de les comunitats d’aquesta zona, prou
sòlids com per a individualitzar-los de les poblacions veïnes
(Broch, 2004: 25).
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Tot seguit ens mostrem disposats a afrontar aquest exercici
a partir del nostre coneixement del registre arqueològic. Ara
bé, d’entrada cal dir que no creiem que els elements de cultura
material, notablement la ceràmica, hagin de tenir un paper
preferent com a marcadors ètnics. Considerem que actualment
està superada la validesa efectiva de l’associació entre la
distribució espacial d’uns artefactes amb unes característiques
formals determinades i les fronteres geogràfiques dels pobles
o grups humans que s’identifiquen com a membres d’una
mateixa comunitat.
En canvi, sí que pensem que podria ser molt més significativa
de l’existència de certs nivells de cohesió interna la
identificació de regularitats o comuns denominadors en
aspectes estructurals o organitzatius com ara els patrons
de poblament, les estratègies econòmiques o la naturalesa
i tipologia dels assentaments. Si s’observa que dins d’uns
determinats límits espacials es dóna una recurrència d’aquests
àmbits, això sí que es podria interpretar com a indicatiu més
sòlid de l’existència d’un alt nivell d’interdependència entre
els grups humans d’aquesta zona, fet que pot desembocar
més lògicament en un sentiment o vindicació de pertinença
a un col·lectiu o agrupació ètnica; una identitat comuna
posteriorment reconeguda i transmesa com a tal, amb un nom
concret (lacetans, per exemple, o altres), pels cronistes forans
d’origen grecoromà.
Des d’aquest punt de vista hi ha almenys tres manifestacions
arqueològiques que se’ns acut assenyalar per damunt d’altres
tipus d’evidències. En primer lloc, el fenomen de la precocitat
en l’aparició d’assentaments plenament sedentaris amb
formes urbanes i arquitectòniques d’una relativa complexitat.
Ja hem descrit com al Castellvell, sens dubte un dels nuclis
vertebradors dins de la zona objecte d’estudi, aquests trets
s’han desenvolupat des d’un moment molt antic, en cap cas
posterior a mitjans segle VI aC. Darrerament s’ha pogut
constatar que al Cogulló de Sallent, sens dubte un altre dels
centres de poblament amb una entitat territorial de primer
nivell, s’hi basteix un nucli amb un sistema defensiu d’una
potència i complexitat més que notable almenys des de
mitjans segle V aC. Tot això sens dubte representa que en
aquesta àrea de la Catalunya central al voltant dels cursos
fluvials del Llobregat i del Cardener s’està donant una
evolució particular, un comportament que suposa un tret
diferencial inqüestionable respecte de la realitat d’altres zones
de la Catalunya interior, com ara les planes que rodegen el
curs alt del riu Ter (segons els autors clàssics territori dels
ausetans) i les zones més pirinenques com la Cerdanya (terra
dels ceretans). En aquestes contrades no hi ha evidència
d’un desenvolupament urbanístic i arquitectònic similar amb
anterioritat al segle IV aC (Molas 1993; Morera et alii, 2010).
Per contra, aquest és un comportament comú a l’evolució en
aquest camp, de totes les comunitats costaneres, des dels
indicetes de l’Empordà als cossetants penedesencs i també als
pobles d’interior que s’estenen als territoris al voltant dels rius
Ebre i Segre.
En segon lloc cal avaluar tot allò referent a l’estructura del
poblament i la naturalesa dels assentaments. En aquest àmbit,
a diferència del que acabem de descriure, el primer que es
fa evident és una clara diferència respecte del que s’observa
en tots els territoris costaners (indicetes, laietans, cossetans
i ilercavons). En aquestes àrees és simptomàtica l’existència
d’una més àmplia gamma de tipus d’assentaments, sobretot
pel que fa a la jerarquització dels centres de poblament
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concentrat en funció de les seves dimensions i complexitat
estructural. Per començar és notòria la inexistència, extensible
a tota la Catalunya interior, de nuclis de grans dimensions.
Res similar a les ciutats ibèriques costaneres, aglomeracions
denses d’inequívoc caràcter urbà que es situen entre les quatre
o més de deu hectàrees de superfície. Per contra, a tots els
territoris adscrits als pobles ibèrics no costaners (ara per
arailergetes inclosos) els jaciments de més entitat no semblen
superar, en el millor dels casos (com ara, el Molí d’Espígol, a
Tornabous) les dues hectàrees de superfície intramurs. D’aquí
es deriva la impossibilitat de percebre una escala jeràrquica de
poblament gaire acusada o, en conseqüència, la identificació
fefaent d’aquells indrets amb funcions de capital vertebradora
d’un territori determinat. Tot plegat més aviat fa la impressió
d’unes àrees d’interior caracteritzades per un elevat nivell
de fragmentació política, amb la coexistència de múltiples i
diversos nuclis de primer ordre, relativament modestos, que
controlen i administren un territori d’abast també relativament
limitat. Aquestes hipotètiques entitats polítiques d’abast
reduït, no sabem amb quin grau d’autonomia, competència o
col·laboració mútua, semblen conformar un tret característic
no només del sector a l’entorn dels rius Llobregat i Cardener
sinó propi de la major part de la Catalunya interior.
En darrer terme volem acabar tornant a tractar el fenomen
del desenvolupament, a partir del segle III aC, dels anomenats
nuclis d’activitats econòmiques especialitzades, assentaments
com els de Sant Esteve d’Olius o el de Sant Miquel de Sorba,
amb una funció preeminent centrada en l’acumulació de grans
quantitats d’excedents cerealístics. Aquest torna a aparèixer
com un contrastat tret distintiu de les comunitats ibèriques
d’aquest sector de l’eix Llobregat–Cardener, que el diferencia
de les altres poblacions d’interior i que, en canvi, el posa en
estreta relació amb el territoris costaners, on està constatada
la implantació d’assentaments d’aquesta naturalesa des de
moments força anteriors (fins i tot des de fase preibèrica, com
semblen mostrar alguns jaciments penedesencs com ara el
Turó de la Font de la Canya, a Avinyonet, o tal vegada el Mas
Castellar, de Vilafranca del Penedès). Això és el que ens ha
portat a defensar que el que succeeix és que en un moment
determinat aquestes zones interiors de les conques altes del
Llobregat i Cardener entren a participar d’una dinàmica
econòmica promoguda o afavorida des de les formacions
politiques costaneres, especialment des del territori laietà, amb
el qual la conca del Llobregat proporciona un vincle geogràfic
privilegiat (Asensio, Cardona, Ferrer, Morer i Pou, 2001).
Aquesta hipotètica col·laboració o activació d’un engranatge i
interessos econòmics compartits podria donar peu a plantejar,
només a partir del segle III aC, la possibilitat d’una integració
també a nivell polític, fet que podria ser una de les claus que
expliquin aquesta aparent manca de contundència per part de
les fonts clàssiques a l’hora d’individualitzar lacetans i laietans.
En definitiva, creiem que aquesta mena d’aproximacions són
les que han de guiar les línies de recerca futures, cercant una
interpretació al més completa i agosarada possible de la realitat
històrica i socioeconòmica de les comunitats objecte d’estudi.
Això sempre sobre la base sòlida d’una millora progressiva
del registre disponible, fet en el qual és inqüestionable que la
informació sorgida de projectes programats de llarg recorregut
com el del Centre d’Estudis Lacetans, entre d’altres, jugaran
un paper capdavanter.
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EXCAVACIONS A
LA COMARCA DEL
BERGUEDÀ. ENTRE
L’EDAT DEL FERRO I
L’ÈPOCA ROMANA:
L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Josep Sánchez

La present comunicació vol posar de relleu l’estat en què
es troben els jaciments del Berguedà en el període que ens
ocupa. Aquest tractament només s’alterarà en el cas del poblat
del Serrat dels Tres Hereus, del qual es farà un repàs mes
exhaustiu.
En total a la comarca s’han excavat 15 jaciments situats, la
gran majoria, per sota de la corba de nivell dels 800 metres,
exceptuant els jaciments de la Canal dels Avellaners i el poblat
de Campmaurí (que es troben just per sobre d’aquesta línea).
PERIODITZACIÓ DE LES EXCAVACIONS
Per tal de fer l’estudi, les excavacions s’han repartit en 6
períodes que, a excepció del primer grup, coincideixen amb
les últimes dècades del segle XX i principis del XXI .
En un primer moment trobem una fase inicial d’excavacions
a principis del segle XX, entre 1917 i 1921, a càrrec de J.
Serra i Vilaró. Es va dur a terme l’excavació de dos jaciments:
el poblat de St. Miquel de Sorba i el Serrat de Camprodon
(conegut com el poblat de Merlès).
Entre 1961 i 1970, després de 40 anys sense excavacions a la
comarca, es van reprendre els treballs sota la direcció d’A. del
Castillo, M. Riu i J. Carreras. Van ser excavats tres jaciments
més: el Castellot de Viver, el poblat de Campmaurí i la Canal
dels Avellaners.
Entre 1971 i 1980 només es porta a terme una sola actuació:
la reexcavació del Serrat de Camprodon a càrrec de M. Cura

Figura 1. Ubicació dels 15 jaciments pertanyents a l’Edat del Ferro i
l’Època Ibèrica al Berguedà (Josep Sánchez).

per tal d’intentar establir una cronologia absoluta per a les
ceràmiques de la tipologia Merlès.
El període comprès entre 1981 i 1990 veu una eclosió de
possibles jaciments localitzats per estudiosos locals. De tota
la informació obtinguda, l’arqueòleg E. Sánchez, va dur a
terme l’estudi i l’excavació (en diferents magnituds) de cinc
jaciments: Can Bonells a Merlès, la Serra dels Lladres, el
Serrat de Cal Griva, el Serrat de l’Oca i Serra Morena, al
municipi de Puig-reig.
A la dècada compresa entre 1991 i 2000 comença l’excavació
del poblat del Serrat dels tres Hereus, que es farà en
diferents campanyes i sota la direcció de diferents arqueòlegs
( J. Guàrdia, M. Grau, E. Rodrigo i J. Martín). També es
duu a terme l’excavació de Sant Bartomeu de la Valldan,
un jaciment que va ser descobert arran de les obres de la
nova variant de Berga i que va tenir la direcció tècnica de J.
Camprubí i A. Martín.
Finalment, a la primera dècada del segle XXI, entre 2001
i 2010, s’ha excavat en cinc jaciments. D’una banda s’han
continuat les campanyes al Serrat dels Tres Hereus a càrrec
de diferents directors (E. Rodrigo, J. Martín i J. Principal) i,
d’altra banda, trobem tres excavacions preventives: el Pla de
les Monges (Sta. Maria de Merlès), a càrrec de J. Morera,
Sta. Maria de l’Antiguitat (Casserres), duta a terme per
J. Farguell, i St. Pere de Casserres, sota la direcció de P.
Cascante i J. Piera. Finalment, també s’ha fet una excavació

Figura 2. Ubicació dels 5 jaciments estudiats per E. Sáncez (Josep
Sánchez).

83 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							
de recerca a St. Miquel de Sorba per tal de cercar una nova
interpretació del jaciment.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Les excavacions més antigues, les compreses entre 1917 i
1990, actualment, en la seva gran majoria, estan tal i com les
van deixar els directors d’excavació. Amb l’agreujant que el
pas del temps ha produït una intensa erosió i un cobriment
per part de la vegetació, sense que ningú hagi pres mesures.
Dins d’aquesta cronologia cal remarcar que el jaciment de
Can Bonells es va tapar completament.
Les excavacions dutes a terme entre 1991 i 2010 tenen una
sort diversa. Així, al Serrat dels Tres Hereus s’ha tapat en
espera de temps millors. Les de Sant Bartomeu de la Valldan,
Sta. Mª de l’Antiguitat i el Pla de les Monges s’han tapat i
s’hi ha construït al damunt. Sant Pere de Casserres ha estat
preservat conservant el traçat de la carretera de Gironella
a Casserres i ja es veurà què en depara el futur. Finalment,
Sant Miquel de Sorba està en procés d’estudi.
EL SERRAT DELS TRES HEREUS
Aquest jaciment és de llarg el més estudiat, amb 13 campanyes
d’excavació entre els anys 1995 i 2010. El jaciment es troba
situat entre els termes municipals d’Avià i de Casserres, al
marge dret del riu Llobregat, en un turó elevat de la carena
divisòria entre la riera de Clarà, al sud, i la riera de Coforb o
d’Avià. Al seu peu circula el camí tradicional de Berga cap a
Manresa i Barcelona.
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del serrat amb detector de metalls per tal de trobar peces
enterrades.
Per aquests motius, es va engegar l’any 1995 una excavació
d’urgència, per a recuperar els materials exposats a causa
de l’acció dels furtius i, alhora, determinar les dimensions i
característiques del jaciment.

Figura 4. Cercols i molí procedent del Serrat dels Tres Hereus (Jaume
Bernades).

En la planificació de la intervenció es va decidir fer deu
sondejos repartits en la plataforma del serrat. D’aquests,
només dos, la cala 1 i la cala 10, varen donar resultats positius,
aconseguint localitzar estructures acompanyades d’un seguit
d’objectes molt interessants.
L’any 1996 la campanya també va ser d’urgència. Els seus
objectius eren ampliar els sondejos delimitant els àmbits
localitzats i alhora dotar de coordenades els objectes davant
la sospita d’un abandó sobtat del poblat a causa d’un incendi.
Un altre dels objectius era intentar delimitar l’extensió del
jaciment. En aquest sentit es varen programar tres sondejos
que resultaren negatius.

Figura 3. Ubicació de les cales efectuades l’any 1995 (Jordi Guàrdia).

La història de les excavacions té els seus inicis l’any 1994,
arran dels incendis que van assolar una bona part de la
Catalunya central. Arran d’aquest fet, els vessants del Serrat
dels Tres Hereus van quedar totalment calcinats donant peu
a una important erosió que amenaçava al jaciment. A això
s’hi va unir l’activitat furtiva que va resseguir la plataforma
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Figura 5. Ubicació de les estructrues descobertes fins l’any 1996 (Martí
Grau).
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Figura 6. Metalls localitzats al Serrat dels Tres Hereus (Jaume
Bernades).

Figura 7. Ubicació de les estructrues descobertes fins l’any 1999 (Esther
Rodrigo).

L’ampliació del sondeig 1 (zona 1) va posar al descobert un
forn de pa adossat a l’àmbit 1, espai que semblava dedicat a
activitats metal·lúrgiques a causa del gran nombre d’objectes
metàl·lics que s’hi van localitzar. En aquesta zona també es
va realitzar una rasa en direcció oest amb la idea de localitzar
un possible mur de tanca del poblat per la banda oest. A la
zona 10, els resultats varen ser positius, delimitant totalment
un àmbit i parcialment un de nou.
A les conclusions de la campanya es va determinar un marc
cronològic de l’ocupació situat entre l’any 80 aC i el canvi
d’era. També es va poder constatar que la part central del
poblat estava lliure d’estructures.
Les campanyes de 1997-98 varen ser considerades com de
pont, passant d’una excavació d’urgència a una de programada,
dotada d’un projecte triennal de recerca depenent de l’Àrea
d’Arqueologia del Departament de Ciències de l’Antiguitat i
de l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
A partir de la campanya de 1999, i les següents, el Serrat
dels Tres Hereus agafa una gran ressonància a la Comarca
del Berguedà: es fan programes a la TV local, conferències,
exposicions, itinerants, etc.; el voluntariat és molt nombrós,
sobretot estudiants dels instituts de la zona.
En aquestes últimes campanyes, l’excavació creix en
superfície, la zona 1 avança cap a ponent i sud, descobrint
bona part del mur de tanca del poblat i nous àmbits. Es
crea una nova zona d’excavació al nord de la zona 1, que
s’anomenarà zona 20, localitzant-hi la porta oest del poblat.
La zona 10 creix en direcció sud, posant al descobert un nou
àmbit. Es realitzen nous sondejos al nord de la zona 10 i de
la zona 20 que resulten positius, confirmant que el poblat
creix en aquesta direcció.
Els sondejos han posat de manifest que l’abandonament
sobtat a causa d’un incendi afectà també aquesta zona del
poblat.
L’òptima conservació dels materials i la seva disposició in situ
fan que la informació que se’n pot extreure sigui excepcional:
el ventall de productes que s’han obtingut il·lustren la vida
en el poblat i les seves connexions comercials.
De moment es manté la hipòtesi que la vida en el poblat
finalitzà en el canvi d’era, però ja hi ha indicis que fan dubtar
que l’ocupació del Serrat es limiti exclusivament al segle I
aC, tal i com s’havia proposat anteriorment.

Una part dels esforços de les campanyes realitzades entre
2000 i 2003 es van encaminar a determinar l’extensió del
poblat. Per això es fan nous sondejos a la zona est i nord del
poblat, que donen resultat positiu en la cala 4 i la nova zona
4. Això, juntament amb l’extensió cap el sud de la zona 10,
dóna a entendre que el poblat ocupava el perímetre superior
del Serrat gairebé en la seva totalitat.

Figura 8. Ubicació de les estructrues descobertes fins l’any 2003 (Jordi
Principal).

A banda d’establir les dimensions del poblat del Serrat, s’han
excavat els àmbits 1, 2, 3, 7 i 8 i la porta oest amb el seu carrer
associat.

Figura 9. detall de la porta d’accés oest (Jairo Martín).
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En l’excavació de la porta oest es van posar de manifest les
dues últimes fases d’ocupació. S’hi pot observar que els murs
de la banda nord queden penjats per damunt del nivell de
circulació del segle I aC.
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de funcionament situable entre els segles VI-VIII dC, època
tardovisigoda.
L’any 2004 es va realitzar una nova campanya en la que es
procedeix exclusivament a la consolidació dels murs.
L’any 2008 es va intentar continuar els treballs, netejant el
mur de tanca del serrat de la banda oest, amb l’esperança
de la signatura d’un conveni entre la Societat d’Arqueologia
del Berguedà i els municipis que envolten el Serrat dels
Tres Hereus, a fi de poder dotar econòmicament els treballs
futurs en vista d’una museïtzació del jaciment. Tal conveni
no resultà possible.
L’any 2010, per evitar la degradació de les estructures, la
Generalitat de Catalunya va tapar el jaciment.

Figura 10. detall de la llar localitzada l’any 2003 (Jordi Principal).

En l’excavació de l’àmbit 3 va aparèixer la primera fase
d’ocupació. A la foto es pot veure una llar de foc elevada
sobre la qual es van construir els murs de l’habitació del segle
I aC.

Figura 12. aspecte que peresentava el jaciment un cop finalitzades les
tasques de cobriment (Josep Sánchez).

Figura 11. vista dels àmbits 7 i 8 (Jordi Principal).

En l’excavació dels àmbits 7 i 8, a partir del material moble
trobat, es va poder determinar que les seves estructures
dataven de l’última fase d’ocupació que, en aquest indret, va
eliminar les estructures de les dues fases anteriors.
En la campanya de desembre de 2003, i en funció dels
resultats obtinguts, es va proposar la seqüència cronològica
següent:
Hipotèticament, la primera ocupació és situable entorn del
segle VI aC, de la qual han quedat restes molt parcials en
l’àmbit 3 de la zona 1. Per manca de treballs, de moment, no
es pot generalitzar a la resta del jaciment.
La fase tardoibèrica és àmpliament detectada a tot el jaciment.
Correspondria a una forquilla cronològica hipotèticament
situada entre el 100 aC i el darrer terç del segle I aC.
La fase tardoantiga és la darrera fase d’ocupació del Serrat.
En base a l’excavació dels àmbits 7 i 8 de la zona 1, i de la
revisió de la informació procedent de la zona 4 i d’alguns
punts de la zona 10, es va fer evident l’existència d’un període
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CONCLUSIONS
A la comarca del Berguedà, tal i com es pot comprovar en
les línies anteriors, s’han portat a terme 15 excavacions en
jaciments cronològicament situats entre l’edat del ferro i
l’època romana. Traduïdes aquestes intervencions en nombre
de campanyes, serien aproximadament unes 41 campanyes.
Si considerem que les antigues obeeixen més a la voluntat
dels arqueòlegs que no pas a un pressupost fixat, tindríem
unes 30 campanyes finançades per diverses institucions, entre
les quals destaca el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya. Trenta campanyes en trenta anys dóna un bagatge
d’una cada any, dins del període esmentat. No entrarem a
discutir si són moltes o poques. Ens interessa més copsar la
influència d’aquestes actuacions sobre el territori i els seus
habitants.
- En primer lloc, si algú aliè a la comarca ens demanés de fer
alguna ruta per a veure els jaciments in situ, li hauríem de dir
que no n’hi ha cap de visitable: o bé s’hi ha fet una carretera
al damunt, o bé estan plens de runa i bardisses.
- Si algun investigador s’interessés per fer algun treball amb
els materials obtinguts en les excavacions, s’hauria d’enfrontar
a la dispersió dels materials entre diferents institucions.
- La informació que han generat aquestes intervencions
també pateix d’aquest mateix problema. Les memòries estan
repartides a les seus del Servei d’Arqueologia. Els articles de
referència també estan disseminats entre les publicacions de
jornades, col·loquis i congressos, la major part de les vegades
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exhaurits. Aquesta qüestió és particularment difícil pels
investigadors de comarques.
- No hi ha una comunicació fluïda entre els investigadors i
la gent, en molts casos s’excava d’incògnit, si no d’amagat,
o darrera una tanca. Fa la impressió que la informació
obtinguda es mou en uns cercles molt reduïts, d’especialistes.
No és intenció d’aquesta ponència assenyalar cap culpable
en particular. No seria just. Probablement el problema i la
seva solució depèn de molts actors, dels quals nosaltres en
formem part.
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EL MONESTIR
DE SANT BENET
DE BAGES
Carme Subiranas Fàbregas
Goretti Vila Fàbregas
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals S.L.

INTRODUCCIÓ
Les intervencions arqueològiques realitzades entre els anys
2001 i 2007 al monestir de Sant Benet de Bages s’inclogueren
en el marc d’actuació del Projecte de restauració del Monestir
de Sant Benet de Bages, promoguda per la Fundació Caixa de
Manresa, propietària del monestir.
EL MONESTIR PREROMÀNIC
A través de les dades arqueològiques obtingudes podem
afirmar ara, d’acord amb la documentació escrita ja existent,
que el primer assentament monàstic establert al lloc de Sant
Benet correspon al segle X i que les restes més antigues
conservades al subsòl de l’actual conjunt corresponen en
aquest moment.
No hi ha cap indici ni evidència arqueològica que permeti
interpretar l’existència d’assentaments anteriors al segle
X, hipòtesi que s’havia apuntat en alguns estudis històrics
anteriors referents a Sant Benet de Bages. La consideració
que molts monestirs dels segles IX-XI se situaren en llocs
o espais amb assentaments anteriors, d’època romana o
visigòtica, és una teoria molt habitual en la historiografia.
Tot i això, els estudis arqueològics actuals tendeixen a
desmentir aquesta afirmació, que esdevé en molts casos
buida de fonament històric i arqueològic.
Com esmenten alguns estudiosos del tema “...cap dels
cenobis que hi va haver entre els segles IX-XI al nord-est de
la Catalunya Vella, poden ser retrocedits, en el seu origen, fins
a època visigòtica, sinó que contràriament tots ells semblen
implantacions fetes de cap i de nou després de la conquesta
carolíngia... Tampoc cap dels nous bisbats o monestirs va
intentar formular una memòria històrica que es relligués al
passat premusulmà...” (RIU, 2000).
Desmentida doncs la possible vinculació de Sant Benet de
Bages amb ocupacions més antigues, cal ja fer referència
al primer cenobi benedictí que es fundà en aquest lloc.
L’existència d’un primer assentament monàstic a Sant Benet
de Bages era un fet conegut a través de les fonts escrites
existents i ja estudiades. Les primeres fonts corresponen
a l’any 950, quan Gundric i la seva esposa Ermesinda van
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permutar amb Sal·la una peça de terra coneguda amb el nom
de l’Angle, a tocar del Llobregat i a prop del Montpeità, per
unes altres que tenia a Sant Iscle. És possible que la permuta
ja estigués pensada per construir-hi el monestir (BENET,
1984).
Tot i això, la fundació del monestir no serà efectiva fins l’any
967, quan sota el patrocini i direcció del noble Sal·la, es
constituïrà definitivament la comunitat monàstica de Sant
Benet de Bages. El 28 de setembre del mateix any es redactà
l’acta de dotació del monestir i uns anys més tard, el 3 de
desembre del 972, fou consagrada l’església i es confirmaren
les dotacions de béns anteriors. Tot i això, no hi havia fins ara
cap indici arquitectònic clar i visible que permetés corroborar
aquestes fonts o intuir alguna de les característiques del
primitiu cenobi.
Com era d’esperar, les nombroses actuacions realitzades a
gran part del que és avui el conjunt monàstic permeteren
documentar algunes restes arqueològiques que corresponen,
indubtablement a construccions d’època preromànica.
Segons els treballs realitzats, sabem actualment que l’antiga
església preromànica del monestir se situava al mateix lloc
que la construïda en època tardoromànica. Només es detecta
un lleu desplaçament vers el sud de l’església romànica
respecte de la preromànica.
Els vestigis constaten l’existència d’un edifici de planta
rectangular, que s’ha d’associar sens dubte a l’antiga església
preromànica. D’aquest antic temple, foren documentats el
mur perimetral nord, situat fora dels límits septentrionals de
l’església romànica i un mur que, en direcció est-oest, podria
correspondre al mur de tancament sud de l’edifici preromànic,
que fou localitzat al subsòl del temple del segle XII.
Malgrat la localització d’aquests dos murs, que s’han de
relacionar cronològicament amb la primera fase constructiva,
no aparegué cap indici sobre la forma i tipologia de la seva
capçalera, ja que aquesta degué situar-se molt probablement
al lloc on, a finals del segle XII, fou construïda la cripta.
Per aquest motiu, és difícil interpretar la planta d’aquesta
primera església de Sant Benet i les hipòtesis sobre si hauria
constituït un edifici d’una sola nau o per contra un edifici
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amb tres naus. En aquest sentit, les dades arqueològiques són
insuficients i confuses.
Així doncs, tot i l’interès dels resultats, les dades
arqueològiques només fan possible apuntar la hipòtesi sobre
l’existència d’un edifici de planta rectangular d’orientació estoest, la capçalera del qual, tot i no haver estat documentada,
se situaria a llevant. Si considerem aquesta hipòtesi, les
seves dimensions inicials serien molt similars en amplada a
les de l’església romànica posterior. Per una altra banda és
probable que el tancament o façana de ponent de l’església
preromànica se situés exactament al mateix lloc on se situa la
façana de l’església romànica, ja que les restes documentades
de la cantonada nord-oest de l’edifici ens permeten dibuixar
la línia que seguia aquesta façana. La prolongació d’aquesta
línia sobre el plànol ens permet visualitzar que la façana de
ponent de l’antiga església se situaria al mateix lloc on s’ubica
la façana oest de l’església romànica i que és probable que
aquesta es fonamentés sobre les restes del mur anterior. Tot i
això aquest fet no ha pogut ser constatat arqueològicament.
La interpretació sobre el tancament oest de l’església
preromànica i la seva representació sobre el plànol, ens ha
permès també observar la probable relació entre les restes
de la cantonada sud-oest d’aquesta església i la base de
la torre-campanar, elements que nosaltres considerem
constructivament coetanis. Segons els estudis realitzats
no es tractaria doncs d’una torre o construcció associada a
època romana o tardoromana, tal i com indiquen alguns dels
estudis o interpretacions prèvies.
Creiem que la part baixa de la torre ha de relacionar-se amb
l’existència de l’església preromànica del segle X, el mur de
ponent de la qual s’adossaria a l’estructura d’una torre, amb
funcions o no de campanar.
A banda de la clara existència de les restes de l’antiga
església preomànica, poques són les dades i els indicis
sobre les característiques del primitiu recinte monàstic i de
les seves dependències. Durant les diverses intervencions
arqueològiques realitzades es documentaren algunes restes
d’estructures aïllades que corresponien cronològicament als
segles X-XI, però que no poden interpretar-se clarament ni
funcionalment, atesa la seva total desconnexió i el seu nivell
d’arrasament.
En realitat només es documentaren un total de dues
estructures o murs, ambdós situats a una notable distància, al
sud de l’església i sota nivells o estructures d’època romànica
o moderna. En tots dos casos es tractava de restes de murs
en direcció est-oest, d’amplada notable i construïts a base de
carreuons sense lligam aparent de calç.
Si bé no existia relació entre un i altre mur – un se situava a
l’ala de llevant i l’altre al lloc de la “infermeria”, a ponent –
per la seva direcció i alineació podria apuntar-se la hipòtesi
que aquests corresponguessin a un primitiu tancament sud
del recinte monàstic d’època preromànica. Tant per les seves
dimensions en amplada com per la inexistència d’altres
estructures que s’hi relacionessin, no podem interpretar
si podien formar part d’alguna edificació associada a les
dependències monàstiques primitives o si hipotèticament
aquests dos murs formarien part d’un tancament que a
manera de clos o muralla que delimitaria per costat sud el
primitiu recinte monàstic.
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EL MONESTIR ROMÀNIC I LES CONSTRUCCIONS
DEFENSIVES (FINALS DEL SEGLE XII – SEGLE
XIV )
El nou recinte monàstic, bastit entre finals del segle XII i
principis del segle XIII, es configurà ja segons la típica
disposició monàstica d’època romànica, amb l’església situada
al nord i un claustre adossat, a l’entorn del qual es disposaven
les diferents dependències (el dormitori, la sala capitular, el
refectori, la cuina...).
Els edificis que conformaven aquest recinte foren construïts
de nova planta. Segons s’entreveu de les dades arqueològiques,
qualssevol de les construccions antigues fou enderrocada per
a l’edificació del nou monestir.
Els estudis realitzats han permès identificar restes d’aquesta
època tant en el subsòl d’algunes zones com en la complexa
arquitectura actual dels recintes a l’entorn del claustre, on
malgrat les reformes d’època moderna, s’identifiquen encara
les traces dels murs més antics, bastis en època romànica.
Així, durant les excavacions arqueològiques realitzades a
l’ala de llevant (on no es conserva actualment cap edificació
dempeus) es constatà l’existència de restes dels antics murs
de la possible sala capitular d’època romànica, concretament
del murs de tancament oest i est, així com restes de tres
arrencaments que indicaven l’existència d’una antiga sala o
edifici coronat per sengles arcades. Aquestes restes murals
es relacionaven amb un petit nivell d’ús cronològicament
associat al segle XIII, per la qual cosa és indubtable l’existència
d’una edificació medieval en aquest lloc que, si ens atenem a
la disposició i ordenació dels monestirs benedictins, podria
relacionar-se amb l’antiga sala capitular.
L’existència, però, d’aquest edifici romànic a l’ala de llevant
fou relativament curta, fet que es constata tant per les dades
arqueològiques com per algunes notícies documentals. En
aquest sentit, les fonts assenyalen puntualment que a la
segona meitat del segle XIV, quan ja s’iniciava el declivi
del monestir, la sala capitular es trobava enrunada, fet que
corroborarien les dades arqueològiques. L’excavació en
aquesta zona ha posat de manifest la inexistència de restes
i/o estratigrafia associada als segles XIV i XV. No serà fins
al segle XVI i essencialment als segles XVII-XVIII quan es
tornaran a reconstruir les edificacions d’aquesta zona.
Pel que fa a les altres dependències monàstiques que se
situaven a l’entorn del claustre, i malgrat que en aquests
llocs les actuacions al subsòl van ser parcials i relativament
superficials, l’anàlisi de paraments dels edificis existents n’ha
proporcionat dades interessants. Es constata la conservació
de gran part del mur romànic que separava aquesta ala del
claustre, de l’edifici possiblement destinat a menjador dels
monjos i la posterior remodelació i recreixement d’aquest
edifici en època moderna.
Quant a les edificacions situades al costat de l’ala de
ponent del claustre, les reformes modernes emmascararen
notablement la fesomia romànica d’aquesta ala, però la seva
segura existència es denota per la tipologia constructiva
i pels paraments d’alguns dels seus murs. Així mateix, en
aquest lloc es constatà l’existència d’un pis superior ja en
època romànica, evidenciat per la localització d’una antiga
porta i unes escales de cargol, reformades en època moderna
i anul·lades posteriorment. Aquesta porta se situa a l’extrem
sud-oest del mur, que separa l’ala de ponent de la galeria
del claustre. Tot i això, no ha estat possible interpretar on
se situava el nivell de circulació d’aquest pis superior, ja que
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les modificacions del segle XIX reformaren totalment les
plantes superiors de les antigues dependències. Respecte de
l’existència d’un pis o sobreclaustre, s’ha pogut constatar que,
a més d’existir el de l’ala de ponent, s’hauria construït també
un pis superior a l’ala nord, zona on se situa l’església. En
aquest lloc es constatà també l’existència d’una antiga porta
romànica que, des de la torre campanar, hauria comunicat
amb unes dependències superiors situades sobre la galeria
nord del claustre.
El conjunt construït, doncs, a finals del segle XII presentaria
ja la forma i fesomia característiques de l’època, amb una
església de nova construcció amb planta i estil clarament
associat al romànic tardà i en la qual s’hi afegia una cripta
bastida i ornamentada també amb elements de l’època.
L’existència d’aquesta cripta, fins ara desconeguda i oculta
rere les reformes d’època barroca, fou descoberta durant les
excavacions i les obres de restauració de l’església i ha estat
un dels elements d’especial interès en la recuperació del
conjunt monàstic de Sant Benet de Bages.
És també en aquest moment, amb la construcció de la
nova església, quan es degué integrar i aprofitar com a
fonamentació, la base de l’antiga torre situada al costat oest.
Aquesta antiga edificació fou reaixecada també en estil
romànic i reconvertida en el campanar de l’església. Al costat
sud d’aquesta es construïren les diferents dependències
romàniques, organitzades a l’entorn d’un claustre, format per
quatre galeries porxades amb arcuacions.
Però paral·lelament a la construcció del clos monàstic,
es construïren pocs anys més tard altres edificacions i
també elements defensius, aquests últims exempts de les
construccions pròpiament monàstiques, però que foren els
precedents de la posterior edificació de la línia de muralla
que encerclava el recinte. La documentació al sector oest
d’un edifici quadrangular on es documentaven diverses
espitlleres als murs i al qual s’adossava la línia de muralla de
ponent, construïda a finals del segle XIII, semblen indicar la
presència d’alguna torre de defensa o vigilància a l’entorn del
recinte d’època romànica.
Poc temps després, entre finals del segle XIII i principis
del segle XIV, el monestir romànic fou encerclat per un les
línies de muralla que protegien i definien alhora els límits del
recinte monàstic.
Per les dades arqueològiques sabem ara que en aquesta fase
existien les línies de muralla que tancaven el recinte pel
costat oest, sud i est. Desconeixem amb certesa l’existència i
situació d’una línia de muralla al costat nord, ja que les dades
arqueològiques respecte aquesta són més que imprecises.
Tot i això, cal suposar-ne l’existència, si tenim en compte la
presència de murs de muralla a ponent, a llevant i a migdia.
La definició d’aquesta línia de muralla degué implicar
immediatament la construcció i aparició de la gran sala
gòtica – coneguda avui com a celler – que se situava en
l’espai creat entre la línia de tancament de les dependències
de migdia i la línia de tancament sud de la nova muralla.
L’existència d’aquest espai permeté configurar, en un moment
indeterminat de la segona meitat del segle XIV, una sala
d’enormes dimensions, coronada per sengles arcs apuntats
i que tal com s’ha constatat a través de les excavacions
arqueològiques, s’estenia originàriament d’oest a est al llarg
de tot el costat sud del recinte. La gran sala gòtica també
era delimitada a ponent i a llevant pels murs de les noves
muralles, quedant així tot el recinte medieval perfectament
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delimitat i definit. Així mateix, pel costat sud-est, la sala
podia comunicar-se a través d’una porta a la planta baixa,
amb una torre quadrada adossada a la muralla, però de
construcció coetània a la línia de fortificació.
A partir de tots els elements estudiats – arquitectura
conservada i restes del subsòl - la configuració del monestir
entre finals del segle XII i el segle XIV, respon essencialment
a la tipologia i característiques dels conjunts monàstics
d’època medieval, amb unes dependències situades al sud
de l’església, que es disposaven de forma organitzada a
l’entorn de les quatre galeries d’un claustre quadrangular.
Progressivament, aquest conjunt d’edificacions pròpiament
monàstiques, foren protegides i encerclades, almenys per tres
costats, per línies i estructures de fortificació que definien
clarament els límits del recinte i permetien també protegir-lo.
L’espai existent entre les dependències pròpiament dites i la
línia de fortificació fou aprofitat per crear noves edificacions,
la més important de les quals, per la seva grandesa i
monumentalitat, fou la coneguda sala gòtica. Desconeixem
les funcions originals d’aquesta sala, ja que no es conservava
estratigrafia anterior al segle XVI. Sí que sabem, però, que el
seu ús com a celler correspon a època moderna – a partir del
segle XVI -, moment que coincideix amb l’inici de les grans
reformes a la sala i al monestir en general.
LA TRANSFORMACIÓ DEL MONESTIR MEDIEVAL.
EL CREIXEMENT I LES NOVES CONSTRUCCIONS
MODERNES (SEGLES XVI-XVIII)
Després d’un llarg període de decadència, iniciat a finals del
segle XIV i que es mantingué fins a la segona meitat del
segle XVI, el conjunt monàstic fou objecte d’un important
procés de recuperació econòmica que es reflectí també en
la construcció de nous edificis a l’entorn de les antigues
dependències romàniques i la transformació-reconstrucció
de molts dels antics edificis medievals.
Els edificis medievals construïts entre finals del segle XII i
el segle XIV degueren deteriorar-se progressivament a causa
de la manca de manteniment, la falta de mitjans econòmics
i la deixadesa dels abats d’aquest període. Malgrat la
inexistència d’evidències específiques respecte aquests fets,
les dades arqueològiques semblen indicar la manca de grans
construccions associades a aquest període, situació que es
mantingué fins a la segona meitat del segle XVI. Tot i això,
l’arqueologia evidencia una mínima però contínua existència
d’actuacions de caire menor, potser més relacionades amb
el manteniment o les reparacions, més que a reformes
importants.
No serà fins els anys 1554 - 1576, durant l’abadiat de Pere
Frigola, quan es produïrà una nova i important represa de
l’activitat constructiva que implicarà l’arranjament d’antigues
edificacions, però també la construcció d’edificis de nova
planta. Corresponen a aquest moment les reformes de les
antigues dependències romàniques a l’entorn del claustre, el
nou sobreclaustre, l’annexió d’un nou cos d’edificis al costat
de ponent i la construcció del Palau de l’Abat – conegut avui
com el Palauet de l’Abat -, adossat al costat sud-oest de les
dependències romàniques de ponent. La cronologia d’aquest
edifici ha pogut replantejar-se a partir de les excavacions
arqueològiques que s’hi realitzaren constatant, a partir de
l’estratigrafia, que, contràriament al que s’havia afirmat fina
ara, l’edifici no correspon a una construcció del segle XIV
sinó a la fase de reformes de la segona meitat del segle XVI,
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associades a l’abat Pere Frigola.
Malgrat la fesomia gòtica del Palauet de l’Abat, la construcció
del qual els estudis existents situaven als segles XIV o XV,
existeixen paral·lels d’edificis d’aquest tipus, construïts en
estil gòtic a finals del segle XVI.
Aquest és el cas per exemple de l’edifici del Palau de l’Abat del
monestir de Santa Maria de Vilabertran, el qual els darrers
estudis arqueològics realitzats situen com una construcció
del segle XVI. No és per tant estrany situar aquest tipus de
construccions en una època tan tardana: “...una aproximació
a l’arquitectura del XVI a Catalunya, que vulgui considerar
els fets en el seu conjunt, haurà de constatar que la major part
de l’activitat constructiva fins al darrer terç de la centúria
es resol en edificis fonamentalment gòtics...” (GARRIGA,
1986).
També correspon a aquest moment la construcció de
l’edifici de la “Infermeria”, un edifici també considerat
fins ara d’origen medieval però la construcció del qual, les
excavacions i estudis efectuats, permeten situar al segle XVI.
Finalment cal situar també dins aquesta gran fase de canvis,
la reforma de la gran sala gòtica. És en aquest moment
quan es duen a terme les primeres divisions internes de
la sala, moment a partir del qual perdé part de la seva
unitat i grandiositat inicial. També se n’inicià al segle
XVI la funcionalitat com a celler, funció que es consolidà
definitivament el segle XVII.
Totes aquestes construccions seran en realitat el preludi d’una
reforma molt més important que afectarà tot el conjunt,
adaptant les antigues construccions a l’estil i necessitats
de l’època i construint noves edificacions que responien
als requeriments i al fort creixement que experimentà el
monestir al llarg dels segles XVII i XVIII.
A partir de l’any 1593, l’annexió del monestir de Sant Benet
al de Santa Maria de Montserrat suposà l’inici d’una gran
reforma arquitectònica que canvià notablement la fesomia de
l’antic conjunt romànic, amb la incorporació de nous edificis
que s’anaren annexant gradualment al costat oest i sud del
clos inicial i definien un perímetre monàstic, de dimensions
bastant més grans.
Entre moltes de les reformes efectuades al segle XVII, sota
el patrocini del monestir de Montserrat, es dugué a terme la
reforma de l’església i de la cripta, afectades notablement per
un incendi, la construcció d’un nou Palau de l’Abat, la creació
del Pati de la Creu, la reforma dels paviments de les galeries
del claustre, l’edificació de les noves dependències de migdia
o la construcció d’un nou edifici a l’ala de llevant. Respecte
dels antics edificis medievals, es produïren canvis notables
respecte a les línies de muralla, gran part de les quals foren
parcialment enderrocades i amortitzades sota potents nivells
de reompliment. Les dependències monàstiques primitives,
ja reformades al segle XVI, es mantingueren amb algunes
reformes puntuals, però deixaren de ser essencials, ja que
moltes de les funcions es desplaçaren a les edificacions de
nova planta.
El període de creixement experimentat al llarg del segle
XVII continuà també al segle XVIII, moment en el qual
es construïren edificis com la nova ala de ponent i el nou
mur de tancament oest del recinte, el nou edifici de llevant
i una nova ala meridional, annexada a l’edifici de migdia
que s’havia construït al segle XVII. Corresponen també a
aquest moment la pavimentació de còdols del Pati de la
Creu, la construcció de la gran cisterna al costat sud-oest o
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la transformació del celler.
El nou projecte constructiu i de recuperació contemplà
també la necessitat d’adequar i regularitzar la difícil orografia
de l’antic recinte medieval, que es creà en una zona on els
importants desnivells de nord a sud i d’oest a est representaven
considerables diferències de cota i notables dificultats de
comunicació. Així, les excavacions arqueològiques posaren
de manifest que, malgrat la regularitat del terreny on se
situen l’església i el claustre, ubicats al punt més alt d’un
petit promontori, la resta de dependències d’època medieval
s’adaptaven als desnivells existents a l’est, a l’oest i a migdia,
creant una diferència de cotes força notables i de dificultosa
circulació. Aquest fet ha estat constatat en el subsòl de gairebé
totes les zones excavades, excepte a la zona de l’església i la
meitat nord del monestir. En tots aquests llocs es documentà
l’existència de grans nivells de terra funcionalment dedicats
a reomplir i terraplenar les zones oest, est i sud, per tal
d’aconseguir una certa igualtat de circulació en tot l’espai
ocupat pel recinte monàstic.
La nova cota on se situaven els nivells de circulació de
gran part del monestir i les noves construccions d’aquest
moment implicaren també el canvi en molts dels edificis,
amb l’obertura de noves portes, el tapiat d’altres, la reducció
i eliminació de part de la sala del celler o el canvi d’alguns
circuits de comunicació entre els diversos espais.
L’ABANDONAMENT DEL SEGLE XIX I LA
RECUPERACIÓ DEL CONJUNT COM A PROPIETAT
PRIVADA (SEGLE XX). 1
Culminat ja el seu màxim creixement al segle XVIII, els
esdeveniments històrics del segle XIX representaren pel
monestir de Sant Benet, com per a tants d’altres monestirs
de Catalunya, un punt i a part en la seva història, en la
qual fou determinant la pèrdua definitiva de la seva funció
religiosa i la condició de monestir.
Segons el Reial Decret del 19 de febrer de 1836, s’inicià
la coneguda “desamortització de Mendizábal” que afectà els
béns del clergat regular i que tornava a la condició de béns
lliures els béns que pertanyien a l’església.
A partir d’aquests fets i a causa de l’abandonament del
monestir per part de la comunitat, es produïren de forma
immediata importants saquejos a conseqüència dels quals
desaparegué gran part del mobiliari i d’altres peces de valor.
A partir de 1845 es féu càrrec del monestir Antoni Blaha,
que el va comprar a l’Estat. La mala situació econòmica
d’Antoni Blaha va propiciar que el monestir es mantingués
en un estat d’abandó i fins i tot que part del seu conjunt fos
posat a la venda per fer front a la situació del propietari.
Algunes fonts de l’època fan esment de la lamentable situació
del monestir en aquest moment (BARRAQUER, 1893).
Arquitectònicament aquesta situació fou determinant
en la degradació i enderroc dels edificis monàstics que
passaren un llarg temps sense manteniment ni reparacions,
configurant un conjunt degradat i arruïnat, molt diferent
al que havia estat només uns anys abans. Aquest estat pot
encara observar-se en algunes de les fotografies de principis
del segle XX, abans de la restauració de Puig i Cadafalch, on
poden veure’s alguns edificis parcialment enderrocats, sense
teulades ni sostre.
1 Totes les referències històriques corresponents a les reformes realidades
el segle XX han estat extretes del Pla Director del monestir de Sant Benet de
Bages. Caixa de Manresa (2001).
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Després de la infortunada empremta del segle XIX, l’any
1908, Elisa Carbó, mare del pintor Ramon Casas, comprà
el conjunt i n’encarregà la restauració a l’arquitecte J. Puig i
Cadafalch. Sota un altre projecte, d’objectius diferents als de
l’arquitectura monàstica, el monestir es veié immers en una
nova transformació, els principals objectius de la qual eren la
recuperació de l’estètica romànica i la seva conversió en una
segona residència o casa d’estiueig.
L’empremta d’aquesta restauració fou notable en el conjunt
històric, malgrat que en el seu moment fou considerada una
obra menor per la mateixa família Casas. La documentació
conservada de Puig i Cadafalch i l’estudi actual de l’edifici
evidencien actuacions contundents com la remodelació de
les façanes del Pati de la Creu, reconstruint antics merlets
i afegint-ne de nous, l’enderroc de l’edifici barroc de llevant
o la implantació de les finestres copiades de la façana del
Palauet, que es reproduïren en d’altres llosc del monestir.2
Totes aquestes actuacions van fer-se efectives amb moltes
d’altres, que en alguns casos afegien edificacions que
copiaven l’estil romànic o integraven elements d’aquesta
època procedents d’altres llocs.
La voluntat de Puig i Cadafalch se centrà, segons pot
interpretar-se a partir de la observació de gran part dels
edificis on actuà, en la recuperació de la imatge romànica
del conjunt, que segons la seva concepció requeria de la
restauració d’edificis conservats d’aquesta època, però
també de l’annexió d’altres elements o construccions que
en copiessin l’estil, per tal de donar al conjunt monàstic la
imatge dels seus orígens.
El procés de reformes és extens i impossible de detallar en el
present article, però per les dades escrites existents, que pel
que fa a això esmenten el gran nombre d’enderrocs i d’obres
realitzades, podem fer-nos una idea de la transformació
soferta i de la complexitat de les obres de recuperació que
s’hi dugueren a terme. El procés finalitzà l’any 1961.
LA NECRÒPOLIS DEL MONESTIR
Ateses les limitacions del present article i les dimensions dels
estudis arqueològics que s’han dut a terme a Sant Benet de
Bages, no ens és possible estendre’ns en la descripció dels
resultats obtinguts de l’estudi de la necròpolis de Sant Benet
de Bages. El conjunt, format per un total de 442 tombes
abraça una cronologia continuada d’enterrament des del segle
X (moment de fundació del monestir) fins al segle XIX i ha
permès realitzar un estudi acurat i exhaustiu sobre tipologies de
tombes, característiques dels enterraments, causes de la mort,
etc., al llarg dels deu segles de pervivència de la necròpolis.
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FIGURES

Figura 1. Vista del mur de tancament nord de l’antiga església prerománica
descobert durant les excavacions a la necròpolis.

Figura 4. Vista general de les restes de les edificacions modernes (segle
XVII) existents al subsòl del pati de ponent.

Figura 2. Vista general de l’excavació a la zona de llevant, amb les restes
dels edificis medievals i moderns.

Figura 3. Vista del tram de muralla descobert al pati de ponent, durant les
excavacions arqueològiques.

93 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							

/ actes

L’ESQUERDA DE RODA,
OSONA.
UN PROJECTE VINCULAT
AL TERRITORI
Imma Ollich i Castanyer¹²,
Montserrat de Rocafiguera i Espona²
¹ Universitat de Barcelona
² Fundació Privada l’Esquerda

Precedents: el jaciment, situació i cronologia
L’Esquerda de Roda, un jaciment arqueològic en el qual
s’hi està treballant de manera continuada des de l’any 1977
fins avui, per part d’un equip de la Universitat de Barcelona,
presenta unes característiques especials de vinculació al
territori que han possibilitat una organització entorn d’un
projecte global basat en tres eixos: la recerca, la difusió del
coneixement i la interpretació històrica.

Figura 1. L’Esquerda, vista aèria de la península envoltada pel riu Ter.

El jaciment de l’Esquerda està situat a la comarca d’Osona, al
municipi de les Masies de Roda, a tocar de la vila de Roda
de Ter. Aprofita el gran meandre de 12 ha que fa el riu Ter
abans d’entrar a les Guilleries per dirigir-se cap al mar. La seva
peculiar situació al nord-est de la plana de Vic, li atorga unes
característiques estratègiques que van ser aprofitades des de
temps antics. L’estratigrafia arqueològica confirma una ocupació humana des del bronze final (segle VIII aC), que continua
al llarg del món ibèric (segles V aC - I aC), fins a un assentament visigòtic i carolingi (segles V-IX dC), que donarà pas al
poblat medieval (s. X-XIV). Es tracta, doncs, d’un espai ocupat
al llarg del temps, amb una relació intrínseca amb el territori i
els seus recursos.
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- Situació geogràfica, coordenades: E(X) 433150, N(Y)
4647210 (ED 50 UTM 31N, Institut Cartogràfic de
Catalunya). 484 metres d’alçada sobre el nivell de mar.
- Tipus de jaciment: poblat fortificat (òppidum).
- Cronologia: bronze final, ibèric i medieval (segles VIII aCXIV dC).
- Règim jurídic: declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès
Nacional), categoria Zona Arqueològica el 18 de juliol del
2006 (DOGC 4738, 11/10/2006). Titularitat municipal.
- Campanyes realitzades: 1977-2010
- Direcció arqueològica: Imma Ollich, Montserrat de
Rocafiguera, Oriol Amblàs.
- Equip permanent: Maria Ocaña, Fina Blancafort, Carme
Cubero, Joan S. Mestres, David Serrat, Carme Goula,
Antònia Díaz, Àlex Valenzuela, Daniel Robles, M. Àngels
Pujol, Albert Pratdesaba
- Fonts de finançament: Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Generalitat de Catalunya; DGICYTMinisterio de Educación y Ciencia; Ajuntament de Roda de
Ter. Altres fonts de finançament privades.
- Gestió: Fundació Privada l’Esquerda.
El projecte: recerca, dif usió i interpretació
Les excavacions arqueològiques programades a l’Esquerda
són a l’origen d’un projecte global que s’ha anat desenvolupant
al llarg dels anys. A mesura que les excavacions anaven
proporcionant dades i material, aviat es va fer palesa la
necessitat de difondre tot aquest coneixement, alhora que
calia arribar a una interpretació històrica.
La recerca es va organitzar entorn del taller-laboratori, un espai
cedit per l’Ajuntament de Roda de Ter. La difusió, a diversos
nivells, va portar a crear l’any 1988 el Museu Arqueològic de
l’’Esquerda, també municipal. La interpretació històrica es
fa conjuntament, entre els diversos membres i especialistes
de l’equip. La gestió de tot plegat es porta a través de la
Fundació Privada l’Esquerda, que compta amb diverses fonts
de finançament, detallades a la fitxa tècnica.
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Figura 2. Organigrama dels treballs a l’Esquerda.

La recerca
En els seus projectes, l’equip de l’Esquerda dóna prioritat
absoluta a la recerca, és a dir a la generació de coneixement.
La informació primera, doncs, ve donada per les excavacions
arqueològiques que han permès d’una banda, descobrir les
estructures d’una àmplia àrea urbanística visitable; i de
l’altra han proporcionat un volum important de material
arqueològic que, un cop estudiat i catalogat, passa a formar
part del fons museístic exposable.
Un aspecte específic de la recerca és la metodologia, en
concret la metodologia arqueològica, entesa com a referència
científica a partir de la qual es basa qualsevol hipòtesi
posterior. Per això l’Esquerda ha primat sempre l’aplicació
de noves tecnologies, moltes d’elles experimentades per
primer cop al jaciment. A partir del 1990 es va iniciar una
nova línia associada a l’anterior: l’arqueologia experimental
aplicada a l’agricultura, la construcció i la metal·lúrgia en
temps medievals i antics.
Les excavacions arqueològiques (àrea ibèrica – àrea
medieval)
El lloc de L’Esquerda era conegut des de sempre per la
gent de la vila de Roda de Ter. De fet, les fotografies més
antigues conservades mostren només un turó ple de runes
i de vegetació, al capdamunt del qual s’aixecava una paret
de factura romànica, amb dues finestres obertes cap el
sud, que molta gent confonia amb el mur d’un castell. Ja a
començaments del segle XX alguns aficionats van realitzar
neteges rebaixant l’entorn d’aquesta paret, fent aparèixer la
necròpolis i la planta d’una església, identificada com a Sant
Pere de Roda. Cap als anys 20 del segle passat, l’arquitecte
Josep M. Pericas va realitzar una primera planta del jaciment,
marcant-hi les restes visibles aleshores. Les següents
actuacions arqueològiques van ser a les dècades 1960-1970,
a càrrec de la Unió Excursionista de Roda, que va impedir
així que en lloc s’hi construís la nova fàbrica que havia de
substituir la fàbrica de Salou, inundada per la construcció del
pantà de Sau. A partir del 1977, un equip de la Universitat
de Barcelona es va fer càrrec de les excavacions, amb la
col·laboració d’alguns membres de la Unió Excursionista de
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Roda de Ter (UER).1
En aquest primer moment, es comença la intervenció
programada al sector medieval, en concret la zona de la
necròpolis i del poblat entorn de l’església. Paral·lelament,
s’efectuen cales de prospecció ran de muralla, per tal de
comprovar i localitzar el possible assentament ibèric. A
partir del 1982 i fins avui dia, cada estiu s’organitza una doble
campanya d’excavacions: a l’àrea ibèrica i a l’àrea medieval.
Fins el 2010, s’han dut a terme 34 campanyes programades,
sense comptar d’altres intervencions preventives a llocs
puntuals.
Les campanyes han servit per aportar una nova visió sobre
l’Esquerda: de bon primer, s’ha comprovat que l’antic
assentament és molt més gran del que es pensava inicialment,
i ocupa tot el meandre envoltat pel Ter, unes 12 Ha, fins
arribar al riu. Pel que sembla, va tenir un gran creixement en
el període ibèric ple (s. V-III aC), moment en què els ausetans
construeixen una muralla que tanca l’accés pel nord, formant
un oppidum o ciutadella fortificada. També podem confirmar
que el jaciment de l’Esquerda és amb certesa l’antiga “Rota
civitas”, citada pels documents carolingis i on va tenir lloc la
revolta d’Aissó al segle IX.2 Com a línies de recerca noves
podem esmentar les sitges datades en època visigòtica, i el
nivell superior de la necròpolis amb enterraments múltiples,
possiblement afectats per les pestes medievals.
La metodologia
El mètode emprat en una excavació arqueològica és bàsic
per a la obtenció d’una informació fiable. Per aquesta raó, a
l’Esquerda s’ha intentat sempre buscar sistemes correctes per
treballar les dades arqueològiques, des del treball de camp fins
la catalogació del material i les analítiques de laboratori.
El jaciment de l’Esquerda ha servit des de sempre per
provar noves metodologies, tant en els processos anteriors
a l’excavació (com ara les prospeccions elèctriques i el georadar)3, com durant el propi treball de camp d’obtenció
de dades (adaptació dels mètodes Laplace i Harris; nous
sistemes de planimetria i registre informàtic directe amb
l’EstacióTotal4), com en les analítiques posteriors (anàlisi
d’oligoelements, paleomagnetisme termoremanent5).
Un cop finalitzada la campanya d’excavacions i sempre que
és possible, es realitzen sistemàticament d’altres anàlisis
i estudis: datació per Radiocarboni, paleocarpologia,
1 L’excavació es va incloure en el programa del Departament d’Història Medieval de la UB, sota la direcció d’Imma Ollich i Castanyer i Dolors Buxó i
Ausió, a qui va substituir Montserrat de Rocafiguera i Espona a partir del
1988; el 2008, Oriol Amblàs i Novellas es va afegir a l’equip de direcció actual.
Voldriem fer constar l’ajut i col·laboració d’alguns membres de l’equip de la
UER, en particular Sebastià Raurell, Miquel Aragonès (+), Ramon Coma (+),
i Ramon Solé (+), sense els quals l’excavació no hagués tirat endavant. I
també la presència i col·laboració constant de Maria Ocaña i Subirana, actual
directora del Museu Arqueològic de l’Esquerda.
2 Annales Regni Francorum, p. 170, cf. ORDEIG, R. (1981). Els orígens històrics de Vic, segles VIII-X. Vic: Osona a la Butxaca, 1, p.22-23.
3 Agraïm la col·laboració d’Alfred Mauri per les primeres prospeccions elèctriques realitzades a l’Esquerda, i de Roger Sala per les prospeccions actuals
amb geo-radar.
4 A més de l’Alfred Mauri, cal agrair la dedicació i l’esforç d’en Daniel Robles i
de l’Albert Pratdesaba en la planimetria i registre amb Estació Total.
5 L’anàlisi d’oligoelements com a indicador de dieta alimentària realitzada en
els ossos humans procedents de l’Esquerda, va ser una novetat en el seu
moment, i va formar part d’un estudi dut a terme per Carles Lalueza i Alejandro Pérez-Pérez, a qui agraïm el seu treball. Recentment, s’està treballant en
la datació de murs a partir del paleomagnetisme termoremanent, estudi dut a
terme per Elisabet Beamud i Miriam Gómez-Paccard del CSIC.
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antracologia, sedimentologia, arqueozoologia, antropologia
física, anàlisi de fitòlits, entre d’altres.
En els darrers anys, la recerca s’ha centrat molt en l’estudi
paleocarpològic, dels sediments i restes carbonitzades,
de petrologia aplicada a les ceràmiques grises de cuita
reductora, analítiques arqueometal·lúrgiques, arqueometria,
que han portat a terme membres especialitzats de l’equip de
l’Esquerda com a tema d’estudi de final de carrera6.
L’arqueologia experimental
La interpretació d’una estructura com a graner medieval
a partir del sediment interior cremat, i la identificació de
les espècies cerealístiques que contenia, va comportar un
nou enfocament en la línia de recerca de l’Esquerda. Es va
plantejar la possibilitat de verificar les hipòtesis, a base de
conrear cereals semblants, i fins i tot de construir el graner a
escala real. La integració en l’equip de recerca de l’Esquerda
del Dr. Peter J. Reynolds, director del centre anglès Butser
Ancient Fam, va ser el punt clau a partir del qual es va
organitzar i treballar amb el nou projecte7. Se’n poden
veure els resultats a l’ÀREA, espai destinat exclusivament
a l’arqueologia experimental situat davant el jaciment8. Es
treballa sobretot en tres línies d’experimentació: agricultura i
emmagatzematge, construcció i metal·lúrgia.
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imprescindibles per interpretar el passat.
Aquest Museu Arqueològic és el que ha funcionat fins avui
dia. Poc a poc s’ha anat formant com a entitat i ha esdevingut
una institució dinamitzadora de la cultura a Roda de Ter i a
Osona. A part de les tasques de documentació i catalogació
pròpies9, des del museu s’han organitzat exposicions
temporals, cicles de conferències, i una col·lecció pròpia de
publicacions (Berikars).
Actualment es treballa en la construcció del nou Museu de
l’Esquerda. El seu emplaçament és molt proper al jaciment,
a l’edifici de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. Fins al
moment s’ha realitzat el projecte arquitectònic i museològic.
Actualment s’estan realitzant les obres de rehabilitació de
l’edifici, i es redacta el projecte museogràfic10. Es preveu que
el 2014 el nou museu estigui en ple funcionament.

La difusió del coneixement
Des dels seus orígens, el projecte de l’Esquerda s’ha entès
com a un projecte vinculat al territori i a la gent. Així doncs,
sempre s’ha tingut un especial interès a difondre i a explicar
no sols els resultats sinó fins i tot els propis projectes de
recerca. Es pretén que els destinataris d’aquesta activitat
siguin la societat sencera, per aquest motiu es porten a terme
activitats de difusió general, especialitzada i de docència en
tots els àmbits.
El Museu Arqueològic de l’Esquerda
El Museu va ser inaugurat el 24 de setembre de 1988, en un
petit local al centre de la vila de Roda, amb dos objectius
prioritaris. El primer, era afavorir precisament la vinculació
de l’arqueologia al territori. Des de l’Equip de l’Esquerda
es va creure molt important mantenir i explicar els resultats
de la recerca en el propi municipi. La iniciativa va ser molt
ben acollida per l’Ajuntament de Roda de Ter, que va
proporcionar el local i en va finançar les despeses. L’Equip
de l’Esquerda hi va posar el projecte, el disseny i va ser
l’encarregat d’executar-lo.
El segon objectiu era difondre el missatge que el material
arqueològic no és tan important per ell mateix, sinó per la
informació històrica que explica. Aquesta idea, ara molt
estesa, però aleshores poc vista, ens va portar a dissenyar
una exposició sense vitrines, amb el material acompanyat
sempre d’una interpretació històrica, i on tanta importància
hi tenien les peces grans, estèticament interessants, com el
material de construcció, les llavors, els carbons i altres peces
6 Cf. més endavant: Beca d’Arqueologia Josep M. Portús, convocada per la
Fundació Privada l’Esquerda.
7 Fins a l’actualitat, s’han dut a terme 5 projectes, que compten amb l’aprovació
i el finançament de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica,
del Ministerio de Educación y Ciencia: PB90-0430, PB94-0842, PB98-1241,
HUM2004-5280/HIST, HAR2008-00871/HIST (en curs fins el 2011).
8 Els terrenys han estat cedits per l’Ajuntament de Roda de Ter, per al seu ús
exclusiu de recerca en arqueologia experimental.
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Figures 3 i 4: Interior de l’actual Museu Arqueològic de l’Esquerda, i
projecte del nou.

La difusió
Una de les activitats més importants que desenvolupa el
museu i l’equip d’excavacions de l’Esquerda és la difusió, que
es fa a nivell general i a nivell especialitzat.
Pel que fa a la difusió general, a l’Esquerda es porten a
terme de manera sistemàtica un seguit d’activitats. Des
9 L’any 2008 el museu va ser visitat per 3240 persones, entre
públic individual i grups.
10 El dia 22 d’abril del 2010 el Ministerio de Fomento va destinar una partida
de 1.013.759,62€ amb càrrec als fons de l’1% Cultural generat per la contractació d’obra pública, per a la construcció del nou museu.
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del 1995 s’organitza anualment un cicle de conferències,
de temàtiques afins a l’arqueologia, en les quals s’intenta
sempre vincular l’arqueologia a la realitat de cada moment11.
Es realitzen també jornades de Portes Obertes i visites
comentades orientades a públic familiar i a públic general.
Darrerament s’està fomentant la creació de l’associació Amics
de l’Esquerda, i el museu s’ha introduït a les xarxes socials com
el Facebook. Com a entitat, l’Esquerda s’ha vinculat a diferents
organitzacions de caràcter arqueològic, per exemple, la Ruta
dels Ibers, i també de caràcter turístic d’àmbit comarcal.
A l’Esquerda es té una especial cura amb la difusió
especialitzada. Cal destacar l’interès en la publicació de
resultats a revistes científiques i en simposis i congresos, a
part de les edicions pròpies. Cal destacar en aquest sentit
la formació d’investigadors i l’obtenció de resultats gràcies
a la Beca d’Arqueologia Josep M. Portús, que en 4 edicions ha
aconseguit promocionar 4 treballs de recerca, actualment en
curs de publicació.
La docència
Des dels seus inicis l’Esquerda té vocació d’escola
d’arqueologia. Per això, des de sempre, en la configuració
dels equips per a les campanyes d’excavació s’ha reservat
unes places per a estudiants universitaris dels primers cursos,
per tal de donar-los una oportunitat d’aprenentatge real i
pràctic.
A més, a l’Esquerda s’hi desenvolupen dos cursos de caràcter
universitari. Des del 1996 s’hi han dut a terme 14 edicions del
curs Arqueologia: Excavació i Experimentació arqueològica, en
el marc de la Universitat d’Estiu de Vic. Així mateix, des de
l’any 2002 s’hi imparteix l’assignatura Arqueologia Medieval
de Camp, de 6 crèdits, de la Universitat de Barcelona. A més,
el jaciment és obert a visites pràctiques i altres activitats de
formació universitària.
El Museu de l’Esquerda també ha desenvolupat un programa
de docència escolar, dedicat a tots els cicles, però especialment
al cicle superior de Primària i al primer cicle d’ESO. Des
del Museu s’han editat dos quaderns didàctics que permeten
treballar tant al jaciment com a l’escola diferents àmbits de
l’arqueologia i de l’arqueologia experimental. Cal dir que
aquestes activitats tenen molt bona acollida entre les escoles,
no sols de la comarca, sinó de tot Catalunya.
La interpretació històrica
A l’Esquerda entenem que la interpretació històrica és
l’objectiu primordial i la raó de ser de qualsevol projecte de
recerca arqueològica. Els més de trenta anys d’excavacions
a l’assentament i tots els seus projectes associats permeten
apuntar, almenys, quatre aspectes de la història de Catalunya
que a hores d’ara ja no es poden plantejar o explicar sense
tenir en compte els resultats obtinguts al jaciment.
L’Ausa ibèrica
Un dels temes més discutits generació rere generació
d’arqueòlegs és la localització de la capital del territori ibèric
dels ausetans. Tot i que encara no és possible assegurarne l’existència ni la localització, els darrers resultats als
jaciments osonencs permeten avançar en el seu coneixement.
11 Destaquem, per exemple el cicle de l’any 2002 titulat de la Dracma a
l’Euro, i el de l’any 2009 l’Arqueologia de la Crisi. Des del 2009 una de les
conferències s’ha substituït per una visita matinal, que ha tingut molt bona
acollida entre el públic.
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En primer lloc es pot ja desmentir una afirmació secular:
l’Ausa ibèrica no es troba localitzada sota la posterior Auso
romana. Les excavacions, ja molt abundants, practicades fins
ara a la ciutat de Vic, proporcionen com a materials més
antics els de l’etapa iberorromana.
Des d’aquesta nova perspectiva, doncs, val la pena rellegir
els textos clàssics. Tot i que el nom d’Ausa no apareix en
les fonts més antigues, Titus Livi esmenta l’existència d’una
capital, que fou assetjada durant la 2a Guerra Púnica i que
fou difícil de reduir coincidint amb una gran nevada12. El
mateix Livi ens parla, en la revolta del 205 aC, del paper més
que notable dels ausetans en la confrontació al costat dels
ilergets13. Tot això fa pensar que de manera potser variable en
el temps, de manera potser poc establerta, algun dels poblats
fortificats ausetans n’hauria d’haver estat la capital.
És cert que, en l’estat actual de les recerques, cap dels poblats
coneguts té totes les garanties per atribuir-se la capitalitat
ibèrica; ara bé, l’Esquerda té uns quants indicis que permeten,
almenys plantejar-ne la hipòtesi: en primer lloc, la seva
situació geogràfica, encimbellada sobre un gran riu, però al
mateix temps prou propera a la Plana per formar part de la
mateixa unitat territorial. Cal recordar que l’Auso romana
pren el nom de la capital ibèrica. En segon lloc, el procés
de destrucció de les fortaleses de l’Esquerda, enderrocades i
terraplenades en un mateix moment, abans de la reconstrucció
com a poblat iberorromà, de manera que la decadència de
l’Esquerda és paral·lela al creixement de la ciutat romana,
i que l’Esquerda és totalment abandonada durant l’època
imperial. I finalment, no cal oblidar la documentació altmedieval. A les primeries de l’edat Mitjana, Roda ostenta
el títol de Civitas, per la qual cosa ens trobem amb la
mateixa dualitat territorial civitas-vicus, que Balari i Jovany
va identificar per al Vicus Urgellensis entre la Seu d’Urgell i
Castellciutat14. Caldrà, tanmateix, esperar que la recerca als
jaciments del territori i a la pròpia Esquerda, aportin nova
llum sobre aquest episodi tan important de la història del
nostre país.
Els visigots: la civitas de Roda
Tallant els nivells ibèrics de l’Esquerda, al redós de l’antiga
fortificació ha aparegut en els darrers anys un camp de
sitges molt extens. Fins al moment se n’han excavat una
cinquantena, però sembla que es tracta d’un camp força més
gran. Són sitges molt senzilles, de les quals només se n’ha
localitzat els fons, sense cap revestiment interior, que van
servir per emmagatzemar el gra, i que posteriorment van
ser aprofitades com a escombreres. El material arqueològic
aparegut, i la datació de C14 practicada als ossos en
connexió anatòmica d’un garrí localitzat al fons de la sitja
1615, permeten situar-lo a començaments del segle VII dC,
en plena època visigòtica.
El camp de sitges visigòtiques de l’Esquerda es presenta com
un conjunt cada vegada més important. Ara ja es pot afirmar
que no es tracta de dipòsits de material particulars i ocasionals,
12 Titus Livi, Ab Urbe Condita XXI, 61
13 Titus Livi. Ab Urbe Condita, XXIX, 1-3.
14 Balari i Jovany, J. (1899) Orígenes históricos de Cataluña. Barcelona: Establecimiento tipográfico de Hijos de Jaime Jepús, p. 476-478.
15 La mostra proporcionada al Servei de Radiocarboni de la Universitat
de Barcelona, ha proporcionat el resultat següent: E01/Sitja 16/UE-09058
UBAR-768 1315 + 40 BP. (MESTRES, J.S. 2001, inèdita).
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sinó que és un veritable centre d’emmagatzematge de gra. El
fet que algunes sitges s’amortitzessin abans de construir-ne
de noves, ens assenyala que aquest indret no havia de ser
gaire allunyat d’un centre d’habitatge. Això mateix semblen
indicar els farciments de les sitges, tan regulars, tots amb
abundància d’escombraries i de restes de fauna. Tot i que
encara no s’hagi trobat el poblat d’aquesta etapa, sembla ja
plenament justificat parlar d’una fase d’ocupació en època
visigòtica a l’Esquerda, la civitas, que d’altra banda explicaria
la transcendència de l’assentament durant els primers segles
de l’edat mitjana.
Els carolingis: la primera frontera del Ter
La identificació segura de l ‘Esquerda com el lloc anomenat
Rota civitas, és a dir la Roda ciutat esmentada pels documents
carolingis, fa que aquest jaciment esdevingui un element clau
per a la història alt-medieval de Catalunya. A la part més
alta de la península, les excavacions han revelat la presència
d’encaixos, forats de pal i retalls a la roca en forma circular,
que corresponen als fonaments de les torres de guaita i
construccions de fusta bastides pels carolingis al llarg del Ter
a finals del segle VIII dC. Des del Voltreganès fins a l’entrada
de les Guilleries, el riu esdevé una via d’accés cap al nord i les
terres del Pirineu ceretà, així com cap a l’est i la reraguarda de
Girona. L’Esquerda, situada estratègicament enmig d’aquest
recorregut, es va convertir en un punt de control i un bastió
de defensa dels francs davant dels musulmans procedents
del Congost i del Bages. Des de l’Esquerda es coordinava
visualment tot una xarxa de torres de guaita que guardaven
el pas del Ter i actuaven com la primera línia fronterera
davant d’al-Andalus. El control d’Osona possibilitava també
l’organització de l’atac a Barcelona, conquerida pels exèrcits
de Carlemany el 801. A inicis del segle IX, la fortalesa
carolíngia de l’Esquerda va ser arrasada i ocupada per Aissó,
noble indígena sublevat contra el poder comtal establert
pels francs a Barcelona16. Aprofitant la situació estratègica
de l’Esquerda, Aissó llança un seguit d’atacs contra Girona,
Barcelona i d’altres ciutats carolíngies, provocant una etapa
d’inestabilitat que durarà fins el 875, moment en que es
constitueix el comtat d’Osona amb Guifré el Pilós.
Les pestes de la Baixa Edat Mitjana
Les darreres campanyes d’excavació al sector medieval,
centrades en la necròpolis al voltant de l’església de St. Pere
de Roda, i els estudis antropològics posteriors, han aportat
noves dades sobre la societat medieval, les característiques
físiques, edat, sexe, esperança de vida, dieta alimentària,
patologies i traumatismes, entre d’altres. S’han localitzat
tres nivells de tombes, sobreposats estratigràficament i que
es corresponen a les diferents etapes del poblat medieval.
La datació amb radiocarboni corrobora aquesta cronologia:
nivell inferior, de tombes antropomorfes excavades a la roca,
amb una datació de finals del segle VIII fins el segle X; el
segon nivell, de tombes de llosa, segles XI i XII; i el nivell
superior, format per enterraments situats directament a la
terra, datats entre els segles XIII i XIV. Precisament aquest
nivell ha proporcionat unes dades molt especials: la majoria
d’inhumacions estan formades per grups de dos, tres o quatre
individus, que varen ser enterrats simultàniament. Aquestes
16 Ollich, I. (1999): “Roda: l’Esquerda. La ciutat carolíngia”, Catalunya a
l’època carolíngia. Art i cultura abans del romànic (segles IX i X), Barcelona:
MNAC, p. 84-88.
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morts coetànies indiquen dues possibles causes: guerra o
epidèmia. Tenint-ne en compte la datació per estratigrafia
i per C14, i els documents escrits de l’Esquerda, pensem
que potser ens trobem davant de les restes d’una població
afectada per les pestes medievals, que van delmar tota
Europa a partir del 1348.
Conclusions
Després
de
33
anysd’excavacions
arqueològiques
programades, i 5 projectes de recerca DGIGYT, podem fer
un resum dels principals resultats aconseguits, i dels objectius
a curt i llarg termini:
Resultats
- S’ha avançat en el coneixement de l’origen, evolució,
desenvolupament urbanístic i procés d’abandonament d’un
poblament, de manera diacrònica des d’ibèric antic fins a
època medieval.
- S’ha demostrat la importància de l’òppidum de l’Esquerda
en el conjunt del poblament ibèric ausetà.
- S’ha pogut estudiar la població medieval a partir de l’anàlisi
de les restes antropològiques i la cronologia associada (segles
VIII al XIV dC).
- S’han generat noves dades sobre sistemes i tècniques de
producció agrícola, de construcció i emmagatzematge, i de
tecnologia metal·lúrgica medieval i antiga.
Objectius
- Continuar les excavacions en extensió i obtenir noves
dades sobre les diferents etapes: bronze final, ibèric antic,
ibèric ple, etapa altmedieval, crisi baixmedieval.
- Continuar l’experimentació arqueològica.
- Incidir en la interpretació històrica de les dades.
Bibliografia
Cubero, C.; Ollich, I.; Rocafiguera, M.; Ocaña, M.
(2008). «From the granary to the field: archaeobotany and
experimental archaeology at l’Esquerda (Catalonia, Spain)».
Vegetation History and Archaeobotany, 17, 1 (january 2008),
Springer Verlag, Heidelberg, p. 85-92.
Ollich,I.; Ocaña,M.; Ramisa,M.; Rocafiguera, M.
(1995). A banda i banda del Ter, Història de Roda.- Roda de
Ter: Ajuntament de Roda de Ter/ Eumo Editorial (L’Entorn,
30), 271 p.
Ollich,I. (Coord.); Blancafort, F.; Caballé, A.;
Ccosta, R.; Espona,P.; Martí, J.; Ocaña,M.; Reynolds,
P.J.; Rincón, M.A.; Riu, M.; Rocafiguera, M.; Serrat, D.
(1998). Experimentació arqueològica sobre conreus medievals a
l’Esquerda. 1991-1994. Barcelona: Universitat de Barcelona
(Monografies d’arqueologia medieval i post-medieval, 3),
234 p.
Ollich, I.; Rocafiguera, M. (2001). L’Esquerda: 2500 anys
d’història, 25 anys de recerca.- Roda de Ter: Fundació Privada
l’Esquerda- Eumo Ed., 54 p. (amb dibuixos de Francesc
Riart).
Ollich, I.; Rocafiguera, M. (2002). «L’arqueologia a
Osona: 1952-2002». Vic: Ausa, XX, 148-149, p. 35-52.
Ollich, I. (2004). «Roda ciutat (L’Esquerda) i la defensa de

actes / 						

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010

la línia del Ter al comtat d’Osona». Arbúcies: Actes del Congrés
Els Castells Medievals a la Mediterrània Nord-Occidental
(Arbúcies, Girona, 5-7 març 2003), Museu Etnològic del
Montseny, p. 179-194.
Ollich, I.; Ocaña, M. (2004). «El Museu Arqueològic
de l’Esquerda, a Roda de Ter: un museu de jaciment». Vic:
AUSA, XXI, 153, p. 299-322.
Ollich, I.; Rocafiguera, M. (2004). «El poblat
ibèric i medieval de l’Esquerda (Les Masies de Roda,
Osona). De l’excavació a l’experimentació arqueològica».
Barcelona:Tribuna d’Arqueologia, 2000-2001, Departament
de Cultura, Generalitat de Catalunya, p.115-133.
Ollich,I.; Amblàs,O.; Ocaña,M.; Rocafiguera,M.
(2006). Desperta Ferro! Vida quotidiana, treball, comerç i
guerra a l’Esquerda. Catàleg dels metalls del Museu Arqueològic
de l’Esquerda. Roda de Ter: Publicacions Museu Arqueològic
de l’Esquerda, Berikars,1, 191 p.
Rocafiguera, M. (1995). Osona ibèrica. El territori dels
antics ausetans. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs (Osona a
la Butxaca, 16), 200 p.
Rocafiguera, M. (2005). «Arquitectura ibèrica ausetana,
materials i tècniques de construcció a l’Esquerda (s.V aC.)».
Barcelona: Fonaments, 12. P.235-250.

99 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							

/ actes

El projecte del
Camp de les Lloses.
Tona, Barcelona: la
museïtzació gradual
d’un jaciment en
procés d’excavació. 17
anys d’intervencions
arqueològiques
Montserrat Duran caixal*, Imma Mestres
santacreu*, Jordi Principal ponce**
* Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses
** Museu d’Arqueologia de Catalunya

Un vicus romanorepublicà
L’indret de fundació del vicus
Tona s’ubica a la zona intermitja de les conques hidrogràfiques
dels rius Ter i Congost, al sud de la Plana de Vic a la comarca
d’Osona. El jaciment del Camp de les Lloses es troba situat
al peu de la vessant sud del turó del Castell. Geològicament
el seu sòl presenta nivells de llims argilosos dipositats
sobre les margues eocèniques toves d’origen marí, típiques
de la plana de Vic. L’erosió de les quals ha donat lloc als
turons testimoni. El sòl del pla és molt fèrtil per al conreu
agrícola, així com per a l’obtenció de matèries primeres per
a construcció.
El turó del Castell de Tona està instal·lat en un graó de gres
que es pot observar des de Tona fins a Malla. Aquest graó
caracteritzat per la seva resistència, que el diferencia dels
típics turons testimoni de la Plana, ha permès la conservació
de superfícies planes aptes per a l’ocupació humana, els seus
sediments rogencs procedeixen estratigràficament de les
capes inferiors del Terciari (Reguant et alii, 1986, p. 19).
Aquesta riquesa de la Plana fou des de la prehistòria
recent un dels factors que va condicionar favorablement la
implantació de població en el territori de Tona1 El Camp
de les Lloses s’ubica a la part terminal del turó que presenta
1 Xavier Clop recull els materials arqueològics documentats a l’entorn de
Tona com la destral polida de Serrarols, datada entre 6000-3000 aC, l’aixovar
del Sepulcre de Fossa de Mas Tarabau del neolític mig, datat entre el 40003500 aC, i els materials ceràmics del bronze final del Camp de les Lloses, les
Escomes o el Pla del Castell, datats entre el 1500-600 aC, que exemplifiquen
una ocupació dins l’etapa de la Prehistòria Recent (Duran et alii, 2007, p.
16-21)

/ 100

un relleu de petits reguerons d’erosió, formats per l’aigua de
pluja, anomenats xaragalls, alhora que configuren petites
valls de secció en “V”, formant un modelat provocat per
l’acció erosiva de les aigües d’escorriment que llisquen pels
pendents i que es reuneixen per formar corrents més forts en
les confluències i per tant valls més profundes.
La realització d’anàlisis granulomètriques dels sediments, de
diversos talls estratigràfics del jaciment, semblen confirmar
que la destrucció d’algunes estructures de l’assentament
es relaciona amb l’existència d’un torrent natural que
en determinats moments, caracteritzats per abundants
precipitacions, va provocar l’arrossegament de materials
des del turó de forma molt violenta i comportà una gran
afectació del nucli en època antiga (Padrós, 2008, p. 22).
Amb posterioritat a l’abandonament del lloc, la ubicació del
jaciment al peu del turó, amb el consegüent arrossegament
ràpid de materials, fruit de l’erosió, va facilitar la formació de
grans estratigrafies en poc temps, que afavoriren, relativament,
la conservació de les restes, si bé aquestes mateixes argiles de
sedimentació, molt orgàniques i impermeables, han actuat
contràriament en la conservació de les estructures murals, un
cop exhumades, i han condicionat el projecte de conservació
preventiva.
El jaciment
La seqüència estratigràfica: les fases d’ocupació: des del
bronze final al s. I dC
Els nivells més antics d’ocupació del lloc daten entre el bronze
final i el període preibèric, entre els segles VIII i V aC, i són
documentats a través de ceràmiques a mà, amb decoracions
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pentinades i cordons aplicats associats a un estrat de terres
molt orgàniques (Clop i Cruells, 1991, p. 51).
Les darreres intervencions arqueològiques dutes a terme
entre els any 2008 i 2010 han exhumat estructures de
combustió, tipus llar de foc, amb base de fragments ceràmics
d’importació, que es daten entre els segles IV i III aC a
partir de la presència de ceràmiques àtiques de vernís negre
i ceràmiques del taller de Roses. També es relacionen amb
aquesta cronologia paviments lítics i algunes sitges globulars.
Tots aquests elements emmarcables dins l’etapa de l’ibèric
ple són amortitzats en la fase de construcció de les noves
cases romano republicanes, a l’ibèric final, en el darrer quart
del segle II aC.
Una ocupació ibèrica, a l’entorn del segle III aC, no és nova
en el terme de Tona, així en el jaciment de les Escomes es
varen documentar materials emmarcables, també, entre els s.
III i II aC2 , de la mateixa manera la troballa en superfície
de materials ibèrics al Pla del Castell obren la hipòtesi de
localització d’un petit oppidum ibèric al turó del Castell
(Pladevall, 1990, p. 34-37; Molas, 1993, p. 137; Padrós, 2009,
p. 86; Rocafiguera, 1995, p. 39)3
La fundació estratègica del vicus del Camp de les Lloses es
relacionaria amb una cruïlla de camins.
L’ocupació més important, actualment museïtzada, correspon
a un vicus de caràcter militar amb una cronologia al voltant
dels anys 125-75 aC i està relacionada amb la construcció
d’una de les infraestructures viàries que comunicaven la
costa mediterrània amb l’interior del país. Aquesta ocupació,
fins a l’estat actual de la recerca arqueològica, es relaciona
amb dues illes de cases de l’assentament: una formada pels
edificis A, B i D i l’altra per l’E, F i G. Aquests edificis
s’articulen urbanísticament al voltant d’un espai públic o
carrer pavimentat, orientat a NW-SE. Les cases adossades
les unes a les altres, i orientades en un eix N-S, presenten
una estructura de planta itàlica de forma quadrangular, amb
diverses estances al voltant de petis espais centrals tipus pati.
Són construccions amb sòcols o bases de paret seca i murs
de tàpia. Un embigat de fusta de roure i cobertes vegetals
impermeabilitzades amb llits de calç i gravetes. Als diferents
àmbits s’hi porten a terme activitats domèstiques i artesanals
amb una especialització de les tasques, si bé, en aquests
espais s’hi desenvolupen també activitats de tipus ritual (v.gr.
un larari en un espai domèstic, dipòsits d’animals i objectes,
tant en espais domèstics com artesanals o públics i funeraris,
amb els enterraments perinatals en espais també domèstics
2 Enric Sanmartí (1974, p. 135-151) publicà un lot de ceràmiques de vernís
negre de les Escomes on distingeix dos grups ceràmics diferents, un emmarcable dins de la primera meitat del segle III aC amb formes de vernís negre
23, 26 i 28 i un fragment del taller de les petites estampilles i un segon grup
homogeni amb materials de vernís negre de la segona meitat del s. II aC
amb formes de Campaniana A, 6, 25, 36 i 68 b o c i Campaniana B forma 1
amb grafit ibèric que transcriu l’antropònim llatí Lucius en genitiu. També es
documenta un tercer grup, més tardà, de ceràmiques sigil·lades imperials
sudgàl·liques del s. I dC i sigil·lada del tipus Africana B datable entre el s. II i
III dC que l’autor vincula a alguns tipus d’assentament agrícola del tipus villae
i que indicaria una àmplia ocupació d’aquest indret des de la República a
l’Imperi. La manca d’estructures arqueològiques a les Escomes porta a l’autor
a vincular la primera ocupació a l’existència d’un poblat ibèric al Castell de
Tona, descartant l’autenticitat dels testimonis orals d’una possible necròpolis
d’inhumació que, a semblança del Camp de les Lloses, presentaria la singularitat pel seu context cronològic en el qual el ritual funerari habitual seria el
de la incineració.
3 A La Carta Arquelógica de España, Barcelona, Madrid (1945) publicada per
M. Almagro, J de C. Serra-Ràfols i J. Colominas recollien aquesta afirmació
que ha estat seguida per molts estudiosos. Només una intervenció científica
al pla del Castell ens permetria corroborar o no la hipòtesis.
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i artesanals)
S’han documentat, també al jaciment, estructures edilícies
datades d’entre el 25 aC i el 60 dC, que responen a noves
formes d’implantació en el territori, característiques de la
romanització, probablement del tipus villae que s’identifiquen
amb l’edifici C, amb una fundació dins el marc de l’època
protoaugustal. La casa presenta una planta rectangular, sense
pati central, sòcols també de paret seca però amb un aparell
més gran i unes estructures murals més ben escairades, murs
de tovot, embigat de roure i coberta de teula.
La visió de conjunt que ofereix la cultura material de l’àmplia
i singular fase republicana ens porta a considerar un espectre
cronològic ben delimitat, tant a partir de les evidències
numismàtiques, com les dels vasos i contenidors ceràmics.
Mentre que el nombrós numerari recuperat ens portaria a
considerar un terme post quem de darrer terç del segle II
aC, el material ceràmic d’importació sembla circumscriure
aquesta cronologia a les darreries de la centúria, més aviat a
un període emmarcable entre el 125-75 aC pels edificis A,
B, D, E, F i G.

Figura 1. Planta dels edificis excavats documentats al Camp B

A partir de l’anàlisi dels diferents grups ceràmics, la fàcies
de la vaixella i de la ceràmica comuna al Camp de les
Lloses resulta lleugerament posterior a la dels campaments
numantins (Sanmartí Grego, Principal, 1997, p. 38-65).
D’altra banda, el material amfòric ofereix un espectre
pràcticament parell amb tot i la seva varietat, però que
vindria marcat per l’absència de contenidors itàlics Dr 1B,
la qual cosa permetria considerar un terme ante quem 100-90
aC per a la formació del conjunt (Miró 1991, p. 60).
Així doncs, i a la llum de les consideracions cronològiques
anteriorment exposades, els edificis A, B, D, E, F i G,
formarien part d’un assentament situable entre un moment
immediatament posterior a la presa de Numantia (133 aC) i
l’inici del segle I aC. En conseqüència, sembla lícit suposarli un període de vida relativament curt, que abastaria entorn
d’uns 50 anys, i que ens ofereix elements suficients per pensar
en un abandó no sobtat, però si prou ràpid com per afavorir
la formació d’uns conjunts d’amortització del material molt
complets.
Aquesta cronologia ajustada i concreta, ultra la seva
funcionalitat centrada en l’elaboració i transformació de
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metalls, ens porta necessàriament a relacionar l’existència
d’aquest assentament amb la intensificació del procés de
romanització a terres catalanes (sobretot a la Catalunya
interior i occidental), que sembla fer-se més palès a partir
d’aquests moments posteriors a les Guerres Celtibèriques
(e.g. fundacions de Iesso, Aeso, i possiblement Sigarra,
remodelacions a Ilerda).
L’existència al jaciment del Camp de les Lloses de gran
quantitat de numerari, documentat en els diversos edificis,
carrers i a través del descobriment d’un tresor monetari a
l’edifici B, concretament a l’àmbit 33, format per 41 unitats
de bronze, juntament al funcionament de diversos tallers
metal·lúrgics on es treballa el ferro, el coure i els seus
aliatges, l’ús habitual de vaixella fina de taula importada,
la presència de ceràmica comuna itàlica i d’imitacions
indígenes d’aquesta, la recepció de productes alimentaris
d’un cert valor (detectables a partir de llurs continents
amfòrics) i la identificació de certes pràctiques religioses
(e.g. presència d’una arula portàtil), ens porta a plantejar,
com a hipòtesi de treball, la possibilitat de l’establiment
d’individus romanoitàlics o bé d’ibers molt romanitzats4 en
el Camp de les Lloses, segurament vinculats a les tasques
de construcció de la via romana, les quals es desenvoluparan
al llarg d’aquesta zona per membres de l’exèrcit romà. La
pràctica d’inhumacions infantils perinatals a totes les cases
del vicus és en canvi un ritual funerari identificat tant en el
món iber com en el romà
No obstant, l’ocupació del Camp de les Lloses no acaba
amb l’abandó precipitat d’aquests edificis. Les excavacions,
dels anys 2003 i 2005, a l’edifici C han posat de manifest
que aquesta estructura fou bastida a inicis del darrer quart
del segle I aC (c. 30 aC), en un moment en què els edificis
A, B, D, E, F i G feia ja més de 40 anys que havien estat
abandonats.
Malgrat havia de continuar conservant-se la memòria de
l’existència d’un assentament a l’indret, hi ha una ferma
voluntat dels nous pobladors de no vincular-s’hi, pel fet que
s’escollís un espai que afectava directament l’edifici D, que en
resultà afectat i destruït, sense aprofitar-ne cap estructura,
i que no es remoguessin les restes dels edificis A i B (molt
probablement encara visibles). L’orientació de l’edifici C, tot
i que similar, divergeix de la que oferien els edificis A, B i D,
i mostra així, i de nou, la seva planificació i no vinculació als
altres edificis. Així doncs, sembla confirmar-se un important
hiatus en l’ocupació de l’indret, el qual, curiosament, en ser
reocupat, serà per a recuperar-hi de nou l’activitat que l’havia
caracteritzat en el període anterior, és a saber, el treball
metal·lúrgic.
Les excavacions, dutes a terme entre els anys 2008 i 2010, han
posat al descobert una estructura pavimentada corresponent
a un espai de circulació públic tipus carrer, que en diagonal
separa l’illa de cases formada pels edificis A, B i D i l’altra
illa formada pels edificis E, F i G. Aquest espai públic
organitzaria urbanísticament l’assentament fundacional.
A les darreries del primer quart del s. II aC, aquest espai
de pas s’amortitza i part del carrer és ocupat per l’edifici B,
4 En aquesta dinàmica caldria també incloure les restes del monument funerari de Malla (Osona), indret situat a pocs quilòmetres del jaciment del Camp
de les Lloses. Segons recents interpretacions, aquest grup escultòric es dataria del final del segle II aC, i hauria estat concebut amb una temàtica itàlica i
per a un client itàlic notable, establert a la zona (Rodà 1998, p. 271).
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construint-se un nou espai de circulació públic tipus plaça,
situat en una cota més alta i lleugerament desplaçat vers el
sud-est.
L’edifici C també presenta un espai davanter de circulació,
orientat en sentit EW, que s’ha interpretat com un possible
carrer o camí amb restes de paviments lítics, estructures
lítiques i estructures negatives, tipus abocador, així com un
dipòsit ritual de gran valor5.
Malgrat tot, la problemàtica que presenta el Camp de les
Lloses no ha de ser analitzada de manera isolada i individual,
sinó més aviat cal entendre-la en el marc més ampli dels
canvis que al llarg dels segles II-I aC anirà experimentant
el territori ausetà6, els quals configuren la consolidació del
procés de romanització a la zona, i que han de culminar amb
la cristal·lització de l’Ausa romana.
El marc històric
La república romana i la mediterrània convulsa
La República romana, entorn de l’any 100 aC, havia
aconseguit dominar pràcticament tota la riba nord de la
Mediterrània des de la península Ibèrica, a l’oest, fins a la
costa egea de la península d’Anatòlia, a l’est, i havia anorreat,
feia ja una generació i de manera definitiva, la seva tradicional
i irreconciliable enemiga, la púnica Cartago. Roma s’erigia,
doncs, com la potència hegemònica en l’àmbit mediterrani,
amb una economia puixant, i amb un cos social dinàmic i
expansiu.
Tanmateix, el període comprès entre el final del segle II
aC i l’inici del I aC fou un moment convuls i decisiu de
la història de Roma, per tal de consolidar el seu imperi, en
què es barrejaren les amenaces i pressions exteriors de pobles
bàrbars i regnes competidors amb les tensions socials dins el
mateix estat: les incursions de Cimbres i Teutons a la Gàl·lia,
Hispània i Itàlia (113-101 aC), la guerra contra el rei Iugurta
de Numídia, al nord d’Àfrica (112-105 aC), la guerra dels
aliats, a Itàlia (91-88 aC), la primera guerra contra el rei
Mitrídates del Pont, a Anatòlia (90-85 aC), l’enfrontament
de les faccions romanes popular i aristocràtica i la Primera
Guerra Civil entre els partidaris de C. Màrius i de L.
Corneli Sul·la (88-83 aC), la Guerra de Sertori, a Hispània
(80-72 aC)... Aquests esdeveniments implicaven una gran
mobilització d’efectius, tràfic i circulació d’homes, en què
l’exèrcit i tota la logística que funcionava al seu voltant van
jugar un paper de primer ordre.
A la península Ibèrica, i més concretament a la Hispània
Citerior, un cop finalitzada la Guerra de Numància (133 aC),
i aconseguida la pacificació de gairebé tota la província, Roma
hi planteja un nou ordenament i estructuració del territori.
5 L’estructura negativa de morfologia circular i secció amb forma d’embut,
situada al carrer davanter a l’edifici C, s’hi documentà un dipòsit ritual format
per: una terracota corresponent a un vas plàstic amb rostre infantil, identificat
com un pseudopebeter amb paral·lels al centre de la Península Itàlica, que
fou enterrat juntament amb una gran quantitat d’escòries metal·lúrgiques de
ferro i assenyalat per una gran llosa en el paviment i diversos tovots situats
en el nivell de circulació del carrer.
6 Sobretot a partir de les variacions en el patró d’assentament; d’un moment
preromà caracteritzat pels establiments de tipus oppidum: Casol de Puigcastellet (Folgueroles), Turó del Montgròs (El Brull), l’Esquerda (Roda de Ter),
en el decurs del segle II aC, sorgiran nombrosos assentaments de tipus rural
en el pla, amb una certa predilecció agrícola: Les Serrases i Puig Guardial
(Torelló), Savassona (Tavèrnoles), Cap del Pont del Gurri (Vic), Can Caseta
(Manlleu) i el Clascar (Malla) i altres vil·les republicanes ubicades a la plana.
La identificació d’aquests nuclis d’hàbitat assenyala que d’ençà del segle II
aC, l’explotació agrícola s’orienta vers els recursos del pla.
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Els eixos d’aquesta política seran la construcció i consolidació
d’infraestructures i, posteriorment, el foment de nous
nuclis de poblament, de ciutats, que aglutinin l’organització
administrativa i siguin, igualment, centres i focus radiadors
de cultura romana, els quals s’aniran materialitzant durant
la primera meitat del segle I aC (Iesso, Guissona; Iluro,
Mataró; Baetulo, Badalona). La responsabilitat d’aquestes
noves infraestructures requeia fonamentalment en l’exèrcit,
sobretot unitats auxiliars (contingents que no disposaven
de la ciutadania romana, o bé aliats, amb comandaments
romans), al qual se li encarregava la construcció de les vies i,
en alguns casos, la planificació de les noves ciutats.
Amb tot, el territori de l’actual Catalunya també patí
directament les amenaces i la inestabilitat dels temps: és
força probable que els Cimbres, separats ja dels Teutons en
passar a la península Ibèrica després de la batalla d’Arausi i
la desfeta dels exèrcits romans (105 aC), haguessin transitat
i realitzat ràtzies per terres catalanes. D’altra banda, durant
els vuit anys que durà la Guerra de Sertori, Catalunya fou un
dels teatres d’operacions més actius en què s’enfrontaren de
manera continuada els exèrcits romans.
Una cruïlla de camins
Durant el tercer quart del s. III aC es fa palès un gran
projecte de vialitat al nord est peninsular i al sud de la Gàl·lia
fonamental pel control del territori lligat a la implantació
d’una administració romana (Arrayás, 2007, p. 56).
Tanmateix, no hauríem de desdenyar el possible paper del
Camp de les Lloses com, centre de distribució i mercat
d’abast més ampli que el del propi abastament de la comunitat
local, vinculat a la seva ubicació geogràfica en un nus de
comunicacions. Més concretament, s’hauria de vincular tal
activitat a la construcció de les noves infraestructures viàries
en època republicana que travessaven la comarca cap a
l’interior i la costa catalana, i de les quals se’n té constància
a partir de les troballes de mil·liaris, precisament un d’ells
aparegut al Vilar de Tona, a la vorera de l’antic camí Ral que
va de Vic a Moià (Fabre et alii, 1982:. 299; Junyent, 1995:
148-152; Molas, 1982: 67; Pladevall, 1990: 23-27) amb el
nom del procònsol Mani Sergi, que assenyala la VII milla
i que ha estat datat c.110 aC (Rodà, 1989, p. 48). Altres
mil·liaris de la via republicana de Mani Sergi a Osona són
el de Santa Eulàlia de Riuprimer, amb la milla I, (Lostal,
1992, p. 12; Mayer, Rodà, 1996, p. 99; Padrós, 2009, p. 54)
i el de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Occidental, amb
la milla XXI. (Fabre et alii, 1982, p. 299; Molas, 1982, p. 67;
Padrós, 2009, p. 54). També a Tona, a la capella de Vilageliu
(Pladevall, 1980, p. 36) es documentà un possible mil·liari
anepígraf, probablement per afectació d’una fractura
posterior; la fita és considerada imperial i coetània a la via
del Congost, (Lostal, 1992, p. 203) si bé la seva ubicació
a Vilageliu permetria hipotetitzar la seva vinculació a la
via republicana de Mani Sergi. (Padrós, 2009, p. 34) o si
més no esdevenir testimoni de la perduració de la via en
èpoques més tardanes, ateses les diferències morfològiques
que impedeixen fer-lo coetani al del Vilar (Fabre, Mayer,
Rodà, 1982, p. 318). El camí republicà no sortiria d’Auso,
que sembla de fundació augustal, sinó d’un possible nucli
militar situat a Santa Eulàlia de Riuprimer (Arrayàs, 2007,
p. 56), passaria per Tona -per Vilamajor, el Vilar i Vilageliu-,
Centelles, Sant Miquel del Fai, Caldes de Montbui i cap a
Santa Eulàlia de Ronçana. Desconeixem el traçat a partir
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de la milla XXI però és possible que passés per Granollers,
probablement l’antiga Semproniana, on creuava amb la via
Heràclea i d’aquí vers la costa (Padrós, 2009, p. 56-57).
L’àrea que ocupa actualment el terme Tona i voltants apareix,
tant en època republicana com imperial, com una cruïlla de
camins amb el testimoni arqueològic per una banda de la via
republicana de Mani Sergi i per altra del traçat de la via del
Congost, documentada com a mínim des de l’imperi, a partir
de la documentació d’elements de les calçades així com dels
mil·liaris que indiquen una vialitat amb les reformes fetes a
partir del s. III dC, sense descartar un origen més antic de la
via. La majoria dels mil·liaris osonencs són conservats avui al
Museu Episcopal de Vic.
Les fites d’època imperial ens dibuixarien un possible
traçat viari des de l’actual ciutat de Vic, la romana Auso, on
arribarien per una banda els camis o vies que comunicaven
cap el nord. Vers el sud, des d’Auso cap a la Costa s’hi arribaria
pel Congost, passant per Santa Eugènia de Berga, on tenim
el testimoni del mil·liari de l’Albanell, passant pel terme
de Tona, venint de Malla 7, seguiria vers Seva, Centelles i
Hostalets de Balenyà, on la via apareix testimoniada pels
mil·liaris de les Canes i diversos elements del paviment de la
calçada (Caballé et alii, 1993, p. 1; Cabañas, 2009, p. 13-14).
El traçat pel Vallès entroncaria amb la via Augusta que es
bifurcava en un doble itinerari, el d’interior que creuava el
Vallès, dirigint-se al Pont del Diable de Martorell i d’allà cap
a Tarraco, i el de la costa, que anava a Barcelona convergint
a Martorell (Mayer i Rodà, 1996, p. 95-96). Un segon
nus de comunicacions es centraria a Tona, enfilant-se per
Collsuspina i d’aquí cap a Manresa (Fabre, Mayer i Rodà,
1982, p. 318; Padrós, 2009, p. 61).

Figura 2. Àmfora itàlica i gerreta bicònica de la costa catalana in situ
documentades a l’àmbit 47 de l’edifici G

7 Rodà (1996, p. 100) considera la torre del Castell de Tona com una torre
funerària romana feta en formigó opus caementicium situada estratègicament per controlar la via romana. També el monument de Malla és considerat
d’influència itàlica de les darreries del s. II aC coetani i en relació a la via
amollonada per Mani Sergi (Rodà, 1996, p. 100)
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Figura 3. Objectes de ferro in situ documentats a l’àmbit 52 de l’edifici G

Història del jaciment des del seu
descobriment fins a la creació del parc
arqueològic
Història dels treballs
L’any 1915, data recollida per l’historiador local Danés i
publicada el següent any per Gudiol (Gudiol, 1916, p. 99),
es va fer una gran troballa als camps propietat del mas
Riambau, àrea propera al solar del Camp de les Lloses,
on es construiria posteriorment l’antic camp de futbol de
Tona, avui ja desaparegut convertint-se des d’aleshores en
un espai totalment urbanitzat. Aquesta peça evidenciava
ja l’existència d’un gran jaciment. La proximitat dels dos
solars ha portat, al llarg del temps, a considerar-la del mateix
Camp de les Lloses, fet que secundem avui atesa la gran
extensió que tindria l’assentament si tenim en compte la
documentació de materials d’aquest context cronocultural
fins a l’església parroquial de Sant Andreu. El baix relleu es
tracta d’una estela fragmentada figurada feta en pedra rosada
del Montseny d’origen continental, amb una escena de lluita
entre dos personatges ibers armats en presència d’un llop.
L’escena apareix emmarcada a ambdós costats verticals per
unes motllures de mitja canya. El darrer estudi de la peça,
hipotèticament, la data dins l’època ibèrica, entre els segles
III i II aC, i mostraria l’ideari guerrer de les elits ausetanes
anterior o dels primers temps sota domini romà. (Garcés et
alii, 2003, p. 227-228). Si bé remarcant els paral·lels amb
les esteles de la Vall de l’Ebre i Baix Aragó secundem una
cronologia més baixa, entre els s. II i I aC, (Quesada, 19992000, p. 104). Ara mateix, el caràcter funerari d’aquestes esteles
no el podem confirmar a Tona per manca de confirmació de
necròpolis o santuari a l’assentament; la pèrdua del context
arqueològic de la peça impedeix un estudi definitiu a l’espera
de nous descobriments.
El jaciment es va descobrir pròpiament a partir dels aiguats
de l’any 1944 que provocaren un desplaçament de terres que
deixaren al descobert algunes estructures murals. L’erudit
local Felip Vall interpretà un primer nivell d’ocupació
associat a murs i paviments d’època iberoromana; i un segon
nivell amb restes d’enterraments d’inhumació amb lloses que
es situà cronològicament dins de la primera edat del ferro a
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partir de la revisió dels treballs feta per Maluquer de Motes8
L’any 1964 J.C. Serra i Ràfols destacà que al Camp de les
Lloses es documenten moltes ceràmiques campanianes9
Els anys 1960 i 1972, sembla ser que el Sr. Felip Vall realitzà
noves excavacions, confirmant l’estratigrafia.
L’any 1991, davant la presentació d’un projecte urbanístic
a l’ajuntament de Tona que afectava al solar situat entre
els carrers Pau Casals, Castell, Lurdes i Germana Victòria,
el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya va
endegar una prospecció arqueològica amb l’objectiu de
valorar aquests nivells arqueològics, establir la seva naturalesa
i la seva importància i extensió. Els treballs foren dirigits per
Xavier Clop i Walter Cruells i els resultats foren positius pel
que fa a la confirmació d’una ocupació datada entre el bronze
final, s. VIII-V aC, i una ocupació iberoromana amb indicis
d’urbanisme dels s. II-I aC.
L’any 1992, atesa la importància científica i històrica del
jaciment, de les seves possibilitats museogràfiques i de tota la
problemàtica que comportava la ubicació del jaciment en un
solar urbà, la Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya va incoar el 08.06.1992 l’expedient
de declaració de zona arqueològica a favor del Camp de les
Lloses.
L’any 1993 s’elaborava un conveni entre el Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, la Universitat
de Barcelona i l’Ajuntament de Tona, amb la finalitat de
realitzar una excavació d’urgència en el marc d’un projecte
científic. Aquests treballs foren dirigits pels arqueòlegs
Montserrat Duran, Imma Mestres i Josep Pujades,
l’arqueòleg Ramon Álvarez va iniciar els seus treballs com
a dibuixant, tots ells sota la coordinació de la Dra. Dolors
Molas, professora titular del Departament d’Història Antiga
de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de
llicenciats i estudiants de les universitats catalanes. Aquesta
campanya va treure a la llum l’existència d’un conjunt
d’habitacions datades en el marc del s. II aC. Destacava la
documentació d’un taller metal·lúrgic on es reciclaven i es
fabricaven objectes de bronze així com eines de ferro
L’any 1995, concretament el dia 27 de juny d’aquest any, la
Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat
de Catalunya declarà el jaciment del Camp de les Lloses
(Tona) com a BCIN. Bé Cultural d’Interès Nacional10.
Des de l’any 1997 fins el 2010 s’hi vénen realitzant, amb
més o menys continuïtat, excavacions arqueològiques dins
de diferents projectes científics subvencionats des de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Tona i en els
darrers anys (des de l’any 2008) en col·laboració amb el
8 Maluquer (1982, p. 251-259) analitzà la necròpolis d’inhumació de fosses
excavades al terra i tapades amb lloses a través dels dibuixos de les estratigrafies de Felip Vall i estudià els materials dels aixovars funeraris, en concret
les possibles espases de ferro, llargues amb pom d’antenes en forma de banyes documentats a les sepultures, emmarcant la necròpolis entre els segles
VIII i III aC ,d’un moment avançat de la cultura de La Tène, entenen que hi
hauria probablement a Osona altres singulars necròpolis d’inhumació d’ una
època avançada de la cultura ibèrica; recull també la troballa de l’estela ibèrica que relaciona amb l’esmentada necròpolis i el porta a considerar la gran
importància del Camp de les Lloses per entendre la iberització i el caràcter
de la tribu dels ausetans. Altres autors han secundat aquestes interpretacions
(Padró, 1987, p. 35-55) i altres les recullen amb prudència a l’espera del resultat de les excavacions actuals (Rocafiguera, 1995, p. 14)
9 Maluquer (1982, p. 251) recull en una enquesta sobre cerámica campaniana a Catalunya aquestes afirmacions fetes per J.C. Serra i Ràfols que el
portaran a contactar amb l’erudit Felip Vall excavador del jaciment.
10 El jaciment és declarat BCIN essent alcaldessa de Tona la sra. Teresa
Mirambell
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Ministeri de Fomento i Cultura a càrrec de l’1% cultural11.
Les excavacions han comptat amb la col·laboració dels
estudiants de les diferents universitats catalanes i de l’estat
espanyol, així com de professionals vinculats a empreses
d’arqueologia i restauració12. Aquests treballs a dia d’avui
han posat al descobert vuit edificis republicans articulats a
l’entorn d’un carrer pavimentat i un edifici més modern de
fundació protoaugustal.
Des d’aleshores s’han publicat els resultats científics en
diferents articles especialitzats i l’any 2008 es publica El
catàleg de les col·leccions de l’exposició permanent del Camp de
les Lloses. Tona, Osona, exposades al Centre d’Interpretació13.
Si l’any 1991 començaven les primeres intervencions
científiques i sistemàtiques, l’any 2006 s’inaugurava el Parc
Arqueològic del Camp de les Lloses amb el seu equipament
museístic gràcies a una subvenció de la Generalitat de
Catalunya i el cofinançament de l’Ajuntament de Tona14.
El parc arqueòlogic és l’exemple d’un jaciment en procés
d’excavació i museïtzació amb el seu centre d’interpretació
on estan exposades, per una banda l’antiga col·lecció
d’arqueologia municipal de l’antic Museu de Tona inaugurat
l’any 1972 i, la col·lecció monogràfica del Camp de les
Lloses.
El conjunt arqueològic del Camp de les Lloses constitueix
un exemple atípic en la seva creació, a conseqüència de
la gran implicació i compromís municipals en la gestió,
manteniment i difusió del patrimoni local. L’aposta per una
excavació i museïtzació graduals ha permès establir amb més
celeritat l’intercanvi d’informació entre arqueòlegs i societat.
La valoració dels processos metodològics d’intervenció, tant
d’excavació com de conservació, s’integren dins la museïtzació
com a imprescindibles per explicar el patrimoni arqueològic
recuperat.
El jaciment és un exemple en positiu de la problemàtica de
la transformació urbanística resolta a favor de la integració i
l’explotació del patrimoni arqueològic local.
La integració i la valoració d’un jaciment, situat dins del nucli
urbà, amb els seus equipaments culturals, han fet possible la
creació d’un parc o reserva d’espai públic amb un ús social.
La transformació del jaciment en parc arqueològic ha estat
possible gràcies a la municipalització de la propietat del solar
l’any 2004 i a la creació d’un pla director articulat en tres
grans eixos d’actuació:
1. La continuïtat de les excavacions arqueològiques que
permeten donar continuïtat al projecte de recerca científica.
2. La conservació i la consolidació de les estructures visitables
del jaciment posant en valor les restes arqueològiques amb la
museïtzació del jaciment i elaboració d’un circuit de visites
senyalitzat amb la informació i interpretació dels edificis a
través de restitucions en els plafons.
3. La creació d’un centre d’interpretació on s’exposa la
11 Les col·laboracions a càrrec de l’1% Cultural del Ministerio de Fomento y
Cultura han estat possibles gràcies al cofinançament de l’ajuntament de Tona
essent alcalde el sr. Josep Salom
12 Des de l’any 2005 s’ha comptat amb professionals de l’empresa Actium.
Arqueologia i Patrimoni i de l’empresa de restauració Gamarra&Garcia per
desenvolupar els treballs al jaciment.
13 La publicació del juny de 2008 és possible gràcies a la col·laboració
econòmica de l’Obra social de la Caixa de Catalunya dins d’un projecte de
col·laboració amb la Direcció General del Patrimoni Cultural.
14 Centre d’Interpretació s’inaugura el 29 d’abril essent alcaldessa de Tona
la sra. Antònia Serra
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col·lecció arqueològica amb l’execució dels projectes
arquitectònic, museològic i museogràfic15.
La creació del parc arqueològic ha fet possible el
desenvolupament de les diferents línies d’intervenció tant
a nivell de recerca científica i de difusió, amb les seves
vessants pedagògiques i de turisme cultural, així com
l’execució paral·lela d’un projecte de conservació del conjunt
arqueològic a mesura que s’excava el jaciment.
Des de l’any 2005 el Camp de les Lloses és un ens
col·laborador del Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Dr.
Jordi Principal, investigador del MAC, dirigeix i coordina el
projecte de recerca científica desenvolupat en el jaciment16.

Figura 4. Illa de cases formada pels edificis tardorepublicans A, B, i D. Al
fons l’edifici C de cronologia protoaugustal

Figura 5. Illa de cases formada pels edificis tardorepublicans E, F, i G.

15 El projecte arquitectònic és de Pere Molina i Vall- Llovera i l’arquitecte
tècnic Lluís Poblet i Teixidor. Els projectes museològic i museogràfic han estat
elaborats per Montse Duran i Imma Mestres
16 L’any 2008 es signa el conveni de col·laboració entre el Centre
d’Interpretació del Camp de les Lloses i el MAC (Museu d’Arqueologia de Catalunya) essent director el Sr. Pere Izquierdo. Des del 2006 les intervencions
arqueològiques del projecte de recerca, Un exemple d’implantació militar al
territori: el vicus romanorepublicà del Camp de les Lloses han estat avalades
científicament pel MAC
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El projecte de conservació del jaciment17
Els edificis i espais públics recuperats a través de les excavacions
arqueològiques després de 15 anys d’intervencions presentaven
unes característiques urbanístiques i arquitectòniques que
esdevenien un repte al plantejar-se la seva futura conservació
i museïtzació.
Les característiques topogràfiques de l’assentament amb
l’aterrassament de les diferents illes de cases i els consegüents
desnivells en pendent comportaven una gran erosió i
deteriorament de les restes per l’afavoriment de cursos ràpids
de les aigües pluvials que arrosseguen grans quantitats de
sediments.
Les característiques arquitectòniques també comportaven
una problemàtica de conservació. Així hem de considerar
les construccions edilícies fetes de sòcols de paret seca, amb
argiles com element d’unió. Els paraments maldestres formats
per elements lítics de diferents morfologies i especialment
per les margues eocèniques de difícil conservació ateses les
seves pròpies característiques de manca de duresa i ràpida
meteorització. L’existència d’elements constructius periples
de terra de difícil conservació, com les parets de tàpia i altres
accidents com les estructures negatives de treball (forns),
d’enterrament (tombes perinatals), de caràcter domèstic
(forats de pal del mobiliari) i les diferents estructures de
combustió.
A tot això cal afegir una climatologia actual de caràcter
continental molt adversa, amb hiverns molts freds i humits
i especialment per les oscil·lacions de les temperatures. Les
excavacions practicades al llarg dels anys havien deixat les
restes arqueològiques exposades als rigors d’aquest clima
local.
Els objectius bàsics dels treballs de conservació han estat
garantir la continuïtat de les restes en el futur així com una
presentació i lectura entenedora i adequada als visitants. La
realització d’obres de consolidació, adequació i drenatge s’han
plantejat com a necessàries amb la finalitat de fer possible
una consolidació i protecció perdurables.
Atenent la morfologia de les restes recuperades i les
condicions climàtiques del lloc fou necessari plantejar, a
banda de la consolidació estructural dels fonaments i d’alguns
elements lítics, la reintegració general dels coronaments dels
murs. La funció principal d’aquests recreixements era servir
de coberta o capa de sacrifici que garantís la conservació de
les restes originals.
El criteri fonamental ha estat respectar al màxim el sistema
constructiu del mur, amb l’ús de materials estables i innocus
per a la pedra, i la reintegració de volums fins a l’alçada
màxima conservada de cadascun dels àmbits, afegint com a
màxim una o dues filades de pedra, com a capa de sacrifici.
La reversibilitat de les reintegracions és possible a través de la
diferenciació interna mitjançant la interposició d’una malla
de fibra de vidre, clara i permanent, entre el mur original i la
zona reintegrada, garantint així la seguretat en la identificació
dels paraments i facilitant així futures intervencions.
En general, la gran majoria dels murs i paraments
estaven afectats per la pèrdua de material d’unió entre les
pedres (fonamentalment terra) i també per la pèrdua de
fonamentacions.
17 El projecte de conservació desenvolupat en el parc és de l’empresa Gamarra & Garcia i fou presentat en el IV Congreso Internacional sobre Musealización de Xacementos Arqueolóxicos de Santiago de Compostela l’any 2006
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Per dur a terme la consolidació s’han plantejat
refonamentacions de la terra base dels murs i desmuntatges
parcials dels paraments que presentaven una estabilitat més
precària, per a la posterior reposició mitjançant morters de
calç hidràulica i càrregues inerts, adients en granulometria
i color, pel tal d’aconseguir l’aspecte més semblant al dels
materials originals del jaciment.

Figura 6. Detall dels treballs de refonamentació d’una estructura mural

Finalitzat el procés de consolidació, s’ha procedit a la
realització de les reintegracions fins a arribar a les cotes
documentades durant l’excavació.
L’altre gran objectiu del projecte, a banda de la conservació
de les restes, ha estat la presentació entenedora dels diferents
espais construïts. És per això que es va optar per reproduir
les estructures periples en la reconstrucció dels paviments.
Per a l’execució d’aquest apartat del projecte fou necessari
crear prèviament una xarxa de pous i drenatges, mitjançant
tubs de P.V.C i capes de graves, eliminant així, les retencions
d’aigua, principals causants de la degradació de les restes.
Els treballs de conservació i restitució d’elements, la creació
d’accessos provisionals i miradors, i la senyalètica en els
diferents punts d’interès, permeten al visitant seguir un
circuit de visita i accedir a les diferents estances dels edificis
assolint una comprensió del funcionament d’aquests espais
construïts en el moment de la seva creació i funcionament .
El projecte de conservació de la col·lecció arqueològica18
Les línies d’intervenció han estat les següents:
1. Actuacions in situ, en el camp quan ha estat necessari.
2. Conservació preventiva, és a dir, emmagatzematge adequat
i control de les condicions climàtiques de totes les peces
recuperades.
3. Tractaments més complets de laboratori per les peces
fonamentalment museables.
La col·lecció està formada per peces de ceràmica, metall i
os fonamentalment i alguns elements lítics. Les peces de
18 Alejandra Balboa es va incorporar a l’equip com a restauradora dels materials arqueològics des de l’any 1997 i ha desenvolupat els treballs de direcció
de les restauracions a partir de diverses subvencions del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, les
línies generals del projecte es presenten en el Catàleg de les col·leccions
de l’exposició permanent del Camp de les Lloses. Tona, així com en el Pla
estratègic dels treballs de restauració dels materials del Camp de les Lloses
presentat a la Diputació de Barcelona l’any 2009
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ceràmica pintades i de pastes poc cuites, a causa de l’acidesa
de la terra i de la gran abundància de sals, presenten un estat
de conservació deficient. Per treure’n les sals, aquestes peces
han estat tractades parcialment amb apòsits de cel·lulosa i
aigua destil·lada. La neteja de la ceràmica s’ha realitzat amb
bisturí, alternant-hi l’aplicació de consolidants. Les peces de
vernís negre destaquen per la integritat i el bon estat.
La col·lecció més àmplia i singular és la dels metalls. Les
peces de bronze, en general, presenten un bon estat de
conservació. Han rebut diversos tractaments de neteja:
mecànica (amb raspalls, torn de dentista i bisturí), amb
plasma o làser (segons hagi convingut), així com tractaments
químics per a l’extracció de clorurs, les sals que provoquen la
desintegració dels metalls. La col·lecció de ferros planteja la
màxima dificultat, atès que els clorurs provoquen ràpidament
el trencament de l’objecte. Per tal d’aconseguir l’eliminació
d’aquests elements nocius, s’han aplicat tractaments amb
hidròxid de sodi i s’han efectuat neteges mecàniques per tal
d’identificar l’objecte sota les capes de corrosió. El darrer
tractament, tant en els bronzes com en els ferros, ha consistit
en l’aplicació de resines amb finalitat protectora.

Figures 9 i 10. Pesal i plat de balances de bronze
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LA VIL·LA ROMANA
DE SANT AMANÇ
(RAJADELL). ELS
MATERIALS CERÀMICS
Ramon Járrega Domínguez¹
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

INTRODUCCIÓ
La vil·la romana de Sant Amanç (Rajadell), avui tallada pel
curs de l’eix Transversal, fou identificada per Jordi Piñero
l’any 1993; aquest autor publicà els resultats de la seva
prospecció l’any següent, relacionant aquest jaciment amb
una inscripció llatina coneguda des de 1794. La vil·la havia
estat parcialment destruïda en obrir la carretera l’any 1986,
quan encara no era coneguda ni, per tant, estava inventariada.
L’any 1995 es va fer una prospecció prèvia a la construcció
del nou tram de l’eix Transversal, encarregat a l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA S.C.P. i dirigida per David
Olivares i Jordi Piñero. El 1996 es duen a terme les
excavacions arqueològiques, encarregades també a l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA S.C.P., dirigides en una primera fase
per Eduard Sánchez i després per Albert Martín.
Es tracta d’un jaciment poc conegut fins ara, tot i que s’han
publicat tres breus resums de les excavacions (Martín, 1997
i 1999; Martín i Alemany, 2004) i una petita monografia
(diversos autors, 2002). Es troba al costat d’una via romana
que procedia de la costa a l’alçada de Barcino (Barcelona)
i es dirigia vers Calaf i Sigarra (els Prats de Rei). Es pot
datar entre finals del segle I aC - segle I dC i el segle V dC.
S’ha pogut documentar parcialment la pars urbana i la pars
rustica de la vil·la, amb un interessant mosaic del segle IV,
que demostra la importància de la vil·la en aquest període
històric.
Els materials ceràmics trobats a la vil·la romana de Sant
Amanç no es pot dir que siguin gaire abundants, tenint
en compte la importància d’aquesta vil·la, almenys durant
l’època imperial avançada, quan es va dotar de sumptuosos
mosaics. En tot cas, sí que podem dir que aquests materials
són significatius no tan sols en relació a les diferents fases
evolutives per les quals va passar la vil·la, sinó també
(i especialment) a l’activitat econòmica i les relacions
comercials que va mantenir. Tot seguit presentem un breu
resum del què han aportat aquests materials.

MATERIALS D’ÈPOCA ROMANA REPUBLICANA
Aquest període es troba poc representat i correspon a un
hàbitat del qual tan sols se n’ha pogut documentar una
sitja, sense descartar que correspongui a la fase inicial
de la vil·la, tot i no ésser gaire probable. S’han trobat 2
bocins de vores de ceràmica campaniana dels tipus A i B,
respectivament, tot i que són massa petits i fragmentats
com per a poder identificar-los tipològicament; també s’han
recollit 4 fragments informes i una nansa d’àmfora itàlica,
que correspon probablement a la forma Dressel 1. Hi ha
alguns fragments de ceràmica ibèrica comuna oxidant, entre
els quals cal destacar 29 fragments corresponents a kalathoi,
sovint decorats. També s’han recollit 34 fragments d’àmfores
ibèriques, 4 dels quals corresponen a vores. A més, s’han
documentat alguns bocins informes de ceràmica grisa de
tipus emporità.
MATERIALS D’ÈPOCA ROMANA ALTO-IMPERIAL
Si jutgem per les ceràmiques recuperades, l’època de l’Alt
Imperi (especialment els segles II i III) és el període més
important de la vil·la. Aquesta impressió s’ha de matisar, atès
que la major o menor quantitat de materials d’un període
o d’un altre, tot i que és sens dubte una dada orientativa,
pot ésser també aleatòria; el mosaic policrom que s’ha pogut
recuperar parcialment és un element molt important que ens
fa pensar en la sumptuositat del jaciment durant el període
tardoantic.
Ceràmiques fines
Començant pels materials d’importació, podem dir que tan
sols s’ha pogut recollir un fragment informe de sigil·lada
itàlica. Per tant, podem pensar que el període d’August
no fou massa important a la vil·la, tot i que també és cert
que la sigil·lada aretina correspon a un segment cronològic
força reduït (bàsicament 30 aC - 30 dC), i la seva minsa
representació pot no ser orientativa. No gaire més ben
representada està la sigil·lada gàl·lica, ja que només s’han
recollit 6 fragments, un dels quals correspon a la forma
Draggendorff 27, 3 a la Draggendorff 29 i dos a les formes
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Draggendorff 30 i 37, respectivament.
En contrast, la sigil·lada hispànica és, juntament amb les
produccions africanes, una de les més abundants a la vil·la de
Sant Amanç. Efectivament, s’han comptabilitzat un total de
209 fragments, la qual cosa fa que la hispànica sigui, del grup
de les sigil·lades, la més abundantment constatada a la vil·la
de Sant Amanç. Creiem que aquest fet té dues possibles
explicacions: o bé la situació interior de la vil·la de Sant
Amanç va possibilitar una major concurrència de la sigil·lada
hispànica (el principal focus productor de la qual es trobava
a l’actual comarca de la Rioja), o bé la vil·la romana adquirí
una importància considerable cap a finals del segle I i durant
el segle II, que contrasta amb la pobresa material constatada
en relació al període republicà i al segle I. És possible també
que ambdues causes siguin autèntiques i s’interrelacionin. En
qualsevol cas, aquesta abundor de sigil·lada hispànica s’ha de
tenir en compte per tal de fer una interpretació general de
l’evolució del jaciment.
Pel que fa a l’atribució formal, el panorama present a la vil·la
de Sant Amanç és el següent:
Forma

Quantitat

Cronologia

Drag. 15/17

1

50-150

Drag. 24/25

1

50-130

Drag. 27

5

30-175

Drag. 29

1

50-100

Drag. 33

2

50-200

Drag. 37

28

60-150

Mezq. 2

1

50-200

Mezq. 5

2

50-200

Mezq. 16

1

150-200

Ritt. 8

13

50-300

Gerra (forma indet.)

2

Indet.

La sigil·lada africana A és la tercera (després de la sigil·lada
hispànica i de l’africana C) de la família de les anomenades
“sigil·lades” a la vil·la de Sant Amanç, des del punt de vista
quantitatiu, ja que se n’han documentat un total de 45
fragments. Des del punt de vista formal, s’han constatat les
següents quantitats i tipus:
Forma

Quantitat

Cronologia

Hayes 14 A

9

125-175

Hayes 14 B

2

150-200

Hayes 16

1

150-200

Hayes 17

2

150-250

Hayes 17 B

1

150-250

Hayes 26

9

150-200

Hayes 27

11

160-220

Hayes 140

1

125-225

Hayes 147

2

100-200

Forma tancada indeterminada

1

175-240

A més, hi ha 6 fragments que possiblement pertanyen a
la producció anomenada sigil·lada africana A/D; tot i que
formalment es podrien relacionar amb la forma Hayes 32/58
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de la sigil·lada africana D (que és la més antiga d’aquesta
producció), les característiques de l’engalba d’aquests
fragments resulten més pròpies de la sigil·lada africana A
que no pas de la D. La producció A/D es data en la primera
meitat del segle III (DDAA 1981, p. 56).
La sigil·lada africana C es troba representada a la vil·la de Sant
Amanç per un conjunt reduït des del punt de vista tipològic
(cinc formes), però tanmateix en una quantitat considerable,
havent-se constatat un total de 170 fragments, la qual cosa fa
que aquesta producció sigui, després de la sigil·lada hispànica,
la segona més abundant de les localitzades en aquest indret.
Pel que fa a les formes documentades, s’han recollit 3
fragments pertanyents a la forma Hayes 45, 2 a la Hayes 48
(un d’aquests és una Hayes 48 B - Ostia IV, fig. 193, de la
primera meitat del segle III), 4 fragments de la forma Hayes
49 i, finalment, el grup més nombrós està compost per 30
exemplars de la forma Hayes 50, cosa perfectament lògica,
atès que és la forma d’aquesta producció més abundantment
constatada arreu.
És interessant també la presència d’una vora d’un plat de
sigil·lada africana C amb decoració aplicada (la decoració de
la qual és de tipologia indeterminada, atès que es tracta d’un
exemplar molt fragmentari), corresponent a la forma Hayes
52 B, datada ja del segle IV i fins i tot inicis del V.
Cal esmentar un fragment de sigil·lada clara B, producció
gàl·lica del segle iii dC, molt poc representada a Catalunya,
tot i que esporàdicament se’n troba algun exemplar. A Sant
Amanç s’ha documentat un fragment de vora de bol de la
forma Lamboglia 37. Molt probablement, aquest exemplar
va arribar a la vil·la de Sant Amanç a partir del camins
que travessaven els Pirineus, és a dir, que no es tracta d’un
producte de difusió marítima.
Finalment, s’ha documentat la presència de ceràmica coríntia
romana, producció datada entre mitjans del segle II i mitjans
del III dC (Spitzer, 1942; Granados, 1979; Malfitana,
2007), que esporàdicament arriba a Catalunya, havent-se’n
documentat exemplars a Empúries, Mas Gusó (Bellcaire, Alt
Empordà), els Tolegassos (Viladamat, Alt Empordà), Girona,
Torre Llauder (Mataró), Badalona, Can Terrés (La Garriga),
Barcelona, els Munts (Altafulla), Tarragona, Mas d’en Gras
(Vila-seca), els Antigons (Reus) i La Llosa (Cambrils). A
la vil·la de Sant Amanç ja s’havia trobat, en prospeccions
superficials, un fragment de paret corresponent a aquesta
producció (Piñero 1994). En les excavacions arqueològiques
s’ha pogut recuperar un fragment de vora i un de fons,
ambdós decorats. Això eleva a 3 el total de fragments de
sigil·lada coríntia trobats a la vil·la de Sant Amanç, que, tot
i que no arriba a l’extrem de les vil·les abans esmentades de
Mas d’en Gras i dels Antigons (on hi ha el major nombre
d’exemplars, que no depassen la dotzena), resulta, malgrat
que no sigui una gran quantitat, un nombre significatiu, que
indica la importància que devia haver assolit la vil·la de Sant
Amanç a finals del segle II i la primera meitat del segle III.
Ceràmica comuna
Dins d’aquest grup de procedència itàlica, que apareix
en poques quantitats a la costa catalana durant el segle I
dC, en primer lloc cal esmentar la ceràmica d’engalba roja
pompeiana, a la qual pertany un fragment de vora pertanyent
a la forma Goudineau 3 B/9.
Tanmateix, juntament amb la vaixella de taula, la qual
hom ha donat en anomenar “ceràmica africana de cuina”,
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caracteritza els productes ceràmics d’importació a partir
del segle ii. Aquesta producció és molt més abundant que
no pas la vaixella de taula; a la vil·la de Sant Amanç n’hem
comptabilitzat 744 fragments (504 d’aquests amb forma
determinable), essent per tant la producció més abundant de
totes. Tot i que no es tracta pròpiament de vaixella fina, i que
per aquesta raó sol tractar-se aquesta espècie separadament
del grup de les sigil·lades (especialment de les africanes,
amb les quals comparteix procedència i distribució), la
ceràmica africana de cuina constituí, sens dubte, la vaixella
de comercialització mediterrània que més abundantment fou
difosa a la península Ibèrica (cfr. Aguarod, 1991, p. 245-301).
Des del punt de vista formal, el panorama dibuixat per la
ceràmica africana de cuina és el següent:
Forma

Quantitat

Cronologia

Atlante CV.1

1

200/425?

Hayes 23

25

70/220

Hayes 23 A

19

70/150

Hayes 23 B

32

150/425

Hayes 131

11

175/250

Hayes 181

79

150/425

Hayes 182

2

150/250

Hayes 196

159

70/425

Hayes 197

129

175/425

Hayes 200

4

175/250

Ostia I, fig. 264

7

200/300

Ostia III, fig, 170

6

150/250

Ostia IV, fig, 1

27

300/425

Ostia IV, fig. 59

2

250/425

Atlante CVII, 11

1

175/250

Tot i que començà a produir-se en el darrer terç del segle I,
el gran moment de la difusió de la ceràmica africana de cuina
correspon al segle II i a la primera meitat del III, tot i que
algunes formes perduren fins a inicis del segle V. Aquesta
datació correspon perfectament amb la que es desprèn dels
materials de la vil·la de Sant Amanç, que coincideixen significativament amb les de la sigil·lada africana A i C, centrant-nos concretament en la segona meitat del segle II i la
primera meitat del III, que sembla ésser el període més ric
de la vil·la, si més no a jutjar per l’evidència proporcionada
per les ceràmiques.
A la vil·la romana de Sant Amanç s’hi ha detectat un nombre relativament elevat d’imitacions de la ceràmica africana de cuina. S’ha constatat en diverses ocasions l’existència
d’aquestes imitacions a diversos jaciments de la vall de l’Ebre
(Aguarod 1991, p. 245), així com a Andalusia, on s’ha localitzat un taller productor a Marchena, a la província de Sevilla
(Romero 1987). A Catalunya se n’han localitzat exemplars a
Empúries (l’Escala, Alt Empordà) i als jaciments de Camp
de la Gruta (Torroella de Montgrí, Baix Empordà) i Vilauba
(Camós, Pla de l’Estany), havent-se constatat la producció
d’imitacions al taller de Llafranc (Nolla - Canes - Rocas
1982, p. 166-167; Casas - Castanyer - Nolla - Tremoleda
1990, p. 71-73, 348-349; Aguarod 1991, p. 245; Aquilué
2008). En total, a la vil·la de Sant Amanç hi ha 11 exemplars atribuïbles a aquestes imitacions: 2 fragments de vores

i un de carena de la forma Hayes 197, 5 vores de la forma Hayes 196, així com una vora atípica que podria imitar
aquesta forma, una vora de la forma Hayes 23 B i una de la
forma Hayes 181. El repertori formal que s’acaba d’esmentar
(formes Hayes 196 i 197, i especialment Hayes 23 B i 181)
apunta vers la segona meitat del segle II dC com el moment
més probable per a datar aquestes imitacions.
Pera (1993) ha donat a conèixer una producció de ceràmica
oxidant, tant de formes obertes (plats, bols) com tancades
(gerres), que presenta una característica engalba de color vermell i que sembla ésser que es va produir als encontorns de la
ciutat romana de Iesso (Guissona). A la vil·la de Sant Amanç
s’hi han trobat un nombre relativament abundant d’exemplars que es poden relacionar amb la producció esmentada.
Probablement és la mateixa, atès que Guissona no es troba
gaire lluny de la vil·la de Sant Amanç, amb la qual es podia
comunicar directament per la via romana que hem esmentat
més amunt. A aquesta producció corresponen una vora d’olla
o gerra, 8 vores, un fons de plat, 3 fragments de fons, 2 nanses i 32 informes; en total, doncs, són 47 fragments.
A Sant Amanç s’hi ha individualitzat una producció (que
apareix també a Guissona) amb una engalba de color marró,
que sembla no ésser una altra cosa que la mateixa abans esmentada, però amb engalba fosca, almenys en part de la peça;
la manca d’exemplars sencers impedeix determinar si l’engalba era igualment fosca en tota la superfície. S’han documentat una vora de bol, 4 vores de gerres, 1 nansa de gerreta,
2 fons i 16 fragments informes; en total són 24 fragments,
quantitat menor que els d’engalba roja, però considerable.
D’entre els diferents fragments de ceràmica comuna de cocció oxidant, que en general s’han trobat a Sant Amanç força
esmicolats i de poc valor tipològic, cal destacar un fragment
de bol o morter amb visera, que correspon a una producció
d’origen altimperial, que tindrà una continuïtat relativament
important durant el baix imperi en les produccions africanes,
així com un fragment d’ampolla.
Tot i que pràcticament no s’han documentat fragments de
llànties a la vil·la de Sant Amanç, es poden destacar dos fragments de llànties de disc, i un fragment d’orla d’una llàntia
amb decoració de glòbuls, assimilable al tipus Dressel 30;
típica del segle III dC, s’ha proposat un origen itàlic i africà
per a aquesta forma.
Àmfores
L’àmfora anomenada “tarraconense” no es troba, curiosament,
gaire ben representada a la vil·la de Sant Amanç, però això
podria relacionar-se amb la pobra representació de la sigil·lada
gàl·lica (contemporània de la major part d’aquestes àmfores),
coses totes dues que poden ésser un indici que durant el segle
i l’assentament no tenia un gran potencial importador, que
es va desenvolupar especialment durant la segona meitat
del segle II i la primera part del III. S’ha constatat 1 tap
fet d’un padellàs d’àmfora tarraconense (reutilitzat), 1 vora
de la forma Dressel 7-11 i 3 vores i 2 nanses de la forma
Dressel 2-4. En relació a aquesta forma, s’ha documentat
una marca de terrisser, dissortadament fragmentària, però
que hipotèticament ens sembla relacionable amb la marca
Gallic, que fou produïda als forns del Baix Camp, haventse documentat als jaciments de Mas d’en Corts (RiudomsReus) i Mas de Gomandí (Riudoms), al Baix Camp ( Járrega,
1995, p. 183; Járrega, 1996, p. 481; Berni, 2010, p. 184-185).
Si es confirmés aquesta atribució, seria la primera vegada
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que es podria localitzar aquest segell fora del Baix Camp, i
podríem suposar legítimament que les àmfores anomenades
“tarraconenses” que s’han trobat a la vil·la de Sant Amanç
foren, efectivament, produïdes al Camp de Tarragona, com
sembla suggerir també l’anàlisi visual de les pastes (cfr.
Járrega 1995, p. 184-185), dels exemplars trobats a Sant
Amanç.
També s’han trobat alguns fragments d’àmfores sudhispàniques, corresponents a les formes Beltrán II A (un
fragment), Dressel 20 (un fragment segur i 2 informes, que
possiblement pertanyen a aquesta forma), Dressel 14 (un
fragment) i Dressel 7-11 (un fragment), forma que, tot i que
fou produïda també a les terrisseries tarraconenses, en aquest
cas és de producció sud-hispànica. Per tant, encara que
minsa (com en general arreu de Catalunya), a Sant Amanç
hi ha també una representació d’àmfores del sud d’Hispania,
tant olieres (forma Dressel 20) com de salaó (Beltrán II i
probablement Dressel 7-11 I 14). Pel que fa a les datacions,
si la Beltrán II i la Dressel 7-11 són típiques del segle I, la
forma Dressel 20 tingué una àmplia perduració cronològica
fins avançat el segle III dC. També la forma Dressel 14 té
una llarga perduració del segle I al III (Bernal 1998; García
Vargas 1998).
S’ha documentat també una vora d’àmfora gal·la de la forma
Gauloise 4 (data entre finals del segle i i finals del III) i un
pivot atribuïble a aquesta, a més de diversos fragments de
nanses i informes; en total s’han documentat 44 fragments
d’àmfora gal·la. La comercialització d’aquests productes
a l’antiga Hispania, i concretament a Catalunya, no s’ha
estudiat encara, però apareixen esporàdicament en contextos
dels segles II i III. Per tant, la presència d’àmfores gal·les a la
vil·la de Sant Amanç s’ha de relacionar amb el bon moment
importador reflectit en la sigil·lada africana A i C i en la
ceràmica africana de cuina.
Encara que no es tracti de materials ceràmics, no és sobrer
esmentar la presència d’un morter d’alabastre (que no es
pot datar però possiblement correspon a l’etapa altimperial),
així com diversos pondera i fragments de vidres plans de
finestra, tot i que aquests darrers són ja pròpiament elements
arquitectònics.
MATERIALS D’ÈPOCA TARDOANTIGA
Ceràmiques fines
La sigil·lada anomenada lucente, segons la terminologia
encunyada per l’arqueòleg italià Nino Lamboglia, és un
producte gàl·lic emparentat amb la sigil·lada clara B. Se
la considera típica del segle III, però perdura clarament
al llarg del segle IV i fins i tot arriba a la primera meitat
del V, com indiquen les troballes efectuades al carrer
de Vila-roma, a Tarragona (TED’A, 1989, p. 176-179).
A Catalunya, tot i que no es tracta d’un tipus majoritari,
presenta una distribució relativament àmplia, encara que,
com diem, percentualment no és tan abundant com les altres
importacions contemporànies a aquesta ( Járrega, 1993, p.
1317-1322; Aicart - Llinàs - Sagrera 1991, passim). A la
vil·la de Sant Amanç la sigil·lada lucente s’hi troba molt poc
representada, atès que només s’ha localitzat un fragment
informe.
Curiosament, contrastant amb l’abundància (fins a cert
punt atípica) de la sigil·lada africana C, la producció D (que
normalment és la ceràmica d’importació més abundant dels
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contextos tardoantics) es troba constatada tan sols per 16
fragments. No sabem si aquesta dada és significativa d’una
certa decadència i fins i tot desaparició de l’assentament
durant el segle IVo la primera meitat del V o si, simplement,
és un fet aleatori que respon a la manca de nivells tardoantics
en l’estratigrafia de la vil·la.
El repertori formal de la sigil·lada africana D accentua
aquesta sensació de precocitat en la producció, atès que no s’ha
documentat cap forma corresponent als moments avançats
d’aquesta. Les formes identificades són la Hayes 32/58,
aquesta vegada dins de la producció D (tres fragments), un
padellàs de dubtosa atribució a la forma Hayes 58 o 59, una
vora de la forma Hayes 59 i dos de pertanyents a la Hayes
59 A. És a dir, que es tracta de formes pròpies del primer
moment de la producció de la sigil·lada africana D, típiques de
la primera meitat del segle iv i que, en tot cas, no ultrapassen
l’any 450. És força estrany no haver documentat alguna de
les formes posteriors més abundants (Hayes 61, 67 i 91, per
exemple), la qual cosa produeix la impressió que la vil·la fou
abandonada o bé va sofrir una decadència econòmica que
l’impedí d’assolir nous productes d’importació cap a mitjans
del segle IV, com a molt tard. Tanmateix, cal tenir en compte
que s’ha documentat una imitació de la forma Hayes 61, la
qual cosa permet matisar lleument aquesta datació final. A
més, hi ha alguns materials clarament més tardans (ceràmica
africana de cuina, sigil·lada grisa amb decoració estampada i
un fragment d’àmfora bètica del tipus Dressel 23 D).
S’ha documentat un fragment de vora de ceràmica comuna
que correspon a una imitació de la forma Hayes 61 A.
Probablement es tracti d’una producció local o regional;
altres imitacions de la sigil·lada africana D les hem pogut
constatar al Barcelonès i al Vallès Occidental ( Járrega, 1993,
p. 1423-1425), així com a Tarragona (TED’A, 1989, p. 179181), per la qual cosa podem suposar que va existir un o
més tallers situats almenys en una de les dues comarques
esmentades, que probablement va tenir una producció molt
modesta, com ho indica l’escàs nombre d’aquestes imitacions.
La forma Hayes 61 A es data dels tres darrers quarts del
segle IVi de la primera meitat del segle V, datació que es pot
atribuir per tant a aquesta imitació.
També hi està present l’anomenada (creiem que amb poca
fortuna) “D.S.P.” (derivées des sigillées paléochrétiennes).
Se n’han documentat tan sols dos fragments amb forma
(ambdós corresponents a la producció grisa, sense que n’hi
hagi cap de la producció oxidant), corresponents a les formes
Rigoir 2 i 18, respectivament. Tanmateix, atesa la troballa
de diversos bocins informes, el total d’aquesta producció
a la vil·la de Sant Amanç ascendeix a 12 fragments. Dos
d’aquests corresponen a fons amb decoració estampada (molt
possiblement corresponents a la forma Rigoir 1), consistents
en representacions de palmetes i motius circulars inspirats
en els de la sigil·lada africana D. Tanmateix, s’ha recuperat
un tros de vora de ceràmica grisa, que hipotèticament pot
correspondre a aquesta producció i relacionar-se amb la
forma Rigoir 9.
A la producció llisa de la sigil·lada hispànica tardana podem
atribuir un fragment de vora corresponent a la forma Palol 4
- Mezquíriz 74, que s’ha localitzat en determinats jaciments
de la Meseta nord i Navarra (Pamplona i Pedrosa de la Vega),
en contextos datables, a grans trets, del segle IV. Formalment,
podria plantejar-se una certa similitud formal entre aquest
tipus i la Hayes 58 de la sigil·lada africana D, de la qual
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potser és una imitació. Atesa aquesta cronologia, l’incloem
per tant entre la sigil·lada hispànica tardana, i gairebé amb
tota seguretat es tracta d’un producte procedent de la Meseta
nord. 		
Ceràmica comuna
S’han localitzat (com hem vist abans) 27 fragments
corresponents a l’escudella de ceràmica africana de cuina de
la forma Ostia IV, fig. 1, que s’atesta a Cartago en contextos
del segle IV i la primera meitat del V (DD.AA. 1981, p.
215), per la qual cosa hem atestat, mitjançant aquesta forma,
la continuïtat de l’arribada d’aquesta producció a la vil·la de
Sant Amanç, fins el segle IV com a mínim, cosa que confirma
l’arribada d’aquests materials a Rajadell almenys durant
el segle IV, corresponent als darrers moments d’aquestes
importacions, ja que la ceràmica africana de cuina deixà
d’arribar a Catalunya durant el segle v. S’ha suposat que
la forma Atlante CV.1 es dati també en època tardoantiga
(DDAA, 1981, p.213), però és una variant de la Hayes 196 i
no sembla que tingui una datació gaire clara.
Cal esmentar un fragment informe de gerra amb decoració
incisa que correspon a una producció tardoromana que, tot
i que Keay l’ha classificat com a àmfora (forma Keay 79),
sembla més aviat tractar-se d’un tipus de gerra. Tot i que la
zona de producció no ha estat identificada (i es desconeix
si n’hi havia més d’una), Reynolds (1995, p. 63-64) suposa
que procedeix de les Illes Balears, basant-se, segons sembla,
en l’abundància amb la qual hi apareix aquesta mena de
producció.
Àmfores
S’han documentat un total de 6 fragments d’àmfores
africanes, corresponents a la forma Keay 1 (2 vores), forma
no africana estrictament (des del punt de vista romà) sinó
mauritana; Africana 1 - Keay 3 A (1 vora), Africana 2 - Keay
6 (2 vores), i finalment 1 pivot de la forma Africana 3 - Keay
25. La forma més antiga és la Keay 1; en general, el panorama
cronològic que dibuixen aquestes peces es centra entre el
segle III i la primera meitat del V. La peça més tardana és
la forma Keay 25, pròpia del segle IVi la primera meitat del
segle V. En general, la cronologia d’aquestes àmfores es pot
relacionar amb la de la sigil·lada africana D (formes Hayes
32/58, potser 58, i 59), que semblen apuntar vers la primera
meitat del segle IV.
Per altra banda, hi ha un fragment de vora que hipotèticament
podríem relacionar amb el tipus Keay 26, anomenat també
spatheion (per suposar-se que servia per al transport de
conserves de peix), que es data entre els segles IV i VII dC
i és de procedència africana; malgrat tot, en aquest cas no
és d’atribució clara, podent tractar-se d’una gerra, cosa que,
essent prudents, ens sembla més probable.
Hi ha una presència, tot i l’escadusser nombre,
comparativament important, d’àmfores sud-hispàniques,
especialment de les bètiques de la forma Dressel 23 - Keay
13, de la qual s’han documentat 2 fragments, un d’aquests
atribuïble al tipus Dressel 23 B - Keay 13 B, mentre que
l’altre correspon a la forma Dressel 23 D de la tipologia de
Berni (1997, p. 62), i també a la Keay 13 C. Aquest tipus
amforal apareix força distribuït a la costa catalana entre
la segona meitat del segle iii i finals del v ( Járrega,1993).
El tipus Dressel 23 D sembla propi del segle vdC, com ho
indiquen les troballes de Tarragona i del Morè (Sant Pol de
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Mar) ( Járrega,1997).
Un fragment de la forma Keay 22, que presenta el marcat
angle típic d’aquesta forma al coll, no sabem si correspon
a un producte bètic o del sud de la Lusitània. Keay (1984,
vol. I, p. 169-172) documenta aquesta forma (evidentment
emparentada amb la Almagro 50 - Keay 16) a partir de dos
exemplars d’Empúries i Tarragona; possiblement es data
entre inicis del segle IV i mitjans del V (Keay 1984, vol. I, p.
172). A més, s’han documentat tres fragments d’àmfora de la
forma Almagro 51 C - Keay 23, de procedència bètica però,
sobretot, lusitana.
S’ha recollit també un fragment informe amb la paret
acanalada, que potser podria relacionar-se amb l’àmfora del
Mediterrani oriental de la forma Late Roman Amphora 1, que
es va produir en aquella zona entre finals del segle IV i el VI.
Tanmateix, el fet de tractar-se només d’un fragment de paret,
unit a l’absència de materials ceràmics datables clarament
després de mitjans del segle IV, inviten a ésser prudents en
aquesta possible identificació.
CONCLUSIONS
El repertori ceràmic de la vil·la de Sant Amanç de Rajadell,
tot i no ésser gaire abundant, és sens dubte interessant, tant
pel fet de documentar-nos les importacions ceràmiques
d’una vil·la romana a Catalunya com per la circumstància,
força significativa, d’ésser una de les poques que s’han excavat
a les comarques de la Catalunya central. Tan sols la vil·la
de Castellgalí (Boades) i en menor mesura la de Matacans
(Artés), al Bages, i la de l’Espelt (Òdena), a la comarca de
l’Anoia, han permès comptar amb un repertori suficient
dels materials ceràmics exhumats en aquestes vil·les. A
totes aquestes hi és molt important quantitativament el lot
de ceràmiques d’època altimperial, tot i que també n’hi ha
de tardoantigues; en el cas de Sant Amanç, encara que les
ceràmiques d’aquest darrer període no són gaire abundants,
sí que tenen una forta presència les produccions del segle iii.
Els escadussers fragments d’època iberoromana o romanorepublicana, a més de plantejar el problema de a quin tipus
d’assentament corresponen, són representatius d’aquest
període, amb la presència (bé que molt minsa) de ceràmica
campaniana A i B i àmfora itàlica, i especialment de la
ceràmica ibèrica, d’entre la qual destaquen els kalathoi amb
decoració pintada, els quals responen plenament a la situació
ceràmica del país durant la segona meitat del segle II i la
major part del I aC.
El segle I dC es troba molt poc representat, limitant-se la
presència de sigil·lada itàlica a un sol fragment informe;
la sigil·lada gàl·lica és també poc abundant, limitant-se a
6 fragments de les formes Draggendorff 27, 29 i 37, que
probablement corresponen (almenys pel que fa a la forma 37)
a la segona meitat entrada del segle I. Per tant, els materials
d’importació típics d’aquesta centúria es troben molt poc
representats i no sabem si això es deu a una relativa poca
importància d’aquest assentament en el segle i o simplement
al fet aleatori de no haver-se excavat estrats d’aquesta
època, tot i que possiblement, d’haver arribat en quantitats
apreciables, s’haguessin trobat en forma residual.
Tanmateix, hi ha alguns elements més que cal datar del segle
I dC, com el fragment de ceràmica d’engalba roja pompeiana
de la forma Goudineau 3 B/9 o els d’àmfora tarraconense dels
tipus Dressel 2-4 i 7-11. D’entre la producció tarraconense
destaca el fragment amb marca que, hipotèticament,
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procedeix dels tallers del Camp de Tarragona.
Amb la minsa presència de la sigil·lada itàlica, i la gàl·lica,
contrasta vivament l’abundància de sigil·lada hispànica: un
total de 209 fragments, entre els quals s’identifica un ampli
repertori formal, corresponent a les formes Draggendorff
15/17, 24/25, 27, 29, 33 i 37, Ritterling 8, Mezquíriz 2, 5 i 16,
i Palol 4. Aquesta abundància de la producció hispànica és
perfectament lògica tenint en compte que ens trobem davant
d’un jaciment situat a les terres de l’interior de Catalunya,
tot i que la dificultat o impossibilitat pràctica de determinar
els centres de producció originals (tenint en compte que la
major part de la sigil·lada hispànica es produïa a la Rioja,
però també a altres indrets) ens dificulta el coneixement de
la distribució d’aquests materials i el seu camí d’arribada fins
a Rajadell. Tanmateix, l’abundància de la sigil·lada hispànica,
sense descartar una possible presència important durant la
segona meitat del segle i (que ajudaria a explicar la gairebé
inexistència de sigil·lada gàl·lica al jaciment) creiem que
correspon ja, en la major part dels casos, a materials de ple
segle II dC, que juntament amb la centúria següent serà, des
del punt de vista de les ceràmiques, el més ben representat
a la vil·la.
Potser la novetat més important que aporta la vil·la de Sant
Amanç per a l’estudi de la ceràmica romana sigui l’abundància
de productes nord-africans, poc usual en un jaciment situat
a l’interior. Així ho indiquen els 45 fragments de sigil·lada
africana A, que presenten un repertori formal (Hayes 14 A
i B, 16, 17, 26, 27, 140 i 147) centrat netament en la segona
meitat del segle ii i inicis del III dC. Ja del segle iii són els
6 fragments atribuïbles a la forma Hayes 32 de la sigil·lada
africana A/D; però la producció més ben representada
(dintre de les sigil·lades africanes) és la sigil·lada africana C,
molt abundant (170 fragments), tot i que amb un repertori
força uniforme i reduït, limitat a les formes Hayes 45, 48, 49
i, sobretot, Hayes 50.
La gran abundància d’exemplars de la ceràmica africana
de cuina (744 fragments) confirma el rellevant paper que
juguen les ceràmiques africanes a la vil·la de Rajadell. A
més de constituir, de bon tros, la ceràmica d’importació
més abundant, està present amb un repertori formal molt
extens: formes AtlanteCV.1, Atlante CVII, 11, Hayes 23 A
i B, 131, 181, 182, 196, 197 i 200, Ostia I, fig. 261, Ostia I,
fig. 264, Ostia III, fig, 170, Ostia IV, fig. 1, Ostia IV, fig. 59.
La major part dels exemplars corresponen als plats/tapadora
de la forma Hayes 196 i a les cassoles del tipus Hayes 197;
cronològicament, tot i que es difícil precisar-ho, corresponen
a la segona meitat del segle II fins a un moment indeterminat
del III, però hi ha alguns exemplars de la forma Ostia IV,
fig. 1, que es poden datar amb seguretat en el segle IV o la
primera meitat del V.
També s’han constatat a Sant Amanç imitacions de la
ceràmica comuna africana, tot i que en un nombre molt
més reduït que en aquesta darrera producció, limitant-se
a 14 fragments, d’entre els quals s’identifiquen les formes
Hayes 23 B, 181, 196 i 197. No tenim dades per a establirne la procedència, tot i que és possible que es tracti d’una
producció regional, atès que a l’Empordà, concretament a
Llafranc, s’hi ha documentat la producció d’imitacions de les
ceràmiques africanes.
Cal destacar la troballa a Sant Amanç, d’una certa
abundància, de diferents exemplars corresponents a una
producció coneguda des de fa molt poc temps i que sembla
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per ara limitada a la Catalunya central. Es tracta d’una sèrie
de ceràmiques (bols i especialment gerres) de cocció oxidants,
caracteritzades per tenir una engalba roja a l’exterior.
Aquestes ceràmiques, detectades per primera vegada a les
excavacions de Iesso (Guissona, Segarra) han estat objecte
d’un primer estudi tipològic (Pera 1993), i es poden datar, a
grans trets, d’època altimperial. A més de Guissona podem
ara sumar les troballes de Rajadell; cal dir que, a més de les
ceràmiques amb engalba roja, hi ha un altre conjunt amb una
engalba de color negre mat, que no sembla ésser una altra
cosa que una variant de la producció d’engalba roja.
També és interessant la troballa d’un fragment de sigil·lada
clara B (forma Lamboglia 37), força rara a les nostres
contrades, la qual probablement és un indici de la tasca que
els eixos de comunicació transpirinencs tingué per al comerç
de les ceràmiques, tot i que no es pot descartar que arribés
per via marítima.
La troballa de sigil·lada coríntia a la vil·la de Sant Amanç, a
més d’ajudar-nos a conèixer millor la distribució (no insòlita
però sí que poc habitual) d’aquest tipus ceràmic a Catalunya,
ens permet constatar, una vegada més, la importància de
la vil·la de Sant Amanç, atès que hi arribaren productes
d’aquesta mena, que podem qualificar com a “semiexòtics”. A
més, es tracta del punt més interior de Catalunya, en què s’ha
documentat aquesta mena de material, la distribució del qual
es limita a jaciments costaners (Torre Llauder, Barcelona,
Tarragona i els seus encontorns, etc.).
Completa el panorama ceràmic de l’alt imperi la presència,
escadussera, d’àmfores bètiques, corresponents a les formes
Beltrán II A, Dressel 7-11, Dressel 14 i Dressel 20, que no
són gaire abundants enlloc de Catalunya (confrontar Berni
1997) però que es troben també a Sant Amanç. Tanmateix,
les àmfores gal·les (forma Gauloise 4), les quals fins ara no
s’han constat en gaires quantitats a Catalunya (manca encara
un estudi de conjunt sobre aquesta problemàtica) també són
presents a Sant Amanç.
Pel que fa al període tardoantic, el conjunt de ceràmiques no
és gaire abundant, la qual cosa planteja problemes en relació a
la interpretació que es pugui fer d’aquest període a la vil·la de
Sant Amanç, atès que no sabem si aquesta escassa quantitat
és representativa o no d’una possible decadència de la vil·la
en aquest moment, o si es deu només al fet de no haver-se
constatat gaires estrats d’aquesta època. En qualsevol cas, es
significatiu el fet que només es trobin formes de sigil·lada
africana D (i encara en poc nombre) típiques de la primera
meitat del segle IV (formes Hayes 32/58 i 59); tanmateix,
també s’ha documentat una imitació d’aquesta producció
(forma Hayes 61), corresponent potser a una producció
regional que hem constatat també al Vallès, al Barcelonès i
a Tarragona. A més, la troballa de sigil·lada grisa estampada
del sud de les Gàl·lies (formes Rigoir 2 i 18) ens situa en un
moment no anterior a finals del segle IV dC.
Com s’ha dit abans, s’ha constatat l’arribada de ceràmica
africana de cuina a Sant Amanç, encara durant el segle iv, com
es dedueix de l’aparició de diversos fragments de la forma
Ostia IV, fig. 1. La troballa d’alguns fragments d’àmfora
africana de les formes Africana 1 - Keay 3 A, Africana 2 Keay 6 i Keay 25 és indicativa de la continuïtat de l’arribada
d’importacions nord-africanes a Sant Amanç, encara durant
el segle IV. També és interessant la troballa d’un fragment de
sigil·lada hispànica de la forma Palol 4 - Mezquíriz 74, que
s’ha d’incloure entre la producció tardana, la qual, tot i que
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no podem donar una datació més precisa dintre del període
tardoantic, sembla que es situa cap al segle iv.
Té un interès especial la troballa de dos fragments de la
forma Dressel 23 B i D - Keay 13 B i C, atès que permet
documentar la continuïtat de les importacions d’àmfores
bètiques en un període comprès entre la segona meitat del
segle iii i finals del v, però que, almenys pel que fa al tipus
Dressel 23 D, ens atreviríem a portar a la primera meitat
del segle v ( Járrega,2000). La troballa d’aquestes ceràmiques
a la vil·la de Rajadell permet constatar l’arribada d’aquests
productes a l’interior de Catalunya, com ja indicaven altres
fragments localitzats a Guissona, tant al nucli de Iesso
com a la vil·la romana de la vinya d’en Crispí (Berni 1997,
p. 168-169). També cal constatar la troballa d’un fragment
de la forma Keay 22 i de tres padellassos de la Keay 23, de
producció sud-hispànica.
En resum, tot i que no especialment abundants, les troballes
de la vil·la de Sant Amanç tenen l’interès de documentarnos l’evolució i comerç de les ceràmiques romanes a l’interior
de Catalunya durant el període imperial, constatant una
abundància notòria de les importacions mediterrànies (molt
especialment africanes) a la vil·la, que sens dubte s’expliquen
per la importància que degué tenir aquest assentament, situat
just al costat del pas d’una important via romana interior que
prefigura l’actual eix Transversal.
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Ocupació i
organització del
territori a la
Catalunya central
a l’Alta Edat
Mitjana. Recerques
arqueològiques del
grup OCORDE
Cristian Folch Iglesias
Jordi Gibert Rebull
Ramon Martí Castelló
Grup OCORDE, Universitat Autònoma de Barcelona.
Des de fa una quinzena d’anys, la Catalunya central ha
estat un dels marcs geogràfics principals de recerca per part
de l’equip de la Universitat Autònoma de Barcelona avui
constituït en el Grup de Recerca Emergent OCORDE
dirigit pel professor Ramon Martí Castelló.1 Fins ara, la
recerca s’ha desenvolupat sota l’empara de diversos projectes
ministerials i universitaris genèrics2 que han comptat amb
el suport paral·lel del Servei d’Arqueologia i l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat
de Catalunya i d’alguns dels diversos ajuntaments on s’han
desenvolupat les principals intervencions arqueològiques.3
El projecte marc té com a objectius globals de recerca
l’estudi de les societats altmedievals en les seves diferents
vessants; així, és prioritària l’anàlisi de les seves institucions,
amb especial atenció a l’organització fiscal desenvolupada
pels successius estats, així com dels sistemes d’estructuració
territorial que s’aniran superposant al llarg del període. De
1 Ocupació, organització i defensa del territori medieval (2009 SGR-727),
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Edifici B-Campus
de la UAB, 08193, Bellaterra (Barcelona), www.ocorde.com/ramon.marti@
uab.cat.
2 Organización territorial e instituciones de Estado durante la alta edad media en el área de Catalunya (MEC: PB96-1189, 1997-2000); Organización
territorial e instituciones públicas durante la transición medieval en el este
peninsular (MCT: BHA2000-0201, 2000-2003); Arqueologia de la transició
medieval, d’Alacant a Girona (UAB: PRP2004-11, 2004-2005); Ocupación,
organización y defensa del territorio durante la transición medieval (MEC:
HUM2005-04988/HIST, 2005-2008); Organización fiscal y ocupación del territorio durante la Alta Edad Media, (MEC: HAR2009-07874, 2009-2012).
3 Aprofitem, doncs, per agrair a aquestes institucions el suport rebut, agraïment que volem fer extensiu a tots els propietaris dels terrenys on s’han conduit els diversos treballs.

forma complementària, la recerca es dirigeix igualment vers la
definició dels models de poblament i d’ocupació i explotació
del territori, recerca que es desenvolupa fonamentalment
a partir de la pràctica arqueològica. En aquest sentit, és
usual el recurs a una òptica combinada on l’anàlisi crítica i
mesurada de la documentació textual i del registre toponímic
complementa i orienta els treballs arqueològics (Folch et al.,
2010; Folch, Gibert, en premsa-a).
Aquesta pràctica arqueològica segueix habitualment un mateix
esquema on els projectes de prospecció precedeixen i guien els
treballs d’excavació. Aquests programes de prospecció tenen
com a objectius comuns l’estudi genèric del poblament en
l’àrea delimitada, per tal de definir tendències en la ubicació,
dimensions i característiques dels assentaments, a la vegada que
es prova de donar resposta a algunes problemàtiques definides
prèviament. Així, per exemple, s’intenta establir la relació física
entre els llocs d’enterrament, força ben representats en tota
la Catalunya central, i els espais d’hàbitat o situar i avaluar la
potencialitat arqueològica d’alguns topònims rellevants, ja
estiguin conservats en la documentació altmedieval o en el
registre actual. Per altra banda, s’esmercen alguns esforços en
la verificació de notícies significatives relatives a jaciments
del període localitzades a partir d’una exhaustiva recerca
bibliogràfica prèvia.
Seguint, doncs, aquest esquema, les intervencions del nostre grup
en terres de la Catalunya central es poden dividir en tres grans
apartats que es corresponen amb tres projectes de prospeccions
dels quals s’han derivat diversos programes d’excavació
arqueològica i que se seguiran com a eixos principals de la resta
de l’exposició. Es començarà pel projecte de prospeccions al
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Baix Berguedà i l’excavació del jaciment de Montclús, a Santa
Maria de Merlès, seguint per les prospeccions desenvolupades
al voltant dels diversos indrets bagencs corresponents al
topònim monasteriolum>monistrol que han donat peu al
projecte d’excavacions en curs del lloc de Monistrol de Gaià,
i acabant amb els darrers treballs de prospecció duts a terme
en diversos municipis de la vall del Cardener, dels quals s’han
derivat les intervencions als jaciments del Collet de les Caixes, a
Navàs, i de Cal Ticó, a Castellnou de Bages. Val a dir, però, que
atenent-nos a l’àmbit cronològic requerit, es desenvoluparan
més completament les accions realitzades pel nostre grup
en el període 2006-2010, que fonamentalment integra les
intervencions desenvolupades a la vall del Cardener i l’excavació
del jaciment de Monistrol de Gaià.
Prospeccions arqueològiques al Baix
Berguedà i excavació del jaciment de
Montclús (Santa Maria de Merlès)
La nostra activitat en aquesta zona va iniciar-se amb
l’execució d’un projecte de prospeccions arqueològiques
a la comarca del Berguedà, on analitzàvem l’evolució del
poblament altmedieval durant els anys 1997-2001. En
conjunt i a la llum dels precedents romans, s’observava que
al Berguedà durant tota la tardoantiguitat i alta edat mitjana
va desenvolupar-se un moviment de col·lonització intens i
de molt llarga durada que va generar nombrosos hàbitats de
petita entitat (Martí; Camprubí,2000). Aleshores, durant les
cinc campanyes de prospecció realitzades es varen obtenir un
centenar de mostres ceràmiques en els municipis de Berga,
Avià, Olvan, Sagàs, Espunyola, Montmajor, Puig-Reig,
Pinós, Viver i Serrateix, Casserres, Gironella, Montclar,
Capolat, Santa Maria de Merlès i la Quar, que integren la
totalitat de l’àrea meridional i central d’aquesta comarca. Tot
i això, el registre ceràmic obtingut en prospecció al Berguedà
requeria contrastar-se en excavació i, en aquest sentit, el cas
de la mostra ceràmica de Montclús Vell evidenciava que es
tractava d’un cas excepcional d’època carolíngia o comtal que
mereixia una atenció especial.
En concret, la mostra localitzada a la plataforma rocosa
situada sobre la casa actual de Montclús (Santa Maria de
Merlès) presentava un context clar i homogeni de ceràmica
altmedieval, amb paral·lels en jaciments pròxims dels segles
IX-X i que podia relacionar-se amb l’assentament documentat,
tractant-se d’un cas que mereixia especial atenció. De fet, la
prospecció va permetre observar concentracions de material
en superfície de característiques similars en diversos punts
pròxims entre si, sobre el mateix vessant on es troba el sector
excavat, que indicarien la presència d’altres construccions
i estructures. Lamentablement, condicionants aliens a la
recerca no han permès la continuïtat dels treballs més enllà
d’una única campanya desenvolupada l’any 2003.
Categoritzat explícitament el lloc com un villare en la
documentació d’arxiu més primerenca, on s’atribueix a la
parròquia de Santa Maria de Merlès, actualment el topònim
Montclús es conserva en relació amb una masia tradicional
reedificada recentment a prop d’una petita elevació on se
situa el jaciment (coordenades UTM: 417571/4655791, a
600 msnm), dominant l’entrada d’un congost de la riera de
Merlès.
Oberta una superfície total d’uns 100 m², l’excavació va
permetre documentar un edifici format per dues habitacions
de diferents proporcions i funcionalitats (figura 1).

/ 118

/ actes

Figura 1. Vista general del jaciment des del nord-oest (C. Folch/R.Martí).

La més gran presenta un espai interior rectangular delimitat
per tres murs que tancarien l’espai per l’oest, el sud i el nord,
construïts a partir de pedres lligades amb fang, tot i que és difícil definir, a partir del registre, les característiques constructives del seu alçat. Associats a aquests murs trobem tres forats
de pal excavats en la roca que permeten restituir el tancament
restant, realitzat amb estructures lígnies, que contribuirien a
sustentar una coberta realitzada amb materials peribles.
L’altra habitació, un espai també rectangular però més petit
que el cas descrit anteriorment, es troba delimitada per tres
murs construïts d’igual manera, tot i que en aquest cas no s’ha
pogut definir el tancament oriental. L’aparició d’alguns objectes de ferro, entre els quals dos ganivets, de dos fragments d’un
molí manual rotatori i d’una mà de morter mostra que aquest
espai degué estar destinat al desenvolupament d’activitats de
manipulació i processat d’aliments. Finalment i situats en la
confluència dels dos àmbits s’ha documentat un conjunt format per tres forats de pal, als quals cal afegir-ne encara uns altres cinc, situats en l’exterior de les construccions, que podrien
correspondre a tancaments o suports d’una coberta perimetral
(Folch i Martí, 2007).
En conclusió, es tracta d’una part d’un assentament rural vinculat a la producció agrícola, la cronologia del qual, més allà
d’aquella menció documental, es dedueix a partir de l’abundant presència de ceràmica altmedieval apareguda a les dues
habitacions excavades, amb unes característiques que enllacen clarament amb contextos coneguts dels segles IX-XI
(Roig et al., 1997), i a una datació radiocarbònica efectuada
recentment.4Ens trobem, doncs, davant d’un edifici que, juntament amb d’altres de propers, conformaria el nucli del vilar
documentat en la consagració de l’església de Santa Maria de
Merlès de l’any 893, quan s’ubica en un territori (territorio
Bergitanensis) i en una vall concreta (in locum qui dicitur balle
Merlense), incloent també en aquesta nova parròquia altres villares (villare qui est de homine Gamizane, Lozovense et villare
de Martino) i dues villae (villa qui dicitur illa Ceresa et de ipsa
Nogarola) (Ordeig, 1994, doc. 16).
Prospeccions
arqueològiques
als
monistrols del Bages i excavació del
jaciment de Monistrol de Gaià
Segons la hipòtesi inicial, el topònim delataria l’existència
de petits nuclis monàstics tardoantics (Benet, 1982) que
4 BETA-277763: edat radiocarbònica convencional: 910±40 BP. Cal. AD (1
sigma): 1070-1170. Cal. AD (2 sigmes): 1030-1220.
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possiblement perdurarien al llarg de l’alta edat mitjana, sense
depassar mai la conquesta comtal del territori, moment a
partir del qual només en romandria el topònim, exitingida ja
la institució monàstica original. Present a la documentació,
la cartografia dels seus esments permet observar com, més
enllà de la seva concentració a la comarca del Bages, es
troben altres casos dispersos vers les actuals comarques del
Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Maresme, als quals cal
afegir-ne uns altres a la Noguera, l’Alt Urgell i la Ribagorça,
destacant l’absència del topònim en els textos referits a les
comarques gironines.
Amb posterioritat a aquest primer estudi documental,
durant l’any 2002 es va dur a terme una campanya de
prospeccions arqueològiques amb l’objectiu d’establir una
primera verificació sobre el terreny en relació a l’origen
i el significat d’aquests establiments (Martí, Colomer,
en premsa). Aquests treballs es van centrar en els quatre
topònims coneguts a la comarca del Bages, documentats tots
ells al segle X o a principis del segle següent: Monistrol de
Montserrat (Ordeig, 1999, doc. 516, any 942), Monistrol
de Calders (any 1017: Benet, 1982, p. 15; Vigué, 1984, p.
37), Monistrolet de Rajadell (Ordeig, 1999, doc. 1247, any
978) i Monistrol de Gaià (Ordeig, 1999, doc. 1376, any
982). En no constituir actualment nuclis urbans, com és el
cas dels dos primers, els exemples de Rajadell i Gaià van
permetre observar com l’origen dels establiments s’iniciava
a l’Antiguitat Tardana, oferint de forma desigual materials
en superfície que semblaven avalar la hipòtesi inicial, si
més no en l’aspecte cronològic. No obstant, davant l’evident
necessitat de contrastar aquests resultats preliminars, es
va procedir a iniciar l’any 2008 un projecte d’excavacions
arqueològiques, encara en curs després de tres campanyes,
al lloc de Monistrol de Gaià, treballs que han permès
documentar la presència d’un jaciment, en bona part només
delimitat, que es pot datar en dues fases successives entre
les èpoques tardoantiga i altmedieval i que s’estén de forma
segura sobre una superfície d’entre 900 i 1000 m² (Folch et
al., 2010, p. 133-134; Folch, Gibert, en premsa-a; Folch et
al., en premsa).
L’horitzó més antic està representat per dues habitacions
contigües de planta rectangular amb murs de blocs units amb
fang, formant un sòcol sobre el que s’aixecaria un alçat de terra
que a la vegada suportaria una coberta feta amb materials
peribles; a diferència de la resta de murs, és important
assenyalar que el tancament sud està construït a partir de grans
carreus de sorrenca. Associades a aquesta construcció, s’han
pogut excavar cinc sitges de dimensions no gaire grans. Cal
situar la cronologia d’aquest sector, segons les dues datacions
radiocarbòniques efectuades fins al moment, idèntiques
per altra banda, a l’entorn dels segles V-VI,5 cronologia que
s’adiu per altra banda amb el material ceràmic documentat,
fonamentalment produccions comunes en coccions reduïdes
o neutres característiques del període tardoantic, a les que cal
afegir alguns fragments puntuals de dolium.
D’altra banda, i a pocs metres d’aquestes estructures, s’hi
localitza un gran recinte delimitat per un potent mur de
blocs lligats amb fang, l’àrea total del qual ens és encara
desconeguda, per tal com es perd en part sota la feixa
5 BETA-277760: edat radiocarbònica convencional: 1570±40 BP. Cal. AD (1
sigma): 420-550. Cal. AD (2 sigmes): 410-580; BETA-277761: edat radiocarbònica convencional: 1570±40 BP. Cal. AD (1 sigma): 420-550. Cal. AD (2
sigmes): 410-580.
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del camp superior, si bé es pot assegurar de moment una
superfície mínima d’uns 400 m² (figura 2).

Figura 2. vista des del nord-est de les estructures delimitades en el sector
2 (C. Folch/J. Gibert).

En el seu interior, els darrers treballs (2010) han permès delimitar diversos àmbits que s’acompanyen d’una gran àrea
oberta on de moment no afloren estructures construïdes.
En l’estat actual de la recerca, no es pot encara atribuir una
cronologia precisa a aquestes construccions, l’evolució en el
temps de les quals sembla complexa, tot i que cal inserir-ne
la construcció i funcionament de forma genèrica en el període altmedieval.
Per sobre d’aquestes estructures es desenvoluparia una nova
fase d’ocupació testimoniada per la presència d’algunes sitges
i fosses, retallades als nivells anteriors i en el subsòl natural,
que funcionaria entre els segles IX-XI: una cronologia genèrica que s’estableix a partir de la presència d’alguns materials
ceràmics característics amb tractament espatulat, entre els
quals un fragment de sitra (Roig et al., 1997).
En tot cas, les dades obtingudes fins aquest moment
obliguen a ser prudents, a l’espera de propers treballs, pel que
fa a la caracterització del jaciment i a la seva identificació
amb el topònim en qüestió, ja que res fins ara permet intuir
la presència del monestir que aquell insinua i que podria
trobar-se en algun indret proper, potser vers la propera
església medieval de Sant Pere (Vigué, 1984, p. 258), a uns
escassos 90 metres del jaciment en curs d’excavació.
Finalment, s’ha integrat en aquesta intervenció l’excavació
d’una tomba situada al darrere del mas d’Obradors, a uns
180 metres del jaciment de les Feixes. Es tracta d’una tomba
en caixa de lloses, espoliada d’antic, d’on només s’han pogut
recuperar algunes restes òssies remenades, pertanyents a un
únic individu adult.
Prospeccions arqueològiques a la vall
del Cardener i excavació dels jaciments
del Collet de les Caixes (Navàs) i Cal
Ticó (Castellnou de Bages)
El projecte de prospeccions a la vall del Cardener es va desenvolupar durant l’any 2006 sobre els termes municipals de
Cardona, Navàs, Súria, Castellnou de Bages, Sant Mateu de
Bages i Callús, amb una intensitat desigual segons els objectius plantejats inicialment i amb uns resultats que a continuació es resumeixen breument, centrant la nostra atenció
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en els jaciments d’època altmedieval.6
De fet, la visibilitat arqueològica del poblament rural en
els primers segles medievals és especialment evident en els
espais funeraris, un fet que cal adscriure a un major grau
de conservació de les restes. Justament, la Catalunya central
mostra una densitat considerable de cementiris vinculats a
aquest període, uns espais funeraris que en general no s’associen a cap temple i que, per tant, cal considerar anteriors
a la implantació dels cementiris parroquials d’època feudal
(Folch, Gibert, en premsa-b). Per al cas que ens ocupa, era
un objectiu d’aquest projecte de prospeccions fer servir la
presència de tombes isolades o necròpolis com a guia per
tal de localitzar jaciments tardoantics o altmedievals corresponents als espais d’hàbitat d’aquells cementiris. Els resultats, però, han estat desiguals, ja que, sovint, la ubicació
de les necròpolis en àrees forestals, amb un dens sotabosc,
ha impedit l’obtenció de resultats reeixits. Ha estat el cas,
per exemple, de les necròpolis de Cal Garrifes o la Vinya
del Guitarra, a Navàs, exemples extraordinaris, malgrat no
aportar materials, d’aquest tipus de jaciments caracteritzats
per la presència de tombes i altres estructures excavades a la
roca, habitualment dipòsits i encaixos que delaten la presència d’activitats productives i zones d’hàbitat. Tot i que sense
estratigrafies associades aquestes estructures a la roca són de
mal datar, hi ha algunes associacions que mereixen atenció;
així, el cas de la necròpolis de la Vinya del Guitarra, amb diverses tombes de banyera, presenta, a pocs metres, un dipòsit i uns encaixos que configuren la presència d’una premsa
de característiques semblants a les detectades en jaciments
tardoantics i altmedievals com ara les Coromines o Puigpedrós, en l’extrem occidental de la comarca (Enrich, Enrich,
1986-89), i que tornem a trobar en un dels sectors del Pla
de Sant Pere, o, de forma menys definida, a la necròpolis
de la Vinya de Cal Mas, ambdós jaciments situats a Navàs.
Altres necròpolis, per la seva banda, han aportat mostres ceràmiques molt limitades però amb elements que permeten
intuir la seva cronologia altmedieval, com podrien ser els
casos de Viladelleva (Callús), els Fossars de Bogadella (Callús/Súria), les tombes excavades a la roca del Pla de Sant
Pere (Navàs),7 el Collet de les Caixes (Navàs) o la Vinya de
Cal Mas (Navàs), on també es documenta una ocupació del
Bronze Final / Primera Edat del Ferro. En aquest punt cal
destacar un cas que ha proporcionat una mostra significativa
al jaciment de Vilamorós (Navàs), on es coneixia l’existència d’una tomba de banyera excavada en un bloc (Daura et
al., 1995, p. 253) i al que s’associa un topònim significatiu;
la prospecció ha permès detectar la presència abundant de
tegulae i imbrices al peu del mateix bloc, mentre que, en un
esperó rocós situat a uns 200 metres al sud-est, es troben
restes ceràmiques altmedievals que podrien correspondre a
un espai d’hàbitat relacionat amb la necròpolis. Per contra,
el cas de Can Riols, emplaçament per altra banda documentat d’ençà de finals del segle X (Ordeig, 1999, doc. 1635, any
992) i qualificat com a villa a principis del segle següent
6 Pel que fa als jaciments d’altres cronologies, es pot consultar directament la
memòria dels treballs (Folch i Gibert, 2009).
7 En aquest altiplà situat al nord del terme de Navàs hem pogut recuperar
diverses mostres i observar diferents estructures que conformen un conjunt
arqueològic diacrònic que s’estén des de l’època ibèrica fins a la medieval
(Folch, Gibert, 2009, p. 98-158), època a la que pertanyen les restes de
l’església de Sant Pere de les Cigales, diverses tombes excavades a la roca
i alguns punts on es troben altres estructures, ja siguin construïdes o picades
a la roca.
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( Junyent, 1992, doc. 38, any 1008), ha ofert, al voltant del
mas actual, una mostra que constata l’ocupació ja coneguda
del lloc en època romana (Daura et al., 1995, p. 175 i 196).
Per altra banda, les manifestacions més evidents a nivell
arqueològic i monumental de la conquesta comtal del
territori a partir d’inicis del segle X són, com és habitual,
aquelles vinculades al poder, en especial en l’àmbit de les
fortificacions. A partir d’aquest moment, la implantació d’una
xarxa castral sobre el territori suposarà la compartimentació
de l’espai fronterer, tal i com succeeix en altres àrees
sotmeses a processos paral·lels. A la vall del Cardener, seran
diversos els termes castrals creats, al capdavant dels quals
trobem Cardona, però també Súria, Castelladral, Callús,
Coaner i Castelltallat, tots ells ben documentats durant el
segle X. Les intervencions arqueològiques practicades en
diversos dels castells citats mostren com les construccions
primigènies acostumen a seguir un patró recurrent format
per una torre envoltada d’un recinte, com es comprova en els
casos excavats de Callús o Coaner (Caixal, Pancorbo, 2002;
Pujades, Bru, 2002). Amb lleugera posterioritat respecte als
castells principals, segurament ja entrat el segle XI, comencen
a aparèixer altres fortificacions, en alguns casos nuclis
d’extensos alous senyorials. Arqueològicament, es comprova
la recurrència d’aquest fenomen, quan trobem per tota la vall
del Cardener diversos emplaçaments dotats de torres que es
poden adscriure a aquesta cronologia. A Súria, per exemple,
trobem el cas de la Torre de la Pobla o de Fusteret (Morera,
2002), sobre el riu Cardener, o el cas del Puig de Sant Pere,
on es troba un important enderroc de pedra lligada amb calç
que caldria identificar amb una torre documentada l’any
1033 (Ordeig, 2000-2007, doc. 918) i on la nostra prospecció
ha permès recuperar alguns materials coherents amb aquesta
cronologia. Així mateix, podríem afegir encara els casos
prospectats, amb mostres que certifiquen els seus orígens
medievals, de la Torre del Boixader, el turó de Matamoros
i les restes d’Altemís, a Cardona, o de Can Pratbarrina, a
Sant Mateu de Bages, fortificacions no documentades
com a castells i que haurien de correspondre inicialment al
model de la turris senyorial. Allà on la prospecció ha estat
inviable, caldria afegir encara els casos de Bogadella, a Súria,
o Vilalta, a Sant Mateu de Bages, sengles alous amb torres
documentats respectivament els anys 1040 i 1063 (Ordeig,
2000-2007, doc. 1003 i doc. 1248).
Més enllà dels centres de poder, el coneixement arqueològic
que tenim dels assentaments pagesos d’aquesta època
és encara molt pobre, si no pràcticament nul. En aquest
sentit, el nostre projecte de prospeccions pot aportar dades
significatives que poden guiar futures iniciatives d’excavació
arqueològica. Així, volem destacar alguns casos que poden
ser rellevants, començant pel Pla de Sant Pere, on dos punts,
allunyats tant de l’església de Sant Pere com de les àrees on
predominen els materials antics, mostren ceràmiques que es
poden situar de forma preliminar en aquesta època i que es
troben associades a construccions de murs de blocs lligats
amb fang. Per una altra banda, volem destacar el cas de Cal
Ticó, a Castellnou de Bages, el qual mereix a continuació
una atenció especial per haver estat ja objecte de posteriors
treballs d’excavació.
Fou en el context d’aquest projecte de prospeccions de l’any
2006, doncs, que es va dur a terme la revisió d’aquest jaciment,
ja catalogat en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya i on s’hi va poder observar una gran quantitat de
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ceràmica en superfície, a la part superior i en un dels vessants
d’una petita elevació (coordenades UTM: 399683/4634593,
a 395 msnm) envoltada per un pronunciat meandre de la
riera d’Argençola. L’estudi d’aquest jaciment, la cronologia
del qual se situava llavors de forma preliminar vers els segles
IX-XI a partir del material ceràmic recollit, revestia un major
interès per tal com es podia posar en relació amb el veí lloc
d’Argençola, documentat des de l’any 992 juntament amb
la seva església de Santa Eulàlia (Ordeig, 1999, doc. 1635).
A partir de les dues campanyes efectuades durant els anys
2008 i 2009, s’ha excavat una superfície d’uns 250 m² a la
plataforma superior del turó, on es documenta un singular
conjunt d’estructures que permet caracteritzar el jaciment
com un centre productor de ceràmica (Folch, Gibert, en
premsa-c). Fins ara, les més significatives constitueixen dos
forns de planta aproximadament circular, construïts a partir
de retalls al subsòl, amb la part interior revestida de pedres
lligades amb fang. Les seves dimensions són més aviat
reduïdes, amb un diàmetre interior aproximat d’un metre. A
hores d’ara és difícil explicar-ne el funcionament, ja que ens
han arribat en molt males condicions de conservació a causa
de l’erosió i els treballs agrícoles i d’aterrassament posteriors.
En tot cas, la presència d’estrats cendrosos i l’evident
rubefacció del contorn de les estructures permet identificarles inequívocament com a forns, als quals s’associa una molt
abundant presència de fragments ceràmics (figura 3). Es
tracta d’un registre que presenta una gran homogeneïtat pel
que fa a la tipologia de les peces, on destaquen, juntament
amb les olles i alguns cossis, uns atuells tan específics com
les gerres amb diversos vessadors (Roig et al., 1997), formant
un context material que s’adiu força amb els resultats oferts
per una datació radiocarbònica que situa el funcionament del
jaciment entorn el segle X.8

un dels forns, s’hi troba una estructura de planta ovalada
excavada en el subsòl natural, associada a dues petites cubetes
i que presenta un clar nivell de circulació interior vinculat a
un bloc de dimensions considerables, tallat amb l’objectiu de
proporcionar una superfície plana i estable; un conjunt que es
pot interpretar possiblement com un obrador o taller destinat
a l’elaboració de les pastes i al modelat de les peces. Finalment,
cal assenyalar que en l’espai situat just davant del que serien
les boques dels forns, ja en l’inici del pendent, l’extracció del
nivell superficial permet intuir la presència d’altres estructures
retallades al subsòl, que podrien correspondre a espais de
treball vinculats als forns: un extrem que propers treballs
hauran de confirmar.
L’altre projecte d’excavació derivat de la campanya de
prospeccions de l’any 2006 fou el realitzat al jaciment del
Collet de les Caixes, situat a l’extrem occidental del terme
de Navàs, al costat d’un aflorament rocós (coordenades
UTM: 395002/4642090, a 550 msnm) que s’alça sobre uns
camps dedicats avui al conreu de cereal, a l’oest de la riera de
Valldeperes, pràcticament al límit amb el veí terme de Viver i
Serrateix, ja a la comarca del Berguedà. De fet, l’edifici excavat
forma part d’un conjunt arqueològic ja catalogat del qual se’n
coneixien tres tombes i diversos encaixos excavats a la roca
(Dauraet al., 1995, p. 247). Revisada la zona durant l’esmentada
campanya de prospeccions, els materials superficials que
apareixien sobre la codina i als camps del seu entorn immediat,
fonamentalment ceràmica altmedieval i alguns fragments de
vidre i de molins manuals de basalt, definien una ocupació que
es podia posar en relació amb aquells orificis practicats a la
roca que eren fàcilment identificables amb els encaixos d’un
embigat. Així, la campanya d’excavacions desenvolupada l’any
2007 es va centrar justament en l’àrea situada als peus de la
codina, immediatament per sota d’aquells encaixos.

Figura 3. restes del forn 1 en procés d’excavació (C. Folch/J. Gibert).

Figura 4. Vista general del jaciment des del sud (C. Folch/J. Gibert).

Per una altra banda, a escassos metres, s’han documentat
quatre retalls de planta estreta i allargada ,i poca profunditat,
practicats als nivells d’argila que s’alternen de forma
estratificada amb els nivells de roca, que s’interpreten com
extraccions de la matèria primera necessària per al procés de
producció de la ceràmica. De fet, una d’aquestes estructures
serà posteriorment amortitzada i modificada amb la finalitat
de construir una cabana o cobert associat a diversos forats de
pal i un fogar. Així mateix, i pràcticament en contacte amb

Oberta una superfície d’uns 100 m², es va documentar un
edifici dividit en tres àmbits contigus construïts aprofitant
l’espai d’abric creat sota la roca (figura 4). Les tres habitacions,
comunicades per portes amb repeus, es trobaven delimitades
per murs bastits a partir d’un sòcol de pedres lligades amb
fang, com a base per a un posterior alçat de terra, tal i com
demostra la seqüència estratigràfica detectada als interiors.
Com s’endevinava, la coberta es realitzaria amb materials
peribles sustentats per un sistema de bigues encaixades a la roca.
Entre aquestes habitacions cal destacar la que dóna entrada a
l’edifici, on s’han documentat dues estructures de combustió i
una estructura feta amb dos carreus superposats que compliria

8 BETA-277765: edat radiocarbònica convencional: 1090±40 BP; Cal. AD (2
sigmes): 880-1020. Cal. AD (1 sigma): 900-1000.
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funcions de basament d’una enclusa, estructures que definirien
aquest àmbit com un espai destinat a treballs de ferreria.
A partir dels resultats d’una datació radiocarbònica1 i considerant
les característiques del material ceràmic documentat i la seva
comparació amb altres exemples (Folch, Gibert, en premsa-d),
es pot proposar una cronologia per al conjunt situada entre el
segle XI i la primera meitat del segle següent: més tardana de la
que s’esperava a partir dels materials recuperats en prospecció;
s’intueix, per tant, l’existència d’una ocupació anterior a l’entorn
de l’edifici excavat, que hauria de relacionar-se amb les citades
tombes i probablement també amb dos dipòsits picats a la roca
situats en l’extrem nord de la codina.
Aquest jaciment, tot i que no presenta un topònim significatiu
ni apareix esmentat a la documentació, presenta una cronologia
i unes característiques que el situen justament en el context
de l’aparició generalitzada dels assentaments considerats
típicament com a masos, elements definidors de l’hàbitat
rural i unitats bàsiques d’organització i percepció de les rendes
senyorials en època feudal (Salrach, 1997). La seva presència
en la documentació d’arxiu creix de manera evident a partir de
mitjans del segle XI, mentre que la seva implantació massiva en
l’espai rural sembla liquidar finalment l’anterior estructuració
del territori en villae, de tradició altmedieval, fragmentant
o substituint els antics villares, molts dels quals conservant
sovint el seu topònim distintiu, figuraran com a mansi en la
documentació d’època medieval més avançada.
Bibliografia
Benet, A. (1982). «El Bages nucli de vida monàstica de tradició
visigòtica?». Dovella, 4. p. 12-19.
Caixal, À.; Pancorbo, A. (2002). «L’excavació del castellet de
Gotmar (Callús, Bages)». A: ACRAM. A: II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat. p. 634-642.
Daura, A.; Galobart, J.; Piñero, J. (1995). L’arqueologia al
Bages. Manresa: Centre d’Estudis del Bages.
Enrich, J.; Enrich, J. (1986-1989). «Tres conjunts d’habitacle
alto-medieval a l’Alta Segarra (Anoia-Bages, Barcelona)». Empúries, 48-50. p. 300-310.
Folch, C.; Gibert, J. (2009). Memòria de les prospeccions arqueològiques a la vall del Cardener, campanya 2006. Arxiu del Servei
d’Arquoelogia i Paleontologia. [inèdit].
Folch, Cristian; Gibert, Jordi (en premsa-c). «Arqueologia,
documentació escrita i toponímia en l’estudi de l’Alta Edat
Mitjana: els casos dels topònims pharus, monasteriolum i palatium». A: III Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica,
2010.
Folch, C.; Gibert, J. (en premsa-b). «La necròpolis de l’Alta
Edat Mitjana de Pertegàs (Calders, Bages) (segles VIII-IX)».
A: IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya,
Tarragona, 2010.
Folch, C.; Gibert, J. (en premsa-c). «Cal Ticó (Castellnou de
Bages): un centre productor de ceràmica de l’Alta Edat Mitjana
(segles X-XI)». A: IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna
a Catalunya, Tarragona, 2010.
Folch, C.; Gibert, J. (en premsa-d). «El Collet de les Caixes
(Navàs, Bages): una ferreria de l’Edat Mitjana (segles XI-XII)».
A: IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya,

/ 122

/ actes

Tarragona, 2010.
Folch, C.; Martí, R. «Excavacions arqueològiques al vilar de
Montclús (Santa Maria de Merlès, Berguedà): un assentament
rural del segle IX». A ACRAM (2007) III Congrés d’Arqueologia
Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, p. 506-513.
Folch, C.; Gibert, J.; Martí, R. (2010). «Hábitat y sociedades
rurales en Catalunya (siglos VI-XI): toponimia, documentación
y arqueología». A: Sénac, Ph. [dir.] Villa 3: Historia y arqueología de las sociedades del valle del Ebro (ss. VII-XI). Toulouse:
CNRS/Université de Toulouse 2-Le Mirail, p. 125-155.
Folch, C.; Gibert, J.; Martí, R. (en premsa). «Primeres campanyes al conjunt arqueològic de Monistrol de Gaià (Bages)».
A: IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya,
Tarragona, 2010.
Junyent, E. (1992). Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe
Oliba. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Martí, R.; Camprubí, J. (2000). Memòria de les campanyes
de prospecció arqueològica al Berguedà, anys 1999 i 2000. Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
Martí, R.; Colomer, J. (en premsa). «Monasteriola, petits monestirs d’antiga fundació». A: IV Jornades d’Arqueologia Medieval del Maresme (2007). Mataró.
Morera, J. (2002). «L’excavació arqueològica de la torre
de la Pobla (Súria, Bages)». A: ACRAM (2003). II Congrés
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat. p.
451-457.
Ordeig, R. (1994). Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles
IX-XII), volum I, 1ª part, Estudis Històrics, Vic.
Ordeig, R. (1999). Catalunya Carolíngia, volum IV. Els comtats
d’Osona i Manresa. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Ordeig, R. (2000-2007). Diplomatari de la catedral de Vic (4
fascicles). Vic: Publicacions del Patronat d’Estudis Osonencs /
Patronat de l’Arxiu i Biblioteca Episcopals.
Pujades, J.; Bru, R. (2002). «Torre i castell de Coaner.
L’excavació. Els grafits». A: ACRAM (2003). II Congrés
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat, p.
765-774.
Roig, J.; Coll, J. M.; Molina, J. A. (1997). «Ceràmica d’època
carolíngia i comtal al Vallès». A: Lacuesta, R. [coord.] Ceràmica
medieval catalana. Actes de la taula rodona celebrada a Barcelona
els dies 15 i 16 de novembre de 1994, Quaderns científics i tècnics 9.
Barcelona: Diputació de Barcelona, p. 37-62.
Salrach, J. M. (1997). «Mas prefeudal i mas feudal», Territori
i societat a l’Edat Mitjana, p. 13-40.
Vigué, J. [dir.] (1984). Catalunya Romànica, XI. El Bages.
Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana.

actes / 						

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010

Arqueologia del conflicte. La Guerra de
Successió a Catalunya
Francesc Xavier Hernàndez CARDONA¹, María del Carmen Rojo Ariza¹ , Xavier Rubio
Campillo², Maria Yubero Gómez³
¹ DIDPATRI, Universitat de Barcelona.
² Computer Applications in Science & Engineering, Barcelona Supercomputing Center.
³ SERP, Universitat de Barcelona

Resum
Una batalla, entesa com un enfrontament bèl·lic important
entre dos exèrcits enemics, és un fet extremadament complex. Suposa la concentració, en unes coordenades espaciotemporals molt reduïdes, d’un número de persones i elements tècnics molt elevat, tot interactuant en unes condicions d’extrema violència. Malgrat la importància i dificultat
d’estudiar aquests esdeveniments del passat, els estudis realitzats a Catalunya, en els quals s’han integrat investigacions
arqueològiques amb recerca a nivell de fonts textuals, són
certament escassos.
En aquest sentit, es presenta una nova metodologia de recerca arqueològica, feta servir durant l’anàlisi multidisciplinar
que el grup de recerca DIDPATRI ha dut a terme a Talamanca, on es lliurà un enfrontament bèl·lic de dimensions
importants el 13 d’agost del 1714. Fou la última gran batalla
campal de la Guerra de Successió, en la qual l’exèrcit exterior, amb base a Cardona, i comandat pel marquès de Poal,
va derrotar un important contingent borbònic establert a la
zona de Talamanca.
L’estudi combina l’ús de fonts textuals primàries amb l’excavació del camp de batalla, feta seguint una metodologia particularment dissenyada per a investigar aquesta tipologia de
jaciments arqueològics. S’han registrat les troballes materials
a través d’una aplicació SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica), tot analitzant el terreny circumdant, amb la intenció
d’enriquir i interpretar les fonts textuals. A més de mostrar el
potencial de la mateixa metodologia, els resultats plantegen
la hipòtesi que l’exèrcit exterior català fou una amenaça real
pel setge de Barcelona, amb capacitat per a derrotar les forces borbòniques desplegades en territori català.
Paraules clau
Arqueologia del conflicte, Sistemes d’Informació Geogràfica, Guerra de Successió.

Introducció
L’objectiu bàsic de l’arqueologia del conflicte, com el de l’arqueologia en general, és la detecció de patrons comprensibles
de comportament humà en entorns de violència organitzada,
sota la premissa que si existeixen, les restes generades per
aquests també seguiran algun tipus de patró, que ens permetin entendre millor aquests esdeveniments (Scott et al.,
1989, p. 6).
A banda de l’excavació dels llocs on s’han produït aquest tipus d’enfrontaments (els camps de batalla), dins el paraigua
de l’arqueologia del conflicte s’hi engloben també altres tipus
d’estudi. L’excavació de fosses comunes d’origen violent (siguin de civils o soldats), d’elements poliorcètics, zones d’entrenament o fins i tot de camps de presoners també formen
part d’aquesta disciplina que intenta analitzar els conflictes
bèl·lics a partir de la cultura material generada. A més, s’han
expandit les zones susceptibles de ser excavades més enllà dels elements bèl·lics immediats, a fi i efecte d’incloure
tant restes generades per combats marítims i aeris, al mateix
temps que s’han incorporat metodologies diverses, com per
exemple l’arqueologia experimental (Matousek, 2005).
Com podem veure, l’arqueologia del conflicte ocupa un buit
existent fins aleshores en quant a recerca arqueològica i comprensió del fet bèl·lic es refereix. És una percepció compresa
per molts investigadors, i que es comprova veient l’evolució
de la disciplina. A inicis del segle XXI trobem ja una revista
acadèmica consolidada, dedicada a l’arqueologia del conflicte
( Journal of Conflict Archaeology), així com un congrés bianual
dedicat al mateix tema: l’anomenat Fields of Conflict.
És en aquest context que s’ubica aquest treball, on s’han volgut aplicar les tècniques de l’arqueologia del conflicte a un
camp de batalla de la Guerra de Successió a la Catalunya
central (1705-1714).
El camp de batalla de Talamanca
El cas d’estudi en el que pretenem aplicar la metodologia de
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recerca és una batalla, succeïda el 13 d’Agost del 1714 vora
la població de Talamanca, i que forma part de la Guerra de
Successió Espanyola (1705-1714).
El context de l’enfrontament
La Pau d’Utrecht, firmada durant l’any 1713, va donar per
acabada la Guerra de Successió Espanyola com a conflicte
d’abast global. Aquest tractat va deixar a la seva pròpia sort
als territoris de la corona espanyola partidaris de Carles III,
que van decidir continuar la lluita en solitari contra la Casa
de Borbó. La resistència es va centralitzar a la ciutat de Barcelona, que va ser encerclada per un cordó de setge de forma
immediata després de l’abandonament de Catalunya per part
dels aliats. Per a apuntalar la defensa, a banda d’organitzar
un exèrcit capaç de defensar la ciutat comtal, el govern català
va aconseguir crear una altra força militar organitzada fora
de la capital. Aquest exèrcit, que probablement sobrepassava
la xifra de 5.000 soldats, va atacar a una força borbònica de
nombres similars estacionada vora la vila de Talamanca, el 13
d’agost del 1714. Els actuals termes municipis de Talamanca i de Monistrol de Calders visqueren l’any 1714, doncs,
la darrera batalla guanyada pels soldats catalans abans de la
caiguda, un mes després, de la capital.
A la batalla de Talamanca, el comandant català Antoni Desvalls i de Vergós, marquès de Poal, va llençar tres atacs simultanis contra la força borbònica, que estava localitzada en un
terreny força muntanyós. L’atac va tenir èxit, i la força borbònica fou sorpresa i derrotada. La batalla es prolongà durant
un dia més, ja que segons el testimoni registrat pel marquès
de Poal els voluntaris catalans, desplegats inicialment vora el
castell de Talamanca, iniciaren una batalla de persecució dels
destacaments borbònics del comte de Montemar, Vallejo i
González, que els provocà la pèrdua d’uns 650 combatents1.
Així doncs, el primer que hem de fet per a estudiar un enfrontament d’aquestes característiques és analitzar les fonts
textuals que en parlen, per tal de delimitar la informació que
ens permetrà iniciar els treballs de camp. Malgrat l’existència
de referències diverses, ens trobem amb una batalla desconeguda que consta tan sols d’una font primària rellevant, pertanyent al propi marquès de Poal. Fet destacable, és una carta
encriptada que el comandant català va enviar des d’Olesa
als consellers residents a Barcelona, datada el 20 d’agost
del 1714. La carta especifica que la batalla es lliurà el dia
13 d’agost del 1714 i, per tant, fou escrita just una setmana
després. El document, que es conserva actualment a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB. Consell de
Cent. Lletres Originals 1B-X-127, doc. 337, 1714)2, xplica el
combat de Talamanca: les dificultats amb què es troba l’exèrcit de l’interior per a aconseguir reclutar nous efectius, explicita les possibilitats d’entrar regiments de reforç a Barcelona
i, finalment, concreta una possible ofensiva de les pròpies
forces contra els efectius del cordó per la nit del dia 22 o 23,
és a dir, amb immediatesa, per la qual cosa cal suposar que
aquesta carta va arribar a Barcelona el mateix dia 20 o el 21.
Existeixen altres referències sobre l’enfrontament, com per
exemple una referència dins l’obra de Lord Mahon (Mahon,
1 Malgrat el que pugui semblar, el terme voluntari no té res a veure amb el
tipus de recluta; al segle XVIII es defineix amb aquest mot a una classe de
combatent lleuger muntat.
2 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1B-X-127. Doc. 337. Aquest document era conegut per autors com Salvador Sanpere i Miquel o Mateu Bruguera i ha estat recollit per bona part de la bibliografia posterior.

/ 124

/ actes

1832, p. 385), així com una altra en les memòries redactades
pel duc de Berwick (Berwick, 2007, p. 408), tot i que no
aporten dades rellevants.
Al seu torn Francesc de Castellví, la font més completa referent a la Guerra de Successió pel que fa a aquest període,
aporta dades confuses i equivoca el dia de la batalla (Castellví 1999, vol. IV, p. 82).
D’altra banda, existeix una font borbònica gairebé primària,
escrita per Tricaud Anthelme de Belmont, que va publicar
la seva obra el mateix 1715 i que, de fet, és la millor crònica
proborbònica que tenim sobre la campanya del 1713-1714.
Tricaud no explicita l’encontre de Talamanca, però descriu
un combat que es va desenvolupar al llarg d’una marxa entre
Centelles i Caldes de Montbui el dia 13 i el següent, que en
cap cas és incongruent amb un enfrontament a Talamanca.
L’autor reconeix que les tropes de totesdues corones van tenir pèrdues superiors (Tricaud, 1715, p. 218-219).
Es pot consultar també una font catalana addicional que
també dóna informació sobre la Batalla de Talamanca: un
fulletó imprès per Rafael Figueró, dins de Barcelona, el 19
d’agost del 1714 (Biblioteca de Catalunya. Bonsoms, núm.
3049), però que no aporta informació addicional.
Tenint en compte que la carta de Poal és, doncs, el document
més important, s’ha analitzat el mateix en profunditat3, amb
la intenció de fer una primera interpretació del combat a fi
de contrastar-la amb les altres tècniques emprades amb el
mateix fi, d’entre les quals en destaca l’excavació arqueològica. A partir d’aquesta, doncs, s’ha generat la informació
mostrada a continuació, referent a la localització del camp
de batalla, així com de les tropes involucrades en l’enfrontament.
Pel que fa al territori, les referències no són gaire concretes,
però gràcies a les particularitats del territori involucrat, sí
que podem delimitar perfectament el front de combat, donat
que les tropes estan desplegades justament entre Mussarra i
Talamanca, i al peu d’una riera (veieu figura 1 per l’entorn
actual de la zona).

Figura 1. Entorn de Talamanca, segons mapa topogràfic 1:250.000 de l’ICC.
3 La transcripció utilitzada és la del senyor Gustau Erill.
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Poal parla de dos turons on es desplegaren les unitats borbòniques. Probablement s’està referint a les dues carenes que
baixen de Mussarra cap a la riera, i que a la vora d’aquesta
formen dos esperons (el situat sobre el Molí del Menut i el
dels Gobions).
Si ens centrem en la zona concreta on es va produir la batalla, està situada en una franja de terreny muntanyós que
des de la riera de Talamanca s’estén dos quilòmetres lineals,
pendents amunt, vers llevant, fins arribar a la quintana de la
Mussarra. Es tracta d’un terreny embarrancat, abrupte, amb
cursos encaixats, en pendent i amb una forta erosió. El xoc
bèl·lic entre les dues formacions (la catalana, desplegada a
Talamanca, i la borbònica a la zona de la Mussarra) es va iniciar a la riera de Talamanca, i deuria afectar especialment les
zones on el riu és franquejable, i on avui encara hi ha diverses
rescloses i infraestructures hidràuliques. A la banda baixa de
la vall devia haver-hi bosc de ribera, i les zones altes devien
estar dominades per un entorn boscós, tal i com s’ha pogut
deduir per diverses referències al paisatge de l’època (vegeu,
per exemple, Manrique, 1994).
Pel que fa al desplegament de les tropes, sabem per la descripció de Poal la disposició d’ambdós bàndols, essent especialment detallada, de manera lògica, la dels combatents catalans. A partir d’aquesta hem pogut reconstruir les diverses
posicions, tal i com es mostra a la figura 2.

Figura 2. Desplegament inicial de forces de la batalla de Talamanca.

La recuperació dels materials
Un cop definides les hipòtesis de desplegament i de l’àrea del
camp de batalla, tot fent servir documents textuals, és útil
fer servir l’anàlisi espacial per a explorar les particularitats
del territori i com, aquestes, podrien haver afectat el combat.
Una de les eines més útils respecte això és l’estudi de les
línies de visió, especialment pel que fa a les posicions on
estaven localitzats els comandants. Des de la mateixa
població de Talamanca, on s’estava l’exèrcit català, es pot
veure perfectament el vessant contrari de la vall, així com
l’extensió de terreny on es desplegaren els borbònics, des de
la riera fins a Mussarra. D’altra banda, des de Mussarra es
veu just el contrari: tot el vessant que baixa des de Talamanca
fins la riera, però amb certes dificultats per a veure la zona
de desplegament borbònic. És una dada interessant, ja que
aquests dos punts privilegiats d’observació és on estaven
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situats els comandaments rivals. Així, tant Montemar com
Poal podien observar l’acció de manera prou efectiva, malgrat
que amb alguns buits pel que fa a l’acció a la riera.
D’altra banda, cal destacar que la orografia no permet arribar
ràpidament a la zona de la riera des de cap dels dos llocs i,
per tant, les ordres donades a les tropes forçosament trigarien
a arribar, en cas que haguessin d’enviar-se un cop iniciat el
combat.
Definida la zona d’enfrontament, es va procedir a iniciar els
treballs de recuperació de materials relacionats amb la batalla.
La metodologia aplicada en l’estudi del camp de batalla
de Talamanca és la que es va dissenyar per a interpretar
l’enfrontament de Little Bighorn, modificada per incorporar
millores procedents dels avenços tecnològics. Entre aquests,
destaca la utilització del GPS, extremadament útil, tenint en
compte les característiques del sistema que hem comentat
anteriorment. La recerca també es va adaptar al medi
geogràfic de Talamanca, caracteritzat per un terreny abrupte
amb espais inaccessibles, forts pendents i penya-segats. Les
condicions del terreny van motivar al seu dia les interaccions
entre tropes i medi i també van condicionar la recerca. La
peculiar morfologia obligava a adaptacions metodològiques,
ja que el terreny aspre no tenia massa a veure amb el terreny
habitual de les batalles del segle xviii, desenvolupades sobre
planes de conreu o pastures.
Normalment, la prospecció de camps de batalla amb
detectors de metalls s’organitza a partir de trajectes rectilinis
que es combinen amb d’altres de posteriors i perpendiculars,
sobretot quan es treballa en terrenys plans. En aquests
espais és possible indistintament una prospecció «extensiva»
i una d’«intensiva». L’extensiva es desenvolupa sobre grans
superfícies a fi d’anar identificant els punts calents i les
zones amb una major acumulació de combats. Les passades
s’efectuen, segons els casos, seguint quadrícules amb malles
àmplies pel que fa a la distància de les línies de prospecció
imaginàries. La prospecció intensiva és la que es concentra
sobre espais potencialment fèrtils i utilitza malles més
atapeïdes, així com l’encreuament de línies de prospecció.
Aquestes opcions no eren les que calia emprar a Talamanca,
amb pendents potents, vegetació densa, cingleres i espais
infranquejables. En aquest cas, es va seguir el mètode
denominat prospecció orgànica, consistent, precisament,
a resseguir els senders i camins principals i secundaris,
així com els seus entorns i zones accessibles. A partir
d’aquestes premisses es va establir un protocol d’actuació
que, d’acord amb la metodologia, servís per a poder
extreure, posteriorment, conclusions fiables. El protocol es
fonamentava en les següents indicacions:
1.Es formen equips d’investigadors de dues o tres persones.
Cada equip d’arqueòlegs explora el camp de batalla amb
inspecció ocular i mitjançant detectors de metalls, seguint
un traçat definit (o orientat) per a prospectar la totalitat
assignada de la zona de combat.
2.Cada equip ha de recollir, seguint un protocol estipulat,
totes les restes materials observables d’origen antròpic, ja
siguin de la batalla o no, de manera intensiva i sistemàtica.
3.Els equips exploren cada zona en desplegaments paral·lels
i desant automàticament en una pista del GPS la seva
posició cada 15 segons, amb la finalitat de saber no només
la localització dels materials sinó també per quina zona s’ha
passat.
4.Quan un equip detecta un metall, s’atura i neteja de

125 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							
materials orgànics la capa superficial de la zona on s’ha
localitzat l’objecte metàl·lic. Després extreu la capa de terra
que cobreix l’objecte fins que es localitza. Un cop obtinguda
la peça, es procedeix a restituir i reblir el sòl.
5.Es fotografia i es georeferencia la troballa mitjançant el
GPS amb un punt únic per a cada objecte. Seguidament,
cada element trobat és extret i desat en una bossa individual,
etiquetant-lo amb un identificador únic, que indica la data i
l’hora de localització, el punt del GPS i el tipus d’objecte, si és
possible identificar-lo. Igualment s’anoten, si són pertinents,
consideracions complementàries.
Anàlisi de les dades
Un cop realitzades les activitats de prospecció del camp de
batalla, cal processar tota la informació recollida, integrant-la
amb les dades provinents de l’anàlisi espacial i les fonts documentals. El primer pas fou crear una base de dades GIS
que recollís tota la informació aportada pel camp de batalla.
El sistema, dissenyat amb l’aplicació QGIS, contenia totes
les pistes GPS amb les rutes seguides pels arqueòlegs, així
com les restes materials recollides (210 objectes). Els materials arqueològics recuperats són objectes metàl·lics de diversa
índole. La major part s’han pogut identificar i situar-los en el
context de la batalla. Però altres peces, massa fragmentades
o malmeses, no han pogut ser identificades tipològicament.
La individualització de les troballes es va fer utilitzant bosses de plàstic hermètiques, que es van foradar per evitar-hi
la concentració d’humitat i la posterior aparició de fongs.
Cadascuna de les bosses portava l’etiqueta pertinent amb les
dades de cada peça: dia, hora, GPS, fita i tipus de material.
Cal destacar que el sistema QGIS permet relacionar totes
aquestes dades produïdes per l’excavació amb el model digital d’altures del terreny emprat anteriorment, així com amb
tots els càlculs i anàlisis que se n’extreuen.
A la figura 3, doncs, podem veure una reconstrucció tridimensional del camp de batalla, on s’ha assenyalat el conjunt
de materials recollits.

Figura 3. Sobre la reconstrucció 3D del terreny podem veure, com a punts
blancs, la localització de les troballes fetes al camp de batalla de Talamanca.

D’altra banda, cada objecte va ser fotografiat, pesat i mesurat
per poder fer-se una idea de les seves dimensions.
Anàlisi espacial
Es van recollir 73 bales, tal com s’observa a la reconstrucció
següent del camp de batalla de la figura 4:
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Figura 4. Munició trobada a Talamanca.

Un alt percentatge de bales presentava proves d’haver estat
usades, amb pics produïts per l’impacte de la pólvora en
la superfície esfèrica de plom, provocats en el moment de
l’explosió causada en prémer el gallet de l’arma.
Els projectils estaven dispersos majoritàriament pels dos
turons on teòricament s’havien desplegat inicialment bona
part de les forces borbòniques. Les troballes es van descobrir
en una àrea de dimensions considerables, amb els extrems
bastant allunyats de la línia aproximada d’atac, que de fet
era la riera. Hi ha projectils a més de 500 metres de l’aigua
i, per tant, aquest fet suggereix la idea que l’atac iniciat pels
catalans va tenir èxit, si més no momentàniament, tal com
s’explica en la nostra font primària textual.
D’altra banda, l’exploració de la zona on es desenvolupà
l’atac secundari, a la casa de Mussarra, ha aportat poca
munició. La distribució dels artefactes és ben allunyada
de la casa objectiu de l’atac, ja que la màxima proximitat
a aquesta masia, on s’havia establert el quarter general
borbònic, dels subministraments i bona part de les tropes
de reserva, és de 300 metres. Probablement la força catalana
va ser derrotada per les reserves borbòniques, incapaç de
conquerir Mussarra, i van fracassar en l’intent de destruir el
polvorí; així ho indica el fet que no hi hagi projectils més a
prop de la casa. Pel que fa a les rutes d’atac, ens centrarem
a interpretar la informació provinent de les troballes que,
de forma inequívoca, estan relacionades amb la batalla
(projectils, elements d’indumentària com botons i sivelles de
cinturó, etc.). Les localitzacions d’aquests artefactes mostren
que estan concentrats en dues rutes relativament estretes,
conformades per les dificultats orogràfiques del terreny, ja
esmentades anteriorment.
Una d’aquestes zones correspon a l’atac del flanc esquerre
català, compost per dos regiments de fusellers de muntanya.
Comença a prop d’un dels passos de la riera que avui dia és
actiu, on està situat el molí del Menut. Aquesta ruta s’enfila
pel turó situat al teòric flanc dret borbònic i arriba fins al cim
i es prolonga més enllà, en direcció a Mussarra.
La segona zona amb altes concentracions de bales està
alineada amb un altre punt de creuament potencial de
la riera, just on havia d’estar situat el centre de la línia de
batalla de l’exèrcit del marquès del Poal, i que contenia el
regiment d’infanteria regular del coronel Mitjans, així com
2.000 sometents. Si es comença vora la riera, els artefactes
provinents de la batalla es troben al llarg d’una de les rutes
per les quals és més fàcil pujar el turó del flanc esquerre
borbònic. Aquesta successió d’objectes culmina en una petita
plana rocosa, on s’ha trobat la majoria de bales deformades.
És rellevant destacar que, distribuïts per tot el camp de
batalla, es van trobar un nombre considerable de projectils
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especials amb forma cilíndrica enlloc d’esfèrica. Anomenades
sluggs, eren molt més mortíferes per a l’enemic, tenint en
compte les característiques esmentades. Per tant, el seu ús
era considerat il·legal, pel poder destructiu que tenien, i sols
es feien servir en determinades situacions on l’enfrontament
bèl·lic era especialment virulent.
Estudi estadístic de la munició
Paral·lelament, hem mesurat les dimensions del projectils de
plom, per tal de fer servir mètodes estadístics que aportin noves idees sobre la naturalesa de les bales emprades.
La informació més valuosa en aquest sentit és la proporcionada pel pes (figura 5) i el calibre (figura 6) dels projectils.
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límetres. Els valors més petits probablement no estan relacionats amb la batalla, perquè corresponen a calibres de la
munició de posta emprada en la caça del senglar fins fa pocs
anys. El pic major correspondria a bales de fusell, ja que el
podem convertir a la mesura de 21 bales per lliura de plom,
que correspon directament al calibre de la majoria de fusells
de l’època.
Finalment, l’excavació va trobar un nombre prou important
de projectils de calibre mitjà. Aquests es poden associar indistintament a carrabina i pistola, armes usades per la cavalleria borbònica, o bé a les escopetes que feien servir els
miquelets catalans i probablement els rosetes.
Enllaçant tota aquesta informació amb les dades georeferenciades provinents del GIS creat, podem veure una distribució
dels projectils, identificats en funció del seu calibre: els punts
grisos grans són les bales de fusell i els blancs petits, les de
dimensions mitjanes (figura 7).

Figura 5. Histograma amb els pesos de les bales trobades a Talamanca.

Figura 7. Distribució espacial dels calibres.

Les bales de fusell estan concentrades al turó dels Gobions,
que va rebre l’atac comandat pel coronel Mitjans amb el
regiment català, que constava de soldats regulars armats
amb fusells. Les bales d’aquest calibre pesant segueixen tota
la línia d’atac, tot i estar mesclades amb altes quantitats
de calibres mitjans, probablement corresponents al foc fet
pels genets borbònics desmuntats, que anaven armats amb
carrabines i pistoles, així com pels trets del sometent català.

Figura 6. Histograma amb calibres de les bales trobades a Talamanca.

Cal dir que en el segon cas tan sols es va poder mesurar el
calibre del 60% de les bales trobades, ja que molts dels projectils van patir deformacions tan grans amb els impactes
que difícilment se’n podia extreure una mesura de calibre
raonable.
A banda de les bales cilíndriques ja esmentades, amb valors
de pes superiors al normal en projectils reglamentaris i que,
per tant, no segueixen els paràmetres habituals, es pot observar que la majoria de projectils mostren una correlació entre
ambdues variables, ja que són objectes de plom esfèrics. En
tots dos casos, doncs, es distingeixen tres pics diferenciats.
En l’histograma de pesos aquests pics estan centrats als 4,
12 i 21 grams. Aquests valors estan molt correlats amb els
tres pics a l’histograma de calibres, situats a 8, 11 i 15 mil·

Conclusions
La recerca sobre el camp de batalla de Talamanca (20082009) va ser pionera a Catalunya. Per primera vegada es va
fer una prospecció arqueològica i sistemàtica en un camp
de batalla del segle xviii. D’altra banda, la novetat també
radicava en la metodologia utilitzada de prospecció orgànica,
amb l’ús de sistemes geofísics i la georeferenciació de les
peces recuperades mitjançant GPS i SIG.
Un dels objectius principals consistia a relacionar fonts
textuals, paisatge i registre arqueològic. Davant del problema
de les diverses interpretacions textuals dels combats, es partia
de la hipòtesi que la descripció feta pel marquès del Poal
podia ser la més versemblant, tot i que alguns dels episodis
poguessin haver estat sobredimensionats per raons de caràcter
polític. La documentació ha permès identificar els principals
punts calents de la batalla, punts que es van poder corroborar
amb l’anàlisi directa del terreny com els més congruents
amb les diferents casuístiques. L’anàlisi complementària
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a partir de GIS i estadística també ha generat informació
interessant, que ha permès al seu torn verificar la validesa de
la font. Segons Poal, els enfrontaments més durs de la batalla
es van donar en uns indrets determinats i la prospecció va
corroborar que, efectivament, eren els espais definits per la
documentació els que aplegaven una considerable densitat
de restes relacionades inequívocament amb la batalla.
Tindríem, per tant, un balanç molt positiu pel que fa a la
resolució d’un problema concret (la batalla de Talamanca),
que havíem abordat amb hipòtesis correctes i que havia
acabat generant, finalment, nou coneixement.
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES
AL SECTOR DEL RENTADOR DE CALAF
(CALAF, ANOIA)
Daniel Gutiérrez, Diagnosis Cultural Consulting.
Nom del Jaciment:
Sector El Rentador de Calaf.
Direcció Facultativa: Daniel Gutiérrez (Diagnosis Cultural
Consulting).
Direccions tècniques: Marc Piera, Karin Harzbecher i
Goretti Vila (Arqueociència Serveis Culturals, S.L.),
Òscar Varas (Tríade S.C.P. Serveis Culturals).
Promotor: Institut Català del Sòl (INCASÒL).
SITUACIÓ
El Pla Parcial del Rentador de Calaf limita, al nord i a l’est,
amb la línea de ferrocarril de Barcelona a Lleida que es
troba al sud del municipi de Calaf, al sud, amb el Pla de les
Garrigues, i, a l’oest, amb la maquinària Agrícola Solà, la
qual és propera a la carretera C1412az. L’extensió total del
sòl a urbanitzar és de 316.450,22 m² de superfície.
L’àmbit corresponent al present projecte d’excavació
arqueològica en extensió se situa al sud del Pla Parcial del
Rentador. Presenta una extensió aproximada de 800 m² i
es troba entre un conjunt format per una masia i una sèrie
d’edificacions associades, el carrer del Rentador i l’antic
Rentador de Calaf.
Fins al moment de les primeres actuacions a nivell
arqueològic els terrenys tenien un ús totalment agrícola.
Fitxa tècnica
Nom del sector: El Rentador.
Municipi: Calaf.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM: E: 376952,5; N: 4620803.
Alçada: 655 m.s.n.m.

de sitges ibero-romanes al nord del planejament. Els estudis
previs realitzats durant els primers mesos de l’any 2009 van
permetre la localització i delimitació d’un nou jaciment
format per estructures d’emmagatzematge, estructures
murals i nivells arqueològics al sud del planejament.
Segons el planejament previst, la posició de les restes
arqueològiques localitzades al sud del sector poden
condicionar de manera important les futures accions
urbanístiques, basades en la construcció d’una nova
canalització d’un torrent existent a l’entorn. Davant d’aquesta
situació, INCASOL, conjuntament amb la Direcció General
del Patrimoni Cultural (DGPC) i l’Ajuntament de Calaf,
van considerar necessària la realització d’una intervenció
arqueològica preventiva (art. 18 del Reglament 78/2002
de protecció del patrimoni arqueològic) que permetés,
mitjançant una excavació en extensió, documentar i avaluar
les restes arqueològiques existents en l’àmbit ja delimitat.
LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES
L’any 2007 INCASOL va iniciar els estudis previs relacionats
amb un nou projecte d’urbanització al sector conegut com el
Rentador de Calaf.
Inicialment, a la zona afectada pel planejament, s’hi
coneixia l’existència de dos elements patrimonials. Per una
banda, el conjunt del Rentador i, per una altra, el Convent
de Sant Francesc. A nivell arqueològic, el catàleg de béns
protegits del POUM de Calaf indicava la presència d’un
jaciment d’època romana denominat “Del Convent de Sant
Francesc”. Es tracta, segons el POUM, d’un jaciment amb
poca informació, aportada bàsicament per troballes a nivell
superficial i fonts escrites i orals (Piera, 2007).
Durant aquest any es realitzaren els primers estudis
patrimonials basats en la realització d’una prospecció
superficial a tota l’extensió del planejament i en la posterior
realització d’un mostreig arqueològic en aquells punts on
s’havien recollit indicis durant la prospecció.
Aquestes prospeccions van tenir els següent resultat:
- Localització de material lític d’època prehistòrica en dues
zones situades al nord i centre del planejament.
- Delimitació mitjançant sondeigs mecànics de dos jaciments
arqueològics diferenciats:
- Necròpolis medieval associada possiblement al
convent de Sant Francesc amb una extensió d’uns 800 m².
- Jaciment ibero-romà format per estructures
d’emmagatzematge. Extensió d’uns 540 m².

Figura 1. Sector d’El Rentador de Calaf.

MOTIUS DE LES INTERVENCIONS
INCASOL promou la realització d’un planejament al sector
anomenat El Rentador de Calaf. Els estudis previs realitzats
l’any 2007 van permetre la localització d’un jaciment
arqueològic format per una necròpolis medieval i un camp
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Figura 2. Mesures correctores adoptades.
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Fruit d’aquests resultats i preveient possibles afectacions
en el futur, INCASOL va preveure una actuació basada en
l’obertura de la traça d’una futura canalització, així com part
d’un vial. Aquests espais se situaven molt propers a les zones
delimitades com a jaciment arqueològic per la prospecció
i mostreig de l’any 2007. També va preveure l’obertura en
extensió de les zones on s’havien localitzat materials lítics.
Els resultats d’aquesta actuació (Varas, 2009), executada
entre març i juny de 2009 i dirigida per Òscar Varas foren
els següents:
- Localització i excavació de dos murs, que podrien tenir
una relació amb el convent de Sant Francesc i/o separacions
de propietats, i localització d’una canalització, igualment
relacionada amb el convent. Podrien tenir una datació entre
baixmedieval i moderna.
- Localització i excavació del camp de sitges de datació
ibero-romana localitzat l’any 2007. Es van excavar un total
de 12 sitges de diferents mesures.
- Eliminació de les estructures excavades durant la campanya.
- Localització i delimitació d’un nou jaciment situat al sud
del planejament. Aquest correspon a les restes de diverses
estructures muràries que podrien formar un àmbit, un mur
de 45 m de llargària i 9 estructures d’emmagatzematge o
sitges. Aquest jaciment no ha estat excavat.
- Localització d’un forn de ceràmica fora de la zona
d’actuació de la intervenció.
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Figura 5. Plànol d’afectació de les estructures arqueològiques.

Durant els mesos d’abril i juny de 2010 s’ha desenvolupat
l’excavació arqueològica en extensió de les restes localitzades
al sud del planejament, dirigida per l’arqueòloga Goretti Vila
(Vila, 2010).
Les restes documentades són d’època tardoibèrica i
corresponen bàsicament a estructures negatives tipus sitges o
retalls, entre les que comptabilitzem fins a 9 sitges i 5 retalls
que s’estenen en una superfície d’uns 142 m², així com una
sèrie d’estructures murals que delimitarien un espai (àmbit I)
de planta aproximadament rectangular i d’uns 117 m² situat
a llevant de les sitges.
L’àmbit I, com a tal, no va arribar a ser mai un espai
completament tancat i sembla que no hauria presentat
mai cap tipus de coberta, a jutjar per les dimensions de
l’espai i les característiques del subsòl, sense retalls ni cap
tipus d’empremta que es puguin associar a forats de pal. Es
tractaria doncs d’un recinte delimitat per murets de tanca que
estarien protegint un espai interior del qual se’n documenten
almenys dos usos principals, que se situarien dins el mateix
horitzó cronològic (segle II aC – inicis del segle I aC).
I. Així sembla que d’entrada les sitges i els murs (UE 26
i 19) conformarien un primer conjunt relacionat amb una
gran bassa (UE 59) situada a llevant. Aquestes estructures
indiquen que ens trobem davant un centre d’explotació i
emmagatzematge d’excedents agrícoles d’època tardoibèrica,
amb un punt d’aprovisionament o recollida d’aigua inclòs.
La bassa recolliria molt possiblement les aigües pluvials
i/o d’alguna captació propera. Recordem l’existència
de construccions com la torre de l’aigua de Calaf, i del
Rentador Vell, que tanta importància van tenir al segle XIX,
i que es troben a només 42,12 m i 80,96 m del jaciment,
respectivament, a més de la presència d’un torrent proper.
II. La funcionalitat del recinte es transforma amb la
construcció en pedra de diverses estructures i canals, que
podrien conformar el suport o base d’una estructura també
de caràcter agrícola. En aquestes s’amortitzen diferents
materials en desús com són varis fragments de moles de
molí, emprats sobretot per a la transformació dels cereals,
així com restes d’un possible abeurador per al bestiar, que
tindrien plenament sentit en la fase anterior.

Figures 3 i 4. Vista de l’excavació de les 12 sitges de datació
ibero-romana (esquerra). Localització d’un nou jaciment al sud del
planejament (dreta).
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un establiment dels segles II-III dC, i amb una fase posterior
de segles VI-VIII dC, presenta materials en superfície
corresponents al període ibèric final (segle I aC).

Figura 8. Plànol plantejament. Antecedents arqueològics.
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CONCLUSIONS
A nivell d’hipòtesi, tant les estructures localitzades al
nord del Rentador (campanyes 2007, 2009), com les
restes documentades en la intervenció de 2010, podrien
formar part d’una explotació agrícola del territori per part
d’un poblat tardoibèric, encara no identificat, ubicat a les
rodalies de Calaf. A l’entorn del jaciment, i dins les zones
d’influència del municipi de Calaf, es coneixen una sèrie de
jaciments d’època romana republicana i imperial, en general
poc coneguts, que són recollits a la Carta Arqueològica
(DGPC). D’aquests, en destaquem només tres que sembla
poden adscriure’s al període republicà i són els Plans de
Cortadelles i Soler Lladrús - Ca l’Oliva, coneguts per restes
ceràmiques superficials, i Can Cortadelles, que malgrat ser

/ 134

actes / 						

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CASTELL
DE CALAF (CALAF, ANOIA)
Daniel Gutiérrez, Diagnosis Cultural Consulting.
Nom del Jaciment Arqueològic: Castell de Calaf.
Direcció tècnica: Daniel Gutiérrez (Diagnosis Cultural
Consulting).
Promotor: Ajuntament de Calaf, Institut Català del Sòl
(INCASÒL) i Ministeri de Foment.
SITUACIÓ
El municipi de Calaf té una extensió de 9.35 km² i un cens
de població de 3.350 habitants; es troba situat al sector
septentrional de la comarca de l’Anoia i és el centre de la
subcomarca de l’Alta Segarra o Segarra Calafina. L’altiplà
calafí se situa a 680 m sobre el nivell del mar.
El castell de Calaf se situa junt al nucli urbà del poble, en la
zona nord de l’àrea urbana i envoltat pels carrers Xuriguera,
del Carme i la carretera comarcal de Jorba a Calaf.
Fitxa Tècnica
Municipi: Calaf.
Comarca: Anoia.
Coordenades utm: X: 376177,5 m; Y: 4621521 m.

Figura 1. Ubicació del Castell en relació a la població de Calaf (font:
www.icc.cat) i fotografia de l’estructura defensiva en procés de
restauració.

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ
Motius
L’ajuntament de Calaf, conjuntament amb INCASOL, i
amb la participació del Ministeri de Foment del Govern de
l’Estat, ha projectat una actuació de restauració i rehabilitació
del castell de Calaf.
Aquest projecte presenta com a objectius principals la
recuperació de l’interior i l’exterior del castell per tal d’establir
nous usos i donar vida a aquest sector del municipi.
L’empresa que s’encarrega d’executar aquests treballs és
Constructora de Calaf SAU.

Figura 2. Vista de l’estat del castell abans de l’actuació arqueològica.

Previsió del projecte de restauració
Restauració del castell:
- Consolidació de les estructures de murs i façanes del castell.
- Reconstrucció de l’edifici en els seus elements essencials
i amb un mínim necessari per a la seva adequació cultural.
- Coronaments de murs, reconstrucció de la porta.
- Tractament amb diferents paviments de l’espai interior
segons es coneixen les estructures originals.
- Restauració i consolidació dels paraments interiors i
exteriors de les façanes.
- Instal·lacions de llum i subministrament d’aigua als espais
interiors i de l’enjardinament exterior.
Entorn i turó del castell:
- Pavimentació dels accessos, amb la creació de un nou camí
als patis inferiors.
- Obertura dels patis enjardinats del costat sud en relació a
la zona boscosa del costat nord.
- Consolidació dels talussos dels camins.
- Enjardinament dels espais exteriors i plantació de nou
arbrat.
- Il·luminació dels accessos i de les façanes sud i oest.
Objectius
Associat als treballs anteriorment esmentats també es
preveu la realització d’un estudi arqueològic del subsòl de
l’interior del castell. Aquest estudi ha de permetre obtenir el
coneixement del subsòl existent i per una altra banda establir
alguns criteris relacionats amb el projecte de pavimentació
interna del castell, sobretot aquells aspectes relacionats
amb la cota de pavimentació i la valorització del patrimoni
arqueològic existent.
L’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA
Fase I. Mostreig
Han estat executats un total de 9 sondeigs, tal i com es mostra
en la següent planta (figura 3). Aquests han estat realitzats
combinant mitjans mecànics i manuals. El mostreig ha
permès registrar l’estratigrafia del castell a cada zona fins
arribar al terreny natural, fet que ha facilitat un coneixement
fins ara inèdit.
A nivell general, la realització del mostreig ha permès
documentar que l’interior de les muralles del castell es
troba totalment reblert d’enderrocs i runa procedent de les
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estructures del mateix castell, així com de nivell de terres
aportades per a l’ús agrícola. Per sota d’aquests nivells,
entre 60 cm i 350 cm de la superfície, es troben les restes
arquitectòniques associades als nivells originals del castell.
També s’han registrat els diferents nivells d’ús associats a
cada fase de l’estructura.

Figura 3. Localització de les cales realitzades durant la Fase I.

Fase II. Ampliació dels mostreigs i excavació en extensió
Excavació en extensió de la zona oest (cales 1 i 2)
Com a resultat de l’ampliació dels treballs a les cales 1 i 2
s’ha confirmat la presència d’una nau lateral situada a ponent
i a una cota inferior a la plataforma superior, amb la qual
connectava a través d’unes escales.
La nau tindria una llargada de 10,72 m i una amplada de 4,62
m. Aquesta nau presentava una coberta suportada a través
d’una sèrie d’arcades que se sustentarien en pilars a la banda
interior i en arrancades al parament de la muralla. Es desconeix
si aquests arcs eren de mitja volta o bé apuntats. Aquest és
un espai original del castell del segle XIII-XIV. Els diferents
nivells estratigràfics registrats indiquen que l’amortització
d’aquest espai se situa entorn dels segles XVII o XVIII.
Excavació en extensió de la zona est (cales 4, 5 i 7)
Com a resultat de l’ampliació dels treballs en aquestes cales i
l’excavació en extensió a tot el sector est del castell, s’ha posat
de manifest i s’ha confirmat la presència d’una nau lateral a
llevant i a una cota sensiblement inferior que la plataforma
superior, entre els 3,30 m i els 2,30 m. Tindria una llargada de
25 m i una amplada de 5,5 m. L’accés a aquesta nau seria per la
zona de la porta del castell, al sud de la nau, a una cota 30 cm
per sota de l’actual i a través d’una porta que menaria a unes
escales que en descendirien a l’interior.
La nau tindria una coberta plana que se sustentaria a través de
nou arcs, dels quals se’n conserven totes les bases. La coberta
es recolzaria en una alineació de blocs de pedra sobresortints
(a tall de mènsula) que se situa a una alçada de 4,20 m per
sobre del paviment.
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Figures 4 i 5. Vista aèria i des del nord de la nau de ponent del castell.
Es poden observar les estructures que en formen part, així com la
seva morfologia

En relació a les alçades, la nau localitzada correspondria a
la planta baixa d’un edifici que tindria encara una pis més,
del qual es conserven 2,70 m. No existeixen evidències que
pogués existir un tercer nivell.
Finalment, durant els treballs d’excavació arqueològica en
extensió s’han registrat diferents nivells d’amortització que
indiquen que la nau va deixar de funcionar entorn dels segles
XVII o XVIII, quan va ser reblerta de manera voluntària.
El registre estratigràfic estableix una seqüència similar a la
documentada a la nau de ponent.
Excavació en extensió de la zona sud (ampliació cala 1)
L’actuació a la zona sud ha permès la recuperació d’una
sèrie d’estructures que correspondrien a les diverses fases del
recinte interior del castell.
Per una banda, s’ha localitzat un conjunt de 4 estructures
d’emmagatzematge que, per la seva situació, afectació per
a la construcció del castell i material ceràmic recuperat,
clarament són anteriors a l’actual castell de Calaf. Podrien
tenir alguna relació amb l’antic castell documentat al segle
XI.
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Figura 8. Vista aèria del sector sud. Es poden observar les estructures
descrites anteriorment

Figures 6 i 7. Vista aèria i a nivell de paviment de la nau de llevant.
S’observen clarament els murs que conformen la nau, així com les
bases dels arcs que sustentaven la coberta

Per una altra banda, s’han documentat les restes, molt mal
conservades, d’un conjunt d’estructures murals que sembla que
podrien tancar una edificació en aquest sector. S’han localitzat
les restes d’un parament que limitaria pel nord aquest espai.
Associat a aquest, s’ha identificat l’enderroc corresponent a
una possible escala que menaria a dos pilars que formarien un
possible arc. Perpendicular a aquest parament es localitza un
altre parament que tancaria l’espai per l’est. Aquest parament
consta d’una obertura formada per la polleguera i el marxapeu.
Tot i que aquests elements es recolzen sobre el terreny natural
(igual que tots els originals del castell del segle XIII-XIV ),
tant el seu tipus constructiu, com la seva posició, indiquen
que possiblement no són originals, sinó que corresponen a
una transformació soferta per aquest espai en un moment
indeterminat que podria situar-se entorn el segle XVIII. Les
fonts històriques indiquen que possiblement aquest punt va
ser transformat a finals del segle XVIII, quan la muralla sud
i part de l’església existent a l’exterior van col·lapsar. L’anàlisi
dels paraments sembla confirmar aquesta interpretació. En
tots els sectors s’ha documentat un nivell d’ús que es podria
datar a l’entorn d’aquest moment.

Excavació en extensió de la torre nord
La torre nord del castell de Calaf es va esfondrar definitivament
durant la primera meitat del segle XX. A partir d’aquest
moment, totes les obres i actuacions realitzades a l’interior del
castell van utilitzar aquest espai com a zona d’evacuació de terres.
Per tant, l’excavació en aquest espai es va iniciar amb l’extracció
de les terres abocades, que tenien una potència màxima de 3 m.
L’extracció d’aquests nivells va permetre documentar un últim
nivell d’ús de la torre, datat entorn del segle XVIII, així com la
recuperació de les restes del seu basament. D’aquesta manera,
es va poder observar com el terreny natural (roca) havia estat
treballat per tal de construir la torre.
La torre estava construïda recolzant-se al terreny natural,
mitjançant un encofrat perdut allà on va ser necessari retallar
el terreny natural. Els seus paraments tenien un gruix màxim
de 3,15 m i presentaven blocs de pedra treballats per ser vistos
a l’exterior, mentre que l’interior estava format per un reble de
morter de calç, sorra i blocs de pedra de diferents mesures i
sense treballar (opus emplectum). La forma del conjunt és més
aviat ovalada. El diàmetre interior és de 5,30 cm i l’exterior és
de 10,6 m. La seva alçada conservada és de 8 m i tindria, com
a mínim, tres plantes d’entre 3 i 3,5 m d’alçada. Pel que fa al
seu basament, està format per blocs de pedra a la part exterior
i morter de calç i sorra en el seu interior. Es conserva en una
alçada d’uns 40 cm i té una amplada entre els 2,80 m i els
3,15 m. En alguns punts ha desaparegut la part exterior del
basament, però el seu estat de conservació és força bo.

Figura 9. Vista i detall de la torre en secció. S’observa el mètode
constructiu utilitzat.

137 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							
CONCLUSIONS
A nivell general, es pot explicar l’evolució del castell de Calaf
a partir d’una sèrie d’horitzons cronològics:
- Horitzó I: ante quem S. XIII-XIV. Entorn dels segles IX
i XI. Cap a l’any 1015 se cita per primera vegada el castell
de Calaf. D’aquella estructura no s’han registrat elements
arqueològics. Tot i així, s’han documentat un conjunt de
sitges que en els seus nivells d’amortització presenten unes
ceràmiques grises força grolleres. Existeix la possibilitat de
relacionar aquest espai d’emmagatzematge amb l’assentament
de la torre del segle XI o bé amb un assentament anterior.
Edificació d’un possible edifici associat o proper al castell.
Per la situació, aquest edifici podria correspondre a l’església
de Sant Pere, citada per primera vegada l’any 1038, si bé
ara per ara no es pot confirmar aquest extrem amb total
seguretat. Si així fos, la cantonada oest del parament sud de
l’actual castell podria correspondre a aquest horitzó.
- Horitzó II: construcció del castell de Calaf. Entorn el
segles XIII-XIV. Tot i que no es disposen de dades suficients,
tant per la tipologia arquitectònica com per les formes dels
fets constructius, es podria situar en un entorn tardà, gòtic
o baixmedieval.
- Horitzó III: amortització de l’interior del castell i
reorganització interna. Finals del segle XVIII. Després de la
Guerra de Successió Espanyola i dels fets succeïts a Calaf el
1711, les estructures arquitectòniques del castell van quedar
afectades negativament.
- Horitzó IV: segle XIX. Amortització definitiva de les
estructures del castell. La utilització del castell durant
les diferents guerres carlines va afectar negativament les
estructures encara conservades del castell del segle XIIIXIV.

Figura 10. Tractament de les restes arqueològiques.
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INTERVENCÓ PALEONTOLÒGICA A
L’ABOCADOR DE CAN MATA (2006-2008)
David M. Alba1, Josep M. Robles1,2, Cheyenn
Rotgers1,2, Isaac Casanovas-Vilar1, Marc
Furió1, Juan V. Bertó2, Raül Carmona1,2, Jordi
Galindo1, Jordi Balaguer1 i Salvador MoyàSolà3
¹ Institut Català de Paleontologia, Universitat Autònoma
de Barcelona
² FOSSILIA Serveis Paleontològics i Geològics, S.L.
³ ICREA a la Unitat d’Antropologia Biològica (Dept.
BABVE) i l’Institut Català de Paleontologia, Universitat
de Barcelona
Situació geogràfica: DF0097 i DF0098.
Nom del jaciment: Abocador de Can Mata.
Municipi: Els Hostalets de Pierola.
Comarca: l’Anoia.
Directors: Josep M. Robles, Cheyenn Rotgers, Juan V. Bertó,
Raül Carmona, Jordi Galindo, Jordi Balaguer.
Promotors: CESPA Gestión de Residuos, S.A.
Anys intervenció: 2006-2008.
SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CONTEXT GEOLÒGIC
Geogràficament, l’Abocador de Can Mata (figures 1 i
2A-C) se situa aproximadament al km 8,5 de la carretera
d’Esparreguera a Piera, al terme municipal dels Hostalets
de Pierola (l’Anoia, Catalunya, NE de la península Ibèrica).
Pròpiament, la intervenció paleontològica es duu a terme a la
nova fase de l’abocador, que es començà a excavar cap a finals
de 2002, mitjançant maquinària pesant, i que des de fa uns
anys també es troba en explotació.
Geològicament, l’àrea dels Hostalets de Pierola se situa a la
conca neògena del Vallès-Penedès. Es tracta d’una semifossa
tectònica situada entre les serralades costaneres catalanes
(litoral i prelitoral), que s’originà a causa del rífting de la
regió mediterrània nord-occidental durant el neogen. Les
seqüències sedimentàries d’aquesta conca abasten la major
part del miocè i, amb alguna excepció, són atribuïbles a
sediments de ventall al·luvial. L’àrea dels Hostalets de
Pierola es caracteritza per potents seqüències sedimentàries
del miocè mitjà al superior, com a resultat d’elevades taxes
d’acumulació. La combinació d’elevades taxes de subsidència
i d’aportació de sediment degueren afovorir l’enterrament
ràpid de les restes òssies en un ambient sedimentari de tipus
argilós, la qual cosa hauria tingut un efecte positiu envers la
preservació potencial de les restes de vertebrats (Moyà-Solà
et al., 2009b; Alba et al. 2009).
MOTIU DE LA INTERVENCIÓ
El potencial fossilífer dels Hostalets de Pierola fou descobert
a principis del segle XX per Mario Guerín, que n’informà
al paleontòleg Josep Ramon Bataller. Aquest prospectà
l’àrea i trobà noves localitats paleontològiques a la zona.
Posteriorment, els paleontòlegs Miquel Crusafont i Josep F.
de Villalta continuaren prospectant la zona compresa entre
les masies de Can Mata de la Garriga, Can Vila, Mas d’Ocata
i Can Flaquer, i hi recol·lectaren abundant material fòssil,
que fou descrit en diverses publicacions durant els anys 1940
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i 1950. En la mateixa àrea, principalment a la localitat Can
Mata I, encara s’hi dugueren a terme altres prospeccions i
excavacions durant les dècades 1970 i 1980, durant les
quals també es van fer nous estudis sobre les restes fòssils
procedents dels Hostalets. Tanmateix, amb el pas del temps,
els paleontòlegs catalans esdevingueren més interessats en el
sector del Vallès de la mateixa conca, alhora que un abocador
es desenvolupava durant la dècada de 1980 al llarg d’una riera
situada prop de Can Mata de la Garriga. Uns anys després,
aquest abocador es condicionà i legalitzà, esdevenint l’actual
Abocador de Can Mata (ACM). Tanmateix, no fou fins
finals del segle XX que, gràcies a la nova legislació que vetlla
pel patrimoni cultural (tant paleontològic com arqueològic),
des de la Generalitat de Catalunya es determinà la necessitat
de dur a terme una activitat de control paleontològic de les
obres de construcció de la nova fase de l’ACM, motivada
per la riquesa paleontològica contrastada de la zona. Aquests
treballs paleontològics s’iniciaren el novembre de 2002, amb
l’objectiu de controlar la remoció de sediments per part de
les excavadores, i realitzar excavacions i mostratges quan
fos necessari. La primera intervenció (2002-2003) fou un
èxit i superà amb escreix les expectatives inicials (Alba et
al., 2006), i conduí, entre d’altres, a la troballa d’un esquelet
parcial de gran simi antropomorf (Moyà-Solà et al., 2004),
a més de diversos milers de restes fòssils de vertebrats.
Des d’abril de 2004, les tasques de control paleontològic a
l’ACM s’han desenvolupat de forma ininterrompuda (Alba
et al., 2006; 2009).
LA INTERVENCIÓ PALEONTOLÒGICA
En el marc de la intervenció paleontològica, es dugueren a
terme els següents tipus d’actuació:
(a)Control preventiu (seguiment de màquines) (figura 2DE): es dugué a terme in situ i de manera simultània a l’acció
de la maquinària pesant (giratòries i buldòzers). L’objectiu
consistí a recuperar totes les restes fòssils detectades durant
el treball de les màquines, localitzar nivells potencialment
rics en microvertebrats, i localitzar acumulacions de
restes de macrovertebrats susceptibles de ser excavades
sistemàticament.
(b)Mostratge de microvertebrats: consistí en la detecció
de nivells potencialment rics en vertebrats de mida petita
(amfibis, petits rèptils, i petits mamífers com rosegadors,
lagomorfs i insectívors), l’anàlisi de mostres de prova
d’aquests nivells, la recol·lecció intensiva dels que donaren
resultats positius i el posterior rentat d’aquests sediments
sota l’aigua, mitjançant un sedàs i el triatge dels concentrats
resultants sota l’estereomicroscopi. L’objectiu consistí
a recuperar restes fòssils de mida petita (mil·limètrica,
sobretot dents de micromamífers), les quals a més de tenir
importància patrimonial tenen també una gran importància
científica (paleoecològica i biostratigràfica).
(c)Excavació de microvertebrats (figura 2F-G): consistí
a excavar les restes de macrovertebrats corresponents a
acumulacions puntuals de fòssils, a esquelets complets
o parcials d’un mateix individu, o a acumulacions de
diversos tàxons i individus en superfícies mitjanes i grans.
L’objectiu consistí a recuperar totes les restes localitzades
de macrovertebrats, tot emprant les tècniques i mitjans
adequats que en garantissin la conservació durant l’extracció,
el transport, l’emmagatzematge i la preparació, així com
l’enregistrament, de la informació associada.
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(d)Enregistrament de la informació associada: consistí a
recopilar totes les dades de tipus paleontològic i geològic
(bàsicament tafonomia i estratigrafia) associades als
fòssils recuperats, amb l’objectiu de contextualitzar
adequadament les restes (aixecament i correlació de
columnes estratigràfiques, cartografia geològica, anàlisis
de paleomagnetisme, planimetria i enregistrament d’altres
dades tafonòmiques...).

Figura 1. Fotografia aèria de l’Abocador de Can Mata (ACM) durant
la campanya de l’any 2006. (Fotografia cedida per CESPA Gestión de
Residuos, S.A).

Figura 2. (A) Vista panoràmica de la C5, l’agost de 2007; (B) Vista
de la C5, l’octubre de 2007; (C) Vista de la C6, el desembre de 2008;
(D) Seguiment de giratòria a C6-A, l’abril de 2008; (E) Seguiment de
buldòzer a C5-D, l’octubre de 2008; (F) Excavació de C5-D1, el juny
de 2008; (G) Detall de l’excavació de C5-D4, el setembre de 2008.
(Fotografies © FOSSILIA Serveis Paleontològics i Geològics, SL).

RESULTATS
Els resultats de la intervenció paleontològica a l’Abocador
de Can Mata (ACM) i de les tasques de recerca científica
associades, s’han donat a conèixer prèviament en diversos
articles de síntesi preliminar sobre tota la sèrie (Alba et al.,
2006: 2009) o sobre algun jaciment concret (Casanovas-Vilar
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et al., 2008b), a més de nombrosos treballs especialitzats
sobre tàxons en particular (Moyà-Solà et al., 2004: 2009a,
b; Alba et al., 2010; Casanovas-Vilar et al., 2008a; Robles et
al., 2010). Es resumeixen aquí els resultats de les campanyes
2006, 2007 i 2008, que es dugueren a terme de forma
ininterrompuda durant aquests tres anys.
Durant la campanya 2006 (unes 8.500 h de feina de
camp), es recuperaren 2.054 restes siglades (171 restes/
mes), una quantitat relativament baixa que s’ha d’atribuir
a la poca activitat de remoció per part de la maquinària
pesant. Durant la campanya 2007 (unes 10.150 h de feina
de camp), es recuperaren 5.587 restes siglades (466 restes/
mes), una quantitat força superior a l’any anterior, a causa de
l’increment de volum de sediments excavats per la maquinària
i de la consegüent troballa d’una quantitat major de nivells
rics en fòssils. Finalment, durant la campanya 2008 (unes
16.000 hores de feina de camp), es recuperaren 15.678 restes
siglades (1.307 restes/mes), una quantitat encara més alta
que durant els anys anteriors, per raó d’un volum encara més
gran de sediments excavats i a la localització d’alguns nivells
particularment rics. En el total de campanyes 2002-2008, es
recuperaren més de 38.000 restes siglades durant 66 mesos
de feina (578 sigles/mes), i actualment (cap a finals de 2010)
la xifra total ja supera les 48.000 restes siglades.
L’èxit de les diverses campanyes dutes a terme a l’ACM,
però, no es mesura només per la quantitat i qualitat de les
restes fòssils recuperades, sinó també per la importància de
la informació associada a aquestes restes, particularment
pel que fa a les implicacions cronològiques de les dades
estratigràfiques. Gràcies als extensius afloraments generats
per l’activitat d’excavació de la maquinària, i al control
paleontològic continu, la sèrie estratigràfica local de l’ACM
té uns ferms fonaments lito-, magneto- i biostratigràfics
(Alba et al., 2006, 2009; Moyà-Solà et al., 2009b), la qual
cosa permet una datació acurada de la major part de restes
recuperades. Es tracta d’una secció composta contínua d’uns
250 m de potència, corresponent a l’aragonià superior (miocè
mitjà, biozones MN7 i MN8). Cap a finals de 2008, aquesta
sèrie incloïa 156 localitats de micro- i/o macrovertebrats
fòssils definides, a més d’innumerables troballes aïllades.
Aquestes localitats són molt heterogènies, tant pel que fa a
l’extensió (des d’uns pocs metres quadrats fins a uns 100 m2)
com a la riquesa i concentració de restes (des d’unes poques
desenes de restes fins a més de 6.000 restes siglades). Malgrat
que la troballa de restes aïllades és freqüent, la major part
de les restes recuperades provenen de localitats formalment
definides i de posició estratigràfica enregistrada; a més, la
posició estratigràfica de les restes aïllades més informatives
també s’enregistra acuradament.
Aquestes dades s’enregistren en la columna estratigràfica
de cada sector, que al seu torn es correlaciona amb les
columnes d’altres sectors de l’abocador, basant-se en criteris
litostratigràfics (nivells de correlació). A més, les anàlisis
paleomagnètiques dutes a terme dins de l’abocador i a la
riera de Claret (Moyà-Solà et al., 2009b; Alba et al., 2009)
permeten dur a terme una correlació magnetostratigràfica
amb l’escala de temps de polaritat geomagnètica calibrada
astronòmicament del neogen. En base a aquestes dades, la
sèrie de l’ACM abasta aproximadament des de 12,5 fins
a 11,5 Ma, i és possible estimar l’edat de la major part de
restes recuperades d’una manera força acurada (amb un
marge d’error inferior a 0,1 milions d’anys). Tot plegat
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contrasta amb la informació de què es disposava de la zona
dels Hostalets de Pierola abans que s’iniciés la intervenció
paleontològica a l’abocador. Tot i que, clàssicament, s’havien
citat més de 20 “localitats”, amb l’excepció de Can Mata I (o
Bretxa de Can Mata), les restes no corresponien a un únic
nivell fossilífer, sinó a una àrea més o menys reduïda i de
procedència estratigràfica incerta (Alba et al., 2006). Això fa
que no sigui possible datar de forma acurada la major part
de restes clàssiques dels Hostalets, les quals s’han agrupat
tradicionalment en Hostalets Inferior (nivells aragonians)
i Hostalets Superior (nivells vallesians). En aquest sentit,
l’estudi de les restes fòssils recuperades durant la intervenció
paleontològica a l’ACM permetrà veure si la composició
faunística en aquesta zona es va mantenir estable al llarg del
temps o si, més probablement, va patir algunes variacions en
funció de canvis ambientals i d’altres factors.
Pel que fa a la biostratigrafia, basant-se en la presència de
determinades espècies de rosegadors, la sèrie estratigràfica
de l’ACM abasta bona part de les biozones MN7 i MN8
(Alba et al., 2006, 2009). La part superior de la sèrie
correspondria a la biozona local de Megacricetodon ibericus
+ Democricetodon crusafonti, que es pot correlacionar amb
l’MN8, mentre que tota o la major part de la porció inferior
de la sèrie correspondria a la biozona local de M. ibericus +
D. larteti, que es correlacionaria amb l’MN7. Així doncs, la
part superior de la sèrie correspondria a l’aragonià superior
terminal, però no abastaria la transició aragonià/vallesià, que
estaria present a les instal·lacions de l’abocador en direcció
cap a l’Ecoparc de Can Mata.
La fauna fòssil de l’ACM inclou amfibis, rèptils, ocells i
mamífers. Les restes d’aus són molt escasses, però les restes
paleoherpetològiques, tant de petits ambifis i rèptils com
de tortugues de mida mitjana i gran, són molt freqüents.
En tot cas, els mamífers són els vertebrats més diversos,
incloent proboscidis (dinoteris i gomfoteris), suids diversos,
cèrvids, bòvids, i petits artiodàctils diversos (cérvols d’aigua i
mesquers), a més de primats pliopitecoïdeus i hominoïdeus,
diversos tipus de carnívors, etc. Els micromamífers són
encara més diversos, incloent diverses famílies de rosegadors
(cricètids, glírids, eòmids, castòrids), a més d’insectívors,
lagoforms i algun quiròpter. Destaca sobretot la descripció
d’un nova espècie de castor (Chalicomys batalleri) i de
pliopitècid (Pliopithecus canmatensis), a més de dos nous
gèneres de primats hominoïdeus (Pierolapithecus catalaunicus
i Anoiapithecus brevirostris) (vegeu Casanovas-Vilar et al.,
2008a; Alba et al., 2010; Moyà-Solà et al., 2004, 2009a). Per
a una llista detallada de la fauna, podeu consular Alba et al.
(2009). La fauna de grans mamífers de l’ACM encaixa bé
amb la d’altres localitats de l’aragonià superior del VallèsPenedès, com Sant Quirze o Castell de Barberà, i el mateix
es pot dir dels petits mamífers (amb l’excepció dels castòrids,
que generalment no són tan rars com a l’ACM). Cal tenir
en compte que l’elevada diversitat que trobem en la sèrie
de l’ACM no necessàriament ha de ser real, ja que la sèrie
abasta un interval d’un milió d’anys i, per tant, no totes les
espècies van haver de coexistir en el temps.
Finalment, pel que fa a la reconstrucció del paleoambient,
la fauna de grans mamífers de l’ACM és consistent amb la
presència d’un bosc subtropical i humit amb força elements
de fulla caduca (Casanovas-Vilar et al., 2008b), mentre que
els micromamífers indiquen a més que la fauna de l’ACM
i d’altres localitats d’edat similar de la conca del Vallès-
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Penedès és més similar a les localitats coetànies de França
i l’Europa central, que no pas a les localitats de les conques
ibèriques internes, que haurien tingut unes condicions força
menys humides (Casanovas-Vilar et al., 2008b). Tot plegat,
explicaria que la presència de primats durant l’aragonià
superior a la península Ibèrica es restringeixi a Catalunya.
CONCLUSIONS
L’èxit de les successives campanyes paleontològiques dutes
a terme a l’ACM és atribuïble a l’elevada riquesa fossilífera
dels sediments d’aquesta zona, al gran esforç de mostratge
(per causa de l’elevat volum de sediments excavats) i a la
legislació actual, que requereix mesures protectores per tal
d’evitar la destrucció dels fòssils. A més del gran número
de restes recuperades (sobretot durant les campanyes
2007 i 2008), que permeten mostrejar tàxons rars com els
primats, el potencial científic de les localitats de la sèrie
estratigràfica de l’ACM és degut en gran mesura al detallat
control estratigràfic, mitjançant correlació lito-, bio- i
magnetostratigràfica. Gràcies a aquesta acurada cronologia,
la sèrie densament mostrejada de l’ACM, d’uns 250 m de
potència, proporciona una oportunitat única per a entendre
les dinàmiques faunístiques dels ecosistemes terrestres
durant el miocè mitjà terminal a l’Europa sud-occidental. Els
resultats de la intervenció paleontològica a l’ACM mostren
que, quan es dediquen prou recursos a l’activitat de control
paleontològic, és possible compatibilitzar la preservació
i recuperació del patrimoni paleontològic (incloent no
només els fòssils, sinó també la informació associada) amb
la remoció a gran escala de sediments fossilífers mitjançant
maquinària pesant. La intervenció paleontològica a l’ACM
continua, cosa que reafirma els Hostalets de Pierola com una
de les zones amb més potencial paleontològic del Catalunya.
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SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CONTEXT GEOLÒGIC
La zona d’afectació de les obres de l’Ecoparc de Can Mata
(ECM) se situa al terme municipal dels Hostalets de Pierola
(l’Anoia, Catalunya), molt a prop de l’Abocador de Can
Mata (figura 1) i de la masia de Can Mata de la Garriga.
S’hi pot accedir des de la carretera B-231 d’Esparreguera a
Piera, per un trencall que hi ha uns metres després de l’accés
a l’ACM.

Figura 1. Fotografia aèria de la zona dels Hostalets de Pierola, on s’hi
indica el nucli urbà, l’Abocador de Can Mata (ACM) i l’Ecoparc de Can
Mata (ECM). (Fotografia de base © Institut Cartogràfic de Catalunya).

Geològicament, l’àrea dels Hostalets de Pierola se situa en la
conca neògena del Vallès-Penedès (NE de la península Ibèrica),
una semi-fossa tectònica asimètrica d’orientació N-NE/SSW, situada entre les serralades costaneres catalanes (litoral
i prelitoral). Les seqüències sedimentàries que constitueixen
el rebliment de la conca corresponen principalment a
dipòsits proximals a distal-marginals de ventall al·luvial
del miocè inferior al superior. La zona dels Hostalets de
Pierola es caracteritza per potents seqüències sedimentàries
corresponents al miocè mitjà i superior, que consisteixen
principalment en lutites vermelloses a marronoses, gresos,
bretxes i conglomerats, dipositats en zones distals a marginals
de ventalls al·luvials (Moyà-Solà et al., 2009). Els materials
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afectats durant les excavacions a l’ECM són comparables als
de la sèrie estratigràfica de l’ACM (Alba et al., 2006, 2009),
corresponent a la zona de coalescència de dos sistemes de
ventalls al·luvials (Moyà-Solà et al., 2009).
MOTIU DE LA INTERVENCIÓ
El potencial fossilífer dels Hostalets de Pierola fou descobert
a principis del segle XX. Paral·lelament als treballs de
prospecció i excavació duts a terme pels paleontòlegs, durant la
dècada de 1980 es començà a desenvolupar l’actual Abocador
de Can Mata (ACM). A principis del segle XXI, donada la
riquesa paleontològica de la zona, s’inicià una intervenció
paleontològica de control preventiu i excavació i mostratge
d’urgència, que encara dura avui i que ha conduït a la troballa
de nombroses restes fòssils (Alba et al., 2006, 2009). Per
aquest motiu, quan s’iniciaren els treballs de construcció d’una
planta de reciclatge (ECM) molt a prop de l’ACM, des de la
Generalitat de Catalunya es determinà la necessitat de durhi a terme una intervenció paleontològica similar. La major
part de volum de sediments miocens foren excavats durant
la campanya 2007 (gener-desembre), durant la construcció
d’una variant de la carretera B-231 (figura 2A). Posteriorment,
durant les campanyes 2008 (maig-desembre) i 2009 (generfebrer), es dugué a terme l’excavació dels fonaments de la
planta i la resta d’estructures associades, que implicaren un
menor volum de sediments excavats i, per tant, van conduir a
la recuperació d’un nombre menor de fòssils. La intervenció
continuà durant els primers mesos de 2010, malgrat que amb
una intensitat ja molt disminuïda respecte dels primers anys.
LA INTERVENCIÓ PALEONTOLÒGICA
En el marc de la intervenció paleontològica, es dugueren a
terme els següents tipus d’actuació:
(a)Control preventiu (seguiment de màquines) (figura 2BD): seguiment ocular de l’activitat de remoció de sediments
miocens per part de maquinària pesant, per tal de detectar
qualsevol resta de vertebrats fòssils que pogués veure’s
afectada. Les màquines que calgué seguir més freqüentment
foren giratòries excavadores de mides diverses, giratòries
amb martells, buldòzers, retroexcavadores mixtes i tragelles.
En el cas de les giratòries i les retroexcavadores mixtes, el
paleontòleg se situava al davant de l’abast màxim de la cullera
per tal de controlar la remoció de sediments miocens de forma
continuada. En el cas dels buldòzers, en canvi, el paleontòleg
se situava per darrere de la màquina a una distància prudencial,
tot avançant a mesura que la màquina avançava, i sortint de la
seva trajectòria quan havia de fer marxa enrere. El seguiment
de màquines es realitzà seguint en tot moment les normes de
seguretat pertinents.
(b)Excavació de macrovertebrats (figura 2E): la necessitat
de dur a terme excavacions d’urgència s’avaluà en funció de
la quantitat de restes localitzades i/o de la seva importància.
L’excavació manual es realitzà mitjançant les eines estàndard,
i com a consolidant s’emprà Paraloid B-72 a diverses
concentracions. En tots els casos, les excavacions es dugueren
a terme dins de perímetres de seguretat adequadament
delimitats, i eventualment fou necessària la intervenció
d’una retroexcavadora mixta per a eliminar nivells estèrils
o comprovar que determinats nivells fossilífers s’havien
esgotat. Sovint també s’empraren martells pneumàtics per
tal d’accelerar el procés d’excavació dels nivells estèrils. Els
fòssils recuperats s’embolcallaren amb paper d’alumini, cinta
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d’embalar i/o bosses de plàstic de tanca hermètica. Quan
les troballes ho requeriren, a causa de la seva mida gran i/o
fragilitat, també es dugueren a terme mòmies de poliuretà
espumable (figura 2G).
(c)Mostratge de microvertebrats: se seleccionaren uns
quants nivells estratigràfics per a ser mostrejats, basant-se
en la detecció de visu de restes de micromamífers. D’aquests
nivells se’n recol·lectà una mostra de prova d’uns 90 kg per
a la seva anàlisi, així com una mostra intensiva (>1.500 kg)
per analitzar-la en cas que la mostra de prova donés resultats
positius. També es recol·lectà un nivell amb abundants restes
de macrovertebrats de mida petita, que es tractà mitjançant la
mateixa metodologia que les mostres de microvertebrats. El
sediment recol·lectat s’assecà al sol i, després de desfer-lo en
cubetes amb aigua, es rentà amb aigua mitjançant un sedàs de
tres mides de malla. Els concentrats resultants s’assecaren al sol
i, posteriorment, foren triats amb l’ajuda d’estereomicroscopis
a les instal·lacions de l’ACM (figura 2F).
(d)Enregistrament de la informació associada: per tal de situar
a l’espai les troballes paleontològiques realitzades, la zona
d’afectació de les obres se subdividí en tres sectors: VCE-A,
VCE-B i VCE-C. A més d’això, s’aixecaren tota una sèrie de
perfils estratigràfics, en els quals s’hi assenyalaren els diversos
nivells rics en micro- i/o macrovertebrats. També es realitzaren
tasques de cartografia litostratigràfica dels afloraments
dels talussos, que permeteren localitzar tota una sèrie de
nivells estratigràfics de color vermell ceràmic amb tonalitats
granatoses, de força continuïtat lateral, els quals s’empraren
com a nivells de correlació. En base a aquests nivells, es dugué
a terme la correlació litostratigràfica dels diversos perfils, tot
confeccionant d’aquesta manera un panell de correlació per a
tot l’ECM.

Figura 2. A) Panoràmica de la zona d’afectació de les obres de
l’Ecoparc de Can Mata (ECM) durant la campanya 2007; (B-C)
Seguiment de giratòria a l’ECM; (D) Seguiment de buldòzer a l’ECM;
(E) Excavació de macrovertebrats a l’ECM; (F) Triatge de concentrats
de microvertebrats de l’ECM a les instal·lacions de l’Abocador de Can
Mata; (G) Realització d’una mòmia de poliuretà a l’ECM; (H) Closca de
tortuga gegant del gènere Cheirogaster a l’ECM.
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RESULTATS
A banda de nombroses (>200) excavacions puntuals de
restes de macrovertebrats (sobretot, closques de tortugues
gegants), durant la intervenció paleontològica a l’ECM
es detectaren alguns nivells d’acumulació de restes: VCEAa, VCE-Ba, VCE-Bb i VCE-Bc. Destaca sobretot
aquest darrer, que lliurà més de 500 restes siglades de
macrovertebrats, moltes de les quals de mida petita. Per
aquest motiu, d’aquest nivell es recol·lectà una mostra
d’uns 900 kg per tal de ser rentada intensivament seguint
la mateixa metodologia emprada per als nivells de
microvertebrats. Pel que fa a nivells de microvertebrats, se’n
detectaren un total de sis: VCE-A1, VCE-B1, VCE-B2,
VCE-B3, VCE-B4 i VCE-C1. De quatre d’aquests nivells
(VCE-A1, VCE-B1, VCE-B2 i VCE-C1) se’n processà
una mostra intensiva, que fou d’uns 1.500 kg (excepte en
el cas de VCE-B1, del qual se’n processaren uns 2.200 kg).
En total, durant les campanyes 2007-2009, es recuperaren
gairebé 5.200 restes fòssils siglades de macrovertebrats i
més de 400 restes siglades de microvertebrats. Destaca la
troballa d’una quantitat molt notable de tortugues terrestres
gegants del gènere Cheirogaster (figura 2H), incloent restes
cranials (Luján et al., 2010). A banda d’això, la sèrie de
l’ECM ha lliurat restes de rèptils de mida petita (lacèrtids
i ofidis), micromamífers rosegadors, insectívors, lagomorfs
i quiròpters, i macromamífers proboscidis, artiodàctils,
perissodàctils i carnívors. Mentre que els micromamífers
estan ben identificats, pel que fa als macromamífers els
resultats són encara força preliminars, ja que la major part de
restes de macrovertebrats encara no han pogut ser preparades
per al seu estudi.
Fins fa una dècada, el coneixement que es tenia de la
successió faunística de vertebrats terrestres durant l’aragonià
superior i la transició amb el vallesià inferior a la zona dels
Hostalets de Pierola estava força limitat per la manca de
dades cronostratigràfiques. Així, les més de vint “localitats”
clàssiques de l’àrea dels Hostalets de Pierola s’havien d’agrupar
en “Hostalets Inferior” (nivells aragonians) i “Hostalets
Superior” (nivells vallesians) (Agustí et al., 1985). Durant
la darrera dècada, aquesta situació ha canviat dràsticament,
gràcies al descobriment en aquesta de més de 150 localitats de
micro- i/o macromamífers, distribuïdes al llarg d’una secció
d’uns 250 m, corresponents a la sèrie estratigràfica local de
l’ACM (Alba et al., 2009), d’edat aragoniana. Igual que la
sèrie de l’ACM, l’ECM correspon a un macro-jaciment, o
conjunt de localitats, les quals no tenen totes la mateixa edat.
La potència de la sèrie estratigràfica local de l’ECM és d’uns
170 m, al llarg dels quals es distribueixen les 10 localitats
formalment definides esmentades en el subapartat anterior.
Les dades preliminars de paleomagnetisme (M. Garcés, com.
pers. a Luján et al., 2010) indiquen que tota aquesta sèrie
correspon al vallesià inferior.
En base a les taxes de sedimentació mitjanes per a l’ACM i la
correlació preliminar entre les dues sèries, podem concloure
que la sèrie de l’ACM abastaria des de 12,5 fins a 11,4 Ma,
mentre que la sèrie de l’ECM abastaria entre els 11,0 fins
als 10,5 Ma. Les localitats clàssiques de Can Mata I i Can
Mata III presentarien una situació estratigràfica intermèdia
a totes dues series locals, amb una edat aproximada d’11,2
i 11,1 Ma, respectivament. Això encaixa amb la presència
d’èquids hipparionins a Can Mata III, de tal manera que
la transició aragonià/vallesià (miocè mitjà/superior) s’hauria
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de situar entre ambdues localitats (Moyà-Solà et al., 2009).
L’edat d’aquest límit a la conca del Vallès-Penedès està ben
datat en 11,1 Ma (Garcés et al., 1996; Agustí et al., 1997,
2001), i per tant sobta l’absència d’aquests èquids en els
jaciments de l’ECM. Tanmateix, cal tenir en compte que a
d’altres conques d’entrada dels hipparionins no s’enregistra
fins una mica més tard, a l’entorn d’11.8-11.7 Ma (Garcés
et al., 2003) mostrant així la raresa d’aquests èquids durant
el vallesià més inicial. Al seu torn, l’absència de Cricetulodon
confirmaria que ens troben a la part més primerenca del
vallesià, ja que l’entrada d’aquest tàxon no es produeix fins
fa 10,4 Ma. (Garcés et al., 1996; Agustí et al., 1997). En
tot cas, la presència d’Hispanomys aragonensis, una espècie
prèviament coneguda només de les localitats vallesianes de
Pedregueras 1A, 2A i 2C, a la conca de Calataiud-Daroca
(Freudenthal, 1966), confirmaria l’edat vallesiana de la sèrie
de l’ECM.
CONCLUSIONS
La intervenció paleontològica duta a terme a l’Ecoparc de
Can Mata (ECM) constata, un altre cop, que és possible
compatibilitzar la recuperació del patrimoni paleontològic
amb l’execució d’una obra de gran envergadura mitjançant
maquinària pesant, alhora que emfatitza la necessitat de dur
a terme un control preventiu de les màquines sempre que
hi hagi remoció de sediments miocens en zones d’elevada
riquesa fossilífera, com és el cas dels Hostalets de Pierola.
Malgrat que la sèrie estratigràfica local de l’ECM no està
tan densament mostrejada com la de l’ACM (per raó
d’una menor quantitat de sediments miocens excavats amb
maquinària pesant), des d’un punt de vista biostratigràfic,
les noves dades aportades per la sèrie de l’ECM revesteixen
gran importància. D’una banda, la sèrie de l’ECM permet
disposar de localitats paleontològiques ben datades,
corresponents al que anteriorment s’anomenava Hostalets
Superior, de la mateixa manera com la sèrie de l’ACM ha
proporcionat localitats ben datades corresponents al conjunt
de localitats d’Hostalets Inferiror. A més, quan totes dues
sèries es consideren conjuntament a les localitats clàssiques
de Can Mata I i III (que enregistren la transició aragonià/
vallesià), hom pot disposar d’una sèrie força contínua (la
sèrie estratigràfica de Can Mata), que enregistra un interval
de temps comprès aproximadament entre 12,5 i 10,5 Ma.,
i que abasta les biozones MN7 a MN9. La sèrie de l’ECM
permetrà investigar les faunes de vertebrats continentals
del vallesià inferior més inicial, poc o mal representades
al sector del Vallès, de la conca del Vallès-Penedès, alhora
que permetrà disposar d’un registre força continu en
aquesta conca, que abasti des de l’MN7 fins a l’MN10.
Tot plegat no fa sinó reflectir la idoneïtat d’aquesta conca
per a investigar els canvis faunístics i paleoambientals que
s’esdevingueren a l’Europa mediterrània occidental entre
12,5 i 9,5 Ma., en relació amb el deteriorament climàtic
que s’inicià fa uns 14 Ma., i que culminà ens canvis
considerables cap a finals del miocè superior.
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Ecoparc de Can Mata (primerament UTE Ecoparc 4)
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER
SANTA MARIA, 8 (IGUALADA, L’ANOIA)
Núria Cabañas Anguita (ncabanas@actium.cat),
Actium Patrimoni Cultural, S.L.
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(similar a l’opus spicatum), dades que ens permeten situar
cronològicament aquestes restes en època medieval. Així
doncs, podríem relacionar aquestes estructures amb l’esment
de la primera casa rectoral documentada a l’acta notarial de
l’any 1481 i signada a Igualada (Vives, inèdit).

SITUACIÓ
L’indret on s’ha dut a terme l’actuació arqueològica es situa
a l’actual Rectoria de la basílica de Santa Maria, ubicada
al carrer Santa Maria, 8, i amb sortida posterior a la plaça
Sant Miquel, al terme municipal d’Igualada. La finca s’ubica
dins el nucli antic d’Igualada, a l’interior de l’antic recinte
emmurallat i a pocs metres de la basílica de Santa Maria.
Les coordenades UTM són: X=384876; Y=4604119; Z=
312 msnm.
MOTIVACIÓ
La intervenció arqueològica, promoguda pel Bisbat de Vic
i la parròquia de Santa Maria d’Igualada, ha estat motivada
pel projecte constructiu de la nova rectoria de la Basílica
de Santa Maria, que preveu l’enderroc de l’actual immoble
i la construcció d’un nou edifici. Atesa la seva situació i els
antecedents històrics i arqueològics de la zona, s’ha considerat
convenient la realització d’una actuació arqueològica de
caràcter preventiu.
EXCAVACIÓ
La intervenció arqueològica duta a terme entre el novembre i
desembre de 2009 ha consistit en l’extracció, mecànicament,
dels paviments contemporanis de la finca i en la retirada
de dos nivells de runa d’època contemporània que cobrien
la major part de les estructures localitzades, principalment
a la part central de la finca. Posteriorment s’ha procedit a
l’excavació i documentació de les restes arqueològiques de
forma manual.
També s’han realitzat sis rases, tres situades davant el carrer
de Santa Maria i tres més davant la plaça Sant Miquel,
així com quatre pilars amb les seves riostes per a la nova
fonamentació de l’edifici.
Previ als treballs d’excavació i d’enderroc, es dugué a
terme una documentació exhaustiva mitjançant fotografia
i planimetria a ambdós laterals o extrems de l’arc escarser
situat a la planta baixa de l’edifici, prop de la façana que dóna
a la plaça Sant Miquel (Salazar i Sales, 2010).
RESULTATS
L’actuació arqueològica ha permès documentar un total
de vuit habitacions, un soterrani o celler i la xarxa de
clavegueram de la finca, que s’agrupen, a grans trets, en tres
fases cronològiques que abracen des d’època medieval fins a
època contemporània.
Fase medieval anterior al segle XV
D’aquesta fase s’han pogut identificar dos murs que delimiten
la finca pel vessant est. Aquests murs estan construïts amb
pedres disposades verticalment i lligades amb argila. Tenint
en compte la manca de nivells estratigràfics que es relacionen
amb aquestes estructures, ens hem centrat en el material
constructiu emprat (pedres molt arrodonides sense morter de
calç) i en el tipus d’obra i tècnica observats al seu parament

Figura 1. Vista general de les restes immobles localitzades.

Fase moderna (finals segles XVI- inicis XVIII)
Els treballs duts a terme han permès identificar un total de
set habitacions, un soterrani o celler i els límits de la casa
rectoral d’època moderna, els quals han perdurat fins a
inicis del segle XXI, exceptuant el tancament de l’edifici pel
vessant nord (corresponent al carrer Santa Maria). En aquest
cas, el mur corresponent a aquest període es trobaria situat
sota l’actual carrer de Santa Maria, atès que segons consta
a les actes municipals de 1932, s’ordenà l’enderrocament de
les façanes que s’avançaven sobre la via pública per edificarles uns metres més a l’interior, per tal que les finques del
carrer de Santa Maria tinguessin la mateixa alineació (Vives,
inèdit).
L’àmbit 1 consisteix en una estança de 5,90 m2 delimitada pels
murs UE 05, 12 i 34. A l’extrem sud del mur UE 05 s’hi ha
localitzat la porta que permetia l’accés entre els àmbits 1 i 2.
L’àmbit 2 ocupa una superfície de 12 m2 i està delimitat pels
murs UE 05, 09, 12, 37. Adossat al mur UE 37 s’ha identificat
el nivell d’ús consistent en un paviment de còdols. La porta
que permetia l’accés a l’interior de l’àmbit per la banda est s’ha
identificat en el mur UE 09. En aquest cas, s’ha conservat el
llindar, el qual està format per tres pedres de grans dimensions
lligades amb morter de calç (figura 2).
L’àmbit 3 delimitat pels murs UE 06, 12, 59 ocupa una
superfície de 3,60 m2. A l’interior d’aquest àmbit i adossat als
murs UE 06 i UE 12 s’hi ha documentat un paviment de calç
corresponent al nivell d’ús de l’habitació.
L’àmbit 4 ocupa una superfície de 12,30 m2 i es troba delimitat
pels murs UE 06, 12, 14 i 59. En aquest cas, no s’ha documentat el
nivell de circulació, atès que les reformes posteriors malmeteren
l’estratigrafia relacionada amb aquesta estança.
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Figura 2. Detall de l’àmbit 2: nivell de circulació empedrat i accés tapiat.

Figura 3. Vista interior del celler.

Pel que fa a l’àmbit 5, no s’ha pogut determinar la superfície
real de l’estança, atès que no s’ha documentat el mur de
tancament per la banda sud, que possiblement fou destruït
arran de reformes posteriors a l’interior de l’edifici. Tot i així,
s’ha pogut localitzar part del nivell de circulació consistent en
un paviment de rajoles quadrades.
En el cas dels àmbits 6 i 7, únicament s’han pogut delimitar,
sense documentar cap nivell de circulació relacionat amb la
seu funcionament.
A la part central de la finca, i adossat als àmbits 2 i 7 per la
banda nord, s’ha documentat un soterrani o celler de planta
rectangular que ocupa una superfície de 65 m2 (figura 3).
El soterrani es troba delimitat pels murs UE 52, 102, 107,
108 i 109, presenta una coberta amb volta de pedra devastada,
lligada amb morter de calç blanc i enlluïda amb el mateix
morter de calç, en el qual s’hi poden identificar les línies de
l’encofrat. L’accés a l’interior és mitjançant una escala situada
a l’extrem nord del mur UE 107 i formada per 13 graons. A
l’interior s’hi ha pogut documentar una petita fornícula en un
dels murs i les restes del nivell d’ús format per un paviment de
rajoles quadrades.
A tall d’hipòtesi plantegem que hagués estat utilitzat
com a celler, atès que per una banda, en el seu interior s’hi
ha documentat un baixador de pedra a partir del qual
s’emmagatzemaria el vi provinent d’un cup, i per altra banda,
segons fonts documentals, hi ha constància d’un celler a
l’interior de la rectoria. No obstant, no s’ha localitzat el cup on
s’elaboraria el vi, tot i que creiem que hauria de situar-se molt
a prop, atès que segons fonts documentals (Vives, inèdit), l’any
1724 es va redactar un informe en el qual es donava compte
dels desperfectes que patia la casa rectoral, i entre aquests hi
consta la paret situada sobre el cup: “adobar los peus de llas
parets de sobre lo cup”.
Al costat nord del soterrani s’hi documenten dues estructures
de planta circular construïdes amb pedra lligades amb argila
i cendra, exceptuant les filades superiors que estan lligades
amb morter de calç i cobertes per lloses planes. Al fons
d’aquestes estructures s’hi ha identificat una petita cubeta
retallada a l’estrat geològic, que hauria estat destinada a la
recollida de pòsit. Ambdues s’uneixen mitjançant una teula
emprada com a canal de circulació de líquids. Aquest fet ens
planteja la possibilitat que haguessin estat emprades com a
dipòsits d’emmagatzematge d’algun tipus de líquid.

Fase contemporània (segles XIX-XX)
Els treballs d’excavació han permès constatar que l’actual
finca presenta una continuïtat pel que fa a la distribució de
l’espai des d’època moderna. En el cas dels límits de la finca,
s’ha documentat una aplicació de la finca a la banda sud, cap
a la plaça Sant Miquel, amb la construcció dels murs UE 18
i 25.
Tot i la continuïtat dels àmbits 1, 2, 3 i 4, els àmbits 5 i 6
juntament amb el celler i els dos dipòsits circulars queden
amortitzats per dos nivells de runa utilitzats per alçar la cota
del terreny i pavimentar novament l’edifici.
D’aquest moment es constata la construcció de nous murs,
que delimiten una nova estança (àmbit 8). A l’interior
d’aquesta, s’hi documenten els fonaments d’una de les escales
per accedir a un pis superior. L’altra escala es localitza a pocs
metres de la façana principal, situada davant del carrer de
Santa Maria.
Finalment, s’ha identificat la xarxa de clavegueram de la
finca. Inicialment estava formada per tres clavegueres
que desaiguaven a l’interior de dues fosses sèptiques.
Aquest sistema queda anul·lat a inicis del segle XX, amb la
construcció d’una nova claveguera que desaigua directament
a la xarxa de clavegueram municipal.
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CONCLUSIONS
L’actuació arqueològica realitzada a l’interior de la casa
rectoral situada al carrer de Santa Maria ha permès
documentar una evolució de l’edifici des d’època medieval
fins a època contemporània.
El procés d’excavació ha permès identificar l’existència d’una
primera edificació d’època medieval, de la qual només ens han
arribat dos murs, que podria relacionar-se amb la primera
casa rectoral citada a les fonts documentals per primera
vegada l’any 1481 (Vives, inèdit). Tot i que no s’esmenta
la ubicació, és possible que es trobés situada on es localitza
actualment, atès que es troba a pocs metres de l’església de
Santa Maria i la funció principal era la d’albergar el rector.
Tot i això, les troballes més significatives corresponen a les
estructures documentades de finals del segle XVI – inicis
del segle XVIII, pertanyents pròpiament a la casa rectoral.
D’aquesta etapa s’han pogut identificar els límits de la finca:
un total de set àmbits i un celler. A mesura del possible, les
restes aparegudes s’han contrastat amb les fonts documentals
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existents, atès que en aquest cas sí que és sabut que la casa
rectoral estava situada al carrer de Santa Maria. Les fonts
que daten d’inicis del segle XVIII esmenten la necessitat de
realitzar un seguit de reformes entre les quals destaca una
paret situada al damunt del celler.
A mitjan segle XIX, la casa rectoral és objecte de diferents
reformes que modifiquen molt poc la compartimentació
interior. Així, s’eliminen dues estances (àmbit 5 i 6) i el celler,
i es constata una nova habitació (àmbit 8) i la construcció
de nous murs que reforcen les parets de la fase anterior.
Aquestes dades, pensem que podrien estar relacionades amb
l’informe que es redacta l’any 1851 per dur a terme un seguit
de reformes a l’interior de la casa de la rectoria.
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INTERVENCIONS DE CONSOLIDACIÓ A LA
VIL·LA ROMANA DE L’ESPELT (ÒDENA,
L’ANOIA)
Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central
Fitxa tècnicA
Localització: Òdena (Anoia).
Coordenades UTM i altitud: X: 383416,82; Y: 4606349;
altitud: 380 m.s.n.m.
Direcció: Neus Zapata Tena (ECRA).
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2006 i 2008.
SITUACIÓ GEOGRÀFICA
La vil·la romana de l’Espelt es situa en un punt proper a
l’Espelt, concretament al vessant sud del turó del pla de
la Torre, prop d’un antic camí carreter, que comunica al
cementiri de l’Espelt amb la carretera N-II.
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Figura 1. Ubicació de la vil·la romana de l’Espelt en relació a la ciutat
d’Igualada.

Antecedents
L’any 1985, Eduard Ripoll efectuà la primera campanya
oficial d’excavacions al jaciment. No serà, però, fins als anys
80 del segle XX que es duran a terme diverses campanyes
d’excavacions successives (entre els anys 1981 i 1988),
efectuades pel Museu d’Arqueologia de Barcelona, posant
al descobert les restes d’una vil·la romana amb un nivell de
conservació notable.
Durant l’estiu de 1993 el Museu Comarcal d’Igualada i
l’Institut Català de la Joventut realitzaren un camp de
treball per a joves al jaciment, el qual va permetre extreure un
pany de pintures murals d’una de les habitacions de la vil·la.
Poc temps després de l’última campanya d’excavació es va dur
a terme una intervenció de consolidació de les estructures
de la vil·la. Aquesta intervenció va afectar exclusivament
als murs i es van realitzar sense fer servir els materials i els
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criteris propis de la restauració arqueològica, si bé l’actuació
va complir la seva funció, evitant que es degradessin més
per la seva exposició a la intempèrie i als visitants. Aquesta
consolidació va consistir en l’aplicació de pedres i ciment
“Pòrtland” a les crestes dels murs per tal d’anivellar-los, però
no es va marcar separació entre l’original i la part afegida.
Un cop finalitzades les intervencions, des del Museu
Comarcal d’Igualada i del Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada s’inicià l’organització de visites públiques
periòdiques al jaciment per tal de fer-ne difusió.
L’any 1995 el jaciment de l’Espelt va ser incoat Bé
Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en categoria de zona
arqueològica. L’any 1996 l’Ajuntament d’Igualada va
adquirir la propietat dels terrenys a instàncies del Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada.
Coneixaments assolits
Les successives campanyes d’excavació efectuades al jaciment
han posat al descobert les restes d’una vil·la romana amb unes
vastes instal·lacions, que compten amb la part residencial
(pars urbana) i la part de treball (pars rustica), en bon estat
de conservació.
La pars rustica, situada al nord del conjunt, té un espai
destinat a l’elaboració de vi i oli, compost per diversos
dipòsits i premses. S’han localitzat també algunes sitges.
De la pars urbana es conserven diverses habitacions dotades
de mosaics (amb opus tesselatum policrom) i de decoracions
pintades. Una de les estances presentava un hipocaust per a
escalfar l’habitació.
Pel que fa a la cronologia de l’establiment, aquesta s’allarga
des del s. I aC fins al s. VI dC. Així doncs, sembla ser que
la vila hauria estat fundada en el període romano-republicà,
segons indiquen les troballes disperses de material ceràmic
ibèric i de vernís negre. En la fase imperial, i en especial entre
els segles II i III dC, hauria arribat el seu moment àlgid,
ja que és el període en què es detecta una major presència
de material de luxe (especialment monedes). La major part
de les estructures visibles actualment corresponen a aquesta
fase, si bé en molts casos van ser modificades o reutilitzades
en posterioritat per altres usos. Finalment, s’ha documentat
una fase tardana que s’estendria fins al segle VI dC, moment
en què la vil·la va caure en desús.
Posteriorment, ja en època medieval, sembla que s’hauria
tornat a freqüentar la zona, atès que s’han recuperat alguns
fragments de ceràmica gris medieval (segles XI i XII).
TREBALLS REALITZATS
Dins la línia d’actuacions de l’Àrea de Coneixement i
Recerca de la Generalitat de Catalunya es buscava potenciar
els jaciments arqueològics del país que per la importància
i significació de les seves restes constructives fossin més
apropiats per a la visita pública. Dins d’aquesta línia s’inclou
la vil·la romana de l’Espelt, la qual manté en un relatiu bon
estat de conservació les restes pertanyents als seus diversos
àmbits.
Per aquest motiu, des del Servei d’Arqueologia, es promogué
una intervenció de neteja i restauració de les parts de la
vil·la més malmeses per les inclemències climàtiques:
coronaments de murs, paviments de morter, arrebossats de
parets, canalitzacions, etc., per tal de garantir la conservació
de les estructures constructives de la vil·la romana i facilitar
la visita pública.
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Els treballs, encarregats a l’empresa ECRA i dirigits per la
restauradora Neus Zapata Tena, es van dur a terme entre
els mesos de gener i febrer de 2006. La intervenció va
comptar amb la col·laboració directe del Museu Comarcal
d’Igualada. Les tasques dutes a terme van consistir en la
neteja i restauració d’aquelles parts més malmeses de les
estructures. Un cop finalitzats els treballs van restar encara
pendents de realitzar actuacions en zones secundàries. Per
tal de completar la consolidació de les estructures, l’any
2008, l’Àrea de Coneixement i Recerca va considerar oportú
encomanar de nou a l’empresa ECRA la realització de nous
treballs de consolidació centrats al sector termal de la vil·la,
també sota la direcció de la restauradora Neus Zapata Tena.
RESULTATS
Les tasques de consolidació d’estructures es van plantejar
més com un manteniment de conservació de les restes que no
pas com una intervenció integral de restauració del jaciment.
Per aquest motiu, es va actuar més amb un criteri conservatiu
i de consolidació que no pas de reconstrucció.
Els treballs desenvolupats l’any 2006 van proporcionar la
protecció adequada als paviments i no es van eliminar les
reintegracions amb ciment efectuades prèviament, només en
aquells punts on es desprenien, i en algun punt molt concret,
com la banqueta de l’habitació 6 o al mur 17. Les tasques
van ser molt útils de cara a aturar les degradacions més
importants sofertes per les estructures arquitectòniques de
la vil·la.
Bibliografia
Enrich, J.; Enrich, J.; Nuix, J. M. (1981). Memòria de la
campanya d’excavacions a la vil·la romana de l’Espelt (Òdena,
Igualada). Campanya 1981. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia. [inèdit].
Carreras, T.; Enrich, J.; Nuix, J. M. (1982). Memòria de la
campanya d’excavacions a la vil·la romana de l’Espelt (Òdena,
Igualada). Campanya 1982. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia. [inèdit].
Zapata, N. (2007). Consolidació de la vil·la romana de
L’Espelt (Òdena, Anoia). Gener-Febrer 2006. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia [inèdit].

actes / 						

ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES A LA
BASE D’INSTRUCCIÓ MILITAR DEL XVIIIÈ
COS DE L’EXÈRCIT POPULAR DE LA
REPÚBLICA (CAMPANYES 2005, 2006 I
2007). PUJALT (ANOIA)
Sonia Pascual García¹
¹ Cat Patrimoni, S.C.P

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010
en primer lloc, en àrees; l’àrea A, corresponent a la zona
de l’Obac de les Escomes; i l’àrea B, corresponent a les
instal·lacions bastides al nucli urbà. Per una altra banda, els
diferents espais es van distribuir en sectors: els sectors 1, 2, 3 i
41, a l’àrea A, i el sector A, a l’àrea B.
Àrea A
Passarem a descriure els resultats de la intervenció efectuada
a l’àrea A, corresponent a l’Obac de les Escomes, on es va
adaptar i aterrassar la part nord per a bastir un gran complex
que donava cabuda als soldats.

INTRODUCCIÓ
El conjunt patrimonial republicà es troba al terme municipal
de Pujalt, al nord d’un turó anomenat “Obac de les Escomes”.
Les coordenades del turó són:
Mapa: 34-14 (361) Situació: 31TCG687198
El poble de Pujalt se situa al sector de ponent de l’altiplà de
Calaf, al límit de la comarca d’Anoia amb la de la Segarra;
situat a uns 750 m d’altitud, a un lloc d’amples panoràmiques
vers els Pirineus, les crestes de Montserrat, les serres de Pinós
i de Boixadors i els plans d’Urgell.
Les excavacions arqueològiques van començar l’any 2004 i es
van efectuar anualment fins l’any 2007; van ser promogudes
per l’Ajuntament de Pujalt, amb l’objectiu de recuperar aquest
espai històric.
EL CAMPAMENT MILITAR. CONTEXT HISTÒRIC
El 18 de juliol de l’any 1936 esclatà la Guerra Civil Espanyola.
Dins del context d’aquesta, a mitjans de març del 1938, fou
instal·lada a Pujalt la Base d’Instrucció Militar del XVIII
Cos de l’Exèrcit Popular de la República. El campament va
funcionar fins el gener del 1939 quan, la pèrdua de la Batalla
de l’Ebre i el ràpid avanç nacional, van obligar la retirada
de les tropes republicanes que van abandonar la Base i,
posteriorment, el 19 de gener d’aquell any els nacionals van
entrar a Pujalt. (Closa i Salines, 2004: 35).
En la construcció del campament a Pujalt van confluir
diferents elements importants: per una banda, la rapidesa de
l’avanç nacional va incidir en el precipitat retrocés republicà
i en la necessitat de reestructurar l’exèrcit, ja que s’havien de
crear serveis nous i s’havien de constituir bases d’instrucció
divisionàries; per una altra, la situació estratègica de Pujalt,
a prop de les principals vies de comunicació de la Catalunya
central, allunyat del front de guerra, limítrof amb Sant Martí
de Sesgueioles, centre de reunió i distribució dels reclutes del
XVIII Cos, a prop de la base del cos de l’exèrcit, que segons les
fonts orals era a Santa Coloma de Queralt, amb molta matèria
primera, locals i edificis per a la construcció de la base.
Dins del poble, una sèrie d’edificis es van adaptar i es van
convertir en equipament del cos militar i a diferents punts
fora del nucli urbà es van instal·lar d’altres serveis: les pistes
d’entrenament i el camp de tir, el camp de futbol i una zona
de safareigs pels reclutes, repartits pels afores del nucli urbà;
i al bosc l’“Obac de les Escomes”, zona on s’han realitzat les
excavacions arqueològiques, es van construir les instal·lacions
defensives i els diferents espais per donar cabuda a les tropes.
RESULTATS DE LES INTERVENCIONS
Metodològicament, les restes del campament es van distribuir,

Figura 1. Croquis de la intervenció a l’Obac de les Escomes.

Sector 1
Conjunts de defenses antiaèries
A ambdós extrems del sector es van documentar dos conjunt
de defenses antiaèries (àmbits 1-C i 1-D), construïts amb
pedres i de característiques molt similars.
Eren estructures circulars -de 3 m de diàmetre- amb un pilar
central sobre el qual s’instal·lava una metralladora antiaèria,
amb una banqueta al voltant, on s’asseien dos soldats (un amb
la metralladora i l’altre facilitant l’entrada de la cinta).
Al sud de l’emplaçament hi sortia una trinxera, excavada a la
roca natural, que el connectava amb una casamata. La trinxera
tenia una planta en “ziga-zaga”, per ampliar la defensa i
facilitar el poder esquivar la metralla, i –tenint en compte
la quantitat de terra trobada al seu interior- és possible que
hagués tingut les parets aixecades amb aquest material.
La casamata era de planta rectangular, de mides d’1,60 m
d’amplada i 2,60 m de llargada; a l’interior s’hi va documentar
una llar de foc.

Figura 2. Detall de l’emplaçament de la metralladora antiaèria (àmbit 1-C).
1 El sector 1 correspon a la part més elevada del campament; el sector 2 i 3,
a la zona situada a mitja muntanya; i el sector 4, corresponent a la part més
baixa del campament, situat a peu de la carretera que accedeix al poble.
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Conjunt de les cuines
Al centre del sector s’hi van documentar una sèrie d’espais
destinats a allotjar als soldats i una de les cuines del
campament (1-J, 1-K, 1-L i 1-M).
La cuina es va bastir reaprofitant una antiga pallissa (àmbit
1-J). Al costat hi havia un espai, la construcció del qual va
quedar inconclús (àmbit 1-K); i una rampa, al nord, (àmbit
1-L), on acabava un camí que venia des de la carretera que
ve del poble fins a les cuines, per on hi passaven els camions
i els carros que portaven els subministraments, i, alhora,
connectava els àmbits anteriors amb un altre (àmbit 1-M),
de mides entre 3 i 4,40 m d’ample, i entre 4 i 4,60 m de llarg,
on -segons les fonts orals- s’allotjaven els soldats-cuiners.
La cuina (àmbit 1-J) és un espai quadrat de 49 m², al qual
s’accedia des d’un empedrat. A l’interior s’hi van localitzar
diferents estructures relacionades amb el seu ús: una pica
rectangular feta d’una capa prima de ciment sobre un mur
de pedres, de mides de 190 x 80 x 45 cm; una zona de fogons
on es van identificar restes de dues combustions; i un forn,
bastit a la cantonada nord-est, una estructura d’una única
cambra amb coberta de volta, feta d’argiles i revestida amb
rajoles, de planta d’un quart de cercle, d’aproximadament 2
m de radi i del qual se n’ha conservat 1,10 m.
L’àmbit difereix de la resta dels espais del campament per
tenir una major qualitat als acabats i buscar la higienització
d’aquest, almenys així ho mostren el fet d’haver estat
pavimentat amb rajoles (van ser espoliades) i l’arranjament
de l’empedrat per a accedir-hi.
Zona d’allotjaments semisoterrats
Al nord del sector s’hi va intervenir un conjunt d’allotjaments
per a les tropes (àmbits 1-E a 1-I, 1-NY i 1-Q), possiblement
corresponents a iniciatives particulars fora de l’estricta
planificació militar, atès que la construcció era molt més
irregular que la resta d’espais documentats.
Es tractaven d’espais semisoterrats, la construcció dels quals
anava precedida per un gran rebaix, efectuat als nivells
naturals, a sobre del qual es construïa la coberta, normalment
sobre d’algun mur que alçava l’interior. A la majoria d’aquests
espais, s’hi va documentar com a mínim una llar de foc a
l’interior.
Segons el material recuperat, els sostres eren fets amb bigues,
lloses de pedres i uralites, i coberts amb terra; excepte a l’àmbit
1-Q, on la coberta devia ser tèxtil (una lona subjectada per
puntals).
Corresponien a espais rectangulars de mides oscil·lants entre
els 4 i 7 m d’amplada i entre els 3 i 5 m de llargada; i dels
quals s’han conservat alçades que varien entre 0,60 i 2 m.
El conjunt, a excepció dels àmbit 1-E i 1-F, es situa al sud
d’un camí que travessava el campament de nord a sud-oest,
des de la carretera fins a la part superior del turó, per on
circulaven els vehicles.
Sector 2
Zona d’allotjaments en tendes còniques o del tipus suís
Al sector 2 s’hi va documentar una segona tipologia
d’habitacles, a diferència dels excavats al sector 1. Aquests, de
construccions organitzades i possiblement planificades amb la
construcció del campament militar.
Es tractava d’un conjunt de dotze emplaçaments de tendes
còniques o suïsses, construïdes al llarg de dues terrasses, de les
quals se’n van recuperar un total de nou (àmbits 2-A a 2-I).
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Eren estructures circulars de 6,20 m de diàmetre, amb una
base de pedra, d’altura aproximada d’1 m (per evitar l’entrada
d’aigua a l’interior), amb una estructura circular al centre,
d’1,10 m de diàmetre, on hi hauria un puntal de fusta que
subjectava la lona que les cobria. Al voltant d’aquestes s’hi
va excavar un conjunt de canals per desviar l’aigua cap a les
terrasses inferiors.

Figura 3. Conjunt de tendes còniques o del tipus suís.

Sector 3
El sector 3 correspon a un espai situat a l’est de l’Obac de
les Escomes, on es van arranjar dues plataformes, a les quals
s’hi va documentar una tercera zona d’allotjaments, fets en
barracons de fusta (material recuperat durant la intervenció),
dels quals, segons les fonts orals, és on es va emplaçar el
teatre del campament; diferents refugis antiaeris; una latrina;
i una pedrera.
Els barracots
Igual que les construccions del sector 2, aquests allotjaments
són construccions organitzades i planificades amb la
construcció del campament militar. Es tracta de barracots
rectangulars, dels quals només s’ha recuperat l’emplaçament
i el sistema de canalitzacions excavats al seu voltant, atès que
van ser cremats.2
Sense comptar el barracot on es devia emplaçar el teatre,
que era el més gran de tots, la resta, emprats per allotjar els
soldats, eren de dues mides diferents: els de la plataforma
inferior tenen mides de 4,5 m d’amplada i 17 m de llargària,
mentre que els de la superior, són de 6 m d’amplada i d’entre
30 i 36 m de llargada.
A la terrassa inferior s’hi van excavar dos emplaçaments dels
barracots (àmbits 3-A i 3-B). Els resultats de la intervenció
van permetre determinar que corresponien a barracots de
fusta, pintats de color verd blavós, amb coberta de doble
vessant feta d’uralita; amb un accés per l’est, on hi havia
un passadís que els comunicava amb un altre emplaçament
situat al costat.
A l’extrem est de la plataforma superior s’hi va documentar
l’emplaçament del “barracots del teatre” (àmbit 3-F). A nivell
constructiu tenia les mateixes característiques que els descrits
2 Els barracots van ser cremats pels soldats republicans al haver d’abandonar el campament, per evitar la reutilització d’aquests per part de l’exèrcit
nacional.

actes / 						
anteriorment, però com ja s’ha esmentat anteriorment, era el
més gran de tots, essent de 7,20 m d’amplada, i de 33,50 m
de llargada.
Estructures complementàries: latrina i pedrera
Al nord de la plataforma inferior hi havia una sèrie de latrines,
de les quals se’n va excavar una, situada a la banda oriental
del conjunt (àmbit 3-E). D’aquesta, només se’n va recuperar
un gran retall (de 2,20 m x 2,30 m x 5,30 m) excavat als
nivells geològics i alguns dels murs que devien subjectar un
entarimat de fusta que cobria el forat, i que possiblement
quedava tapat per unes parets fetes d’elements vegetals.
A l’extrem oriental de la mateixa plataforma s’hi va
documentar una de les pedreres d’on s’extreien les pedres per
a la construcció del campament (àmbit 3-C).
Boques dels refugis antiaeris
A la banda sud de la terrassa superior, es van excavar les
boques de quatre refugis antiaeris (àmbits 3-G, 3-H, 3-I
i 3-J, localitzats d’est a oest)3 els quals, d’almenys tres, no
se’n va concloure la construcció (l’àmbit 3-G no es pot
determinar perquè té la boca obstruïda amb l’enderroc de
part de la coberta).
Els refugis documentats són túnels excavats a la roca natural,
fets en un espai obert que generava un passadís i connectava
dos emplaçaments de barracots, un a cada costat. El sistema
de canalitzacions de darrera dels barracots continuava per
aquests àmbits i en algun cas es conduïa l’aigua cap al
pendent nord (àmbit 3-G).
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Sector 4
Al peu de la carretera que accedeix al poble de Pujalt, s’hi
han localitzat dues galeries excavades als nivells geològics;
la primera –situada a l’est- corresponent a un polvorí; i la
segona, en un refugi antiaeri integral, amb dues boques
situades a l’oest (àmbit 4-A i 4-B, respectivament, ambdós
excavats).
La primera era un túnel de 20 m de llargada, d’entre 0,80 i
1,80 m d’amplada i d’alçada oscil·lant entre els 1,60 i 2,20 m,
que hauria quedat molt protegit per una porta que el tancava.
El refugi tenia diferents galeries disposades en ziga-zaga,
clarament concebudes per a protegir l’interior dels efectes de
la metralla. Les mides aproximades són de 110 m, de llargada
total, entre 1 m i 1,60 m d’amplada i entre 1,80 m i 2,40 m
d’alçada.
Àrea B
Com hem assenyalat anteriorment, l’àrea B correspon a les
instal·lacions bastides al nucli urbà, on es va intervenir el
refugi antiaeri situat a la plaça de Dalt (Sector 1, àmbit A).
Al refugi, situat sota la plaça, s’hi accedeix mitjançant unes
escales construïdes en pedra. Es tracta d’un túnel, excavat
a la roca natural, orientat en direcció nord-sud que després
gira en direcció est-oest, de mides de 19 m de llargada, d’una
amplada d’1 m i d’alçada oscil·lant entre 1,70 m i 2,10 m.
CONCLUSIONS
Així doncs, ens trobem davant d’unes restes importants
dins de la reorganització de l’exèrcit republicà, creades en
un moment crític per a nodrir a l’exèrcit popular. Hi ha la
certesa que Pujalt no era l’únic centre d’instrucció del XVIII
Cos, però era el que quedava més allunyat del front, ja que
els altres, situats al llarg de les comarques de la Segarra i
de l’Urgell (Tàrrega, La Curullada, Vallfogona de Riucorb
i Granyena, entre d’altres) s’endinsaven cap a les terres del
Segre. (Hernández i Santacana, 2001: 110).
Des del punt de vista patrimonial, les intervencions com
les efectuades al Campament d’Instrucció, són interessants,
atès que és necessari replantejar i donar “valor històric” al
patrimoni arqueològic de cronologia contemporània.
Així doncs, s’ha de considerar el patrimoni arqueològic no
com una qüestió d’època, sinó de manifestació de la cultura
material de l’ésser humà en qualsevol moment. S’han d’iniciar
i desenvolupar polítiques globals de protecció d’aquest i, en
el cas que ja hi siguin, posar-les en marxa.
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES A LA
NECRÒPOLIS DE PERTEGÀS (CALDERS,
BAGES)
Cristian Folch Iglesias, Jordi Gibert
Rebull, Susana Carrascal Olmo
INTRODUCCIÓ
Entre els anys 2007 i 2009 s’han dut a terme tres campanyes
d’excavacions al jaciment arqueològic de la necròpolis de Pertegàs
(Calders, Bages). La iniciativa, promoguda per l’ajuntament de
la localitat amb l’interès de recuperar el seu patrimoni històric i
arqueològic, i encarregada a l’empresa CatPatrimoni/Web Cultura,
ha tingut per objectiu l’excavació en extensió del jaciment, per tal
d’establir-ne les característiques i cronologia.1
El jaciment està situat prop del mas, avui enrunat, conegut com
Pertegàs, al sector sud del terme municipal de Calders, sobre un
prominent meandre de la riba esquerra de la riera del mateix
nom (coordenades UTM: X:413148; Y:4624122; altitud: 327
msnm). De fet, la necròpolis ocupa el sector més elevat de la
península, punt des d’on s’hi accedeix. Per una altra banda,
sabem que el topònim Pertegàs existia com a tal l’any 9652, quan
es defineix com un locus integrat al terme castral del castell de
Calders.
Pel que fa a la necròpolis, en aquest lloc es coneixia, de fa anys,
la presència de diverses tombes obertes i espoliades (Daura et
al., 1995: 212-213), fet davant del qual l’ajuntament de Calders
va promoure una primera excavació arqueològica que ha tingut
continuïtat en anys posteriors.
LES ESTRUCTURES FUNERÀRIES
El quadre d’excavació obert a dia d’avui presenta uns 248 m²
de superfície, una àrea que ha permès documentar, fins aquest
moment, un total de trenta-set tombes, onze de les quals van ser
excavades durant la campanya de 2007, setze en la de 2008 i deu
més en la darrera de 2009.
L’estratigrafia de l’espai exterior a les tombes està formada,
fonamentalment, per un nivell superficial que cobreix la roca
natural on estan excavades les estructures, un fet que cal atribuir a
la intensa erosió que ha patit el jaciment, un factor que ha afectat
directament l’estat de conservació de les tombes. La construcció
de les tombes segueix un procés tothora similar, mitjançant un
retall del terreny natural, a l’interior del qual es construeix una
caixa formada per diverses lloses lligades amb fang, falcada amb
un estrat de terra i pedres. Les tombes presenten una planta
de forma rectangular tot i que també es troben alguns casos
trapezoïdals.
L’orientació de la totalitat de les tombes segueix un eix principal
oest-est amb els peus a llevant, tot i que s’observa clarament una
1 Catpatrimoni/Web Cultura (Plaça Barcelona 92, 7 baixos, 08280 Calaf;
cat@caCatpatrimoni/Web Cultura (plaça Barcelona 92, 7 baixos, 08280
Calaf; cat@catpatrimoni.com). Malgrat tractar-se d’una iniciativa municipal
encarregada a una empresa, l’estudi de detall d’aquesta necròpolis, per les
seves característiques i cronologia, s’ha desenvolupat en el si del Grup de
Recerca Emergent OCORDE (2009 SGR-727) de la Universitat Autònoma de
Barcelona, reconegut i finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca de la Generalitat de Catalunya, i en el context del projecte marc,
finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, que porta per títol Organización fiscal y ocupación del territorio durante la Alta Edad Media (HAR200907874).
2 “…in comitatu Minorisa, in terminio de castro Caldarios, in loco Pertegado…” (Ordeig, 1999, doc. 967).
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tendència vers l’eix sud-oest/nord-est. Pel que fa a la distribució
de les sepultures, trobem un eix central situat a la cota més alta
de la cresta, amb diverses tombes, totes pertanyents a individus
adults, a les quals cal afegir dos casos que corresponen a infants;
de fet, aquest eix sembla perllongar-se vers el nord, amb d’altres
tombes que afloren per sobre el terreny. Als peus de les anteriors,
trobem un altre eix, molt més discontinu, de tombes situades a
una cota més baixa, cinc de les quals d’adults i tres de subadults,
mentre que, finalment, un altre grup de tombes, totes pertanyents
a individus subadults, es troben definint un tercer nivell encara
més baix, moltes força afectades per l’erosió del pendent. Aquesta
distribució en tres eixos permet, doncs, observar una tendència a
ocupar densament la zona més alta amb tombes d’adults, mentre
que, més avall, la densitat disminueix clarament, apareixent ja
algunes tombes de subadults, absolutament majoritàries al
darrer nivell.
Cal dir, finalment, que és freqüent la reutilització de tombes
a partir de la constitució de dipòsits secundaris, habitualment
concentrats als peus del darrer inhumat, encara que també es
donen casos de cranis situats a la capçalera de la tomba, a banda
i banda del cap de l’últim ocupant.
EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC
A banda de les restes antropològiques, són escassíssims els altres
tipus de materials, si bé són prou significatius. Cal destacar, així, la
presència d’una sivella de ferro força malmesa i situada a la zona
pèlvica d’un dels esquelets de la tomba 24; el seu estat només
permet observar que constaria d’un marc de forma quadrada,
amb una agulla que presenta un cert engruiximent vers la base.
També s’ha documentat un anell de bronze que duia a la mà
el darrer individu enterrat a la tomba 20,3 amb un segell on
s’observa un motiu figuratiu, poc visible tot i la restauració, que
potser pugui correspondre a algun tipus d’ocell o animal alat; així
mateix, la peça conservava, fruit d’una reparació, les restes d’un
cordill en la juntura de l’anella i el segell.4 Ha estat interessant
també la localització d’una gerreta de ceràmica de petites
dimensions, en cuita òxidorreductora, de la qual se’n conserven
la base i part de la carena, que s’ha trobat fragmentada i dispersa
en un dipòsit secundari situat als peus de la tomba 37.

Figura 1. Tomba núm. 20.
3 S’ha realitzat una datació radiocarbònica sobre l’individu que portava
aquest anell que permet proposar una cronologia per al jaciment situada de
forma general entre els segles VIII-IX. BETA-262071: datació radiocarbònica
convencional, 1210±40 BP; Cal. AD (1 sigma): 770-880; Cal. AD (2 sigmes):
690-900.
4 Les tasques de restauració de les peces han estat dutes a terme per Adriana Molina, a qui agraïm el seu bon treball.
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Finalment, cal dir que s’han trobat diversos claus de ferro de
factura molt homogènia, mida petita, tija de secció quadrada
i cap pla, dispersos per tota l’àrea del jaciment; la seva
localització fora de les tombes, al nivell superficial, porta a
plantejar, encara que només sigui com a possibilitat, l’ús de
lliteres o jaços que servirien per a transportar els cossos dels
difunts des dels espais d’hàbitat fins al cementiri.

Figura 2. Vista general del jaciment.

ESTUDI ANTROPOLÒGIC PRELIMINAR
Tot i que l’estudi antropològic es troba encara en curs, pot ser
interessant avançar algunes dades, encara molt preliminars,
en referència a alguns aspectes relacionats amb els inhumats.
En síntesi, s’han exhumat les restes de 41 individus, 22 en
tombes individuals i 19 en tombes múltiples, dels quals s’han
determinat 7 subadults i 34 adults, entre els quals 18 de
probablement masculins, 11 de probablement femenins i 12
de sexe indeterminat.
Les restes òssies mostren una conservació regular o dolenta
a causa, en part, de l’espoli d’aquestes, dels arbres que hi
han crescut a sobre, de l’acidesa del sediment i dels efectes
de l’erosió. En tot cas, es pot afirmar que els enterraments
es van efectuar en espai buit, ja que s’ha observat que les
caixes toràciques i les pelvis restaven obertes, mentre que es
comprova la rotació i/o desplaçament d’algun os. Pel que fa
a les patologies i/o anomalies òssies, de forma preliminar,
podem afirmar que gran part són de tipus osteoarticular,
relacionades amb l’edat i la hiperactivitat, així com les
entesopaties. També s’han observat calls ossis causats per
lesions traumàtiques i un cas de periostitis que podria estar
relacionat amb un procés infecciós. Pel que fa a la patologia
oral, s’han localitzat pèrdues de peces dentals en vida.
CONCLUSIONS
Pertegàs constitueix un cas exemplar dins el grup de
necròpolis tardoantigues i altmedievals prèvies a la
instauració dels cementiris parroquials feudals i a la inclusió
del dret d’enterrament dins el conjunt de rendes percebudes
per la parròquia, fets que cal situar a partir del segle X,
tant pel fet de trobar-se excavada en bona part com per les
precisions cronològiques que aporta. Queda, però, associar
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aquests cementiris, els elements més visibles de bona part del
poblament tardoantic i altmedieval, especialment en zones
com la Catalunya central, als espais de residència i treball de
les comunitats que els generen. Probablement, assentaments
coneguts com Vilaclara, el Collet dels Clapers o, potser, Can
Paleta podrien ser certament representatius en l’àrea de la
Catalunya central (Enrich et al., 1995; Guàrdia, 2000; Sales
et al., 2004).
Com a apunt final, cal destacar el fet que l’excavació de la
necròpolis de Pertegàs permet documentar arqueològicament,
i no és un fet gaire habitual, l’existència efectiva d’una
comunitat dins unes coordenades geogràfiques i temporals
prou significatives. Així, la forquilla cronològica aportada
per la datació radiocarbònica assegura, com a mínim, un ús
de la necròpolis en el marc dels segles VIII-IX, tot i que ara
per ara és impossible saber si s’abasta tot el període de forma
completa o si se sobrepassa per algun dels seus extrems. En
tot cas, la cronologia genèrica ve a coincidir amb la integració
successiva de la zona a al-Andalus, durant la segona dècada
del segle VIII, i a l’imperi carolingi, ja en els últims anys
del mateix segle. No obstant, la revolta de l’any 826 contra
les autoritats franques situarà aquest territori, com tota la
Catalunya central durant bona part del segle IX, en el límit
d’ambdues formacions, en un espai intermedi que s’endevina
estructurat però sobre el que poc podem dir encara. El que sí
que sabem és que a partir de la conquesta comtal el territori
quedarà termenat en bona part per circumscripcions castrals
la titularitat de les quals recaurà en llinatges de magnats i
institucions eclesiàstiques, fet que deformarà de manera
notòria l’ordenament territorial precedent. Ara, el lloc de
Pertegàs restarà adscrit al terme del castell de Calders,5
tot i que sembla conservar, almenys durant el segle X, una
delimitació pròpia6 que podria fer pensar en el manteniment
d’una població, sense que de moment es pugui assegurar una
continuïtat amb el mas baixmedieval. Sembla clar, però, que
en aquests moments el cementiri ha deixat de ser operatiu
i la gent de Pertegàs, si n’hi ha, ara deu enterrar-se en
alguna de les esglésies properes, probablement a Sant Pere
de Viladecavalls,7 seguint un mateix procés, observat arreu,
d’abandonament de les antigues necròpolis i de centralització
de les funcions cementirials al voltant d’esglésies, la majoria
de nova fundació.
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES
REALITZADES AL NUCLI HISTÒRIC DE LA
VILA DE CARDONA. BAGES
Ainhoa Pancorbo Picó, Oficina del Nucli Històric
de Cardona.
Les intervencions arqueològiques

Figura 1. Ubicació de les intervencions efectuades al nucli urbà de
Cardona entre els anys 2005 i 2009.

Les primeres intervencions arqueològiques efectuades al
nucli històric de Cardona es van dur a terme en sengles
edificis senyers de la vila: a l’església parroquial de Sant
Miquel (001), entre els anys 1987 i 1989, de la mà del
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació
de Barcelona, i al Casal Graells (002), l’any 2001, de la
del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat,
totes dues a petició de l’Ajuntament de Cardona. Malgrat
que van ser molt puntuals, van aportar informació de gran
interès, tant per al coneixement dels edificis en si, com
del tipus arquitectònic al qual corresponen i, òbviament,
per extensió, de la vila de Cardona. En el primer cas, la
intervenció arqueològica va afectar únicament la coberta de
la portalada septentrional, el campanar, el cementiri clos i
la sagristia. Tot i això, i malgrat mancances considerables
com ara el desconeixement de la ubicació concreta i de
les mesures del temple romànic, es va poder establir, amb
l’ajut de la documentació escrita, una primera aproximació
a l’evolució de l’edifici (López Mullor, 2007). En el segon
cas, al casal Graells s’hi van obrir quatre sondeigs al subsòl i
es va fer un estudi de paraments de l’interior de l’immoble,
fet que va permetre documentar les pintures murals i grafits
que posteriorment van ser restaurats. D’altra banda, es van
poder establir cinc fases constructives i determinar que el
casal gòtic s’havia bastit aprofitant estructures d’un edifici
anterior, aixecat a finals del segle XII o principis del XIII
(Pujades, 2002; Riu-Barrera, 2003).
A partir d’aquell moment i fins a l’any 2009, s’han dut a
terme disset intervencions més al Nucli Històric de Cardona,
de les quals, descartant la manca de tres memòries, sigui per
ser recents, o bé per altres motius, només en una intervenció
s’ha considerat que els resultats havien estat negatius.
En dos casos els treballs han afectat en part la muralla gòtica
de Cardona: l’any 2002, de forma tangencial, en dur a terme
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un camp de treball per netejar el camí del Pare Etern (004),
al sector nord-est del recinte emmurallat (Morera, 2002) i
els anys 2008 i 2009 en sengles campanyes realitzades amb
motiu de la consolidació del tram de muralla del Portal de
Sant Miquel (012), a l’extrem de ponent de la vila (Arcos,
2008). En el primer cas es va destapiar una de les finestres
espitlleres de la muralla, mentre que en el segon es van
efectuar diversos sondeigs al subsòl i escatats a la muralla,
que van permetre conèixer-la millor gràcies als encaixos
que s’hi van localitzar. Com passava però amb el temple
parroquial, el poc que coneixem de la primera muralla de
Cardona és, ara per ara, gràcies únicament a través de la
documentació escrita.
Cal destacar encara dues intervencions arqueològiques
més, totes dues efectuades l’any 2004, que van afectar dos
edificis de gran interès dins del nucli històric. D’una banda,
la realitzada a la plaça de Santa Eulàlia (006, Gutiérrez,
Morera, 2007) on les fonts escrites hi situaven el forn
Jussà, un dels dos forns per a coure pa, existents a la vila
en època baixmedieval, i la carnisseria del Crestó, també
una de les dues de què disposava Cardona i que es podia
remuntar a l’any 1348. Els treballs van permetre documentar
la urbanització d’aquest espai entorn dels segles XII o XIII,
quan s’hi van bastir dos edificis. El primer hauria encabit la
carnisseria jussana, probablement entre els segles XII i XV,
moment a partir del qual la propietat iniciaria un procés de
fragmentació. El segon edifici hauria encabit el forn jussà,
des del segle XIII fins al XIX.
Aquell mateix any es va excavar el subsòl de la plaça del
Mercat 4-6 (007), coneguda com a casa Rovira (Pancorbo,
2008), a l’extrem oposat del nucli primigeni de la vila. En
aquest cas, tot i que la casa es trobava documentada des
de l’any 1328, no es va localitzar cap element que pogués
adscriure’s a aquell període. Les dades més antigues
recuperades, doncs, corresponien a la fundació de la casa
actual, que cal associar a la seva compra l’any 1529 per part
de Francesc Rovira. Els mateixos elements arquitectònics
trobats en el decurs de les obres efectuades a la casa i el
material arqueològic, corroboren aquesta datació. L’edifici,
d’una gran bellesa, correspon a una residència noble d’estil
renaixentista, de planta baixa i dos pisos al voltant d’un petit
claustre.
La resta d’intervencions arqueològiques realitzades a la vila
han permès anar recuperant dades esparses sobre la vida i
l’arquitectura pròpia de la menestralia urbana de Cardona
en època baixmedieval i, sobretot, moderna, que n’ajuden
a configurar la tipologia. Cases amb planta baixa de pedra
articulada per arcs diafragmàtics i dos pisos fets habitualment
amb tàpia. Els treballs en aquests immobles poques vegades
permeten recular més enllà del segle XVII, període durant
el qual la gran majoria són objecte d’obres. En gairebé totes
les parcel·les s’hi documenta, pel cap baix, un cup de vi a
la planta baixa i, en el cas del carrer Sant Miquel 40-42
(011), dos de força ben conservats, així com sovint també es
documenten zones destinades al bestiar.
No podem acabar aquest escrit sense fer esment al marc legal
i als instruments que han permès anar millorant l’engranatge
que es posa en marxa al moment que se sol·licita una llicència
d’obres. D’ençà que, l’any 1992, la vila de Cardona va ser
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria
de Conjunt Històric han tingut un paper especialment
rellevant, en primer lloc, el pla Especial elaborat d’acord amb
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l’article 6.4. de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993 i,
en segon lloc, el Projecte d’intervenció Integral al nucli Antic
de Cardona, en el marc de la Llei de Barris 2/2004.
El Pla Especial urbanístic va entrar en vigor el 9 de maig de
2008 i, juntament amb la concessió de subvencions per a la
rehabilitació i millora d’immobles per part de l’Ajuntament
de Cardona en el Marc de la Llei de Barris, en els darrers anys
s’han sol·licitat un bon nombre de llicències d’obres al Nucli
Històric, que han pogut ser objecte de seguiment. La necessitat
que s’estableix al pla Especial de disposar d’un estudi històric
i arqueològic de l’immoble previ a la concessió de la llicència,
en el cas de les parcel·les de protecció total, permeten disposar
de dades de gran valor per al coneixement dels indrets sobre
els quals es vol intervenir. Sense aquests informes, moltes
d’aquestes dades no s’haguessin recuperat mai. D’altra banda,
les inspeccions tècniques prèvies a l’obra permeten detectar en
alguns casos elements arquitectònics integrats en les fàbriques
dels immobles, possibles reparacions, afegitons o remuntes fàcils
d’identificar a primer cop d’ull o d’altra informació que d’una
altra manera hagués estat impossible de conèixer i es perdrien
en el decurs de les obres.
Els informes històrico-documentals preceptius, la realització
d’intervencions arqueològiques i els conseqüents informes i
memòries arqueològiques sempre han de revertir, i ho estan fent,
en un millor coneixement del nucli antic de la vila. L’objectiu
final és fer arribar aquesta informació als seus propietaris i
al públic en general, però no només a través de publicacions
que no solen arribar a tothom, sinó sobretot a través de visites
guiades i explicacions sobre el terreny que permetin comprendre
els motius, objectius i conclusions dels treballs arqueològics.
Només d’aquesta manera es podran entendre les intervencions
arqueològiques com un pas més, necessari, en l’evolució d’una
obra, independentment de qui o com se n’assumeix el cost.
Tot seguit s’exposa la relació de fitxes d’intervencions
arqueològiques efectuades al nucli històric de Cardona des de
la primera, duta a terme a l’església parroquial de Sant Miquel,
l’any 1987, fins a la celebració de les I Jornades d’Arqueologia a
la Catalunya Central.
NH-001
Nom del jaciment: església de Sant Miquel de Cardona.
Situació Geogràfica: x = 390752 m, y = 4641242 m.
Directors: Ramon Espadaler, Mercedes Juan.
Promotors: Ajuntament de Cardona, Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.
Dates: del 16 de març al 30 d’abril de 1987, del 22 de febrer al
15 d’abril de 1988 i gener - març de 1989.

Dates: Del 14 de maig al 15 de juny de 2001

Figura 3. Casal Graells.

NH-004
Nom del jaciment: camí del Pare Etern.
Situació Geogràfica: x = 390819.6 m, y = 4641461 m.
Directors: Jordi Morera (ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals, SL).
Promotors: Ajuntament de Cardona.
Dates: del 26 d’agost al 7 de setembre de 2002.
NH-005
Nom del jaciment: carrer de Sant Miquel, 49, i de la creu 2325.
Situació Geogràfica: x = 390436.3 m, y = 4641225.3 m.
Directors:
Cristina Belmonte (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, SL).
Promotors: Incasol.
Dates: 2003.

NH-002
Nom del jaciment: Casal Graells o Casal Aguilar.
Situació Geogràfica: x = 390826.7 m, y = 4641439.3 m.
Directors: Josep Pujades.
Promotors: Servei de Patrimoni Arquitectònic de la
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Cardona.
Dates: de l’11 al 22 de juny i del 2 al 20 de juliol de 2001.
NH-003
Nom del jaciment: plaça de la Fira, 11.
Situació Geogràfica: x = 390695.6 m, y = 4641244.3 m.
Directors: Joan Martínez i Tomàs.
Promotors:
Dates: del 14 de maig al 15 de juny de 2001.
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Figura 2. Sant Miquel.
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NH-006
Nom del jaciment: plaça de Santa Eulàlia, 11-12-13.
Situació Geogràfica: x = 390864.3 m, y = 4641280.5 m.
Directors:
Daniel
Gutiérrez,
Jordi
Morera
(ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, SL).
Promotors: Tot Habitatge del 2000.
Dates: del 13 al 30 de juliol, del 3 al 27 d’agost i del 8 al 17 de
setembre de 2004.
NH-007
Nom del jaciment: Casa Rovira (plaça del Mercat 4-5).
Situació Geogràfica: x = 390741.8 m, y = 4641270.3 m.
Directors: Ainhoa Pancorbo.
Promotors: Joan Hernández.
Dates: del 19 al 31 d’agost de 2004.
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Promotors: Planes 2000.
Dates: primera campanya: maig de 2006.
Segona campanya: juny de 2010.
NH-011
Nom del jaciment: carrer Sant Miquel 40-42.
Situació Geogràfica: x = 390480.3 m, y = 4641267.3 m.
Directors: primera campanya: Juan Manuel Pasquina (Enca
Enginyeria i Arquitectura). Segona campanya: Carlos Bella
(Griu Arqueologia i Patrimoni SL). Tercera
campanya:
Jordi Aguelo (Griu Arqueologia i Patrimoni SL).
Promotors: Lluís Arnalot Serra.
Dates: primera campanya: 23 de juliol al 30 de setembre de
2007 .
Segona campanya:16 de febrer al 17 d’abril de 2009.
Tercera campanya: 18 al 30 de maig de 2009.
NH-012
Nom del jaciment: tram de muralla del Portal de Sant
Miquel.
Situació Geogràfica: x = 3903382.8 m, y = 4641228.5 m.
Directors:
primera
campanya:
Roser
Arcos
(ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, SL) .
Segona campanya: Ainhoa Pancorbo (Oficina del Nucli
Històric de Cardona).
Promotors: Ajuntament de Cardona.
Dates: primera campanya: 28 de gener a l’1 de febrer de
2008. Segona campanya: 27 abril al 15 de març de 2009.
NH-013
Nom del jaciment: carrer de la Fira, 4-6.
Situació Geogràfica: x = 390775.8 m, y = 4641226 m.
Directors: Ainhoa Pancorbo (Oficina del Nucli Històric de
Cardona).
Promotors: Manuel Sala.
Dates: del 16 al 20 de febrer de 2009.

Figura 4. Casa Rovira.

NH-008
Nom del jaciment: Fonda Comerç (carrer Escassany 21-23
/ Nou, 1).
Situació Geogràfica: x = 390848.3 m, y = 4641308.5 m.
Directors: Conxita Rodríguez (Veclus SL).
Promotors: Planes 2000.
Dates: del 15 al 30 de desembre de 2005, del 12 al 16 de juny
de 2006.
NH-009
Nom del jaciment: plaça de Santa Eulàlia, 3.
Situació Geogràfica: x = 390847.6 m, y = 4641283 m.
Directors: Víctor Giner Puga (Tea SL).
Promotors: Marc Clotet Sitges.
Dates: de l’1 al 15 de març de 2006.
NH-010
Nom del jaciment: carrer Nou 10-14.
Situació Geogràfica: x = 390813.6 m, y = 4641343.3 m.
Directors: primera campanya: Conxita Rodríguez (Veclus).
Segona campanya: Jordi Morera (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, SL).

NH-014
Nom del jaciment: carrer Sant Miquel 52, les Rodes 37.
Situació Geogràfica: x = 390437.3 m, y = 4641240.5 m.
Directors: Marc Piera Teixidó (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, SL).
Promotors: Constructora de Solsona.
Dates: del 27 de febrer al 6 de març de 2009.
NH-015
Nom del jaciment: carrer Escassany, 10.
Situació Geogràfica: x = 390792.8 m, y = 4641275.5 m.
Directors: Carlos Bella (Griu Arqueologia i Patrimoni SL).
Promotors: Antònia Serra Font.
Dates: del 20 al 30 d’abril de 2009.
NH-016
Nom del jaciment: plaça de la Fira, 9.
Situació Geogràfica: x = 390672.3 m, y = 4641228.3 m.
Directors: Carlos Bella (Griu Arqueologia i Patrimoni SL).
Promotors: Maria Lluïsa Oliba.
Dates: del 13 al 30 d’octubre de 2009.
NH-017
Nom del jaciment: carrer de la Creu núm. 15.
Situació Geogràfica: x = 390457.6 m, y = 4641204.3 m.
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directors: Cristina Belmonte
Serveis Culturals, Sl).
Promotors: Josep Maria Mascaró.
dates: del 20 al 30 d’abril de 2009.

(arqUeoCiènCia

nH-018
nom del jaciment: plaça de la Fira de dalt.
Situació Geogràfica: x = 390696.6 m, y = 4641219.3 m.
directors: ainhoa Pancorbo (oficina del nucli Històric de
Cardona).
Promotors: ajuntament de Cardona.
dates: del 3 al 15 de maig de 2010.
nH-019
nom del jaciment: carrer de l’església.
Situació Geogràfica: x = 390764.6 m, y = 4641248.0 m.
directors: ainhoa Pancorbo (oficina del nucli Històric de
Cardona).
Promotors: ajuntament de Cardona.
dates: de l’1 al 25 de juny de 2010.
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Figura 1. Vista de la Torre de la Minyona.

L’estructura, tal i com ens ha arribat avui, és un edifici de
planta circular, atalussada en la seva base, d’uns 10,5 m de
diàmetre en la part superior i 14 m en la inferior, que està
conservada en uns 25 m d’alçària. L’interior de la torre és
un espai circular d’uns 7,5 m de diàmetre, cobert amb volta
d’una alçària màxima de 4,5 m i sense cap tipus d’obertura,
llevat de la porta d’accés. els murs perimetrals, amb un
gruix variable, que va dels 2,5 fins als 3,5 m, estan construïts
amb carreus de pedra, presos amb morter. es detecta una
reparació important a la part baixa de la torre, al seu sector
sud. els carreus utilitzats en aquest tram són molt més
grans que la resta dels paraments i amb la junta més plena.
L’escala d’accés a la torre està formada per murs de pedra
de característiques similars als paraments. L’esglaonat també
està format per carreus de pedra, de diferents mides i amb
reparacions.
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els treballs arqueològics duts a terme a la torre consistiren,
per una banda, en una excavació en extensió de la planta
baixa de la torre, així com en la realització de sondeigs al pis
superior, que permeteren aportar noves dades cronològiques
respecte l’edifici actual i altres estructures que s’hi relacionen.
D’altra banda, també es dugué a terme un estudi de
paraments que abastà la totalitat de l’edifici i que consistí
en la descripció de les diferents estructures i altres elements
constructius.
aquesta intervenció va permetre localitzar els murs de la
primitiva torre de l’homenatge del castell de Cardona, dins
l’edifici actual, que correspon a un folre afegit modernament
a la torre medieval. també es va poder estudiar l’estratigrafia
del baluard situat davant la torre i documentar unes latrines
que tenia associades.
els precedents
La presència de restes d’època ibèrica en el turó del castell de
Cardona és coneguda des de les primeres dècades del segle
xx, fonamentalment a partir de la recollida de materials
d’aquesta cronologia que es dugué a terme. Malgrat no
poder documentar-se cap resta arquitectònica associada,
aquestes evidències fan pensar en la més que probable
ocupació d’almenys una part del cim del turó del castell,
per algun tipus d’assentament d’època ibèrica (solé i altres,
1992). Malauradament, en el transcurs de la intervenció
realitzada al sector de la torre, no ha estat possible localitzar
ni materials ni estructures que es puguin associar a aquest
moment cronològic.
Fase i (segle Xi)
És en el marc dels primers anys de funcionament del castell
que cal situar la construcció de la torre, que segurament
és l’edifici més antic dels que es conserven al conjunt
monumental de Cardona en el moment actual. No podem dir
de manera certa en quin moment es va produir la construcció
de la torre, tot i que segons els models estilístics del romànic,
als quals pertany, correspondria al segle xI.
L’edifici es va construir sobre una solera feta amb blocs de
pedra disposats de manera aleatòria i lligats amb morter de
calç, que servien per a crear una plataforma més o menys
horitzontal i uniforme. es desconeix l’alçada total de la torre
tot i que, comparant les restes que se n’han conservat amb
dibuixos de començament segle xVII, sembla que podria
tenir entorn dels 22 m a partir del nivell de pavimentació del
pati (Galera, 2003).
al pis inferior, la torre presentava un diàmetre interior d’uns
3 m i murs amb gruixos de 1,9 m, que componen un edifici
amb un diàmetre exterior de poc més de 7 m. La planta
inferior, que no tenia accés des de l’exterior en el moment
original, estava coberta amb una falsa cúpula, feta amb
blocs quadrangulars de pedra, lligats amb morter de calç,
que culminava amb una obertura segurament quadrangular,
que permetia la comunicació amb el pis superior. aquesta
cúpula recolzava sobre l’encaix al mur perimetral de la torre
que deixava la reducció de l’amplada del mur que, a partir
d’aquell punt, passava a ser d’1,2 m. Durant l’excavació
arqueològica es va poder documentar en planta aquest mur
per sota del paviment de l’actual terrat de la torre, fet que ha
permès dibuixar la secció, si més no hipotètica, de l’antiga
edificació. No s’ha pogut documentar, en canvi, cap nivell
de paviment associat a aquest moment, ja que tot fa pensar
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que la cota de circulació medieval a la part inferior de la
torre devia ser igual o més alta que l’actual, per la qual cosa,
la construcció del paviment que hi havia en el moment
d’iniciar-se la intervenció degué comportar el desmuntatge
de l’antic.

Figura 2. Secció E-W de la Torre amb les estructures documentades.

per sobre d’aquest pis se situava el cos principal de la torre,
que sembla que tindria uns 11 m d’alçada des del nivell de
pavimentació i fins al punt més alt de la falsa cúpula que el
coronava. L’accés es feia des de l’exterior a través d’una porta
oberta a la banda del pati, segurament molt a prop d’on es
troba l’actual. en la majoria de les imatges de la torre de
les quals es disposen, s’hi documenta almenys una finestra
oberta en aquest primer pis, situada al costat oposat de la
porta i a una alçada considerable. Cal suposar que, tal i com
passava al pis inferior, la falsa cúpula de coronament es devia
recolzar sobre el graó deixat per la reducció de l’amplada del
mur perimetral. pel que fa a la pavimentació d’aquest pis, la
presència d’estructures que no estava previst eliminar i que
cobrien la totalitat de la superfície de la torre, ha impedit fer
cap sondeig en profunditat i documentar la conservació de
restes del paviment original de la planta principal de la torre,
que es trobaria en una cota inferior a l’actual.
L’alçada d’aquest pis, no s’adiu amb l’estructura que
habitualment presenten les torres de l’homenatge dels
castells feudals d’aquesta època, i de les quals es tenen
diversos exemples molt ben conservats en l’entorn immediat
de Cardona. aquests edificis estan compostos de planta
inferior i d’almenys dos pisos superiors que s’inscriurien en
un espai semblant al que a Cardona ocupa el pis superior
de la torre de 1721. en vista de l’estructura de la torre de
la Minyona, sembla lògic pensar que en algun moment,
possiblement entre els segles xV i xVI, es van unificar els
dos pisos superiors de la torre en una única estança de grans
dimensions, que és la que es documenta en el moment de
la realització de l’aixecament planimètric del 1721, per part
de l’exèrcit francès. Finalment, la torre era coronada per un
terrat que el 1721 era protegit amb merlets quadrangulars,
tot i que el més probable és que aquest acabat fos modern.
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Fase II (anterior a 1721)
A partir d’època moderna, i especialment des del segle
XVII, el castell va anar perdent la seva funció de residència
senyorial. En aquest moment va guanyar força el seu ús com
a plaça militar, fet que va obligar a millorar-ne les defenses
que havien quedat obsoletes. En un moment anterior a 1721
es van produir una sèrie de modificacions que van representar
la transformació de la torre medieval en l’edifici que apareix
dibuixat en la planimetria de 1721.
En primer lloc es degué desmuntar l’estructura de coberta
que separava el primer, del segon pis, de la torre, i es va
construir, o bé allargar, l’escala adossada al mur que permetia
l’accés a la terrassa. En segon lloc es va transformar l’acabat
superior de la torre, substituint o modificant els antics
merlets quadrangulars.
Una segona obra d’importància que cal situar també en
aquest període és la construcció del folre atalussat, que
protegia tot el perímetre de la torre i que en reforçava la
resistència, davant els atacs de l’artilleria. Una darrera acció
va ser l’obertura de la porta d’accés a la planta baixa de la
torre des del nivell del pati.
A partir dels resultats de la intervenció arqueològica que s’ha
dut a terme al subsòl de la planta baixa de la torre i al passadís
d’accés des de l’exterior, s’ha pogut situar, a la segona meitat
del segle XVII, l’obertura de la porta de la planta baixa.
Fase III (1810)
La gran transformació de la torre, però, que va comportar
l’adopció de la seva fesomia actual, s’ha de situar a començament
del segle XIX i va venir derivada de la seva funció militar.
A finals del segle XVIII, amb motiu de la Guerra Gran, els
enginyers militars van proposar-ne l’enderroc parcial, amb
la finalitat de convertir la seva planta inferior en un polvorí
de servei per les bateries de canons situades en els baluards
propers. De tota manera, no va ser fins l’any 1810, en el marc
de la Guerra de la Independència, que es va produir la gran
remodelació de l’edifici. Aquesta va consistir en l’enderroc de
la totalitat del pis superior de la torre, fins a una alçada que se
situaria segurament per sota del nivell de pavimentació de la
planta principal. Aquest espai, que va quedar a l’aire lliure, va ser
novament pavimentat amb grans carreus rectangulars de pedra,
que tapaven l’antiga comunicació amb el pis inferior de la torre.
El seu ús final va ser el de plataforma per una bateria de canons,
el polvorí de la qual segurament es devia situar al pis inferior
(Galera, 2001).
Fase IV (1810-2006)
La funcionalitat militar de la plaça de Cardona, i per tant
també de la torre, es va mantenir vigent fins a mitjan segle
XIX, fonamentalment basant-se en les campanyes bèl·liques
relacionades amb les carlinades, que van ser especialment
intenses a la zona del Solsonès i del Bages i que van provocar que
el castell de Cardona hagués d’allotjar un gran nombre d’homes.
De tota manera, i un cop finalitzada la darrera d’aquestes
guerres civils, la plaça va perdre ràpidament importància militar.
Pel que fa a la torre de la minyona, sembla que, mentre va estar
en ús la bateria situada a la plataforma superior, el pis inferior va
ser utilitzat com a polvorí. Posteriorment, aquest darrer espai va
passar a recuperar la funció de presó militar que ja havia tingut
anteriorment i va ser calabós de la caserna (Galera, 2001).
Durant la Guerra Civil sembla que l’espai va ser utilitzat com
a dipòsit d’aigua.
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A partir de la segona meitat del segle XX, i especialment després
de la declaració del conjunt de la fortificació com a monument
nacional, es van iniciar treballs de restauració del castell, centrats
fonamentalment en el conjunt canonical (església i claustre).
D’altra banda, entre 1975 i 1976 es va produir la restauració de
les dependències nobles del castell per a la seva transformació en
Parador Nacional de Turismo, funció que manté fins avui. Tot
i que la torre no va quedar inclosa en cap d’aquests projectes,
la seva singularitat arquitectònica i la panoràmica que s’observa
des de la seva plataforma superior, la van convertir en un dels
elements més visitats del castell de Cardona.
Des del punt de vista arqueològic, no s’han pogut documentar
en relació amb aquesta fase més que dos paviments sobreposats
de ciment, que cobrien la plataforma superior de la torre i que
estan en funció de la seva utilització com a espai visitable del
monument.
Exterior de la capçalera de l’església de
Sant Vicenç (2007)
L’actuació a la plataforma situada a l’exterior dels absis de
l’església de Sant Vicenç del castell de Cardona va permetre
comprovar la desaparició de l’antiga necròpolis medieval i
la seva substitució per una sèrie d’estructures associades als
sistemes defensius del castell a partir de finals del segle XVII.
Les intervencions arqueològiques previstes en el Pla Director
del Castell respecte a aquests components eren, entre d’altres,
la realització d’una sèrie de sondeigs repartits al llarg del sector
nord i meridional de la capçalera de l’església.
Com a resultat dels diferents sondeigs realitzats es van establir
les següents fases cronològiques:
Fase I: cementiri (Segles XI-XVII)
La intervenció arqueològica duta a terme davant la capçalera
de l’església de Sant Vicenç de Cardona ha permès constatar
la desaparició, si més no en aquesta zona, de l’antic cementiri
associat al temple en època medieval. De tota manera, la
presència abundant d’ossos humans, sense connexió anatòmica,
en la major part dels nivells de rebliment delimitats durant
l’excavació, dóna fe de l’existència d’aquella necròpolis. Aquesta
degué ser completament destruïda, almenys al tram situat
immediatament davant de la capçalera, en les successives
remodelacions de la zona dutes a terme a partir de finals del
segle XVII.
Fase II: les construccions modernes 1693-1721
Entenem que l’organització d’aquest espai es va mantenir
sense alteracions importants durant tota l’edat mitjana i fins
a finals del segle XVII, període durant el qual probablement
es va continuar utilitzant, almenys parcialment, com a zona de
necròpolis. En aquest sentit, cal pensar que, sobretot a partir
de la baixa edat mitjana, la zona d’enterraments es va anar
traslladant progressivament a l’interior del temple, ja fos en
sepultures individuals com en les que encara avui es conserven
sota el paviment de la nau, o en vasos sepulcrals comuns, dels
quals també se’n documenten alguns exemples a l’interior de
l’església.
Fase III: Destrucció i amortització de les estructures
(segle XIX)
En algun moment, segurament durant la segona meitat del
segle XIX, es van produir l’enderroc i desaparició definitives
de les estructures situades davant de l’absis de Sant Vicenç.
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En els detalls del tram de la capçalera de l’església extreta
del plànol de 1721, hi apareixen una sèrie d’estructures que
podrien identificar-se, almenys en part, amb les documentades
en l’excavació. Els materials associats als nivells d’amortització
dels murs així ho indiquen, tot i que és probable que el procés
d’abandonament i destrucció fos anterior i s’hagués produït de
manera progressiva al llarg d’un període de temps relativament
llarg. De fet, la planimetria històrica que es conserva del
castell, relativament abundant pel que fa a la segona meitat
del segle XVIII i al XIX, mostra aquest espai cada cop més
desdibuixat, fet que segurament és indicatiu d’aquest progressiu
abandonament i pèrdua de visibilitat de les estructures. Fins i
tot és possible que el 1721, quan es fa el primer aixecament en
el qual apareixen, ja estiguessin fora d’ús.

Figures 3 i 4. Detall de les estructures documentades en els sondeigs
realitzats a l’exterior de la capçalera de l’església.

Casamata (2009-2010)
La intervenció arqueològica en aquesta edificació ha permès
estudiar-ne l’estructura del sistema de protecció a prova de
bombes, organitzada sobre la seva coberta, així com analitzarne amb detall el procés constructiu. Presenta una planta
trapezoïdal i cares irregulars, amb unes mides aproximades
de 34 m de llargària i 20 m de fondària.
La Casamata és una bateria coberta o búnquer que ja existia
al segle xviii, si bé la construcció actual es va realitzar el 1810,
en el decurs de la Guerra del Francès. Així mateix, en el flanc
sud de la Casamata, hi ha una làpida amb la inscripció «Año
1811». Sobre la porta que tanca l’accés des del camí cobert
a l’interior de la corona de baluards, en la qual se situa la
Casamata, s’hi llegeix la data de 1813.
L’excavació arqueològica
La intervenció arqueològica a la Casamata preveia l’extracció,
per mitjans mecànics i manuals, de les terres que cobrien els
carcanyols i la volta de l’edifici, amb l’objectiu de deixar al
descobert l’extradós de la volta i poder-hi dur a terme les tasques
de consolidació i restauració previstes al projecte. El seguiment
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arqueològic va consistir en la documentació de la seqüència
estratigràfica i de les estructures localitzades per sota la cota
inicial del pati fins a la mateixa coberta de l’edifici, punt en el
qual la intervenció arqueològica es va donar per finalitzada.
Si bé d’entrada els treballs havien d’estendre’s a la totalitat de
la coberta de les sis sales interiors de la Casamata, el bon estat
de conservació de les cobertes, que a priori presentaven alguna
patologia estructural, espais 5 i 6, situades al sector occidental
de l’esplanada, feu innecessari estendre l’excavació a la resta
d’espais. Així, el sector oriental va quedar rebaixat en extensió
només en l’estrat superficial.
Els rebaixos es van iniciar amb l’extracció de l’estrat superficial a
l’extrem nord-oest del recinte, damunt l’espai on aproximadament
es trobaria la coberta de l’àmbit 6, a la cantonada formada pels
murs orientals de la muralla del castell de Cardona. Durant
aquest primer rebaix es van localitzar una sèrie de murs a una
fondària aproximada de 0,40-0,60 m. Aquests conformaven un
espai definit al nord i ponent pels murs de la muralla esmentats
anteriorment i al sud i llevant pels murs de la coberta i pel mur
perimetral est de l’àmbit 6.
També es va identificar una estructura de pedra de planta
més o menys quadrada, que resultaria ser un dels respiradors
documentats a l’interior de Casamata.
Una vegada detectades les primeres estructures i coneguda la
fondària a la qual apareixien, es va procedir a l’excavació en
extensió de l’estrat superficial a la resta de l’espai.
Un cop exhaurit aquest, els següents treballs van consistir en
rebaixos continuats d’uns 40 cm de fondària, d’un potent i
únic estrat de terres que cobrien directament l’extradós de la
volta de l’espai 6 de la Casamata. Dins aquest espai, i construït
contemporàniament a la deposició de l’esmentat estrat, s’hi
va documentar també un mur, perpendicular a la volta, que
retrobaríem més tard durant l’excavació del sector sud.
L’existència d’estructures a cotes tan superficials va determinar
que primer s’hagués d’exhaurir completament l’estratigrafia del
sector nord, abans de reprendre l’excavació del sector sud.
També, com al sector nord, es va poder comprovar que a nivell
estratigràfic només hi havia sota el superficial, un únic i potent
estrat de terres que en algun punt assolia més de 2 m de fondària.
També en aquest espai, i amb l’exhauriment de dit estrat, es va
poder observar completament un dels respiradors documentats
a l’espai 5 (interior de Casamata), a més de l’extradós de la volta
i dels murs perimetrals est i sud de dit espai.

Figura 5. Murs documentats damunt la coberta de la Casamata.
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Els murs documentats damunt les voltes i per la part
superior de Casamata corresponen a murs construïts a redós
o a l’interior del recinte, conformat pels murs perimetrals de
la muralla. Es van documentar les façanes llevantines dels
espais interiors 5 i 6 de Casamata, així com un mur construït
per damunt de la façana sud. Sobrepassaven en alçada les
mateixes voltes.
Entre les cobertes dels espais 5 i 6 s’hi va documentar un mur
longitudinal de direcció est-oest, construït damunt els murs
de la planta baixa. Aquest mur es basteix en dos moments
diferents però coetanis, tal i com ho demostren la seves
relacions físiques. Tot i que es trobaven en contacte, ho feien
de forma gairebé forçada i poc afortunada. Sembla talment
que la seva construcció havia de formar part d’entrada un sol
traçat. Per qüestions estratègiques del propi pla de treball,
es deuria començar a construir per ambdós caps, per tal de
poder executar l’obra prevista: el cobriment de les voltes de
Casamata. Això faria que es deixés un pas obert per permetre
l’abocament de terres. Una vegada aconseguit el nivell
desitjat es conclouria el procés de construcció d’ambdós
murs i es trobarien al mig, produint-se una lleugera desviació
del traçat, corregida sobre la marxa.
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L’excavació arqueològica dels rebliments de la coberta de
la Casamata (espais 5 i 6) ha permès recuperar uns pocs
fragments ceràmics situats cronològicament entre els segles
XVII i XVIII, i del segle XIX l’estrat superficial que cobria el
pati, confirmant la cronologia apuntada per les fonts escrites
i per les inscripcions a les llindes situades a les mateixes
façanes de l’edifici.
Baluards de Sant Vicenç i Santa Maria
(2010)
El seguiment arqueològic dels treballs de restauració
d’aquests dos baluards, situats en extrems oposats del
recinte, ha permès estudiar-ne els nivells d’ocupació i també
les transformacions que va anar generant la progressiva
construcció de nous baluards al castell de Cardona.
Baluard de Santa Maria
El baluard de Santa Maria és una obra defensiva de planta
pentagonal, amb les directrius adaptades a la topografia de
la plataforma que el sustenta. Està situat a nord del conjunt
fortificat. Les dues cares del pentàgon, que s’uneixen a les
muralles, tenen 12 m, el de ponent, i 18 m, el de llevant.
Les dues cares de l’extrem, tenen 25 i 23 m. El cinquè costat
no existeix i el conforma la línia que uniria el baluard amb
la seva corona. Aquest tram té una llargària de 20 m. El
baluard resta unit als llenços de muralles situades a cada
costat. L’alçària és variable en funció del punt del terreny on
es recolza. L’alçària màxima, 17 m, es produeix a l’angle més
agut, al nord. Alçàries més petites, de 8 i 6 m, es produeixen
en el punt d’unió amb els llenços de muralla.

Figura 6. Murs documentats damunt la coberta de la Casamata.

El mur longitudinal es recolzava sobre un mur perpendicular
a les voltes. Aquest, per les seves pròpies característiques
constructives, era construït en sec sense cap tipus de lligam
que no fos la pròpia terra de l’entorn. Semblava funcionar
més aviat de guia o de punt d’acumulació de pedres durant el
procés de reompliment, incrementant-ne l’alçària a mesura
que s’anava guanyant cota.
Així mateix es documenten dues estructures que
s’identifiquen com a respiradors o punts de ventilació dels
espais interiors 5 i 6 de la Casamata. Aquestes estructures
depassaven l’extradós de les voltes. La seva construcció, poc
acurada exteriorment, anava pujant paral·lelament de cota al
mateix ritme que ho feien les terres de l’entorn, fins a la cota
final del pati.
Pel que fa a les voltes, s’han pogut documentar les
característiques constructives de l’extradós de les voltes,
fetes amb obra de pedra irregular sense retocar, de diferents
mides, disposada plana i lligada amb abundància de morter
de calç blanca. Les voltes són acabades exteriorment en un
arc poc pronunciat.
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Figura 7. Vista del baluard de Santa Maria.

En l’angle d’unió dels dos flancs s’hi emplaça una garita,
de planta hexagonal, sustentada sobre una gran mènsula de
pedra. Els angles i la cornisa de coronament estan construïts
també amb pedra i el rebliment interior dels murs és de maó
ceràmic massís. La coberta està formada per una volta de
planta hexagonal, on els nervis i cornisa són de pedra i el
rebliment de l‘intradós de maó ceràmic. L’accés teòric, ara
recuperat, es produiria des del baluard, que disposa d’una
espitllera a cada costat i una porta per accedir-hi. Tot l’element
en si es trobava, abans de la restauració arquitectònica, en
molt mal estat de conservació.
Des del punt de vista històric, el baluard de Santa Maria,
cal situar-lo en el marc del procés de refortificació del
castell que es va produir a partir de finals del segle XVII
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i que es va perllongar, amb importants interrupcions, fins
a començament del segle XIX. Durant aquest període es
van construir una sèrie de baluards amb les corresponents
cortines de muralla fins a configurar la corona que se situa
a un nivell intermedi, el qual és l’organització defensiva del
castell.
La intervenció arqueològica al Baluard de Santa Maria
La intervenció arqueològica va permetre documentar
diferents nivells de runes sobreposades a l’esplanada del
baluard, amb una potència màxima de 1,95 m, fins a
identificar els nivells de circulació originals de l’element. Tot
el baluard estava cobert per una important capa de runes
procedents de diferents obres dutes a terme al Parador
de Cardona, des de la seva construcció a mitjan dels anys
70 del segle XX i pràcticament fins avui. Amb els treballs
arqueològics es va recuperar l’estructura inicial i també els
drenatges originals del baluard.
Per sota de l’estratigrafia de formació contemporània es
va identificar un estrat d’argiles vermelloses que s’estenia
de forma uniforme dins el perímetre del baluard de Santa
Maria, amb lleuger pendent de nord a sud en direcció a les
obertures localitzades a la muralla, que permetien el desguàs
de les aigües pluvials. Aquest nivell s’ha interpretat com el
nivell d’ús o de circulació originals del Baluard. Just per sota
del nivell d’ús del Baluard es va identificar de forma puntual
un nivell de graves, que es va relacionar amb els treballs
d’anivellament del Baluard, mentre que a l’extrem nord-oest
del baluard s’hi va comprovar l’aflorament de la roca (terreny
natural).
Pel que fa a l’interior del passadís d’accés a la garita,
s’hi van extreure també les runes acumulades en època
contemporània. Per sota es va documentar una estructura
de maons disposats de costat, que s’iniciava just a l’entrada
del passadís i que resseguien de forma paral·lela el traçat del
mur perimetral oest de dit accés. L’interior es trobava reblert
per terres i fragments de maons. Interpretem que aquesta
senzilla estructura servia de mesura correctora realitzada amb
la finalitat d’evitar l’entrada d’aigües al corredor i a la garita,
donat que el pendent del nivell d’ús del baluard conduiria les
aigües en aquella direcció. L’existència d’una petita obertura
de desguàs a l’extrem final del corredor no impediria, sembla,
que l’aigua entrés a l’interior de la garita. Per aquest motiu,
a més de la construcció d’aquesta petita barrera de maons,
s’aixecaria també el nivell original de la garita.
Una vegada extret el sediment del corredor i de la garita es
va poder observar l’existència d’un antic paviment enllosat
que funcionaria amb el nivell d’ús original del baluard de
Santa Maria.
Respecte l’accés inferior al baluard, es trobava totalment
amortitzat al moment d’iniciar els treballs de seguiment
arqueològic. Aquest estava format per un cos de pedra
en forma de “L” situat a l’extrem nord-oest del baluard.
A l’interior s’hi documentaren unes escales de pedra, un
portal d’ingrés i un corredor estret cobert per grans lloses
disposades planes. A nivell estratigràfic un sol nivell de runes
amortitzava les esmentades estructures contemporàniament
a la resta del baluard.
Baluard de Sant Vicenç
El baluard de Sant Vicenç és una obra defensiva de planta
pentagonal, amb les directrius adaptades a la topografia de
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la plataforma que el sustenta. Està situat a l’angle sud-est
del conjunt fortificat. La planta pentagonal disposa de dues
cares de 16 m de llargària i dues de 36 m. El cinquè costat
no existeix i el conforma la línia que uniria el baluard amb
la seva corona. Aquest tram té una llargària de 18 m. Per
ambdós costats, el baluard resta unit a llenços de muralla.
L’alçària és variable en funció del punt del terreny on es
recolza. Els flancs estan construïts amb inclinació a partir
de la seva base i fins al seu coronament, on s’hi emplacen
les troneres. El coronament és construït amb una filada de
pedra, motllurada en voladís. El gruix dels seus murs pot
arribar a 4 m.

Figura 8. Vista del baluard de Sant Vicenç.

Disposa de troneres de diferents formes i molt irregulars,
amb un total de vuit, d’una alçària aproximada d’1,8 m i
situades a dos nivells. Estan construïdes amb pedra i amb
els laterals i els coronaments de maó ceràmic massís. Els
emmerletats de les troneres, molt malmesos, tenen els seus
murs perimetrals de pedra i rebliment interior amb terra. En
l’angle d’unió dels dos flancs extrems, s’hi emplaça una garita,
de planta circular, incorporada a l’interior dels murs. Està
construïda amb maó ceràmic massís de secció arrodonida.
Disposa d’una cornisa, també de peces de ceràmica de secció
circular. La coberta, a manera de cúpula, està construïda amb
maó col·locat a sardinell i una xapa de morter per l’exterior fa
de protecció. L’accés es produeix des del baluard, encara que
amb pendent perquè està situada a un nivell inferior. Disposa
de tres petites obertures.
La intervenció arqueològica al baluard de Sant Vicenç
La intervenció arqueològica al baluard de Sant Vicenç del
castell de Cardona va comportar la retirada de les runes
sobreposades en l’esplanada del baluard, fins a identificar els
nivells de circulació originals de l’element. Es va recuperar
l’estructura inicial i també els drenatges originals del baluard.
Tot el baluard estava cobert per un nivell de terres i runes
d’entre 25 i 70 cm de potència, segons les zones.
Per sota de l’estratigrafia de formació contemporània, que
amortitzava el nivell d’ús del Baluard de Sant Vicenç, es va
identificar un mur conservat a nivell de fonamentació. Aquest
dividia longitudinalment el baluard de Sant Vicenç en dos
espais situats a diferents cotes. A l’extrem nord-oest del mur
esmentat es va documentar també una petita estructura de
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pedra de difícil interpretació. Tot i així, apuntem a nivell
d’hipòtesi que els murs que la conformen podrien haver
format part d’un dipòsit que probablement desaiguaria el
nivell superior del baluard de Sant Vicenç, al seu extrem
més septentrional. Hem de tenir en compte que una de
les obertures de desguàs localitzades es troba exactament
damunt d’aquesta estructura.
Al sector oriental del baluard, i a una fondària d’uns 70 cm
respecte la cota inicial, s’hi van localitzar vuit obertures de
desguàs, al subsòl del Baluard de Sant Vicenç. Aquestes es
caracteritzen per grans blocs de pedra rebuidada, de gruixos
entre els 16 i els 24 cm, en forma de “U”, que reposaven
damunt una estructura de maons de planta quadrada,
lligats amb morter de calç. Aquestes obertures es trobaven
construïdes arran dels murs perimetrals del baluard com a
estructures exteriors fora de la muralla, però connectades
amb aquesta. Aquest tipus de solució, si tenim en compte
els altres casos coneguts al mateix castell, on les obertures
travessen directament el mur, ens fa pensar en un possible
replanteig posterior de les cotes del baluard.
El mur longitudinal dividia antigament el baluard en dos
nivells diferenciats. El drenatge del sector occidental del
baluard s’aconseguia per mitjà d’unes obertures de desguàs
situades al llenç oest de la muralla, ja visibles abans de l’inici
dels rebaixos. Aquestes obertures es trobaven a una cota
superior respecte a les localitzades a la resta del baluard,
situades al sector oriental i documentades durant el procés
d’excavació.
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a la part superior. L’accés a l’interior es produeix des de
l’esplanada del baluard, a través d’una porta conformada per
brancals de maó massís, que sustenten una llinda de pedra
de geometria corba i la cornisa de coronament per la part
superior. Tres espitlleres de forma rectangular, practicades a
la fàbrica de maó i al cos superior, defineixen les obertures
defensives. La coberta és una cúpula esfèrica de planta
circular i volta d’aresta, construïda amb fàbrica de maó massís
i revestida amb morter de calç per l’extradós i l’intradós.
La restauració arquitectònica de la garita va anar
acompanyada del seguiment arqueològic de tot el procés,
atesa la necessitat de procedir a desmuntatges d’elements
constructius que composaven l’element estudiat.
Durant la intervenció arqueològica es va localitzar un estrat
de terres, d’uns 2 cm de potència, fruit de la desfeta dels
arrebossats interiors que recobrien el mur perimetral de la
garita i la mateixa cúpula. Un cop exhaurit aquest estrat es
va localitzar el paviment original de la garita, format per
maons de 26 x 14 cm, lligats amb morter de calç i disposats
a trencajunt. Donat que, junt amb la meitat inferior de la
garita, el paviment també es trobava en molt bon estat de
conservació, es va donar per finalitzada l’excavació.

Garita del baluard de Sant Vicenç

Figura 10. Planta general del castell de Cardona amb els sectors,
intervinguts arqueològicament, marcats en vermell. A- Torre de la
Minyona, B- Capçalera de l’església, C- Casamata, D- Baluard de Sant
Vicenç, E- Baluard de Santa Maria.
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Figura 9. Garita del baluard de Sant Vicenç.

Es tracta d’un element de planta circular d’aproximadament
1 m de diàmetre interior, amb una alçada interior aproximada
de 2,75 m i exterior de 3 m. S’estructura a base de paret
de tancament de maó massís, alhora que coronada per una
cornisa estructurada amb tres fulls de rajol ceràmic, i situada
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resum de les intervencions
arqueològiques realitzades a la
ciutat de manresa (bages)
Arqueociència Serveis Culturals S.L.
Les intervencions arqueològiques al barri històric de Manresa
s’iniciaren l’any 1996 quan, en motiu de l’arranjament de la
plaça Sant Domènec, l’arqueòleg Eduard Sánchez dirigí
l’excavació de l’antiga església de Sant Pere Màrtir. Durant
la mateixa obra s’aprofità per fer la documentació del portal
homònim (Vila i Miquel, 2000). L’any 2000, també a través
d’ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, SL, es localitzà a
la Via Sant Ignasi un tram del clos murat de la ciutat, en una
intervenció amb caràcter d’urgència (Guàrdia, 2002).
L’any 2003, a causa de l’arranjament i canvi del ferm de la plaça
Major, Jordi Morera realitzà fins a 17 sondejos distribuïts
per tota la superfície. Un dels objectius de l’actuació era la
documentació d’un barri de cases que hi hauria hagut a la
plaça durant l’època medieval i moderna. Malauradament,
no es van poder localitzar aquestes traces urbanes i l’única
resta destacable que es documentà fou un mur al carrer del
Bisbe, datat en època baixmedieval i que s’interpretà com una
estructura de contenció de terres i delimitador de diversos
espais a diferent cota (Morera, 2003).
En el marc de la remodelació de la plaça Valldaura l’any 2005,
l’arqueòloga Ainhoa Pancorbo també va realitzar una sèrie de
sondejos previs a l’obra. Tot i haver-hi grans expectatives en la
documentació de la muralla i del portal que hi hauria hagut,
els resultats van ser del tot negatius, identificant diferents
estructures de la Guerra Civil (Pancorbo, 2005).
Entre el mes de juny de 2006 i el mes d’abril de 2007,
aquesta mateixa empresa va dur a terme diferents campanyes
d’intervenció arqueològica al solar del carrer Arbonés 29-43,
a causa de la construcció del nou edifici judicial en aquell
espai. Els treballs van ser promoguts pel consistori manresà i
dirigits pels arqueòlegs Jordi Morera i Oriol Achón. Aquesta
actuació va permetre l’excavació sistemàtica i extensiva de
bona part del solar, possibilitant la documentació d’uns 80 m
lineals de la muralla del segle XIV, i l’evolució de l’ocupació
urbanística des del segle XIII fins al XX (Morera i Achón,
2007).
L’actuació al carrer Arbonés fou completada el mes d’abril
de l’any següent, moment en què l’empresa FORUM, SA
encarregà un estudi historioarqueològic als edificis 23 a 27. Els
resultats concloïen que les tres finques en realitat consistien
en 5 finques amb un origen baixmedieval (Morera, 2009b).
Durant els mesos de febrer i març de 2007, l’arqueòleg
Xavier Geis va realitzar fins a 22 cales de sondeig al carrer
del Balç, en el marc de la recuperació de l’emblemàtic vial per
a usos sòcioculturals. Es van documentar restes de paviments
del segle XVII i alguns basaments de murs de cronologia
baixmedieval (Geis, 2007).
Val a dir que tant en el cas de la intervenció del carrer
Arbonés com en el del carrer del Balç, es van realitzar, de
forma paral·lela, sengles estudis documentals a càrrec de
la historiadora Raquel Valdenebro. Aquests estudis es van
centrar en l’evolució del microurbanisme de cada vial, des
d’època altmedieval fins el present, esdevenint treballs de
referència a Manresa (Valdenebro, 2007).

Figures 1 i 2. Vista aèria de les restes documentades al C/ Arbonés, i
vista de detall d’una de les cales realitzades al C/ del Balç.

El mes de març de 2007, arran de les obres d’arranjament del
ferm de la plaça de Sant Ignasi, es va realitzar una intervenció
arqueològica de caràcter preventiu a l’inici del carrer Santa
Llúcia. Aquests treballs, dirigits per l’arqueòleg Òscar Trullàs,
van documentar restes que podrien correspondre a l’antic
portal de Santa Llúcia i al tram de muralla que per allà
discorria dels segles XII - XIV (Trullàs, 2007).
Durant el mes de maig del mateix any, les arqueòlogues Roser
Arcos i Cristina Belmonte realitzaren un estudi arqueològic
a la Torre de Sobrerroca, a causa d’unes obres de millora de
l’entorn i de recuperació de l’edifici per part del consistori.
Aquesta intervenció confirmà la cronologia medieval de la
construcció (Arcos, 2007).
Entre els mesos de maig i juny de 2008, l’arqueòloga
Goretti Vila realitzà el seguiment arqueològic de les obres
de repavimentació del ferm de la plaça Gispert. En aquella
actuació s’observà una antiga illa de cases al bell mig de la
plaça, on alguns dels seus fonaments podien correspondre a
una cronologia baixmedieval (Vila, 2008).
Finalment, entre el mes d’agost de 2008 i el febrer d’enguany,
l’arqueòleg Jordi Morera realitzà el seguiment arqueològic de
les obres de reurbanització del carrer Alfons XII, promogudes
també pel consistori. En aquesta actuació s’ha pogut provar que
el carrer Alfons XII tenia una traça molt recent. Així, existia
una finca al cap del carrer, tancant la plana de l’Om, i existia
continuïtat entre el carrer Talamanca i la plaça Llissach, i al
carrer Arbonés, documentant-se’n l’origen baixmedieval. A part,
es va localitzar tota una illa de cases entre els carrers Talamanca
i Arbonés, d’època medieval, i amortitzats i anul·lats durant el
segle XV (Morera, 2009a).

165 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							

/ actes

Durant el mes de juliol de 2009, tingué lloc la intervenció
arqueològica a la plaça del Carme sota la direcció tècnica
de l’arqueòleg Jordi Guàrdia. En aquesta actuació, durant la
qual es realitzaren fins a sis cales, es documentaren algunes
estructures d’època moderna. (Guàrdia, 2009).
De manera gairebé simultània a l’excavació efectuada a la
plaça del Carme, a la plaça de Montserrat es feren diversos
sondejos amb el mateix resultat de la troballa d’algunes
estructures d’època moderna (Vila, 2009).

Figures 3 i 4. Vista aèria de les restes localitzades al C/ Santa Llúcia i
vista de la Torre de Sobrerroca.

Figures 7 i 8. Vista d’un dels sondejos realitzats a la Plaça del Carme
i vista d’un dels sondejos realitzats a la Plaça Montserrat.

Mentrestant, també es duia a terme el seguiment arqueològic
als carrers Muralla Sant Francesc i Muralla Sant Domènec
per part dels arqueòlegs Marc Piera, Jordi Morera i Oriol
Achón. En aquest tram, s’hi localitzaren les restes de dues
torres que conformaven el portal de Valldaura o d’Urgell, així
com les restes de tres bestorres
quadrangulars
ubicades entre portal i portal. (Piera, 2009. En preparació).
Igualment, es documentà un paviment de lloses i un mur
de contenció, datats del segle XVII (Achón, 2009. En
preparació).
Durant el mes de desembre de 2009, l’arqueòleg Jordi Morera
realitzà la intervenció arqueològica a la plaça de la Reforma.
Aquesta actuació va permetre documentar 38 metres lineals
del traçat de la muralla medieval, des del carrer de les Piques
fins al carrer d’Alfons XII, amb una part de muralla ja
observable en superfície al punt d’accés al carrer dels Llops
(Morera, 2010).
Figures 5 i 6. Vista aèria de les restes documentades a Plaça Gispert
i vista de les estructures documentades al C/Alfons XII.
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LA MURALLA MEDIEVAL DE MANRESA.
DARRERES INTERVENCIONS
ARQUEOLÒGIQUES
Arqueociència Serveis Culturals S.L.
INTRODUCCIÓ
Amb el present article s’exposen els treballs realitzats i
les conclusions que es deriven de les darreres actuacions
arqueològiques realitzades a les muralles de la ciutat
de Manresa entre els anys 2007 i 2009. Concretament,
corresponen a la intervenció realitzada al portal de Santa
Llúcia el mes de març de 2007; a la intervenció realitzada
al portal de les Piques el mes de desembre de 2009; a la
intervenció arqueològica realitzada al solar del carrer
Arbonés 29-43 entre gener i abril de 2007; i a la intervenció
efectuada en el marc del seguiment arqueològic de les obres
dels carrers Muralla Sant Francesc i Muralla Sant Domènec,
entre abril i setembre de 2009. Totes aquestes actuacions foren
executades i realitzades per l’empresa ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, SL.

Figura 1. Plànol del nucli antic de la ciutat de Manresa on hi apareixen
indicades les darreres actuacions a muralla: 1. carrer Muralla Sant
Francesc i Muralla Sant Domènec; 2. carrer Arbonés 29-43; 3. plaça
de la Reforma; 4. plaça Sant Ignasi.

Context històric
Els recents estudis històrics i arqueològics han demostrat
que Manresa comptà amb tres importants circuits murats,
que es corresponen a tres períodes molt definits de la seva
evolució urbana.
El primer circuit de muralles que es coneix es troba
relacionat amb els orígens de la ciutat de Manresa entre els
segles IX i X, sobre les restes de l’antiga fortificació ibèrica,
al turó del Puig Cardener. El segon circuit s’hauria aixecat a
començaments del segle XII, destinat a protegir la població,
el mercat i l’arrencada dels camins. El tercer circuit de
muralles, fou aixecat entre el 1362 i el 1380, i responia a
un nou concepte urbanístic, protegint l’expansió urbana que
s’estava produint entre l’església de Sant Miquel, el convent
de Sant Domènec, el torrent de predicadors i el cingle del
carrer Arbonés.
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Posteriorment, es té constància de nombroses obres de caire
menor, freqüentment de reforç, amb motiu dels successius
conflictes bèl·lics esdevinguts en el decurs del temps,
principalment la Guerra dels Segadors, la de Successió, la
del Francès o les guerres carlines. A partir del 1877 es va
autoritzar l’enderrocament de les muralles per tal de permetre
el creixement urbanístic modern de Manresa.
Intervencions arqueològiques
La intervenció arqueològica al carrer Arbonés 29-43.
Les intervencions arqueològiques al jaciment del carrer
Arbonés 29-43 de Manresa es van realitzar entre el juny del
2006 i l’abril del 2007, i comptaren amb la direcció tècnica
dels arqueòlegs Jordi Morera Camprubí i Oriol Achón
Casas. L’actuació va venir motivada perquè l’Ajuntament de
Manresa, juntament amb el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, tenien el projecte de realitzar els
nous edificis dels jutjats de la ciutat. És un solar ubicat a la
part meridional del centre històric, just a sobre de la cinglera
del Cardener.
Amb aquesta intervenció es va poder fer l’estudi de 69,3
m de llenç de muralla, corresponent a la part afectada per
les noves construccions. De forma general s’advertien dos
tipus de paraments de muralla que corresponien a diferents
moments constructius. Un primer sòcol d’1-1.5 m d’alçada,
d’aspecte molt regular, i que es localitzava en 63 dels 69 m, i
un recreixement realitzat de forma més maldestre.
El pany de paret inferior era una construcció de 85-90 cm
d’amplada, realitzada amb un doble parament de blocs de
pedra escairats i treballats, i disposats formant filades ben
horitzontals. L’amplada de les filades podia variar entre els
15 i els 23 cm. El lligam entre blocs era realitzat amb un
morter de calç de color rosat, de gran duresa i consistència.
La rebla entre els paraments era a través de pedres de mides
diferents i el mateix morter de calç. Tot el parament hauria
estat arrebossat i allisat amb el morter de calç.
A partir de les ceràmiques recuperades dels diferents estrats
associats a l’estructura mural, podem afirmar que es tractava
d’un tram de muralla realitzat en època baixmedieval i
corresponent al tercer circuit murat. Així, els materials ens
portarien a un moment d’entre la segona meitat del segle
XIV o principis del segle XV, cronologia que concordaria
amb la datació de les fonts històriques.
Per sobre de l’estructura baixmedieval existia un recreixement
d’un metre de potència, aproximadament, realitzat en
èpoques més modernes. Aquest recreixement no es realitzà
en un únic moment, sinó que es va anar executant al llarg del
temps, a mesura que l’estructura ho requeria.
La construcció de la muralla també implicà la planificació
i execució d’un camí de ronda perimetral que voregés la
muralla. En aquest sentit es va constatar que l’aixecament de
l’estructura en aquell sector afectà directament la profunditat
de les cases, obligant-les a recular la façana posterior, per tal
de crear el camí de ronda. Ara bé, precisament per l’existència
d’habitatges abans de la construcció, el camí no va tenir unes
mesures regulars. Així, en el moment de retrocedir els murs
es van aprofitar parets mitgeres com a façanes posteriors,
pilars de reforç o, per defecte, es deixava la mínima distància
necessària per a poder passar una persona. Això provocà que
l’amplada del carrer anés variant constantment. A més a més,
l’orientació de la majoria de cases era lleugerament diferent a
l’orientació marcada per la muralla, la qual cosa provocà que
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els murs no fossin ben paral·lels. Aquest és un altre factor
que ajuda a entendre la irregularitat del camí de ronda, ja
que de forma general presentava una amplada d’entre 120
cm i els 5 m.
També es documentaren quatre llocs de drenatge del camí,
consistents en unes petites obertures que travessaven la
muralla, amb una amplada d’uns 15 cm i una alçada d’entre
35 i 50 cm. Es va constatar que la separació entre punts de
drenatge era de 5,8 m, model que s’aniria repetint al llarg
del camí de ronda per facilitar l’evacuació d’aigües. (Morera
i Achón, 2007).

Figura 3. Imatge aèria de la intervenció arqueològica a la plaça Sant
Ignasi.

Figura 2. Vista general de la intervenció al C/ Arbonés on s’observa
el tram de muralla.

La intervenció arqueològica a la plaça Sant Ignasi.
Aquesta intervenció arqueològica es realitzà al mes de
març de l’any 2007 sota la direcció tècnica de l’arqueòleg
Òscar Trullàs. Venia motivada per la remodelació de la
plaça que va promoure el consistori manresà, que coincidia
amb una recol·locació dels serveis que discorrien pel
subsòl. Aprofitant l’actuació, es van realitzar algunes cales
arqueològiques a l’inici del carrer de Santa Llúcia. Aquí,
segons la documentació històrica, hauria existit el portal de
Santa Llúcia, ja en el segle XII i remodelat el XIV, el qual
marcava l’inici del camí cap a Barcelona.
L’actuació va localitzar tot un seguit d’estructures
pertanyents a un edifici fabril de la segona meitat de segle
XIX. Tanmateix, alguna d’aquestes estructures reaprofitava
alguna estructura anterior. Consistia en un mur de prop d’un
metre d’amplada, realitzat amb un doble parament de blocs
de pedra escairats que formaven filades regulars. L’estructura
estava lligada amb un morter de calç de color rosat, el qual
era el mateix que es localitzà en totes les intervencions que
aquí presentem, i que és propi de la construcció del tercer
circuit de muralles del segle XIV.
Conseqüentment, i a falta d’una estratigrafia més clara,
s’evidenciava una construcció realitzada en l’època
baixmedieval. Tanmateix, i d’acord amb les notícies de les
fonts històriques, era possible que es tractés d’un tram de
muralla del segle XII, refet i remodelat durant el segle XIV
(Trullàs, 2007).

El seguiment arqueològic a la Muralla Sant Domènec i Sant
Francesc.
El seguiment arqueològic de les obres efectuades en aquests
dos carrers es va realitzar entre l’abril i el setembre del 2009
sota la direcció tècnica dels arqueòlegs Marc Piera, Jordi
Morera i Oriol Achón (en sis campanyes successives). El
control arqueològic va venir motivat pel fet que l’ajuntament
va començar l’obra de col·locació d’un gran col·lector
d’aigües residuals al subsòl del vial. Els dos carrers estan
concatenats i se situen al límit ponentí del centre històric
manresà, i prenen el seu nom precisament de la presència
del tancament murat que hi existia fins el 1877. Tot i que
actualment no és visible en cap tram, era molt probable que
les obres afectessin a part de la muralla amagada al subsòl o
a alguna de les estructures vinculades a l’entramat defensiu:
torres, bestorres, fossat, etc.
Les diferents intervencions van poder documentar alguns
dels elements subsidiaris de la muralla que es construïren a
la zona ponentina del cinturó defensiu. Curiosament, però,
no fou possible localitzar la traçada de la muralla pròpiament
dita, ja que o bé restava amagada sota les edificacions actuals,
o bé havia desaparegut totalment.
En total es van identificar tres torres (corresponents a dos
portals) i tres bestorres ubicades en el llenç de muralla1, dos
portals amb els seus camins d’accés, el fossat i un pontarró que
en permetia el seu pas elevat. Tots els elements corresponien
al tercer circuit murat, efectuat en l’últim terç de segle XIV.
Pel que fa a les torres, corresponien a les del Portal d’Urgell
o de Valldaura (Torre 3 i 4) i al Portal de Lleida o de Sant
Francesc (Torre 2). Ambdós haurien comptat amb dues
torres de control del pas a banda i banda, però en el cas del
segon portal tan sols se’n documentà una. Només en una
ocasió es documentà la planta sencera (Torre 4). Es tractava
d’una construcció quadrangular, de 5,1 m d’amplada externa,
realitzada amb blocs de pedra escairats, disposats formant
filades, i amb un lligam d’argamassa de tonalitat rosada.
L’amplada dels gruixos era de 95-100 cm. De les altres dues
torres no se’n va poder documentar cap tram sencer de mur,
ni tampoc el seu gruix. Tanmateix, les parts identificades
presentaven les mateixes característiques tipològiques i cal
pensar que devien mantenir també una planta quadrangular.
1 La nomenclatura de la intervenció no diferencià entre torres i bestorres, i
van ser anomenades, indistintament, Torre 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
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Amb les bestorres es documentà un mateix patró constructiu.
Eren formades per tres murs solidaris entre si i lligats
ortogonalment. Amb una disposició en planta de tipus
quadrangular, presentaven unes llargades d’uns 4,5 m i una
amplada homogènia de 95-100 cm. Tenint en compte que
totes les filades tenien les mateixes característiques formals
i tipològiques, amb un mateix morter de calç per totes
aquestes, considerem que les filades superiors poden tractarse d’una primera reforma de la torre, ocorreguda en una fase
molt primerenca.
A nivell de fonaments, les bestorres descansaven a sobre del
ferm rocós, en una plataforma horitzontalitzada. Tanmateix,
per la part on es lligarien amb la muralla (la qual en cap tram
es va localitzar) s’adossaven als diferents estrats geològics
existents per sobre la roca, bàsicament graves i tapàs. Per
tant, s’evidenciava que la muralla s’hauria situat a unes cotes
molt superiors, aprofitant un fort salt en el terreny, mentre
que el conjunt de torres i bestorres, fonamentaria a la part
més baixa.
És de destacar que en tots els casos la distància entre torres
i/o bestorres era de 35 o de 70 m, la qual cosa implica que
en l’execució del circuit baixmedieval (almenys en el tram
de ponent) es va partir d’una planificació prèvia amb uns
paràmetres modulars.
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estructura perpendicular a l’eix del portal, de les mateixes
característiques tipològiques que la muralla i les torres.
Presentava tres metres de llargada i una banqueta solidària.
Estava situada just on començava el fossat, al seu límit.
Pensem que aquesta estructura podria formar part d’una base
o estrep de contenció d’una volta, de la qual no en queda més
evidència que la banqueta o imposta des d’on arrencaria la
volta. Per tant, podria tractar-se del fonament d’un pontarró
que existiria just a l’exterior del portal (documentat en les
fonts històriques), i que permetria el pas elevat del fossat.
L’excavació mostrà que l’estructura s’enderrocà a mitjans de
segle XV. El terraplè generat s’aprofità com a base per a un
camí que permetria la sortida del portal i el pas per sobre del
fossat. Aquest camí era d’uns dos metres d’amplada, mesures
que coincidien amb la nova obertura que es realitzà al portal
a mitjans de segle XV (Piera, Morera, 2009).
La intervenció arqueològica a la plaça de la Reforma.
Aquesta actuació va venir motivada pel fet que el consistori
manresà n’estava executant l’arranjament i la reurbanització,
la qual cosa havia de comportar moviments importants del
subsòl. Fou realitzada durant el mes de desembre del 2009 i
la direcció tècnica anà a càrrec de l’arqueòleg Jordi Morera.
La intervenció documentà uns 26 m lineals de muralla, amb
una orientació E-O, i correspondria a la continuació de la
documentada al carrer Arbonés. Per tant, seria un dels trams
de tancament del segle XIV per la part de migjorn. Amb
un gruix de 95-105 cm, era realitzada amb un doble full de
blocs de pedra, escantonats i treballats, disposats formant
filades regulars d’amplada variable i lligats amb morter de
calç rosat. El mur s’adaptava a la topografia, situant-se just al
límit de la codina, allà on començava el balç.

Figura 4. Vista d’una de les bestorres localitzades a la Muralla Sant
Francesc.

Pel que fa als portals, es localitzà el de Sant Francesc (o
de Lleida) i el de Valldaura (o d’Urgell). Del primer cas ja
n’hem dit que tan sols s’identificà una de les dues torres que
el delimitaven. Es va poder excavar i documentar una vintena
de metres d’un vial empedrat d’accés, de 7 m d’amplada. Era
realitzat amb blocs de pedres de mides diferents, col·locats
horitzontalment. Se’n va poder datar la construcció cap a
finals de segle XVI o a principis de segle XVII (Achón,
2009).
El segon portal ja oferí molta més documentació. Presentava
una amplada de 6 m, i a mitjans de segle XV va patir una
remodelació amb la qual es realitzaren una sèrie d’estructures,
creant-se una segona porta a la línia més avançada de les
torres, de només dos metres d’amplada. Per la part exterior es
va identificar la línia de fossat a uns tres metres de les torres.
Just a l’exterior del portal s’identificà una primera
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Figura 5. Vista aèria de la intervenció a la plaça de la Reforma.
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L’excavació també possibilità la documentació del portal de
les Piques2. Estava pavimentat amb un empedrat, similar al
documentat al portal de Sant Francesc pel que fa a tipologia
i cronologia. La gran diferència amb els altres portals
documentats és que no s’observaren torres flanquejant el
portal. En tots els portals de la ciutat que corresponen al
segle XIV es repeteix un model on a banda i banda existeix
una torre quadrangular de defensa (succeeix
a set dels
vuit portals). Semblaria que l’única excepció s’esdevindria al
portal de les Piques.
També fou possible documentar el camí de ronda, consistent
en un nivell de terres compactades a la superfície, que
horitzontalitzen un terreny irregular, i que en aquell punt
estigué en ús fins el segle XIX. El camí estava relacionat
amb un canal de desguàs, de les mateixes dimensions que els
identificats a la intervenció del carrer Arbonés.
Conclusions
Les recents intervencions realitzades a la ciutat de Manresa
han permès tindre un millor coneixement del circuit de
muralles baixmedieval de la ciutat. En aquest sentit, no
només s’han aportat noves dades respecte l’estructura
mural, sinó també del sistema defensiu en general i d’alguns
elements subsidiaris o relacionats amb el clos, com el camí
de ronda.
Després d’aquestes intervencions, es pot advertir que les
muralles del segle XIV responen a una construcció homogènia
que seguí un únic patró constructiu, tant pel que fa als murs de
nova planta, com als murs més antics que s’havien de reparar.
És una estructura d’uns 90-100 cm, realitzada amb un doble
full de blocs de pedra paral·lelepípedes, col·locats formant
filades regulars amb uns gruixos d’entre 18 i 25 cm. L’interior
dels paraments és reblert amb pedres i esquerdills. Tot plegat
queda relligat amb una argamassa de tonalitat rosada que
li atorga una molt fàcil identificació. L’estructura hauria
estat arrebossada amb morter de calç en els dos paraments.
Aquesta tipologia no només es dóna al clos pròpiament dit,
sinó també a les torres. Val a dir que la pràctica arqueològica
ha confirmat la cronologia de construcció que es desprenia de
les fonts històriques, ja que la datació dels estrats formatius
que es relacionaven amb la muralla mostraven un material
arqueològic situable a la segona meitat de segle XIV.
Aquest nou circuit de muralles va ser prèviament planificat,
intentant resseguir un volum regular i modular. D’aquesta
manera, es van mantenir (potser ampliar o refer) quatre dels
antics portals d’entrada i sortida de la ciutat (de Galceran
Andreu, de Santa Llúcia, de Sobrerroca i del Carme), i se’n
realitzaren quatre de nous: el de Sant Domènec, de Valldaura
(o d’Urgell), de Sant Francesc (o de Lleida) i el de les Piques.
Aquestes noves entrades quedaven definides amb una obertura
d’uns 6 m d’amplada, la qual estava flanquejada per dues
torres simètriques a banda i banda. Eren unes construccions
quadrangulars, d’uns 5 m de costat, que sobresortien de la
línia de muralla. L’excepció seria el portal de les Piques, on
sembla que no s’hi feren torres. A la resta de portals de la
ciutat, ja sigui a través de la pràctica arqueològica, o per la
seva visualització en la xarxa urbana actual, s’ha observat
2 Aquest portal ja existia en el segon circuit de muralles del segle XII. Ara
bé, el documentat durant la intervenció és, indubtablement, realitzat de nova
planta. Desconeixem on se situava l’antic portal ni què succeí amb aquell a
partir de la construcció del nou.
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la presència de les torres fortificant les entrades3. Pensem
que una explicació d’aquesta excepcionalitat podria ser la
topografia del terreny. Així, a la zona de les Piques, existeix
un balç d’uns 10 m de desnivell, la qual cosa ja de per si
dificulta l’accés enormement i, per tant, potser es considerà
que no era necessària la fortificació del portal. A la resta de
portals, el barranc entre l’interior i l’exterior de les muralles
no és tan accentuat, amb la qual cosa resultà indispensable la
construcció de les torres, per defensar-los.
A part de les torres dels portals, també es construïren tot
un seguit de bestorres als trams de muralla entre portals.
Aquestes bestorres, de tipologia parella i molt similars a
les torres, quedaven lligades a la muralla, sobresortint cap
a l’exterior. Segurament van ser situades seguint criteris
modulars, però també topogràfics. D’aquesta manera, a la
zona més ponentina del circuit hem pogut observar que la
distància entre bestorres (o entre torre i bestorre) és de 35
m, fet que també es podria repetir per la part del tancament
septentrional. Tanmateix, a la traçada de muralla meridional,
estudiada en les intervencions de la plaça de la Reforma i
el carrer Arbonés, no hi existeix cap bestorre. Pensem que
aquesta absència pot tenir la mateixa explicació que en el
cas del portal de les Piques. El fort desnivell existent entre a
dalt i a baix del balç, de fins a 15 m en algun cas, ja actuaria
de barrera natural per a possibles atacs. Als altres trams de
muralla, amb una topografia més suau, es deurien planificar
la construcció de bestorres que ajudessin a la fortificació de
les muralles.
La línia d’aquest nou clos se situà seguint la topografia
existent i adaptant-s’hi per tal d’augmentar-ne l’eficàcia.
Així, a la zona meridional es col·locà al límit de la codina,
mentre que a la part ponentina ho féu en un petit salt del
terreny. A nivell intern, a banda que el clos murat modificà
enormement les estructures domèstiques preexistents, es va
realitzar un camí de ronda que vorejava tot el circuit. Era
un vial amb una amplada variable, d’entre 1 i 4 m, realitzat
amb un nivell de terres netes i compactades a la superfície,
el qual regularitzava el terreny anterior. El camí presentava
uns canals de desguàs situats travessant la muralla, els quals
s’ubicaven a una distància equidistant de 5,8 m.
Conjuntament a la línia de muralles i torres, es va executar
un fossat, paral·lel a línia del clos, que s’hi separava uns
8 m. Pensem que aquest fossat tan sols existia als límits
septentrional i ponentí, ja que als altres sectors, la ciutat
ja restava delimitada pel barranc del riu Cardener (sud) i
pel torrent de Sant Ignasi (est). El fossat tenia una secció
en “V”, i presentava un mínim de 5 m d’amplada i 3 m de
fondària. Just a l’exterior dels portals existien uns passos
elevats del fossat. L’únic que hem documentat és al portal de
Valldaura, on es va veure l’existència d’un petit pontarró, amb
les mateixes característiques constructives que les muralles.
Aquest pont fou enderrocat a mitjans del segle XV, essent
substituït per un terraplè en el qual s’hi feu un camí a la
part superior. En aquest mateix moment s’aprofità per fer
reformes al portal, creant una nova porta amb una amplada
de només 2 m. De totes maneres desconeixem què succeí a la
resta de portals. És probable que a partir d’aquella centúria
totes les sortides de la ciutat on hi havia un fossat extern ja
presentessin un terraplè, de tal manera que existís un camí
3 Una altra excepció podria ser el portal de Galceran Andreu, el qual presenta
les mateixes característiques que el de les Piques. Tanmateix, mai s’hi ha
realitzat cap intervenció arqueològica.
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lineal i continu. Aquest camí, fou pavimentat i empedrat en
molts dels portals a finals del segle XVI o a principis del
segle XVII.

EL SOT DE LA TOMBA DE CAN PARÉS
(MOIÀ, EL BAGES)
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SITUACIÓ
El jaciment del Sot de la Tomba de Can Parés es troba
situat al terme municipal de Moià, a la comarca del Bages,
s’ubica als afores del nucli urbà de Moià, a uns 2,5 km de
distància en direcció a llevant, en una zona ocupada per
petites explotacions agrícoles i ramaderes anomenada com
a Parés. S’hi arriba seguint la carretera que va de Moià a
Vic. A uns 2 km es trenca per un camí que queda a mà
dreta i es segueix tot recte durant uns 300 m fins arribar
a un pla on es troba el jaciment. Aquest fou descobert i
excavat l’any 1957 per Joan Surroca i Ricard Batista.
MOTIU DE LA INTERVENCIÓ
El Servei d’Arqueologia i Paleontologia promogué
la realització de dues intervencions arqueològiques
d’urgència, una al gener i l’altra al maig de 2010, amb motiu
de l’alt grau d’erosió i degradació que patia el jaciment, i
amb el conseqüent risc d’enderrocament del conjunt, ja
que un dels ortòstats havia caigut. La primera intervenció
es basà en diferents sondeigs per tal d’avaluar el grau de
conservació de l’element, mentre que la segona es centrà
en l’excavació complerta per tal de recuperar-ne tota la
informació de cara a una futura restauració. Els treballs
els ha dut a terme l’empresa ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals, SL sota la direcció tècnica de l’arqueòleg Marc
Piera i Teixidó, amb la col·laboració del Museu Municipal
de Moià i amb l’autorització del senyor Cristòbal Moral,
propietari de la finca.
L’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA
Durant la primera intervenció es realitzà la documentació
planimètrica del conjunt i cinc sondeigs per tal de
determinar l’estat de conservació, llurs elements formals i
les característiques tècniques de construcció.
Sondeig 1
Un primer sondeig, de 1,2 m d’ample per 2 m de llarg,
es realitzà a l’exterior de la cambra, al costat de l’ortòstat
lateral meridional del megàlit. Primer, s’extragué la capa
vegetal quedant al descobert la roca, encara que just al
costat de la cambra s’observà l’existència d’un nivell (UE
24) format per argila i pedres de mida petita i mitjana que
ha proporcionat una dent humana, un petit fragment d’os
i tres fragments de ceràmica a mà. Concretament, es tracta de les restes del túmul que només se n’hauria conservat
un tram d’1 metre de longitud per 10 cm de gruix i que
suposadament hauria d’estar adossat a l’ortòstat meridional caigut.
Just a tocar de la llosa caiguda del lateral es descobrí una
fossa on es trobaria encaixada la llosa abans de caure. Al
seu interior, s’hi localitzà un estrat d’argila fina (UE 25),
que proporcionà 3 fragments petits de ferro ben oxidats
i un de vidre.

actes / 						
Sondeig 2
Es realitzà un sondeig d’iguals dimensions a l’anterior
també a l’exterior de la cambra, a tocar de l’ortòstat lateral
septentrional. S’extragué la capa vegetal (UE 22) tot
recuperant un minúscul fragment de sílex (menys 1 cm de
diàmetre). A sota s’hi localitzà la roca, tret d’una petita zona
al costat de la llosa lateral en què aparegué part del túmul
(UE 27) (80 cm de longitud i 30 de gruix) i d’un conjunt
de petites lloses clavades que falquen l’ortòstat i que formen
part del mateix túmul. Es recuperà un fragment de ceràmica
a mà corresponent a un arrencament de nansa.
Sondeig 3
S’obrí una rasa de sondeig d’entre 1 i 2 m d’ample i 4 metres
de llarg a llevant de la llosa de capçalera. Sota la capa vegetal
aflorà la roca geològica i el túmul (UE 26). Aquest darrer,
format per argila amb pedres petites i mitjanes, es localitzà
en una longitud de 3,2 m de radi, assolint els 30 cm de gruix
a la part central, encara que al costat de la llosa de capçalera
el gruix arriba fins els 50 cm, ja que s’hi detectà la presència
de lloses de pedra clavades a manera de falca. Dins el túmul
es recuperà en posició in situ 8 petits fragments de ceràmica
a mà i una dena discoïdal mentre que el garbellat de la terra
proporcionà 5 fragments més de ceràmica a mà, dues restes
de sílex i dos fòssils.
Sondeig 4
S’obrí una rasa, de 1,8 m d’ample per 2,4 m de llarg, situada
a l’exterior de l’entrada de la cambra. Una vegada extreta la
capa vegetal s’hi localitzà un nivell (UE 29) format per argila
i grava, que s’estenia també per l’interior de la cambra. Es
recuperà una dent humana en posició in situ i el garbellat de
la terra proporcionà dues dents humanes més, un fragment
de sílex, un fragment de ceràmica vidrada, un d’oxidada a
torn i un altre a mà, 3 ossos i 4 fòssils. La formació d’aquest
nivell s’ha de situar en època moderna i contemporània,
probablement arran de l’excavació arqueològica de l’any
1957.
Sondeig 5
S’excavà l’espai intern de la cambra. Durant l’extracció de la
capa vegetal es localitzà un fragment de ceràmica i una dent
humana. A continuació aparegué un estrat d’argila i grava
(UE 30), també localitzat en l’anterior sondeig (UE 29), que
ha proporcionat una nansa de ceràmica vidrada, dos fòssils i
una dent humana. A sota s’hi localitzà una petita fossa (UE
32), de planta circular i d’uns 20 cm de diàmetre, excavada
a la roca i reblerta per un nivell d’argila homogènia de gra fi
(UE 31), que proporcionà una dent humana i un fòssil. Es
tracta d’un forat que entraria dins la morfologia dels forats
de pal, encara que no es pot determinar si es tracta d’una
estructura coetània al megàlit o bé realitzada en un moment
posterior.
La segona intervenció consistí en l’excavació de tot l’entorn
immediat del megàlit, unint els distints sondeigs realitzats
en la primera intervenció i exhaurint tot el sediment arqueològic del jaciment, a excepció del sediment de sota de l’ortòstat caigut i dels sistemes de falca dels ortòstats, la conservació dels quals s’ha considerat convenient per la integritat
del conjunt.
Aquesta segona intervenció confirmà l’òptima conservació
del túmul al costat de la llosa de capçalera, assolint una lon-
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gitud de 3,2 m de radi però a la vegada també certificà la
deficient conservació del túmul a les altres zones del voltant de la cambra. Probablement, els treballs agrícoles han
fet desaparèixer completament el túmul a la part de l’entrada
mentre que als laterals el túmul es conserva únicament a escassos centímetres de les lloses laterals.
ORTÒSTATS I LLOSES
Pel que fa a les lloses documentades, cal dir que només la llosa
del lateral septentrional (B) i la de capçalera (A) es troben en
posició in situ. Tanmateix, de la llosa lateral meridional (C)
caiguda se’n coneix la posició, ja que el seu encaix es troba
ben documentat (UE 25). La resta de lloses (D, E, F, F, H,
I) es troben fora de la seva posició original. També es troben
in situ petites lloses dins el túmul, que falquen per l’exterior
els ortòstats A i B de la cambra (aquestes lloses no han estat
extretes i es mantenen tal i com s’han trobat).
Llosa de capçalera (A) fa 125 cm de llarg, 70 cm d’ample
i 20 cm de gruix màxim. A l’extrem meridional conserva
evidències d’un possible encaix de subjecció per al seu
transport o manipulació. Es tracta d’una obertura feta a la
roca amb dues petites canals en forma de “V” que a mesura
que profunditzen en la roca es van tancant.
Llosa lateral septentrional (B) fa 168 cm de llarg, 75 cm
d’ample i 25 cm de gruix màxim. Presenta un encaix en
forma d’anella. Es tracta d’un forat a la roca (8x10 cm) que
permetria subjectar la llosa per al seu transport o manipulació.
Llosa lateral meridional (C) fa 130 cm de llarg, 78 cm d’ample
i 20 cm de gruix màxim. Presenta tres acanalats circulars dels
quals no es pot determinar si són fets en època antiga o bé
recents. Els fragments de llosa (E i F) corresponen a parts
trencades de la llosa C.
Les lloses exteriors fora de la seva posició original fan les
següents mesures:
La llosa (D) fa 50 cm de llarg, 35 cm d’ample i 10 cm de gruix.
La llosa (E) fa 30 cm de llarg, 30 cm d’ample i 11 cm de gruix.
La llosa (F) fa 66 cm de llarg, 55 cm d’ample i 12 cm de gruix.
La llosa (G) fa 66 cm de llarg, 62 cm d’ample i 14 cm de gruix.
La llosa (H) fa 38 cm de llarg, 30 cm d’ample i 10 cm de
gruix.
La llosa (I) fa 47 cm de llarg, 30 cm d’ample i 16 cm de gruix.
Es tracta d’una llosa que falca l’ortòstat B.
HIPÒTESIS DE FUNCIONAMENT
En base a la present intervenció arqueològica es pot realitzar
una primera hipòtesi sobre la construcció i funcionament del
megàlit.
1. col·locació de la llosa lateral septentrional.
2. col·locació de la llosa de capçalera que es recolza amb
l’anterior.
3. es falquen per l’exterior les dues lloses mitjançant petites
lloses clavades, de manera que la llosa lateral i la de capçalera
s’inclinen lleugerament cap a l’interior de la cambra.
4. col·locació de la llosa lateral meridional. Aquesta es
recolza amb la de capçalera. No es falca però sí que se li
adossa el túmul.
5. es construeix el túmul i es fa una rampa al costat de la
pedra de capçalera.
6. col·locació de la llosa de coberta.
7. inhumació, col·locació de la llosa porta i finalització del
túmul.
8. reutilització successiva de la cambra.
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CONCLUSIONS
Aquestes intervencions han representat una significativa
aportació al coneixement del jaciment, sobretot pel que fa
al sistema constructiu d’aquest tipus d’estructura funerària.
Es tracta d’un dolmen simple que es pot classificar com a
cambra simple o gran caixa megalítica orientat d’est a oest
amb l’entrada a l’oest. La cambra de planta rectangular és
formada per dos ortòstats laterals i una llosa de capçalera. La
llosa septentrional i la de capçalera són falcades per l’exterior
per petites lloses clavades. S’ha evidenciat la presència de
túmul, format per argila i pedres de mida petita i mitjana,
que conserva fins a 3,2 m de longitud (de radi) al costat de
llevant.
No s’ha pogut definir el sistema de tancament de la cambra
ni tampoc s’ha localitzat la llosa de coberta. Tot apunta,
però, que l’accés a la cambra es realitzaria per una escletxa
que hauria d’estar situada entre la llosa de coberta i la llosa
central o la del darrera. Aquest sistema sembla que obligaria
a sepultar els cossos després d’una descarnació prèvia, amb
la qual cosa el dolmen seria realment una ossera col·lectiva
de ritus secundari.
Els materials arqueològics recuperats no permeten realitzar
una atribució crono-cultural precisa, encara que és evident
que pertanyen al període de la prehistòria recent. Tanmateix,
la tipologia d’aquest megàlit permet suggerir-ne la ubicació
dins una forquilla cronològica que aniria del neolític final a
l’edat del bronze.
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES AL
MUNICIPI DE SÚRIA (SÚRIA, BAGES)
Entre els anys 2004 i 2010, l’Ajuntament de Súria ha
impulsat diverses intervencions arqueològiques destinades a la
recuperació del patrimoni cultural del municipi. Les actuacions
han afectat al mas de la Garrigosa i a dos elements del Puig de
Sant Pere: el mas Vilella Vella i l’església de Sant Pere del Puig.
El Puig de Sant Pere és un nucli medieval documentat l’any
1030 i compost per l’església, una torre i diversos masos d’època
medieval i moderna. D’aquest nucli s’ha intervingut al Mas
de la Vilella Vella i a l’església de Sant Pere del Puig. Aquesta
actuació té per objectiu la revitalització de la zona com a
conjunt arqueològic. Amb aquest projecte es pretén explicar la
creació d’un nucli d’hàbitat o assentament i posar-lo en relació
amb l’activitat productora de guix. A llarg termini, es pretén fer
visitable el jaciment i establir un itinerari turístic i cultural guiat
per la zona, que permeti explicar la creació i evolució de l’espai
objecte d’estudi.
D’altra banda, tant el nucli del Puig de Sant Pere com el mas de
la Garrigosa es volien incloure a l’itinerari Samuntà. L’itinerari,
d’àmbit local, transcorre per un camí de 9.5 km seguint la
vall formada per la riera d’Hortons. El recorregut incorpora
diversos trams de camins antics, una necròpolis medieval, una
balma sepulcral del calcolític, així com un molí del segle XVIII.
D’altra banda, les intervencions al mas de Vilella Vella i al mas
de la Garrigosa s’inclouen al projecte Reorganització de l’espai
a la Catalunya Central des dels ss. X al XVI. L’execució d’aquest
projecte ha comportat, també, intervencions en altres àrees
geogràfiques de la Catalunya central, com és el Collsacabra,
amb l’excavació del mas de Sa Palomera, a Tavertet. L’objectiu
principal del projecte és el d’interrelacionar espais geogràfics
diferents, que marquen economies distintes i diferents formes
de poblament i de construccions, adaptades a les necessitats de
cada indret.

MAS DE LA GARRIGOSA
Assumpta Serra, Mayte Rovira, Ramon Vancells
Arqueociència Serveis Culturals S.L
Situació geogràfica del jaciment
El mas de la Garrigosa s’ubica en una terrassa amb afloraments
de roca sobre la riba dreta de la riera d’Hortons, la qual transcorre
de nord a sud a una cinquantena de metres del mas, però a una
cota trenta metres inferior que aquest. Les seves coordenades
UTM són: X: 396047; Y: 4635467; i una altitud de 400 msnm.
La intervenció arqueològica
Els anys 2005 i 2006 l’Ajuntament de Súria va portar a terme
dues campanyes d’excavació arqueològica al mas medieval de
la Garrigosa, sota la direcció tècnica de l’arqueòloga Assumpta
Serra i Clota. En la primera campanya es va delimitar el
perímetre del mas i es va arribar als nivells de circulació de bona
part de les estances. En la intervenció de 2006 es va procedir a
l’excavació estratigràfica dels nivells arqueològics. L’any 2010,
sota la direcció tècnica de Mayte Rovira Sanz, de l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, SL, es van dur a terme
tasques de consolidació de les estructures aparegudes durant les
campanyes anteriors, destinades a l’adequació de l’estructura per
a les visites del públic.
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Els resultats
El conjunt d’actuacions han permès documentar l’existència
d’un mas de planta rectangular que aprofita la presència d’una
balma natural.
Segons la informació arqueològica obtinguda, la construcció del
mas data del segle XII. D’aquest moment inicial, únicament
s’ha pogut documentar la presència d’una paret que separa dos
sectors, així com una paret exterior que englobava un forn i una
petita obertura en una balma. Així doncs, el mas comprenia
dues o tres estances destinades a les persones i una altra, de
descoberta, destinada als animals.
Posteriorment, entre els segles XIII i XIV, el mas hauria
incorporat estructures i cossos annexos que n’haurien anat
ampliat la superfície. S’han documentat també altres reformes
que arriben fins al segle XVII.
Els treballs de consolidació executats l’any 2010 han consistit
en l’eliminació de la massa vegetal, la consolidació dels murs
del mas, el rebliment de la sitja, així com la implantació d’un
sistema d’evacuació d’aigües pluvials.

L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DEL PUIG
Assumpta Serra, Ainhoa Pancorbo, Cristina Belmonte
Arqueociència Serveis Culturals S.L
Situació geogràfica del jaciment
Sant Pere del Puig es troba en una plana a sud-est del nucli
de Súria, a la zona coneguda com les Guixeres, per l’existència
de nombrosos forns de guix. S’hi arriba abans d’entrar al nucli
des de Manresa, prenent, a mà dreta la carretera BP-4313 cap
a Balsareny fins arribar al barri dels Joncarets. Seguint per la
mateixa carretera, es gira de nou cap a la dreta per l’últim carrer
del barri, al final de les cases, agafant el camí de les Guixeres.
Al final d’aquest camí s’hi enfila una pista de terra a mà
esquerra, que cal seguir fins que es bifurca, agafant el trencall
de l’esquerra. A pocs metres, i degudament indicades, es troben
les restes del jaciment de Sant Pere del Puig. Les coordenades
UTM del jaciment són X: 398087; Y: 46328501; i una altitud
de 325 msnm.
L’excavació arqueològica
La intervenció arqueològica a l’església de Sant Pere es va iniciar
l’any 2006 i es van dur a terme sis campanyes d’excavacions
arqueològiques successives que s’han allargat fins l’any 2009.
Els treballs han estat promoguts pel consistori surienc i dirigits
sucessivament per les arqueòlogues Assumpta Serra, Ainhoa
Pancorbo i Cristina Belmonte. Han participat en la intervenció
un grup d’alumnes de l’IES Mig Món, i ha comptat amb la
col·laboració de l’estudiós local Albert Fàbrega i l’arqueòloga
Jenifer Montaño, així com d’altres voluntaris de la vila.
D’aquesta manera, l’origen del projecte és el vessant didàctic,
ja que els estudiants, a més de poder participar en els treballs
arqueològics, aprenen el funcionament de la metodologia
arqueològica actual i es senten partícips en la recuperació de
dades històriques del seu municipi. A més d’aquest fet, s’ha
de sumar el benefici, a part de l’aprenentatge, de la valoració i
estima envers el patrimoni històric i arqueològic, en definitiva
vers el seu passat.
Cal tenir present, també, que aquest vessant didàctic del projecte
no deixa de banda en cap moment la investigació arqueològica
rigorosa i de caire més intensiu, que permetin avançar més
ràpidament i amb resultats més eficaços que les campanyes
d’estiu amb estudiants.
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Els resultats
El conjunt d’actuacions realitzades fins aquest moment han
posat a la llum un edifici de planta lleugerament trapezoïdal
allargada, gairebé rectangular, de prop de 4 m d’amplada i
12 m de llarg. A llevant, l’edifici disposa d’una capçalera de
planta quadrada de 4.5 m d’amplada, així com també s’insinua
l’existència d’un altre cos al nord de la nau, a l’altura de la testera.
Durant la campanya del 2009 s’ha pogut arribar al nivell de
circulació de l’església, en la seva darrera etapa d’activitat. També
han sortit a la llum altres restes de l’interior del temple, com les
bases de dues pilastres, dues banquetes de pedra i el suport de
la taula de l’altar, així com el graó que separava el presbiteri
de la resta de la nau. Per fora d’aquest espai s’han localitzat
evidències que semblen indicar que l’església primigènia tenia
unes dimensions més grans i que, cap a la baixa edat mitjana,
es va reduir considerablement l’espai del temple i alhora se’n
va transformar l’interior, amb els elements descrits en les línies
superiors.
Caldrà esperar a futures intervencions per resoldre tots aquests
plantejaments. Tot i així, aquestes troballes representen un
gran pas endavant per a aprofundir en el coneixement de les
diferents fases de funcionament d’aquest temple, documentat
des del segle XI.
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Conclusions
Les conclusions que es poden aportar a dia d’avui són
molt provisionals, atès que en la major part del jaciment la
intervenció ha afectat només el nivell superficial i s’ha baixat
molt poc el nivell d’enderroc. Tot i així, els resultats obtinguts
han estat molt satisfactoris, atès que s’està confirmant el gran
valor patrimonial del jaciment.
- Important infraestructura d’elaboració del vi amb tina, base de
premsa, canalització.
- El sector D sembla que és el celler.
- Sector C és la part més antiga i s’hi han trobat ceràmiques
del segle XII.

MAS DE LA VILELLA VELLA
Assumpta Serra, Ainhoa Pancorbo, Cristina Belmonte
Arqueociència Serveis Culturals S.L
Situació geogràfica del jaciment
El mas de la Vilella Vella es troba a en una zona planera apta
tant pel conreu de cereals com de vinya. El conreu de cereal
era una tasca habitual als masos del segle XII. Les coordenades
UTM del jaciment són X: 398206; Y: 4632640; i té una altitud
de 343 msnm.
L’excavació arqueològica
Abans de l’inici de la intervenció, el mas únicament
s’identificava per la presència d’un petit turó format pel mateix
enderroc i la part d’una tina i un tros de paret que sobresortien
del conjunt. Les notícies documentals indicaven que el mas
s’hauria construït al segle XII i hauria continuat en ús fins a
finals del segle XVII.
En l’estat actual de les intervencions només s’han pogut
delimitar les parets exteriors i dues estances interiors, si bé no
s’ha pogut perfilar la part interna del mas, donat que el jaciment
presenta una gran potència i ha acumulat molta terra a nivell
superficial.
Els treballs s’han centrat en dos sectors, el sector C i el sector
D, i en la tina:
Pel que fa al sector C, s’ha arribat al final de l’excavació, atès que
en bona part de l’àrea s’hi ha localitzat la roca mare. Malgrat
tot, l’únic estrat que s’ha pogut documentar, d’uns 20 cm de
potència, correspon a un paquet de terra utilitzat per a anivellar
el terreny, que no presentava material arqueològic.
En el sector D s’hi ha localitzat la base d’una premsa de vi. A
la resta del sector només s’hi ha pogut retirar l’humus i part de
l’estrat superficial, no arribant encara a nivells fèrtils.
Pel que fa a la tina, aquesta s’ha pogut excavar en la seva totalitat,
deixant al descobert també una infraestructura relacionada amb
aquesta. Es tracta d’un bloc de pedra i argamassa que cobreix
una canal en la part propera a la paret. Fins al moment, però,
no s’ha pogut localitzar encara l’enllaç d’aquest amb la tina.
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Figura 1. Planta de les estructures en finalitzar l’excavació de 2008.

Figura 2. Fotografia del sector C al final de la campanya de l’any 2008.
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES AL
POBLAT DE SANT SEBASTIÀ DE BAGÀ
(BERGUEDÀ). JULIOL-AGOST 2008
Montserrat MARSINYAC ALBETS
Arqueopatrimoni SCP
Jaciment: Poblat de Sant Sebastià de Bagà.
Situació: Zona de Sant Sebastià (Bagà).
Coordenades UTM: X: 406164,25; Y: 4679146,48.
Dates Intervenció: Juliol- Agost 2008.
Motivació: Obertura accés al nou dipòsit municipal.
Promoció: Ajuntament de Bagà.
Direcció: Montserrat Marsinyach i Albets. Arqueopatrimoni
SCP.
Cronologia: Medieval.
L’indret conegut com a Sant Sebastià correspon a un àmbit
situat a uns 500 metres al nord de la vila en direcció a Coll
de Pal i prop de la masia de Mira Sol. Es tracta d’un espai
orientat a migdia, formant terrasses a diferent nivell i en
el qual hi ha el dipòsit d’aigües municipal i també algunes
residències aïllades.
Durant el juliol de 2008 l’Ajuntament de la vila de Bagà
va portar a terme uns treballs d’investigació arqueològica a
la zona de l’antic dipòsit municipal. Es tractava de l’única
àrea de propietat municipal que hi havia dins de l’àmbit
anomenat “Pla Parcial de Sant Sebastià”, la qual no va ser
objecte d’estudi en el moment que la junta de compensació
de Sant Sebastià decidí portar a terme una excavació els anys
2002 i 2003, a les ruïnes de l’antic vilatge alt medieval que
hi havia al seu entorn. L’objectiu era desafectar aquesta àrea
de les restes arqueològiques perquè es pogués urbanitzar.
Aquestes intervencions van ser dirigides per Josep Mª Vila
i Roser Arcos, de l’empresa Arqueociència Serveis Culturals
SL, que a grans trets posaren al descobert les restes de l’antic
despoblat, l’àrea de necròpolis i un conjunt de sitges del
període altmedieval.
La intervenció de l’any 2008 tenia com a principal objectiu
valorar l’existència de restes al nord del dipòsit municipal
d’aigües, ja que s’hi havia de practicar un nou accés per a
aquest equipament.
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L’excavació arqueològica
Els treballs consistiren en una neteja i un rebaix dels
estrats més superficials amb ajuda de mitjans mecànics i la
realització de cales als llocs que fos més necessari de cara a
poder obtenir informació.
Els resultats que s’obtingueren amb aquests treballs de
neteja i delimitació foren més que positius ja que es
va treure a la llum la planta d’un edifici rectangular, de
considerables dimensions i amb murs d’aparell diferent.
Aquesta construcció estava orientada d’est a oest, presentava
dues crugies diferents i li mancava la paret de tramuntana,
ja que en aquest punt i a causa del pendent del terreny les
construccions estaven molt arrasades. L’aparell d’aquests
murs era de pedres mal treballades, unides amb argila i
disposades en filades més aviat irregulars. La paret sud tenia
les pedres inclinades, les quals ens feren pensar en un aparell
“en opus spicatum”. A ponent hi havia insinuada una obertura
amb les restes d’un sòl de llosa a la part externa. La part de
llevant conservava les dues cantonades de la paret i tenia una
forma més aviat trapezoïdal.
Caldria destacar que paral·lela a la paret sud d’aquesta
construcció i també a les parets del dipòsit, n’hi havia
una altra de fàbrica i construcció més acurada a base de
carreuons ben treballats, units amb argamassa de calç i
disposats en fileres regulars. Aquest mur s’interpretà com a
reforç de l’anterior, ja que lligava amb les pedres d’aquest
i a la vegada hi tenia adossades estructures a la part sud,
les quals quedaven completament tallades pels murs del
dipòsit. Aquesta paret presentava restes de revestiment a la
cara interna, així com altres reparacions tardanes. Al voltant
d’aquestes construccions hi havia tot un seguit d’inhumacions
disposades en cistes de llosa i orientades d’est a oest amb
el cap mirant a l’est. En caldria destacar la presència, d’una
de disposada de forma axial a la paret est de la construcció
descoberta.

Figura 2. Planta general de les restes recuperades en aquest sector.

Figura 1. Emplaçament i situació del jaciment dins la trama urbanística
del municipi.

L’estudi antropològic d’aquestes dues inhumacions va donar
com a resultat dos individus adults en connexió i en posició
de decúbit supí.
La troballa d’aquestes restes feren canviar el parer de
l’Ajuntament de la vila, el qual apostà per la realització de
noves campanyes a fi de descobrir noves restes i consolidarles per quedar visibles i musealitzades. Avui dia romanen a
l’espera.
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Figures 3 i 4. Detall d’alguns murs posats al descobert en aquesta
actuació i que reflecteixen la importància de les restes del lloc. A
la foto parament de l’església romànica de Sant Esteve i vista de la
possible capçalera des de ponent.

Conclusions
Malgrat que falti encara un treball aprofundit sobre aquesta
part del jaciment, sí que podríem apuntar a tall d’hipòtesi
que les restes descobertes l’any 2008 correspondrien amb la
planta de la primitiva església de Sant Esteve de Bagà.
Aquesta església, anomenada “Esglea veyla”, segons els
documents, apareix citada el 949, quan el bisbe Radulf
d’Urgell fa la donació d’aquesta església al monestir de Sant
Llorenç.
Durant els segles XI i XII la vila de Bagà està freqüentment
citada per les fonts escrites.
Cal destacar el fet que cap el 1002 i a principis de segle onzè
es documenta un barri o raval anomenat Vilella, i ubicat dins
el terme de Bagà. D’aquest barri se’ns diu que afrontava amb
un camí, disposava d’una reduïda concentració d’habitatges i
construccions, una entre les quals era un orri i cort, propietat
del monestir de sant Llorenç. Pel que fa a la ubicació d’aquest
raval, encara ens és difícil de situar-lo topogràficament en un
mapa, però tot apunta que s’alçaria a la banda est de l’actual
pobla, prop d’on posteriorment s’hi construí el portal de
Vilella com a record d’aquest antic hàbitat.
Quan a mitjans de la tretzena centúria, els barons de
Pinós decidiren d’instal·lar-se a la vall de forma definitiva,
construirien una nova pobla a un centenar de metres al sud de
l’antiga població i a poc a poc l’antic nucli s’anà abandonant.
Val a dir que aquest abandó no fou sobtat sinó que es produí
de forma gradual, ja que a poc a poc el senyor anà oferint
majors privilegis als habitants establerts a la nova vila i, per
contra, desfavorí els habitants de l’antiga vila, motiu pel qual
causà que la població s’anés abandonant i traslladant al nou
emplaçament. Aquest procés es pot evidenciar amb la venda
d’horts i patis a prop de l’antic assentament, per tal d’afavorir
la nova població.
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L’enderroc d’aquest edifici no es produí fins que la nova vila
estigué construïda i obtingué un increment demogràfic, que
causà que l’antic temple quedés petit i calgués la construcció
d’un nou temple dedicat al mateix màrtir.
Aquest fet es produí el 1339, 9 anys després que s’iniciés
la construcció d’una nova església a la nova pobla i,
en conseqüència, l’antic edifici quedà fora de culte i se
n’emprengué l’enderroc per a aprofitar-ne les pedres.
Pocs anys després que aquest antic temple quedés abandonat,
al seu solar s’hi edificà una església dedicada a Sant Sebastià,
topònim que ha donat nom al lloc.
Aquesta nova església ens és documentada per Serra i Vilaró
a mitjans de 1348, quan els cònsols de la vila n’afirmen la
construcció damunt les ruïnes de l’església antiga.
També queda clar que la senyora de Pinós fou la promotora
de l’obra. Posteriorment, les notícies del lloc es fan més
escadusseres, però no desapareixen, ja que el 1625 el Dr.
Croquella (prevere) rebia com a beneficiari de l’església dotze
quarteres de blat, amb la qual cosa s’indica sobre l’existència
d’aquesta església i fins hi tot, el 1704, els consols de la
vila hi dediquen grans despeses en mantenir-la dempeus i
reparar-la (adobar l’església de Sant Sebastià). Segons les
referències orals, aquest edifici es va mantenir dempeus fins
a la construcció dels dipòsits municipals.
Interpretació
Les restes arqueològiques descobertes en aquesta campanya de
neteja i delimitació han servit per documentar l’evolució del lloc.
En efecte, les estructures més antigues es situarien a la banda de
tramuntana i correspondrien amb la planta d’un senzill temple
d’una sola nau, amb capçalera carrada, orientada a l’est i amb un
aparell molt simple i senzill. Malgrat que no s’hagi pogut recuperar
cap fragment ceràmic que ens en dati la fundació, sí que podríem
afirmar per les seves relacions físiques i estratigràfiques que es
tractaria d’un edifici anterior al segle XI. Poc després s’amplià amb
una nau a la banda sud, capçada per un absis semicircular. Aquestes
reformes serien fruit dels diferents usos que tingué aquest temple
mentre va funcionar com a parròquia de Sant Esteve.
Una vegada es va haver consagrat l’església situada dins els murs
de la nova vila; l’antic temple va quedar abandonat i utilitzat com a
pedrera. La capella que més tard va anar dedicada a Sant Sebastià
va ser edificada damunt les ruïnes de l’antiga nau romànica,
ocupant tant sols la part sud de l’antiga construcció.
Aquesta capella es va mantenir dempeus fins a la construcció del
dipòsit municipal d’aigües.

Figura 5. Planta general de les restes recuperades en relació a les
inhumacions excavades en les campanyes dels anys 2006 i 2007. Planta
cedida per Arqueociència Serveis Culturals i modificada per l’autor.

actes / 						

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES A LA
CIUTAT DE BERGA (2005-2009)
Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central
En el període comprès entre els anys 2005 i 2009 s’han dut
a terme diverses intervencions arqueològiques al nucli urbà
de Berga, la majoria de les quals motivades per les diferents
actuacions urbanístiques i constructives dutes a terme a la
ciutat.
L’any 2004, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei
de Barris, amb la qual es buscava la intervenció integral de
barris i viles amb l’objectiu d’evitar-ne la degradació i millorar
les condicions de vida dels ciutadans. Aquesta intervenció
tenia en compte aspectes com la rehabilitació física, la
sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització
econòmica. En el cas de Berga, la subvenció es va concedir
al Projecte d’Intervenció Integral en el nucli antic de Berga, que
preveia l’actuació al barri antic de la vila. El projecte tenia
com a finalitat soterrar bona part dels serveis (telèfon, llum i
aigua, entre d’altres), renovar canonades, així com millorarne els paviments, substituint els vells empedrats per sòls de
nova construcció.
D’altra banda, cal tenir present també la protecció que ofereix
el Pla Espacial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic,
Arqueològic i Natural de Berga, el qual condiciona la
realització de qualsevol remoció del terreny a l’execució d’un
control arqueològic. L’existència d’aquest pla ha condicionat
també l’execució de diverses de les obres efectuades els
últims anys a la ciutat.

Figures 6 i 7. Diferents detalls de les estructures de l’església
descobertes.
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Figura 1. Ubicació de les intervencions arqueològiques realitzades a
la ciutat de Berga entre els anys 2005 i 2009. (1) Camp de les Famades;
(2) Carrer Mossèn Espelt; (3) Carrer Castellar del Riu; (4) Sant Pere de
Madrona; (5) ARE Canal Industrial, 3, 1; (6) Carrer Pujada del Castell; (7)
Projecte de Millora urbana P02 del Carrer Pinsania amb Callissot de la
Gratella; (8) Plaça del Forn i Carrer Menorets; (9) Carrer i Plaça de Santa
Magdalena; (10) Església de Sant Joan (Plaça de Sant Joan). (Font base:
ICC).

Tot seguit presentem la relació de les diferents intervencions
dutes a terme a la ciutat, seguint un ordre cronològic en
funció de la data d’execució dels treballs de camp:
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Any 2005
Camp de les Famades (Urbanització 40 pilans, 2ª fase)
La zona de les Famades es troba al sud de la ciutat de
Berga, al marge dret de la Riera dels Molins. Durant el
procés d’urbanització i obertura de nous vials del «Projecte
d’urbanització 40 pilans, 2ª fase» van quedar al descobert
diverses restes arqueològiques en un dels marges provocats
per les obres. Es tractava d’una estructura en negatiu (un
possible fons de sitja o cabana) amb material associat d’època
prehistòrica.
Les restes localitzades no estaven catalogades ni en l’Inventari
del Patrimoni Arqueològic de Catalunya ni en el Pla Espacial
del Patrimoni de Berga. Davant d’aquest fet, la Direcció
General del Patrimoni Cultural va promoure una intervenció
d’urgència per tal de saber les característiques de la troballa,
determinar-ne el valor cultural i delimitar el possible jaciment.
La intervenció, executada entre els dies 8 i 25 de novembre de
2005, dirigida per l’arqueòleg Jaume Díaz Ortells (ATICS, SL),
va consistir en l’excavació de sondejos manuals a l’indret on van
aparèixer les restes i en l’obertura de rases per mitjans mecànics
a tota la zona afectada pel projecte urbanístic.
La intervenció va permetre documentar fragments informes de
ceràmica a mà i alguns petits carbons en superfície. Cal destacar
també la presència d’un fragment de ceràmica amb decoració
campaniforme, així com una punta de sageta i un trapezi de
sílex. Es van poder documentar igualment tres estructures
excavades al terra que, probablement, serien petites sitges o
cubetes. Així doncs, sembla que la zona hauria estat ocupada
durant el bronze (IPAC 2006).
Carrer Mossèn Espelt
La intervenció ha estat motivada per la construcció de
39 habitatges al carrer Mossèn Espelt. L’indret on estava
prevista l’actuació urbanística s’incloïa en una zona d’interès
arqueològic protegida pel Pla Espacial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Berga.
Això es deu al fet que l’espai afectat havia estat antigament
ocupat pel cementiri municipal, abans que l’any 1813 fos
traslladat a la seva ubicació actual.
Davant d’aquest fet, entre els dies 5 i 16 de desembre de
2005 es va dur a terme una intervenció arqueològica dirigida
per l’arqueòloga Sònia Hernández Martínez, de l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, SL, i promoguda
per INCASOL. Els treballs van consistir en la realització
d’un seguit de sondejos previs a la construcció de la promoció
d’habitatges i en el seguiment dels moviments de terres
subsidiàries de les obres.
No es disposa d’informació sobre els resultats de la
intervenció.
Any 2007
Carrer Castellar del Riu (costat de l’església parroquial /
campanar) 1
La intervenció, de control arqueològic, ha estat motivada pel
projecte de remodelació i urbanització del carrer de Castellar
del Riu, que preveia l’obertura de rases pel soterrament de
serveis. Els treballs, promoguts per l’Ajuntament de Berga,
han estat dirigits per l’arqueòleg José Manuel Espejo Blanco,
de l’empresa ATICS, SL.
L’església parroquial de Santa Eulàlia va ser construïda
1 Informació aportada ATICS, S.L.
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en època del comte Oliva i ampliada vers el 1333. Va ser
saquejada pels hugonots el 1581, patí un incendi el 1604 i va
ser seu de la Comunitat de Preveres fins el 1654; finalment,
un any més tard, fou destruïda pels francesos amb una mina i
va ser traslladada a una església de nova planta edificada sobre
l’antiga capella romànica de Sant Pere de Caors (fundada
l’any 1267 per Pere de Caors). Aquesta nova església està
formada per una sola nau amb capelles laterals, coberta amb
volta de creueria de pedra i amb un creuer copulat que acaba
amb dues capelles més.
Durant els treballs de l’obra es va documentar una galeria
d’uns 60 cm d’amplada i una profunditat variable que oscil·la
entre els 2’20 i els 3’50 metres, que discorre paral·lelament a
tota la línia de façana lateral de l’església al costat que dóna al
carrer de Castellar del Riu. L’actuació arqueològica només va
consistir en documentar l’estructura: fotografia i planimetria
(dibuix a escala 1:20 en planta i secció).
Es creu que la funcionalitat de la galeria seria la de canalitzar
les aigües del torrent del Catiu, que baixa pel carrer de
Castellar del Riu des de la “Baixada del Catiu”, ubicat a la
part alta de la ciutat, per a protegir de l’erosió els fonaments
de l’església que es troba al seu pas.
L’estructura s’ha pogut datar a partir d’un petit fragment de
ceràmica grisa de “Casa En Ponç”2, que estava incrustat entre
les pedres de la coberta, en un dels trams del campanar, la
qual proporciona una datació d’entre finals del segle XII i la
primera meitat del segle XIII. Aquesta datació coincideix, per
tant, amb el moment de construcció de l’antiga capella de Sant
Pere de Caors, que ocupava el mateix lloc que l’església actual.
L’aparició del fragment ceràmic en el tram del campanar creiem
que recolza la hipòtesi de contemporaneïtat de la canalització
amb la capella de Sant Pere de Caors, perquè se sospita que
és precisament la part del campanar més antiga de l’església,
remuntant-se a un moment anterior a l’edificació de l’actual
parròquia. De fet, no es van observar diferències significatives
en les característiques dels morters emprats en ambdues
construccions després de l’examen visual al qual van ser
sotmesos. Posteriorment, en un moment indeterminat, va ser
tapiada quan la urbanització dels carrers en va tornar obsoleta la
funció. No obstant, la impossibilitat de realitzar una excavació
arqueològica manté aquestes conclusions com a hipòtesis
provisionals.

Figura 2. Coberta de pedra de la galeria al tram en l’angle del
campanar.
2 La ceràmica de “Casa En Ponç” rep aquest nom del jaciment epònim (un
taller de ceràmiques grises) a partir del qual va ser definida pel Dr. Alberto del
Castillo l’any 1959. La datació d’aquest tipus de ceràmica es va establir entre
finals del segle XII i la primera meitat del segle XIII.
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Sant Pere de Madrona
L’any 2003, a petició de l’Ajuntament de Berga, el Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona
va dur a terme una intervenció a l’entorn nord del temple.
Posteriorment, l’any 2007, i sota la direcció de l’arqueòleg
Àlvar Caixal Mata, es va dur a terme una nova intervenció,
aquest cop a l’interior de l’edifici religiós. Aquesta última
actuació va permetre establir sis fases cronològiques i
constructives diferenciades, que s’inclouen en una franja
cronològica compresa entre el període altmedieval (entorn
del segle VII dC) i el segle XX (1990).
Any 2008
Àrea Residencial Estratègica - Canal Industrial, 3, 1.
Entre els dies 20 i 21 de maig de 2008 es va dur a terme
una prospecció arqueològica visual preventiva als terrenys
afectats pel Pla Director urbanístic de l’Àrea Residencial
Estratègica (ARE) «Canal Industrial». La intervenció,
dirigida per l’arqueòloga Cristina Belmonte Santiesteban,
de l’empresa ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, SL, ha
estat promoguda per INCASOL.
Els treballs de prospecció han permès identificar tres béns
culturals declarats: el Canal Industrial de Berga (BCIL núm.
03), la Fàbrica de les Llums (BCIL núm. 22) i el Canal de la
rasa dels Molins (BUP núm. 04) (Catàleg de béns protegits
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Berga).
També s’han pogut identificar un seguit de construccions i
elements arquitectònics d’època moderna i contemporània,
alguns dels quals amb valors històrics, arquitectònics i
etnogràfics importants.

Figura 3. Canal Industrial de Berga.

Carrer Pujada del Castell
La intervenció ha estat motivada per les obres previstes
d’adequació del carrer de la Pujada al Castell, que comunica
el nucli antic de Berga amb el castell de Sant Ferran.
L’objectiu de les obres era evitar la progressiva degradació
del vial.
Els treballs, executats entre els dies 8 i 18 de gener de 2008,
van consistir en el control de les obres d’adequació del vial,
que implicaven moviments de terres, i la realització d’alguns
sondejos per a conèixer les diverses pavimentacions del camí.
No es disposa d’informació sobre els resultats de la
intervenció.
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Projecte de Millora urbana P02 del Carrer Pinsania amb
Callissot de la Gratella
La intervenció ha estat motivada pel Projecte de Millora
Urbana P02 del Carrer Pinsania i Callisot de la Gratella.
Donada la presència de restes patrimonials per investigar
a la zona, des del consistori berguedà es va promoure la
redacció d’un informe i l’elaboració d’un estudi arqueològic i
patrimonial de les reses afectades, a cura de l’arqueòleg Josep
Farguell Pallarès.
El primer element analitzat és l’edifici que es localitza a la
cantonada del carrer Pinsania amb el Callissot de la Gratella.
L’edifici ha patit reformes de caire modern i sobretot a la
part superior de la construcció. A mitja paret de l’edifici
s’intueixen tres espitlleres a la paret del carrer Pinsania i dues
al Callissot de la Gratella. Un altre element arquitectònic
que es podria localitzar com a conseqüència de la construcció
d’aquest nou vial és el canal de comunicació entre el catiu
del molí de Cal Brillant i l’entrada del molí de la Gratella.
També quedarien afectades tres feixes entre el molí de la
Gratella i el carrer Pinsania, les quals poden tenir restes
arqueològiques en el seu subsòl.
Els treballs realitzats han consistit en la cerca del perímetre
de l’estructura i en intentar trobar els estrats relacionats amb
aquesta, possibles nivells d’ús i/o fases de fonamentació.
S’ha realitzat la documentació gràfica dels alçats i plantes
de l’edifici.
No es disposa d’informació sobre els resultats de la
intervenció.
Plaça del Forn i Carrer Menorets.
La intervenció ha estat motivada per les obres d’adequació,
remodelació i reurbanització de la plaça del Forn, situada a la
part alta del nucli antic de Berga, on hi ha el portal medieval
de Santa Magdalena, d’accés a la ciutat. El carrer i el portal
de Santa Magdalena constitueixen un dels nombrosos carrers
que discorren dins el nucli antic de la ciutat.
El projecte de reurbanització de la plaça del Forn de Berga va
ser inclòs en una de les actuacions de la “llei de Barris”. Per
aquest motiu, i a causa de l’alta probabilitat de trobar restes
medievals, ja que la plaça del Forn forma part del nucli antic
de Berga i és té constància que es tracta d’una plaça d’origen
medieval, es va considerar necessari fer un control arqueològic
de les obres. La intervenció, promoguda per l’Ajuntament
de Berga, va ser duta a terme per l’arqueòleg Josep Farguell
Pallarès, de l’empresa ARQUEOPATRIMONI SCP
Així doncs, la intervenció arqueològica va consistir en el
seguiment arqueològic de les màquines en l’extracció de
l’enllosat actual, en la realització de rases en tot el perímetre
de la plaça per a la localització de l’antiga traça urbanística
i en el control dels rebaixos per realitzar les rases per al
soterrament de serveis.
Aquestes tasques van permetre localitzar l’ordenació i la
traça urbana d’època medieval i moderna de la ciutat. Un
cop efectuada la documentació pertinent, es va procedir al
seu cobriment i es va realitzar una proposta de musealització
de les restes documentades, les quals, un cop cobertes, van
quedar senyalitzades per mitjà d’una trama superficial de
diferent color al nou paviment de la plaça del Forn.
Carrer i Plaça de Santa Magdalena
a intervenció, promoguda per l’Ajuntament de Berga, ha
estat motivada per les obres d’adequació del carrer i plaça
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de Santa Magdalena, situats a la part alta del nucli antic de
Berga, on hi ha el portal medieval de Santa Magdalena, un
dels accessos a la ciutat i molt a prop del fortí modern de
Sant Carles. L’objectiu de les obres era canviar els serveis i
els paviments d’aquest espai públic.
La intervenció arqueològica, dirigida per l’arqueòloga Helan
Racasens Sala, de l’empresa ARQUEOPATRIMONI SCP
i duta a terme entre els dies 7 d’abril i 30 de maig de 2008,
va consistir en el control de les obres d’adequació del vial i
l’obertura de les rases per a soterrar els serveis. La intervenció
va ser prorrogada entre els dies 9 de juny i 14 de juliol del
mateix any, sota la direcció tècnica de l’arqueòleg Josep
Farguell Pallarès (ARQUEOPATRIMONI SCP).
La intervenció va permetre documentar un mur que formaria
part d’una estructura paral·lela i auxiliar al portal de Santa
Magdalena, del segle XIV. La cota on es localitza el mur
es troba molt per sota del nivell del carrer actual, per tant,
i atès que és un carrer transitat, es feia impossible integrar
les restes documentades, motiu pel qual se’n proposà el
cobriment. Les obres de rehabilitació de la plaça, consistents
en la construcció d’un nou col·lector i nous serveis, no han
afectat l’estructura murària.
Les tasques de rebliment indefinit de les estructures
arqueològiques, dutes a terme entre els dies 13 i 15 d’octubre,
van ser dirigides per l’arqueòleg Josep Farguell Pallarès.
Any 2009
Església de Sant Joan (Plaça de Sant Joan)
La intervenció, promoguda pel consistori berguedà, ha estat
motivada pel projecte de remodelació del paviment i la
instal·lació de nous serveis a la plaça de Sant Joan, davant
l’església del mateix nom.
Durant l’obertura d’una de les rases de serveis s’havien
localitzat les restes de tres individus adults, corresponents
a l’antic fossat del temple de Sant Joan. Un cop retirada
la totalitat del paviment, sota el corresponent control
arqueològic, es procedí a realitzar la documentació exhaustiva
de les restes descobertes. La intervenció arqueològica,
dirigida per l’arqueòleg Medard Castillo Moreno, de
l’empresa ARQUEOPATRIMONI SL, ha tingut lloc entre
el dia 1 i 30 d’agost de 2009.
No es disposa d’informació sobre els resultats de la
intervenció.
CONCLUSIONS
La gran majora de les actuacions efectuades a la ciutat de
Berga han estat de caràcter preventiu, és a dir, realitzades
amb anterioritat, o en paral·lel, a l’execució de les obres i
finançades pels promotors d’aquestes. No obstant, s’ha
dut a terme també una intervenció d’urgència al Camp
de les Famades, fruit de la descoberta inesperada de restes
arqueològiques en el transcurs dels treballs de construcció
d’una promoció de nous habitatges. Com succeeix en aquests
casos, la intervenció ha estat impulsada i finançada per la
Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat
de Catalunya.
Les intervencions arqueològiques dutes a terme en aquests
últims anys al nucli urbà de Berga han permès aconseguir un
millor coneixement de l’evolució històrica de la ciutat.
Les restes localitzades més antigues corresponen a les
recuperades al Camp de les Famades, on s’ha documentat la
presència de materials mobles datables de l’edat del bronze.
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No són aquests, però, els únics elements coneguts d’aquesta
època, atès que intervencions arqueològiques més antigues
efectuades al jaciment de La Feixa d’en Palau (bronze mitjà),
El Poblat de Can Mauri (bronze final) o El Canal dels
Avellaners, tots aquestes ubicats dins el terme municipal de
Berga, ja havien proporcionat materials d’aquest període.
No es té constància de la localització, en aquests últims anys,
de cap resta pertanyent al període antic, i ja hem d’arribar al
segle VII dC per trobar de nou indicis d’ocupació a la zona.
Les restes més antigues, del període altmedieval, les trobem
en les primeres fases de l’església de Sant Pere de Madrona,
si bé l’església es troba fora de l’actual nucli urbà. Ja d’època
baixmedieval, s’ha localitzat la galeria adossada a la façana
lateral de l’església de Santa Eulàlia, seguint paral·lela al
carrer del Castellar del Riu. La galeria tindria la funció
de canalitzar les aigües procedents d’aquest carrer. D’altra
banda, s’ha localitzat també la traça urbana d’època medieval
i moderna de la zona de la plaça del Forn i s’ha identificat
un mur que formaria part d’una estructura paral·lela i
auxiliar al portal de Santa Magdalena, datat del segle XIV.
D’altra banda, en la prospecció realitzada a l’àrea del Canal
Industrial, s’han identificat diversos elements patrimonials
d’interès, d’època contemporània.
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’ACCÉS
EST DE CASSERRES (CASSERRES,
BERGUEDÀ)
Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central
FITXA TÈCNICA
Localització: Casserres (Berguedà).
Coordenades UTM i alçada: X: 404315.0; Y: 4652269.5;
altitud: 602m. (extrem nord).
X: 404466.0; Y: 4652111.5; altitud: 590m. (extrem sud).
Direcció: Josep Farguell Pallarès (ATICS, S.L.).
Promotor: CEDINSA (Concessió i Explotació d’Infraestructures, S.A.).
Any intervenció: 2006 i 2007.
SITUACIÓ GEOGRÀFICA
L’àrea objecte d’intervenció arqueològica s’ubica al voltant
de la població de Casserres (Berguedà), concretament als
camps adjacents a l’antiga carretera BV-4132, a l’accés est
de la població.
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TREBALLS REALITZATS
Un cop elaborades les rases de comprovació i constatat
l’interès patrimonial de les restes detectades, es procedí a la
seva excavació estratigràfica.
Els treballs s’iniciaren a la zona on s’havia identificat la
presència d’un camp de sitges (camp 3). Un cop finalitzats
els treballs en aquesta àrea, s’intervingué el camp 2, on es
localitzà i excavà un rec d’origen romà i un forn de teules
de la mateixa cronologia. Associat al forn, es localitzà
també una zona de pastera. Al nord del mateix camp 2 es
localitzaren les restes d’una necròpolis utilitzada des de
moments tardoromans fins al període altmedieval. Aquesta
es resseguí també en l’àrea del camp 1 i a la zona del Viver
del Batlle, indret, aquest últim, on s’identificaren les restes
d’un edifici de culte.
Un cop realitzada l’excavació i documentació de totes les
estructures localitzades, es procedí al seu rebliment definitiu
per tal de seguir amb el correcte desenvolupament de les obres
de construcció de l’estructura viària. Únicament a la zona de
pastera (camp 2), que no quedava directament afectada pels
treballs de construcció de la via, es va documentar només fins
a la cota de referència de l’obra. Posteriorment es procedí
també al seu rebliment.
RESULTATS
Com ja hem vist, els treballs d’excavació han permès
documentar un camp de sitges amb una llarga perduració
cronològica (canvi d’era – segle XIV ), les restes d’un forn
de teules amb l’àrea de pastera associada i d’un rec d’època
romana, una necròpolis amb una cronologia compresa entre
moments tardoromans fins a època medieval, i les restes d’un
edifici religiós d’origen tardoromà, amb una continuïtat d’ús
fins a moments altmedievals.

Figura 1. Plànol de situació de les àrees afectades per la intervenció
arqueològica.

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ
La intervenció arqueològica ha estat motivada per l’aplicació
de les mesures correctores del projecte viari “Nova carretera
Eix del Llobregat / Carretera C-16 de Barcelona a Puigcerdà,
del PK 75+500 al 96+500. Tram: Puig-Reig-Berga. Clau
NB-99246”, que suposà el seguiment i control arqueològic
dels moviments de terres derivats de les obres de construcció
del nus d’entrada a la població de Casserres des del nou eix
viari.
Durant les feines de control de les obres es van localitzar
materials mobles d’origen romà i altmedieval, als camps
adjacents a la carretera BV-4132, a l’entrada a la població
de Casserres per l’est. La localització d’aquests elements va
impulsar la realització de rases amb mitjans mecànics en
un total de vuit camps, per tal de comprovar la presència
de restes arqueològiques al subsòl. En quatre dels camps
intervinguts es van obtenir resultats positius d’alt valor
patrimonial, posant al descobert estructures que abracen un
arc cronològic ampli, comprès entre el canvi d’era i el període
baixmedieval.

Figures 2 i 3. Vista general del camp de sitges i vista de la sitja 22,
amb la tapadora al fons. (J. Farguell).
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Camp 3. Camp de sitges
L’excavació del camp de sitges ha permès detectar
estructures amb una cronologia compresa entre el canvi d’era
(localització de ceràmica campaniana a la sitja 2) i el segle
xIV (localització de ceràmica vidrada del tipus verd gòtic).
La tipologia de les sitges difereix en funció del període
cronològic. així, s’han documentat estructures de més d’un
metre de profunditat i de secció globular, que aporten en el
seu farciment material moble del període romà imperial. a
excepció de les sitges núm. 21 i 22, les restants són d’una
profunditat no superior al mig metre de potència. pel que
fa al fons de les estructures, la majoria són planes, si bé en
escasses ocasions tenen una relativa concavitat.
Les sitges presenten una rigorosa organització espacial en
funció de la cronologia. D’aquesta manera, les de cronologia
romana s’ubiquen a l’extrem oest del camp, les tardoantigues
al voltant de les anteriors i les alt i baixmedievals al nord de
les primeres, i a l’extrem del camp 3.
Camp 2 (Sector oest). el forn i el rec
al sector oest del camp 2, durant les tasques de decapatge
del camp, s’hi van localitzar les restes d’un forn, el qual
conservava encara els pilars de sustentació de la graella. el
material moble tegular localitzat, tant a l’interior del forn
com a l’escombrera, fan concloure que es tracta d’un forn
d’origen romà. es van localitzar també les restes d’una
possible zona de pastera. aquestes estructures es podrien
datar d’entre els segles III i V dC.

Figures 4 i 5. Vista frontal del forn i dels pilars de la graella. (J.
Farguell).
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paral·lelament, s’ha localitzat una conducció hidràulica al
costat sud del forn. el material localitzat en aquesta indica
també que pertany a una cronologia imperial romana.
Camp 2 (Sector nord) / Camp 1 / viver del Batlle. la
necròpolis.
els treballs d’excavació han permès documentar la presència
d’una necròpolis de grans dimensions que inclou diverses de
les àrees en que s’organitzaven els treballs.

Figura 6. Vista aèria de la zona de la necròpolis (camp 2).

en el camp 2 es van localitzar 151 unitats funeràries, algunes
de les quals contenien les restes de més d’un individu. a
la zona on la potència estratigràfica era major, les tombes
conservaven les lloses de coberta, mentre que la resta, tot i
que originàriament en podrien haver tingut, aquestes podrien
haver desaparegut a causa de processos postdeposicionals.
Les tombes presenten una tipologia força variada. D’aquesta
manera, se n’han documentat de fossa simple, de fossa amb
coixinet als caps i als peus, de fossa antropomorfa, de fossa
amb pedres o teules als marges i de fossa amb lloses a la
capçalera i als peus. Només es van localitzar dos enterraments
de clara tipologia tardoromana i tots dos pertanyien a
individus de curta edat.
al camp 1 s’hi van localitzar 43 unitats funeràries, amb una
clara diferenciació de les tipologies, que podria respondre a
la matèria emprada per a construir el nínxol funerari. Moltes
de les estructures estaven seccionades per rases de vinya.

Figura 7. vista d’un dels enterraments, del tipus barca, amb una
tegulae al cap.

actes /
a la zona del Viver del Batlle, una petita àrea al costat del
camp 2 i separada d’aquesta pel camí que es dirigeix a la
Casa de Vilanova, es van localitzar 6 unitats funeràries
més, que són la continuació de la necròpolis. La forma de
les tombes era rectangular amb els extrems arrodonits, i cap
tenia o conservava les lloses de coberta.
Més enllà de les estructures funeràries descrites, a la zona
del camp 2, s’han localitzat també 3 sitges ubicades en punts
força separats entre si, si bé totes es trobaven a l’àrea límit de
la necròpolis, tant a la part est com a la sud i oest.
s’ha localitzat també una infraestructura de comunicació
a la part central-nord totalment arrasada. possiblement es
tractaria de l’antic camí que durant els segles xVIII i xIx
conduiria a la casa de Vilanova, a les afores de la vila de
Casserres.
viver del Batlle. edifici de culte
a la zona del Viver del Batlle s’hi va documentar un
possible recinte de culte associat a la necròpolis, del qual se’n
conservarien dos murs i un exedra lateral. els dos murs no
estaven interconnectats per l’entramat arquitectònic, però es
conservava el negatiu de la fonamentació. paral·lelament, va
aparèixer un cos arquitectònic de planta quadrada a l’exterior
i planta semicircular a l’interior, que es defineix com a exedra
lateral. Després de la primera construcció de l’exedra, es va
realitzar una ampliació de l’àrea exterior d’aquesta i es va
construir un nou mur. a l’interior de l’espai, delimitat pels dos
murs, s’han localitzat també diverses tombes. aquest espai
hauria estat construït en el període tardoromà i sembla que
hauria tingut una continuïtat cronològica en el període visigot
i altmedieval. Les restes, indubtablement corresponents a
una església, podrien correspondre a l’església de sant salvi
de Casserres, present en la documentació medieval.
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en el temps (des de moments tardoromans fins al període
medieval), i amb més de 200 enterraments no és gaire
habitual. a més, cal ressaltar la possibilitat d’estudis que
permet impulsar des del vessant de l’antropologia física. De
fet, actualment s’està realitzant una tesi doctoral sobre els
enterraments recuperats.
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Figura 8. Restes de l’església localitzada (J. Farguell).

CONCLusIONs
els treballs realitzats han permès descobrir la presència
d’un jaciment de gran importància a causa de la presència
en un mateix indret d’estructures d’origen romà, tardoromà,
visigòtic i altmedieval, un fet quasi inèdit a l’actual comarca
del Berguedà.
D’altra banda, la intervenció és rellevant també des del
punt de vista de l’entitat de les restes localitzades, ja que
la localització d’una necròpolis amb una llarga perduració
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL
JACIMENT DE SANT PERE DE CASSERRES
(CASSERRES, EL BERGUEDÀ)
Joan PIERA SANCERNI, ATICS, S.L.
SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL JACIMENT
Sant Pere de Casserres està situat dins del terme municipal de
Casserres, concretament al PK 4+000 de l’antiga carretera de
Casserres a Gironella (BV-4132). El jaciment es troba dins
dels Camps dels Porxos que és com es coneixen actualment
els terrenys de davant de la masia del mateix nom.

Figura 1. Plànol de situació del jaciment de Sant Pere de Casserres.

MOTIU DE LA INTERVENCIÓ
La importància històrico-arqueològica de la zona ve donada
per l’existència de nombrosos testimonis escrits, que parlen
d’un cenobi a la zona on estan ubicades les restes (Serra i Vilaró,
1917-1926; Nogues, 1973). A més, durant l’estudi d’impacte
previ a la construcció del desdoblament de la carretera C-16
i a la via d’accés a Casserres BV-4132 (Busquets, 2005), es
van localitzar una sèrie de restes històriques. Aquests fets va
motivar que el Servei d’Arqueologia de la Direcció General
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
promogués diverses campanyes arqueològiques. L’any 2006
es van realitzar unes 57 rases de sondatge, donant positives
la major part d’aquestes, i el 2007 es van realitzar cinc cales
de sondeig, delimitant l’espai en dos sectors pertanyents al
priorat altmedieval i tres més amb diverses construccions
d’època romana (Cascante, 2008; Cascante 2009). Finalment
el mes de novembre de 2009 es va dur a terme un projecte
de cobriment, a fi de preservar les restes (Inaraja, 2009).
Durant els treballs de construcció es va documentar part de
la necròpolis al nord de l’església i un seguit d’estructures
arqueològiques a la part sud (Santandreu, inèdit), fet que va
provocar el replanteig de l’obra.
L’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA
Els treballs realitzats tenien com a objectiu l’extracció de
la capa vegetal i dels diferents nivells de runa que cobrien
l’interior de l’edifici. Durant l’excavació arqueològica es
varen localitzar les diferents estructures documentades en la
campanya d’excavació de 2008.
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La capçalera va ser el primer àmbit on es va assolir l’objectiu
d’arribar al primer nivell de pavimentació de l’edifici (UE
104). Després es va excavar la part central de l’església fins
trobar un paviment de morter de calç i pedres (UE 126). Es
va documentar un mur de tanca (UE 119) entre pilars. Es
tractaria d’una porta d’accés a la masia, la qual va ocupar
l’edifici un cop el priorat es va abandonar.
El tram oest fou més complex que els altres, on a part de
l’enderroc (UE 100) es va documentar l’estrat (UE 130), el
qual contenia nombroses lloses d’un terra, possiblement de
la construcció moderna, i un tercer nivell d’enderroc (UE
132). Aquest amortitzava el paviment original de la l’església
(UE 142), a més d’un seguit d’estructures relacionades amb
el primer edifici: un mur (UE 141), un basament que faria
d’encaix d’un element indeterminat (UE 134), una estructura
cruciforme amb el centre buit (UE 136), una possible
banqueta de fonamentació (UE 139) i un pilar (UE 142).
Paral·lelament a l’excavació dels nivells interiors a l‘edifici,
es va anar rebaixant la banda sud de l’església. Es van
registrar dos estrats arqueològics i el nivell contemporani
d’enrunament (UE 200) que cobria l’enderroc original del
cenobi (UE 201). Vàrem decidir rebaixar part d’aquest estrat
arqueològic perquè es poguessin documentar les diferents
estructures, les orientacions dels murs i per a intentar veure
com s’articulava l’espai monàstic.
També es va rebaixar el talús que hi havia a l’exterior de
l’església a l’angle nord-est. En aquest punt es va documentar
un mur molt matusser (UE 212), de pedres unides en sec, que
prenia una direcció nord-est/sud-oest. Aquesta estructura
tindria una funció de mur de feixa o contenció de terres i
separaria l’espai funerari de la zona nord de la pendent
natural del turonet. La paret s’assentava sobre un nivell
romà UE 214, on es van documentar dos enterraments que
el retallaven i anaven per sota el mur UE 212. Els dos finats
podrien ser contemporanis a l’edifici primerenc; eren dos
individus adults enterrats en decúbit supí en fossa simple.
Cal esmentar que l’excavació del mur no es va esgotar, ja que
la paret quedava fora dels límits del jaciment. Anàlogament,
els dos sebollits només es van localitzar, però no es van
excavar. Un cop documentats es van tornar a cobrir amb
geotèxtil i terra. Aquest punt, així com l’àrea de necròpolis,
també queda pendent d’excavació.
ELS RESULTATS
Les tasques d’excavació han proporcionat el registre de
diferents estructures arqueològiques que es poden adscriure
a tres moments històrics diferenciats: l’època romana, l’època
medieval i d’època moderna. L’actual intervenció no tenia
com a objectiu esgotar la seqüència estratigràfica, motiu pel
qual la datació i adscripció de les estructures localitzades no
pot ser definitiva, ja que ens caldria l’excavació de rases de
fonamentació i dels estrats associats als murs que formen part
de l’edifici per poder establir una cronologia més acurada.
La primera fase constructiva a Sant Pere de Casserres la
situem al món romà, concretament a l’època baix imperial, i
correspondria a la part est de l’església, és a dir, a la capçalera i
possiblement alguna estructura a la part de davant d’aquesta:
una construcció quadrangular que actuaria com a entrada
d’aquest edifici primerenc.
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Figura 2. Detall de la capçalera de Sant Pere de Casserres (murs UE
103, UE 120 i basament de columna UE 122)

Figura 3. Vista general de l’església des de l’oest.

L’altre període històric registrat al jaciment és l’època
medieval, concretament entre els segles IX al XV. En aquesta
fase trobem l’església de Sant Pere de Casserres en el seu
màxim esplendor. L’edifici aprofita l’antiga construcció, la
qual possiblement ja tenia una funció de culte o funerària
relacionada amb una vil·la romana, i el reconverteix en la
capçalera d’un nou temple1. Dins la mateixa edat mitjana
s’han registrat tres períodes o tres fases cronològiques
diferents a nivell constructiu:
1. Edificació d’un temple amb una sola nau.
2. Bastiment d’uns pilars centrals per una possible col·locació
d’una campanar o torre central.
3. Construcció d’uns pilars a la part oest relacionats amb les
obres de reparació de l’església i la possible substitució del
teulat amb una coberta de volta
Aquestes tres fases pertanyen a l’edifici de l’església, però
després del bastiment del primer immoble i durant la segona
etapa altmedieval es van construir una sèrie de murs a la part
sud, que formarien part del priorat benedictí que s’establí a
Sant Pere de Casserres. Aquestes estructures que articulen
l’espai formarien un conjunt de dependències, les quals no
hem pogut determinar amb exactitud ja que no es van excavar.
Pensem que serien contemporànies a la segona o tercera fase
de l’edifici, ja que s’aprofitarien les obres d’edificació del
priorat per a remodelar l’església. A més, els murs de la banda
sud s’adossen a les parets del temple, fet que ens indica que
l’edifici de l’església ja estava erigit quan es van construir les
dependències del sud.
El darrer període històric correspondria a la masia d’època
moderna que va ocupar l’immoble un cop la comunitat
monàstica va marxar a un altre cenobi. Aquesta casa de camp
va modificar i alterar el temple medieval, que estava en estat
ruïnós i abandonat. La masia moderna que amortitza l’edifici
de culte ha quedat registrada arqueològicament amb el mur
UE 119. Aquesta paret, de dimensions considerables i amb
una obertura esbocinada, faria d’accés al mas.

CONCLUSIONS
Les feines d’excavació de la present intervenció es van
centrar en la neteja i adequació del lloc. Aquestes tasques
es van materialitzar bàsicament en l’extracció de tots els
nivells de runa que cobrien les restes de l’església. Un cop
tret l’enderroc, es van poder documentar uns tres períodes
històrics: el món romà, l’edat mitjana i l’època moderna.

1 El paral·lel més clar que s’ha documentat és l’església vella de Santa Cristina d’Aro que es construeix a partir d’un mausoleu o cel·la memoriae d’època
romana i que posteriorment va evolucionar en una església cristiana. (Aicart;
Nolla; Palahí, 2008, pp.77/83).

Figura 4. Fases constructives de Sant Pere de Casserres.

El més antic seria la part de la capçalera. Segons la tècnica
constructiva, el tipus de parament dels murs i per algun
paral·lel podem dir que l’absis tindria un origen romà.
Sense una excavació exhaustiva podem emetre la hipòtesis
de que l’edifici era una cel·la memoriae o mausoleu d’època
baix imperial. La planta quadrada amb una possible cambra
davant, que fes d’entrada, és molt similar a l’església vella
de Santa Cristina d’Aro2 o a Sant Joan de Bellcaire3. Ens
2 A Santa Cristina d’Aro, on si que s’ha excavat s’han documentat dues tombes i una cambra anterior, en la segona fase es construeix una església cristiana que afegeix una nau i posteriorment en època romànica s’aixeca una
nova capçalera i el terra es recreix.
3 A Sant Joan de Bellcaire s’ha realitzat diverses intervencions arqueològiques i s’han distingit tres fases històriques. La primera (de finals segle V inicis
del segle VI) amb un mausoleu dedicat a un individu important que s’enterra i
se li rendeix culte. Al segles VII/VIII es fa una reforma important que evidencia
l’existència de parròquia i la darrera fase en el segle XI quan es construeix
l’església que es pot veure en l’actualitat.
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Figura 5. Alçat sud de les parets nord de Sant Pere de Casserres.

mancaria l’excavació sota el paviment de la capçalera per
comprovar-ne la funció i especialment per veure si hi
ha alguna tomba romana que indiqués un ús funerari de
l’immoble, que marcaria aquest indret com un lloc de culte
ja en temps antic.
El mausoleu romà va evolucionar i se li van afegir un seguit
d’elements que convertiran l’indret en un espai de culte per
tota la zona. Es va construir una nau a la part de ponent,
però el canvi més espectacular que va patir l’edifici va ser
quan es van erigir els pilars a la part central, que haurien de
sostenir un campanar o torre espectacular, els altres pilars
que aguantarien una volta de pedra i les entrades a l’oest i sud
ens mostra la importància de l’edifici en el món medieval.
La transcendència de la comunitat monàstica instal·lada a
la zona queda palesa en l’edificació de les estances que s’han
localitzat a la part sud.
Els conjunts monàstics van esdevenir claus en la política
d’articulació i control del territori per part dels reis francs: es
va constituir una línia que aniria de Cardona fins a Vic i que
asseguraria el domini de l’espai i el trànsit de mercaderies a
través dels camins i rutes, com pot ser la via del comerç de
la sal, on s’emmarcaria el priorat de Sant Pere de Casserres.
Ens manca, però, una excavació total de l’àrea, a fi de poder
comprendre fins a quin punt el priorat estava assentat en
aquest indret i com s’organitzen i funcionen les diferents
estances que s’han localitzat amb el simple desenrunament
del complex.
El tercer període de Sant Pere de Casserres és l’època
moderna. El priorat va entrar en decadència i posteriorment
es va abandonar. No sabem la data de la marxa del monjos
cap a una altra comunitat monàstica, ni si aquests són els
fundadors de l’altre Sant Pere de Casserres a Osona. El que
sí que hem pogut documentar és que al segle XVI es parla
del lloc com a mas de Sant Pere. Aquesta denominació ens
indica, per una banda, que el lloc ha esdevingut una casa que
es dedica al conreu de les terres i, per una altra, que perviu la
denominació de Sant Pere, el qual recorda que l’indret havia
estat consagrat com a església en una època anterior.
El canvi de topònim es torna a repetir posteriorment al
segle XVIII, mantenint la designació del lloc com a Sant
Pere, però ja s’anomena a la zona com a vinyes de Sant Pere,
perdent la designació d’edifici (Serra i Vilaró, 1917-1926).
Aquest fet ens podria mostrar que a partir d’aquesta data
les construccions estan deshabitades o en un estat ruïnós.
El lloc és ocupat per conreus; concretament se’ns parla de
vinyes. Aquests fets van quedar registrats amb la localització
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de rases de vinyes en les prospeccions que es van fer el 2008.
En la nostra intervenció es va documentar l’entrada del
mas, d’època moderna. Vàrem localitzar un mur molt potent
que divideix l’església en dos: una part a l’est que podria
ser l’estança principal i conservaria els terres de l’edifici
religiós i la part oest que condemna l’entrada de ponent,
la tapia, i fa recréixer el terra sobre les runes de l’església.
Podem interpretar que la part de llevant estava destinada
a l’habitatge i la de ponent podria esdevenir una zona més
productiva, on hi hauria bestiar o d’altres dependències que
s’encarregarien de la producció o manufactura de productes
agrícoles.
Durant la nostra campanya es van registrar dos retalls
indeterminats dins del paviment de la capçalera UE 114. La
seva funció és incerta i desconeixem si es van fer per extreure
les lloses del terra o bé si servien per encabir una estructura
que no s’ha conservat. Dins d’un d’aquests retalls, la UE
149, es van recollir dues monedes de la mateixa època; són
dos sisens de Lluís XIV amb data de 1646. És a dir que
l’amortització d’aquests retalls seria de finals del segle XVII,
en plena Guerra dels Segadors (1640-1652), quan la masia
possiblement va deixar d’estar en actiu.
En època contemporània, a la zona, se la coneixerà com a
Camps dels Porxos. Els diferents edificis s’enderroquen i
part de la pedra treballada esdevé matèria primera per a les
diferents construccions que es van bastir al llarg dels segles
XIX i XX. El priorat anirà desapareixent progressivament
i cobrint-se de vegetació, principalment alzines i esbarzers,
mentre que els camps del voltant dels edificis es convertiran
en terres de conreu de cereals.
Les restes de l’assentament eclesiàstic van quedar perdudes;
només es coneixia l’existència d’una església i la seva
comunitat religiosa en la memòria popular dels veïns de
la zona o per estudiosos com Mossèn Ramon Camps, qui
situà l’establiment religiós dedicat a Sant Pere “en el punt
que ocupa la casa “Els porxos de Canudes del Prat”.... amb casahabitació per a monjos o ermitans” (Camps, 1920). La troballa
arqueològica de Sant Pere de Casserres va restar en un
indret desconegut fins que Pere Cascante i Josep Farguell
(ATICS, SL) van realitzar una prospecció. Arran de les
obres de construcció de l’accés a Casserres des de la C-16,
van localitzar-ne la ubicació i Sant Pere de Casserres va
tornar a la llum. L’elaboració d’un pla director que dictamini
els passos a seguir, tant a nivell arqueològic com a nivell
museogràfic, han de rellançar la importància de les restes que
s’han documentat en la present campanya i incloure Sant
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Pere de Casserres com a bé històric a nivell nacional. Per
aquest motiu, insistirem que cal una excavació en extensió
de tota la zona. Només l’exhumació total de les restes ens
permetrà conèixer com era, quines fases i quins canvis es
van dur a terme al llarg dels anys i sobre tot quina era la
seva funció, del conjunt establert a Sant Pere de Casserres.
També només amb l’excavació sistemàtica de la banda nord
ens permetria saber la seqüència física dels enterraments i
establir relacions amb la necròpolis i el priorat de Sant Pere
de Casserres.
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES AL
PARATGE DE LA FONT DE CAN PERIQUES
(PUIG-REIG, BERGUEDÀ)
Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central
FITXA TÈCNICA
Localització: Puig Reig (Berguedà).
Coordenades UTM i alçada: X: 407940; Y: 4648096 (font).
X: 407929; Y: 6480755 (embassament, part central).
X: 407954; Y: 4648076 (forn d’obra).
Direcció: Jaume Díaz Ortells (ATICS, S.L.) (excavació) i
Maria José Garcia Mulero i Sílvia Cano Tapias (Gamarra
& Garcia) (restauració).
Promotor: CEDINSA (Concessió i Explotació d’Infraestructures, S.A.).
Any intervenció: 2004-2007 i 2009.
SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL JACIMENT
El paratge de la Font de Can Periques es troba a uns 200 m
a l’est de la Casa de Periques i l’església de Santa Maria de
Periques. S’ubica al marge dret de l’autovia C-16, en direcció
a Berga, a l’alçada de Puig-Reig. La Font i l’embassament de
Periques s’ubicaven lleugerament al nord del Forn, en el punt
actualment afectat per la nova carretera C-16.

Cascante, P. (2009). Memòria de la Intervenció Arqueològica
al jaciment de Sant Pere de Casserres (Casserres, El Berguedà).
[Inèdit].
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Serra i Vilaró, J. (1917-1926). Notes històriques de Casserres,
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Figura 1. Ubicació del Forn de Can Periques en relació a la Casa de
Periques i a l’Ermita del Carme de Periques.

MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Durant la realització de “L’estudi d’impacte sobre el patrimoni
Cultural (arqueològic i arquitectònic) del projecte de millora
general. Nova carretera: Eix del Llobregat / carretera C-16.
Tram: Puig-Reig – Gironella” es van localitzar, en l’indret
anomenat Font de Can Periques (PK 20+500), restes de
material arqueològic d’època prehistòrica, ibèrica i medieval,
així com un complex hidràulic (font, canal i bassa) i un forn.
Donada l’entitat de les restes, i abans de l’aprovació definitiva
del traçat del tram 2 de la Nova carretera: Eix del Llobregat
/ Carretera C-16, PK 75.500 al 96.500. Tram: Puig-ReigGironella, es dugué a terme una intervenció arqueològica
preventiva sobre els diferents elements localitzats.
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LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
Entre els mesos de desembre de 2004 i de febrer de 2005
es va dur a terme una primera intervenció arqueològica al
paratge de la Font de Can Periques. Els treballs, dirigits
per l’arqueòleg Jaume Díaz Ortells, de l’empresa ATICS,
SL, van consistir en la desbrossada de l’entorn de la font,
la delimitació de les estructures (font, bassa i forn d’obra) i
l’excavació i documentació exhaustiva de les restes.
Un cop acabada la intervenció d’excavació arqueològica es
va procedir al tractament de les restes descobertes. D’una
banda, les estructures corresponents al Forn de Can Periques,
que no es veien afectades pel traçat de l’obra, es van protegir
mitjançant el seu cobriment amb una tela geotèxtil i graves.
Aquest tractament no es plantejà com a definitiu, atès que
s’estava pendent de la possibilitat que l’espai fos adequat
per la visita pública, un cop haguessin finalitzat les obres
d’obertura de la Nova carretera: Eix del Llobregat/carretera
C-16. Tram: Puig-Reig - Gironella. En canvi, les restes de la
font i de l’embassament es van desmuntar, atès que s’ubicaven
en una àrea directament afectada per les obres.
Durant l’estiu i la tardor de 2006, una sèrie de forts aiguats
a la zona va afectar l’estructura del forn i en provocaren
l’esllavissament de la façana frontal. Davant d’aquesta
situació, durant el mes de novembre de 2007, es va dur a terme
una intervenció de reintegració de la façana esllavissada,
consolidació de les estructures i adequació d’aquestes per a la
visita pública. Els treballs, encarregats a l’empresa Gamarra
& Garcia, van ser portats a terme per les restauradores Maria
José Garcia Mulero i Sílvia Cano Tapias.
Finalment, l’any 2009 es va col·locar una coberta per tal de
protegir l’estructura del forn de la seva posició a la intempèrie.
Per a la seva instal·lació es feia necessària l’obertura dels
daus de formigó on cimentar la coberta, una tasca feta sota
el control arqueològic de l’arqueòleg Jaume Díaz Ortells, de
l’empresa ATICS, SL. Es va col·locar també un contrafort
amb grans blocs de pedra a la part inferior del marge on
s’ubica el forn, per tal de reforçar l’estructura.

d’uns 22 m de llarg per 1 m d’ample, fet amb grans blocs
de pedra, disposats en filades regulars i units amb morter de
calç. Els blocs són falcats amb pedres petites i fragments de
maons i teules.
Aquests elements serien utilitzats per a abastir d’aigua les
hortes que es trobaven a les terrasses inferiors de la finca.

RESULTATS
Com ja es desprèn de l’apartat anterior, la intervenció
arqueològica al Paratge de la Font de Can Periques ha
permès l’excavació i documentació exhaustiva de diversos
elements.

Figura 1. Aspecte de la façana oest del forn un cop finalitzada
l’excavació, amb el canal de tiratge al centre. (Garcia, 2007).

Font de Can Periques i estructures hidràuliques
associades
La font de Can Periques presenta una planta rectangular
situada per sota del nivell de circulació. L’estructura és feta de
pedres unides amb morter i ciment i presenta una obertura
rectangular encarada al sud, sense cap element constructiu ni
decoratiu remarcable. A la seva part frontal conserva el marc
d’una antiga porta de fusta, ja desapareguda en el moment
de realitzar la intervenció. L’estructura de la font mesura
145 cm d’alt per 130 cm d’ample, i 150 cm de profunditat.
L’obertura mesura 80 cm d’alçada i 40 cm d’amplada.
De la font en surt un petit canal, d’uns 10 cm de profunditat
per poc més d’un metre d’ample, que porta a un petit
embassament. El canal està delimitat per dues parets de
pedra seca adossades al marge del terreny, en força mal
estat de conservació. Tant el canal com l’embassament
tenen com a base la roca natural, fet que en facilita la seva
impermeabilització. L’embassament és tancat per una paret
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Forn de Can Periques
La primera font documental referent al forn de Can Periques
la trobem en l’inventari de béns i drets de Joan Pericas,
efectuat l’any 1801, on s’esmenta entre les seves pertinences
una “porció de obra de cuyta”.
El forn, ubicat uns 20 m al sud-est de la font, presenta una
planta quadrangular de 6 metres de costat. L’estructura es
troba excavada al marge superior del camí que porta cap
a la casa de les Comes i presenta l’entrada a la cambra de
combustió oberta cap a l’oest, mentre que l’entrada a la
cambra de cocció se situa a la banda oposada. La paret frontal
és formada per pedres de mides diverses, sense treballar i
disposades en filades irregulars (figura 1).

Internament, el forn presenta dues cambres de combustió
excavades totalment al marge del terreny, separades
interiorment per una paret de maons i amb dues petites
obertures a l’exterior per la banda oest. En el moment de
la intervenció, les dues obertures havien estat segellades
amb pedres i teules planes. Les dues cambres estan coberts
per sengles voltes, fetes a partir de diversos arcs construïts
amb maons. Com a conseqüència de les altes temperatures
assolides pel forn, les superfícies de les parets de les cambres
i les de les voltes estan completament vitrificades.
La graella del forn (figura 2) és feta amb maons i terra
endurida, recoberta amb una capa allisada de morter de calç.
Aquesta presenta un total de 90 forats de formes i mides
diverses, distribuïts de forma irregular, però de manera
homogènia per tota la superfície. Adossada a la paret nord de
la cambra, la graella presenta una part sobrealçada de forma
rectangular, que sembla que correspondria a una reparació
posterior de l’estructura.
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Figura 2. Aspecte que presenta la graella del forn un cop restaurada.
(Garcia, 2007).

Figura 3. Situació de les restes documentades dins el projecte general
de l’obra. (ATICS, S.L.).

Pel que fa a la cambra de cocció, aquesta és de forma
quadrangular d’uns 3,5 m de costat i una alçada de 2 m,
amb una capacitat aproximada de 24,5 m³. La cambra es
troba excavada al terreny i presenta un molt bon estat de
conservació. La cara interior de les parets es troba recoberta
per una capa de morter de calç, que allisa i uniformitza la
superfície interior. A la paret frontal de la cambra hi ha una
obertura d’1,5 m d’alçada i 0,5 m d’amplada, que dóna accés
a aquesta.
Just davant de l’entrada de les cambres de combustió, s’hi
va documentar una estructura excavada en el terreny, amb
forma de “V”, de parets recobertes amb lloses, pedres o
grans teules planes quadrangulars i una coberta formada per
grans lloses de pedra, que semblen correspondre al canal de
tiratge del forn, que proporcionaria l’aire necessari perquè es
produís la combustió (figura 2).
S’ha localitzat també una possible zona de treball, aprofitant
l’aigua que mena de la font de Can Periques al forn.
Pel que fa a la cronologia, segons les dades aportades per
l’excavació arqueològica, caldria ubicar l’estructura als
segles XVIII-XIX. Pel que fa a la funcionalitat, sembla que
seria destinat a la producció de material de construcció,
bàsicament teules.
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DESDOBLAMENT I CONDICIONAMENT DE
LA CARRETERA C-17. TRAM: CENTELLES
A LES MASIES DE VOLTREGÀ. LA VIA
HISTÒRICA DEL CONGOST (CENTELLES,
OSONA)
Núria CABAÑAS ANGUITA,
Actium Patrimoni Cultural, SL
SITUACIÓ
El seguiment arqueològic realitzat durant l’execució de les
obres de millora i condicionament de la carretera C-17 entre
el tram Centelles – Les Masies de Voltregà, promogudes
per Gestió d’Infraestructures SA (GISA) i executades per
Cedinsa Ter Concessionària de Catalunya SA, han permès
la documentació d’un tram de l’antiga via històrica del
Congost.
L’antiga via històrica travessa la vall del Congost i es troba
situada al lateral est de l’actual traçat de la C-17, a l’alçada
del PK 44+300, al terme municipal de Centelles. El camí és
conegut amb el nom de la pujada de Sant Antoni, atès que
es trobava a pocs metres de l’antic emplaçament de l’església
de Sant Antoni.
Les coordenades UTM a l’extrem sud són: X=436517;
Y=4627683; Z=499 msnm i les de l’extrem nord són:
X=436423; Y=4627815; Z=517 msnm.
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RESULTATS
La via del Congost es situa en un indret de pas natural,
seguint la topografia del terreny amb una trajectòria sudest – nord-oest. Comunicava Barcelona amb Vic i es dirigia
cap els Pirineus per la Collada de Tosses i vers Empúries
per la via de Capsacosta. Es tractava d’un camí destinat
principalment al comerç i a les comunicacions ràpides, a
diferència de les vies proconsulars, destinades inicialment a
l’àmbit militar i estratègic.
La via, amb una amplada entre 4,50 m i 4,75 m, està
delimitada per la roca natural a la banda est i per un mur
de contenció a l’oest, l’alçada del qual varia segons la
topografia del terreny i l’aflorament de la roca natural.
Així, s’ha identificat una oscil·lació entre 1,20 m i 0,50 m.
El mur no presenta una amplada concreta, sinó que s’estén
cap a l’interior de la calçada formant part del nivell de
pavimentació del propi camí1. Per tant, el mur era emprat
per a contenir les capes d’anivellament, alhora que formava
part del nivell de pavimentació de la via, el qual està format
per pedres de dimensions reduïdes i arena, possiblement a
conseqüència de les diverses refeccions dutes a terme al llarg
dels segles.
En la majoria dels casos, sobresurten del mur de contenció
lloses arrodonides en posició vertical, anomenades guardarodes i utilitzades per a marcar els límits de la calçada i evitar
caigudes a desnivell, com succeeix a la via de Capsacosta i a
la via de Parpers.

MOTIVACIÓ
La intervenció arqueològica ha estat motivada pel
Projecte Constructiu. Millora General. Desdoblament i
condicionament de la carretera C-17. Tram: Centelles – Les
Masies de Voltregà, que preveu la realització de moviments
de terres que afecten alguns indrets on el subsòl no ha estat
urbanitzat.
El procés d’execució de les obres ha afectat l’antiga via del
Congost a causa del trànsit de maquinària, raó per la qual
s’ha dut a terme una intervenció arqueològica, per tal de
delimitar les restes en superfície.
EXCAVACIÓ
El seguiment arqueològic, realitzat entre el juliol de 2008 i el
juny de 2009, ha consistit en el control visual dels moviments
de terra duts a terme a la carretera C-17 entre els municipis
de Centelles i les Masies de Voltregà. Els treballs han permès
identificar una estratigrafia composta de tres estrats. El
primer nivell de composició vegetal, i corresponent a l’actual
nivell d’ús, cobreix dos estrats d’anivellament aportats durant
les obres de construcció de la C-17. En aquests punts no
s’han localitzat restes arqueològiques immobles.
Pel que fa a l’antic camí del Congost, afectat parcialment
pel pas d’una màquina excavadora, s’hi ha dut a terme una
primera intervenció, consistent en la realització de quatre
sondejos per tal de valorar el grau d’afectació de les restes.
Posteriorment, s’ha efectuat una segona intervenció basada
principalment en la neteja, documentació i condicionament
d’un tram de 37 m de longitud i la reconstrucció d’un tram
de 15 m de longitud del mur de contenció de la via, el qual
havia quedat malmès.
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Figura 1. Detall del parament del mur de contenció de la via.

Sobre el mur de contenció s’han identificat tres pilones
desplaçades lleugerament que haurien tingut la funció
de guarda-rodes, atès que ha estat possible identificar
l’empremta on haurien estat emplaçades sobre el mur de
contenció.
Al tram sud-est de la via, actualment s’hi poden apreciar
in situ filades de pedres col·locades horitzontalment que
travessen la calçada funcionant com a trencaaigües. 2
Sistema de desguàs de l’aigua emprat principalment en
les zones amb una forta pendent per tal d’evitar l’erosió
1 Documentats a l’excavació de l’any 1988 a la via del Congost, a l’anomenat
Pla de les Forques.
2 Les excavacions realitzades l’any 1988 van identificar diversos trencaaigües en aquest cas però, lligats amb una fina capa de morter de calç. En
alguns punts, tan sols es va localitzar el morter de calç. La distància documentada entre les estructures correspon a la mateixa distància establerta en
la present intervenció.
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del camí. Aquests trencaaigües es documenten a una
distància entre 10,8 m i els 8,20 m entre si. Sistema
també documentat a la via de Capsacosta, en el tram on la
calçada experimenta un fort desnivell. 3

Figura 2. Vista general del tram de via documentat.
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En el cas que ens ocupa, sabem que la via té els seus orígens
en època romana gràcies a l’excavació realitzada l’any 1988,
en la qual s’hi van identificar dues fases cronològiques del
període romà. La primera corresponent a la construcció
de la via, amb la localització d’un estrat de rudus i una
segona fase, també d’època romana, en que la via patirà
algunes remodelacions4 que podrien estar relacionades amb
la troballa de sis mil·liaris localitzats al Molí de la Canes
(Centelles) l’any 1842 i que daten del segle III dC.5
Així doncs, la via té els seus orígens en època romana,
no obstant i tenint en compte que es troba situada en un
indret de pas natural, serà objecte de diverses refeccions al
llarg dels segles per tal de mantenir-la en bon estat, atès
que serà utilitzada fins a mitjan segle XIX, moment en que
s’abandonarà definitivament arran de la construcció de la
carretera N-152.
Durant aquests segles, i segons les fonts documentals, el
tram de via documentat ha estat conegut amb diferents
topònims. Així, durant el segle XI es coneixia sota el nom
del Puiol rege, en relació a l’església de Santa Coloma de Puio
regio. Durant l’alta edat mitjana es coneixia com a la Pujada
de Sant Antoni, en relació a l’ermita de Sant Antoni de les
Codines i a l’hospital de les Codines i ja en època moderna
era conegut com el pla de les Forques o pla de les Bruixes6.
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Figura 3. Trencaaigües.

Fora de la calçada, i a tocar del mur de contenció, s’han
identificat un seguit de blocs de pedra de manera agrupada
i a una distància entre si que oscil·la entre els 8 i 10 m de
longitud, fet que, a tall d’hipòtesi, creiem que podrien haver
estat utilitzats també com a trencaaigües.
CONCLUSIONS
L’actuació arqueològica ha permès documentar i recuperar un
tram de l’antic camí que transcorria per la vall del Congost i
comunicava la ciutat de Vic amb Barcelona.
Les vies corresponen a restes arqueològiques de difícil
datació cronològica, principalment per la falta de material
arqueològic associat i pel fet que són elements que requereixen
un manteniment constant i per tant, també, reparacions.
3 Busquets, 1996: 92.
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Moreno, I. (2006). Vías Romanas. Ingeniería y técnica
contructiva. Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas
(CEHOPU). Ministerio de Fomento.
Pladevall, A. (1987). Centelles. Aproximació a la seva
història. Ajuntament de Centelles. Eumo Editorial.

4 Caballé, A. et alii. Memòria dels treballs d’excavació a la via romana del
Congost (Seva- Centelles). [inèdit]
5 Albreda et alii 1984: 64-65.
6 Pladevall, A. 1987: 22-24, 75.
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INTRODUCCIÓ
El sepulcre megalític de Puigseslloses (Folgueroles, Osona),
una de les construccions megalítiques més grans de Catalunya.
Es troba en una posició molt dominant, al capdamunt d’un
dels característics turons-testimoni de la plana de Vic.
Situat a 530 msnm, les seves coordenades geogràfiques són
E441788’5 N 4644413’5 (ED50 UTM 31N).
El megàlit consta de 8 lloses que defineixen la cambra
funerària i del corredor que hi accedeix. La construcció
fa 9’75 m de llargada màxima per 4’5 m d’amplada, a la
capçalera, i 2’7 m d’amplada a l’entrada del passadís. Les
4 lloses que formen la cambra funerària fan prop de 2 m
d’alçada en relació al nivell actual del sòl, mentre que les 4
lloses del passadís tenen una alçada que varia entre 0’5/0’9
m en relació a aquest. Els materials arqueològics recuperats
(Batista, 1963), suggereixen que la construcció i ús d’aquest
sepulcre megalític correspon al IIIer mil·lenni ANE.

Geològicament, la plana de Vic es caracteritza per
l’aflorament de les anomenades margues de Vic, materials
margosos amb primes intercalacions (no més de 10 cm de
potència) de gresos de gra molt fi i/o llims (Reguant, 1967).
Una simple observació de les lloses que formen el megàlit
permet apreciar que estan fetes amb materials petris que no
es troben ni a les rodalies immediates d’aquest, ni en una zona
que, en principi, sigui visible des del lloc on es troba aquesta
construcció. Aquesta constatació es troba a l’origen d’aquest
estudi, plantejat i desenvolupat amb l’objectiu de determinar
la possible àrea d’aprovisionament de les lloses utilitzades
en la construcció d’aquest gran sepulcre megalític i, per tant,
d’abordar aspectes vinculats amb el treball esmerçat pel grup
que el va fer (Arribar et alii, 2006; Vicens et alii, 2010)1.
L’ESTUDI DE LES LLOSES
Les 8 lloses que conformen Puigseslloses són blocs poc
desbastats de forma més o menys rectangular i que es troben
enterrats a 0’5-1 m de profunditat, sobresortint en superfície
1’5-2 m, segons el cas (fig.1).
La realització d’una acurada observació macroscòpica dels
components petris de les lloses i de les seves característiques
texturals, va permetre constatar que en tots els casos es tracta
de gresos de textura diversa, tot i que una d’aquestes (llosa 1)
es pot considerar una calcària.
Per tal de poder-ne precisar millor la determinació, es va
obtenir una petita mostra de cada llosa per al seu estudi
petrogràfic. Els resultats d’aquest estudi assenyalen que, de
fet, hi ha tres tipus diferents d’arenites:
- arcoses amb intraconcals: lloses 2, 3, 4, 5 y 6;
- arenites híbrides: lloses 7 i 8;
- calcària de tipus Grainstone amb terrígens: llosa 1.

Llosa

Situació llosa

Litologia

Textura

Estructures
sedimentàries

Pes específic

Pes mínim estimat

1

Corredor d’accés

Calcària grainstone amb
terrígens

Gra mitjà a gros

Laminació tipus ripple

2’53

0’303 tn

2

Corredor d’accés

Arcosa amb intraconcals

Gra gros- molt gros /
grava dispersa

Estratificació creuada

2’47

0’538 tn

3

Cambra

Arcosa amb intraconcals

Gra molt gros/ grava

Estratificació creuada

2’47

4’544 tn

4

Cambra

Arcosa amb intraconcals

Gra molt gros

Estratificació creuada

2’47

4’742 tn

5

Cambra

Arcosa amb intraconcals

Gra gros

Estratificació creuada

2’47

3’922 tn

6

Cambra

Arcosa amb intraconcals

Gra gros - molt gros

Estratificació creuada

2’47

2’148 tn

7

Corredor d’accés

Arenita híbrida

Gra molt fi

Laminació tipus ripple

2’53

1’037 tn

8

Corredor d’accés

Arenita híbrida

Gra molt fi

Laminació tipus ripple

2’53

0’253 tn

Taula 1. Situació, característiques i propietats geològiques de les lloses del sepulcre megalític de Puigseslloses. (Modificada de Vicens et alii, 2010)

Durant els mesos de desembre de 2005 i maig-juny de
2006, i ateses les condicions de degradació que havia sofert
el monument i que havien causat la fractura parcial de la
llosa de capçalera, es va dur a terme una important actuació
de consolidació i restauració d’aquest, que va comportar un
actuació arqueològica de verificació de la presència de possibles
restes arqueològiques i seguiment de les tasques de restauració
que s’hi van realitzar. L’actuació arqueològica, dirigida per un
de nosaltres (Xavier Clop), va permetre realitzar un primer
estudi acurat de les lloses i realitzar-ne un mostreig.
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Les dades aportades per les observacions macroscòpiques
i per l’estudi petrogràfic
permeten constatar, doncs,
l’existència de clares diferència en la matèria primera d’unes
lloses i altres, i plantejar la possible existència d’almenys
tres àrees-font diferents.També es va determinar el pes
1 Aquest treball s’ha realitzat en el marc dels projectes “Proposta d’una assignatura transversal de Grau entre Geologia i Arqueologia amb suport multimedia” (2005 MQD 00189), “Creació de material docent digital per l’assignatura
transversal de Geoarqueologia” (2007 MQD 00017) i “Seminari d’Arqueologia
Prehistòrica del Pròxim Orient” (2009 SGR 607).
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aproximat de cada llosa2 (Taula 1), dada fonamental per a
abordar la discussió sobre la inversió de treball realitzada pel
grup que va construir aquest megàlit. Els resultats d’aquest
càlcul permeten fer algunes consideracions. En primer lloc,
es constata la importància del pesos estimats. En segon lloc,
s’apreciaen clares diferències entre les lloses que formen
la cambra (que oscil·len entre 2’144 i 4’742 t.) i el pes de
les lloses del corredor (que oscil·len entre 0’253 i 1’037 t.).
Hi hauria hagut, doncs, una major inversió de treball en
l’aprovisionament i transport de les lloses de la cambra.
L’ESTUDI DE L’ÀREA-FONT I DE L’ÀREA
D’APROVISIONAMENT
La definició de possibles àres-font i d’aprovisionament
s’ha de basar en un acurat estudi de l’entorn geològic, que
permeti conèixer de manera precisa les característiques i
posicions de les unitats geològiques que afloren al voltant
del megàlit. L’estudi realitzat s’ha basat en la utilització
de diferents tècniques d’estudi que aporten informacions
complementàries.
Mapa geològic i anàlisi estratigràfic-sedimentològic
Es va realitzar una cartografia geològica dels voltants del
megàlit, amb l’objectiu de localitzar de forma precisa les
unitats litoestratigràfiques amb materials similars als de les
lloses. La base per aquesta cartografia han estat diferents
col·leccions de foto aèria, les dades de les quals han estat
completades i matisades gràcies a la realització del treball
de camp.
Durant el procés de realització de la cartografia, es
van delimitar zones idònies per a fer diferents seccions
estratigràfiques que permetessin caracteritzar els materials
de la successió estratigràfica i ubicar les mostres de roques
que es recollissin, pel seu estudi. La informació obtinguda
s’ha representat gràficament en forma de columnes
estratigràfiques.
Els nivells cartografiats corresponen als conglomerats
de Romagats, a les calcàries de Tavertet, a les margues de
Banyoles i, com a nivell de sostre, a les margues de Vic
(Colombo, 1980; Reguant, 1967).
El conjunt del treball realitzat ha permès caracteritzar
diferents unitats litoestratigràfiques. Així, dins la Formació
Margues de Banyoles i a partir de l’existència, a la seva
part mitjana, d’uns nivells gresosos-carbonatats fàcilment
cartografiables, s’han diferenciat tres nivells: Formació
Margues de Banyoles Inferior (FBI), Formació Margues
de Banyoles Mig (FBM) i Formació Margues de Banyoles
Superior (FBS). Així mateix, en el cas de la Formació Gresos
de Folgueroles, aquest s’ha dividit en dos trams: Formació
Gresos de Folgueroles Inferior (FFI) i Formació Gresos de
Folgueroles Superior (FFS)3.

2 L’estimació del pes aproximat es va realitzar tenint en compte el pes específic aparent (Norma UNE-22183-85 pels Gresos de Folgueroles). Donat que
es van donar certes diferències de difícil explicació, es va procedir a la determinació al laboratori del pes específic aparent mitjançant el mètode de la pesada hidrostàtica considerant el pes en sec (ps), el pes en humit (ph) i el pes
de la mostra submergida en aigua (pa) i aplicant la fórmula: ps / (ph – pa).
3 Per més detalls, veure Vicens et alii, 2010.

A) Vista general del sepulcre megalític de Puigseslloses (Folgueroles);
B) Planta del megàlit, on s’indica el número d’estudi de cada llosa i la
seva caracterització geològica; C) Vista del costat W del sepulcre, on
s’aprecia la magnitud de les lloses que formen la cambra (llosa 3) i el
passadís (lloses 1 i 2) (Modificada de Vicens et alii, 2010).

Anàlisi petrològica
Les dades cartogràfiques i el treball de camp van permetre
realitzar un mostreig dels nivells aptes per a obtenir les lloses
de Puigseslloses. També es van mostrejar altres nivells que
tenen d’altres materials, amb l’objectiu de caracteritzar tot
el tram i corroborar que podien descartar-se com a possibles
àrees-font. Globalment, es van recollir 43 mostres de roques
per fer-ne l’estudi petrogràfic, seguint el mateix protocol
que per les mostres de les lloses, i afegint algunes tècniques
complementàries com tincions, comptatges, etc. Els resultats
obtinguts han permès definir amb precisió les diferències
entre els diferents nivells estratigràfics i, fins i tot en certs
casos, diferències dins d’un mateix nivell estratigràfic.
Un cop analitzats els materials de l’entorn geològic de
Puigseslloses, es posa de manifest que hi ha una clara
correspondència entre:
Lloses 2, 3, 4, 5 i 6		
Mostres de FFI
Lloses 7 i 8			
Mostres de FFS
Llosa 1			
Mostres de FBM
Definició de les possibles àrees-font i àrees
d’aprovisionament
La determinació petrològica del conjunt de mostres
estudiades i les observacions fetes en les prospeccions
realitzades han permès la identificació d’uns nivells
estratigràfics que presenten unes característiques estructurals
i de composició específiques, que permeten plantejar la
hipòtesi que pot tractar-se de les àrees-font de les lloses de
Puigseslloses. Així mateix, durant la realització de l’estudi
cartogràfic, es va estudiar l’estructura tectònica de la zona
i la seva influència sobre la geomorfologia d’aquesta. El
treball de camp es va completar amb la cartografia d’àrees on,
ateses les seves característiques estratigràfiques, estructurals
i geomorfològiques, podrien haver-s’hi trobat, en el moment
de la construcció del megàlit, lloses similars a les utilitzades
en la construcció d’aquest, així com de les àrees on actualment
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hi ha blocs ja despresos i que per les seves característiques
morfològiques haurien pogut ser utilitzades per construir el
megàlit.
Des del punt de vista estructural, els materials estudiats
es disposen en una sèrie monoclinal que cabussa suament
(5º) vers l’oest. Hi ha, a més a més, una important xarxa
de fracturació de direcció nord-sud, visible actualment en
algunes zones, molt evident en fotos aèries fetes ja fa uns
anys, quan hi havia una vegetació més esclarissada que no
n’impedia la visualització.
Des del punt de vista geomorfològic, l’erosió diferencial que
ha tingut lloc en zones on hi ha el contacte entre unitats
litoestratigràfiques diferents (per exemple: FBI-FBM, FBSFFI), provoca l’existència de relleus negatius. Aquest fet,
unit a la xarxa de fracturació, provoca en zones elevades i
aïllades el despreniment de blocs de grans dimensions, com
queda palès per exemple a la zona de Savassona, on alguns
d’aquests blocs, com per exemple el conegut com la Pedra
del Sacrifici, han estat aprofitats amb diverses finalitats en
diferents moments des de la prehistòria i fins a moments
prou recents.
La cambra funerària de Puigseslloses està formada per 4
lloses de gran mida (lloses 3, 4, 5 i 6) que, de fet, són arcoses
que presenten característiques texturals molt similars.
L’estudi geològic realitzat permet afirmar que es tracta de
materials que provenen del nivell FFI.
El corredor d’accés a la cambra també està format per 4 lloses.
Però, a diferència del que succeeix en el cas de la cambra
funerària, són lloses més petites i de diferents materials:
calcària tipus grainstone (llosa 1), arcosa intraconcal (llosa 2)
i arenita híbrida (lloses 7 i 8). Aquests materials provenen,
respectivament, dels nivells FBM, FFI i FFS.
Per a determinar les possibles àrees d’aprovisionament,
s’han avaluat tant aquests resultats com els obtinguts
d’estudiar el seguit de factors que afavoreixen la separació
i/o el despreniment de blocs potencialment aptes per a ser
utilitzats directament, evitant la tasca feixuga de l’extracció
d’aquests, de la seva àrea-font.
La combinació de les característiques estructurals,
geomorfològiques i estratigràfiques, permet la ruptura i el
despreniment de blocs amb formes tabulars (figura 2). Els
plans d’estratificació propicien l’alteració dels materials i la
seva disposició inclinada n’afecta directament l’estabilitat.
Actualment, és freqüent veure blocs despresos amb aquesta
morfometria, de mides molt dispars i propers als relleus
ocasionats per les unitats FBS i FFI, on convergeixen els
tipus de les característiques descrites anteriorment.
Així mateix, els materials que presenten una estratificació
paral·lela planar amb estrats amb un lleuger cabussament o
pràcticament horitzontals (figura 2), amb un gruix mitjà (de
10 a 30 cm), i afectats per la fracturació abans esmentada,
també poden arribar a donar blocs tabulars. La presència
d’arrels pot accelerar aquest procés (figura 2). Aquest tipus
es dóna a la unitat FFS, ja que en aquest cas no existeix
erosió d’un nivell margós inferior, ja que aquesta descansa
sobre FFI. Cal tenir en compte, però, que en aquest cas, per
a començar el desplaçament d’aquests blocs, caldria que hi
hagués hagut una primera separació prèvia.
Així doncs, les àrees-font, determinades gràcies a
l’estudi petrològic, juntament amb les possible àrees de
subministrament de blocs, inferides per les característiques
estructurals, geomorfològiques i estratigràfiques, delimiten
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unes possibles zones d’aprovisionament.
Així, l’àrea d’aprovisionament de les lloses 7 i 8 és la més
propera de totes al sepulcre megalític, amb una distància
mínima d’aproximadament 1 km (nivell FFS), mentre que el
de la resta de lloses es troba, com a mínim, a 2’6 km (nivells
FBM i FFI).
Atesa la diferència de distància pràcticament inexistent
entre els afloraments de les àrees-font i la zona on s’ubiquen
els blocs tabulars despresos del nivell geològic original,
podem considerar, de forma general, que l’àrea-font i l’àrea
d’aprovisionament pràcticament coincideixen.

Figura 2. Secció geològica idealitzada amb la situació dels diferents
tipus de materials determinats. A) a F): blocs in situ dels diferents
tipus de materials que tenen característiques formals similars a les
lloses emprades en la construcció de Puigseslloses (Modificada de
Vicens et alii, 2010).

CONCLUSIONS
L’estudi de caracterització petroarqueològica realitzat ha
permès posar de manifest una estratègia específica pel que fa
a la gestió dels recursos minerals emprats en la construcció
del sepulcre megalític de Puigseslloses. El grup que va
construir el sepulcre megalític de Puigseslloses va tenir
un interès molt particular per a proveir-se d’uns materials
petris específics i per a construir el sepulcre megalític en
un lloc concret, en una posició molt dominat sobre el seu
entorn, tot i que això signifiqués assumir el cost de treball
que significaria la selecció i el transport de lloses de diverses
tones de pes des d’àrees d’aprovisionament que es trobarien
a una certa distància del lloc triat per a la construcció del
sepulcre megalític.
Les lloses utilitzades en la construcció de Puigseslloses
provenen d’almenys tres àrees-font diferents, com ha permès
constatar l’estudi petrològic, en identificar tres materials
petris: arcoses, arenites híbrides i calcària de tipus graisntone.
S’ha constatat una inversió de treball clarament diferenciada
entre les diferents parts de la construcció.
Per a construir la cambra es van utilitzar un conjunt de
lloses (lloses 3, 4, 5 i 6) de les mateixes característiques
pètries (són arcoses) i texturals (els grans de sorra són
grossos-molt grossos) que provenen del nivell FFI. L’àrea

actes / 						
d’aprovisionament d’aquestes lloses es troba com a mínim
a 2’6 km del lloc on es va construir el sepulcre megalític;
poden arribar a trobar-se, però, fins a 3’9 km d’aquest.
Per a construir el corredor (lloses 1, 2, 7 i 8) es van utilitzar
lloses que provenien dels trams FBM, FFI i FFS. Es tracta
de lloses de dimensions més modestes, excepte en el cas
de la llosa 2, més gran que les altres lloses que formen el
passadís però que, per tal de guardar una certa proporció
amb aquestes, va ser enterrada més profundament.
L’àrea d’aprovisionament de les lloses 7 i 8, provinents
del nivell FFS, es troba com a mínim a 1 km del lloc de
construcció del sepulcre megalític, mentre que el de les lloses
1 i 2 seria com a mínim a 2’6 km.
Per tal de poder acostar-nos al treball esmerçat en
l’aprovisionament de les lloses emprades en la construcció
de Puigseslloses, cal afegir a les dades precedents la idea de la
dificultat en el transport d’aquestes, pel seu pes i dimensions,
per la irregularitat del terreny on finalment cal fer la pujada
que porta a la part superior del turó-testimoni, on van
construir el megàlit, i per la necessitat d’obrir una via de pas
en un medi previsiblement més emboscat que no avui.
En definitiva, l’estudi petroarqueològic de les lloses de
Puigseslloses no tan sols ha permès conèixer amb precisió
els materials petris emprats en la seva construcció i les
seves àrees d’aprovisionament possibles, sinó que a més a
més permet fer-nos una idea més precisa de les capacitats
tècniques i organitzatives que van permetre la realització
d’un treball col·lectiu d’envergadura per part d’un grup
humà, per a aixecar un sepulcre que, a més a més de servir per
a enterrar-hi almenys una part dels seus morts, de ben segur
que degué tenir d’altres significats en el paisatge de la plana
de Vic, en procés d’antropització ara fa prop de 5.000 anys.
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LA FOSSA DE GURB: EXHUMACIÓ I
IDENTIFICACIÓ
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GASSIOT¹, Assumpció MALGOSA¹
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INTRODUCCIÓ
L’actuació a la fossa de Gurb va venir determinada per la
recomanació feta el 17 de gener de 2008 per la Comissió
Assessora de l’avantprojecte de Llei sobre la localització
de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la
Dictadura Franquista. Posteriorment, el 22 de gener de
2008, la Comissió Interdepartamental sobre la localització
de les fosses de les persones desaparegudes durant la Guerra
Civil i el Franquisme donà el seu vist-i-plau a la intervenció
a la fossa comuna de Gurb de forma paral·lela a la tramitació
de la Llei, com a prova pilot i amb l’objectiu que servís per a
la redacció d’un protocol per a futures actuacions.
Una de les raons de pes per a l’elecció de l’actuació a la
fossa comuna de Gurb va ser la instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament de Gavà per familiars
i descendents de tres de les persones enterrades a la fossa
de Gurb, sol·licitant que l’Ajuntament, en col·laboració
amb altres institucions públiques competents, realitzés les
actuacions necessàries perquè els gavanencs enterrats a la
fossa de Gurb fossin exhumats i poguessin ser enterrats al
cementiri desitjat pels seus familiars.
CARACTERÍSTIQUES I SITUACIÓ GEOGRÀFICA
DEL JACIMENT
La fossa de Gurb (Osona) (figura 1) és una fossa de
retirada republicana, ubicada fora de cementiri, a prop de
la masia de Can Cadet (coordenades UTM x=434840;
y=4643183), en un replà al marge d’una riera. Abans de
la intervenció, el nombre de restes inhumades es xifrava en
22 soldats republicans (Solé, 2008). Gràcies al testimoni
de dos supervivents es va poder determinar l’indret exacte
on haurien estat enterrats quatre gavanencs mobilitzats per
l’exèrcit de la república.

Colombo, F. (1980). Estratigrafía y sedimentología del
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Reguant, S. (1967). El Eoceno marino de Vic. Madrid:
Instituto Geológico Minero de España. Memorias del
I.G.M.E., 67.
Vicens, E.; Arribas, M. A.; Clop, X.; Estrada, Mª. R.;
Maestro, E.; Oms, O.; Serrat, D.; Molist. M. (2010).
«Characterization and Provenance of the Slabs of the
Puigseslloses Megalith, Barcelona, Spain». Geoarchaeology,
25-2.
Figura. Estat de la fossa abans de l’actuació.

Per tant, de bon començament, la fossa comuna de Gurb
estava perfectament localitzada (figura 1) i parcialment
dignificada amb una làpida en la qual els familiars feren
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constar els noms dels quatre gavanencs. Quedava resolt,
doncs, un dels principals problemes que hi ha hagut en altres
intents d’exhumacions de fosses comunes a Catalunya, que
ha estat la fallada en la seva localització arran d’informacions
prèvies incomplertes o de mala qualitat.
MOTIU DE LA INTERVENCIÓ. EL PROJECTE.
El gener de 2008 s’inicià el projecte de recuperació i
identificació dels 4 gavanencs morts durant la Guerra
Civil i inhumats a la fossa de Gurb. La Direcció General
va demanar a la Universitat Autònoma de Barcelona que es
fes càrrec de la direcció i organització de l’excavació i estudi
de les restes recuperades A partir d’aquí es va elaborar un
projecte interdisciplinar i interuniversitari amb l’objectiu de
recuperar fins a una vintena de cossos de la fossa de Gurb, 4
dels quals eventualment es podrien identificar.

Figura 2. Equips i direccions de les diferents tasques.

El disseny del projecte es va basar en l’anàlisi de les
necessitats de l’exhumació i les possibilitats d’identificació.
Es van establir tres etapes d’actuació (figura 2): 1) la recerca
de documentació ante-mortem dels desapareguts per a poder
disposar de dades de comparació en l’eventual identificació
(cal tenir en compte que l’estudi històric ja l’havia portat a
terme el Centre d’Estudis Històrics de Gavà, abans d’iniciar
aquest projecte). 2) l’excavació/exhumació per a recuperar els
cossos i els documents i objectes que els acompanyessin i,
alhora, obtenir les primeres dades identificatives, així com
reconstruir les circumstàncies i les causes de la mort; 3) les
anàlisis de laboratori per a aconseguir la identificació dels 4
desapareguts i establir aquelles dades informatives a nivell
legal.
El treball de camp
En aquest apartat s’hi inclouen les diferents actuacions
tècniques dutes a terme en el marc de la localització i
posterior exhumació de la fossa comuna de Gurb. En termes
generals, l’activitat es va planificar seguint els procediments
habituals en l’excavació arqueològica de contexts amb restes
humanes. D’aquesta manera, es van combinar una intervenció
arqueològica adreçada a la localització i documentació de
les característiques de l’enterrament i una d’antropològica
amb la finalitat de registrar els aspectes relacionats amb
els esquelets. Així, sota el marc general de la fase de treball
de camp, es va dissenyar un tipus d’actuació concreta per
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a respondre a l’especificitat de l’objecte d’estudi i a les
característiques de la intervenció. Aquestes característiques
especials deriven del fet que es va treballar sobre un context
històricament molt recent, on l’interès principal rau en la
identificació de l’enterrament, la individualització dels cossos
i la documentació de tots aquells paràmetres que ajudin a
la identificació de les persones presents i l’establiment de
les circumstàncies que envoltaren la seva mort i posterior
inhumació. Per això la feina de camp es va estructurar en
tres apartats:
a. La recopilació de dades històriques sobre la fossa objecte
d’estudi, incloent principalment el recull d’indicis sobre
el seu emplaçament, l’establiment d’una hipòtesi referent
a la identitat de les persones allà inhumades i, finalment,
l’obtenció de dades sobre les persones presumptivament
enterrades.
b. La intervenció arqueològica amb la finalitat de localitzar i
delimitar la fossa sobre el terreny, identificar i enregistrar els
processos tafonòmics posteriors a l’enterrament i documentar
en el seu conjunt l’enterrament, tant les característiques de
la “tomba”, com la disposició dels diferents ítems que en
defineixen el contingut original.
c. La tasca antropològica que, un cop exposades les restes
esquelètiques, s’ha centrat en la documentació, estudi in situ
i recuperació de les restes.
La tasca de laboratori es va dur a terme per diferents
especialistes d’antropologia física, medicina forense,
paleogenètica i superposició craniofacial.
RESULTATS
En relació a la documentació ante-mortem
Les entrevistes amb els familiars no van aportar dades molt
significatives sobre les característiques ante-mortem dels
quatre gavanencs a identificar. No es disposà, en general,
de característiques de tipus de fractures o patologia oral.
Pel que fa a informació fotogràfica, les famílies només van
poder aportar fotografies frontals de dos dels desapareguts i
fotografies lateralitzades dels altres dos.
Els expedients i filiacions militars dels quatre gavanencs
facilitats per l’Archivo General Militar de Guadalajara, van
aportar dades sobre l’edat, la professió i l’alçada. Respecte
de la talla, cal tenir en compte que la metodologia emprada
per a mesurar els soldats pot no ser del tot correcte a nivell
antropològic i per tant pot no haver-hi una correspondència
exacta amb la talla calculada a partir de les restes humanes
localitzades a la fossa.
En relació a les anàlisis genètiques, tres de les famílies
van aportar els arbres familiars i mostres biològiques per a
diferents anàlisis: la identificació de JS es podria fer a través
de ADNmt, la de GI per marcadors de cromosoma Y i la de
AO per STRs autosòmics.
En relació a l’excavació
L’excavació va mostrar l’existència de dues construccions
sobre l’enterrament (figura 3) que en part se superposaven
sobre els individus enterrats a la zona sud (figura 4). Així
doncs, van ser construïdes quan la fossa on es van inhumar
els cossos ja havia estat reblerta de sediment i els seus límits
no eren visibles. Les restes esquelètiques es van trobar
a una profunditat aproximada de 1,5 a 2 m respecte de la
construcció més superficial. En total es van trobar les restes
de 13 persones, que el diagnòstic antropològic in situ ja va
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atribuir a homes adults, joves i madurs. La disposició dels
esquelets indica que van ser arrossegats per sota els braços
o pels peus, accedint a la fossa pel vessant sud, seguint-ne
l’eix longitudinal. No hi va haver processos postdeposicionals
antropogènics posteriors a l’enterrament que n’afectessin el
contingut.

Figura 3. Paraments laterals de la primera tomba construïda (a: mur
nord, b: mur sud). S’observa la superposició de murs, amb les parets
de maons del segon mausoleu recolzant directament a sobre dels
primers. En el sediment de la base (jaló horitzontal de la imatge b)
comencen a aparèixer les primeres restes dels individus inhumats.

Figura 4. Indicació del perímetre de la fossa, el perímetre dels murs
del mausoleu més recent (que ressegueix els del primer sepulcre) i la
disposició dels esquelets exhumats.

L’anàlisi antropològic i forense in situ i al laboratori, de cadascun
dels esquelets, va evidenciar nombroses fractures peri-mortem,
moltes de les quals relacionades amb la presència de bales.
A més, es va recuperar un nombre important d’objectes,
principalment botons i munició, tant percudida com no.
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També es van trobar altres objectes metàl·lics, com sivelles i
un parell de culleres, i s’hi va observar la presència de restes
tèxtils molt malmeses.
En relació a la identificació
Les dades morfològiques no van ser, en aquest cas,
definitòries, ja que les quatre persones que buscaven eren del
mateix sexe, tenien edats semblants (38; 38; 38 i 39 anys), la
mateixa feina (pagesos) i mides també semblants (1,62; 1,62;
1,71 i 1,71).
Quan a malalties ante-mortem, només sabem que JS va patir
febres de Malta i una punxada al peu amb una forca. La
comparació craniofacial no ha pogut ser completada en tots
els casos a causa del mal estat d’alguns cranis; en alguns
s’han hagut de portar a terme reconstruccions del massís
facial. D’altra banda, tampoc s’ha disposat de fotografies
frontals de tots els desapareguts, la qual cosa ha complicat
la comparació.
Pel que fa a les anàlisis genètiques, ha estat possible la
recuperació d’ADN mitocondrial de tots esquelets i s’ha
comparat amb el perfil genètic dels familiars del Sr. JS. No
ha estat possible, però, recuperar ADN nuclear de tots els
esquelets, per la qual cosa el perfil genètic del cromosoma
Y del fill del Sr. GI i el perfil de STRs autosòmics de la
filla del Sr. AO només s’han pogut comparar amb el d’alguns
esquelets.
Respecte a les identificacions
El conjunt de dades morfològiques, genètiques, patològiques
i d’objectes es resumeixen seguidament.
El conjunt de dades morfològiques i genètiques permeten
afirmar la identitat de l’esquelet núm. 3 com el del Sr. JS, ja
que el perfil mutacional del seu ADNmt coincideix amb el
dels familiars, sense que s’hagi trobat la mateixa combinació
de mutacions en cap altre individu de la fossa. Es tracta,
doncs, d’una identificació positiva fefaent.
Respecte als altres gavanencs, podem aportar una identificació
positiva probable, però en cap moment podem confirmar
una identificació positiva fefaent. Respecte al Sr. GI, les
informacions militars aporten una talla de 1,71. Un cop
descartat l’esquelet núm. 11 per marcadors del cromosoma
Y i identificat el núm. 3 com a Joan Solé, només resten els
esquelets 1 i 4. Donat el rang d’edat diagnosticat, és més
probable que es tracti de l’esquelet núm. 1.
Respecte als Srs. AO i JR, la fitxa militar els atribueix
una estatura d’1,615 m. Les dades morfològiques (p.e.
l’aproximació d’estatures i edat) i l’exclusió per STR
autosòmics, el fa compatible principalment amb els esquelets
7 i 8 respectivament.
En relació a les circumstancies i causes de mort
En tots els casos la causa fonamental de mort són lesions
per projectil d’arma de foc que causaren lesions diverses
a diversos nivells: cranioencefàlic, facial, toràcic, a les
extremitats, etc.
CONCLUSIONS
Es van recuperar les restes de 13 homes adults, tots ells morts
a conseqüència de ferides d’arma de foc i es van identificar
les quatre persones de Gavà que es buscaven, una d’elles de
forma fefaent a través de l’anàlisi genètica i les altres tres de
forma probable mitjançant l’anàlisi morfològica.
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INTERVENCIÓ A LA ZONA AFECTADA
PEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ EN
LA MODALITAT DE COOPERACIÓ DEL
PLA PARCIAL PUIG VELL. ZONA DE LA
MUNTANYETA (RODA DE TER, OSONA)
Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central
Fitxa tècnica
Localització: Roda de Ter (Osona).
Coordenades UTM i alçada: X: 442213; Y: 4647292; altitud:
453m. X: 442508; Y: 4647415; altitud: 451m. X: 442251;
Y: 4646971; altitud: 456m. X: 442499; Y: 4646971: altitud:
455m.
Direcció: Elisenda Moix Ezquerra, Joan Casas Blasi i Rony
José Castillo Gómez (ARKEÒLIK, S.C.P).
Promotor: INCASÒL (Institut Català del Sòl).
Any intervenció: 2008.
SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL JACIMENT
El Sector del Puig Vell s’ubica dins el terme municipal de
Roda de Ter (Osona), al sud-est del nucli de població. L’espai
està delimitat per la carretera de Vic a Camprodon (C-153),
el carrer dels Molins, el Puig Vell, el Puig Nou i la barriada
de Fontanelles.

Figura 1. Zona objecte d’intervenció.

MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ
La intervenció ha estat motivada per la presentació del
Projecte de Reparcel·lació en la Modalitat de Cooperació del
Pla Parcial Puig Vell. Zona de la Muntanyeta (Roda de Ter,
Osona), que preveia l’afectació directa del subsòl. Donada la
proximitat de diversos jaciments catalogats en l’Inventari del
Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya a la
zona afectada pel projecte de reparcel·lació, es va considerar
necessari realitzar una prospecció arqueològica superficial a
la zona, per tal de comprovar la possible presència d’elements
patrimonials i arqueològics d’interès que es poguessin veure
afectats per les obres.
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CONEIXEMENTS PRÈVIS
A l’entorn de l’àrea afectada pel projecte s’hi coneixia
prèviament la presència de diversos jaciments, alguns dels
quals han sigut objecte d’intervenció arqueològica. Aquests
jaciments són el Puigcebró, l’Esquerda i la Muntanyeta.
Puigcebró
El jaciment de Puigcebró es troba ubicat a un turonet
molt proper al Sector del Puig Vell. Les intervencions
arqueològiques efectuades a l’indret van permetre
documentar diversos enterraments d’inhumació col·lectius
en cista, així com una habitació, emmarcats tots aquests
dins el període cronològic comprès entre el neolític final i el
bronze final (Albareda et al, 1984: 40).
La Muntanyeta
Al mateix espai on s’està portant a terme la urbanització del
sector industrial del Puig Vell, i més concretament al turó
que es troba al mig de la parcel·la, als anys 80 del segle XX
s’hi realitzà una intervenció arqueològica que va permetre
documentar una necròpolis d’enterraments d’inhumació,
composta per tombes excavades al terreny geològic i
possiblement datables del període altmedieval (Ollich i
Raurell, 1989).
L’Esquerda
Aquest és el jaciment de més entitat de la zona. Des de l’any
1977 i fins avui, s’estan portant a terme diferents campanyes
d’excavacions dirigides per un equip de la Universitat de
Barcelona, que han permès documentar restes del període
ibèric i medieval. S’ha documentat un oppidum ibèric amb
restes d’habitatges i diferents estructures datables entre el
període ibèric antic i l’ibèric final (550-50 aC). També s’han
documentat sitges i restes relacionades amb la producció
i explotació agrícola d’època altmedieval, la qual cosa
constataria una ocupació posterior d’aquest espai, així com
les restes del poblat baixmedieval (segles XII i XIII) (Ollich
i Rocafiguera, 2004).
Treballs realitzats
Els treballs arqueològics al Sector del Puig Vell s’han
desenvolupat en dues fases. La primera, executada el mes
de gener de 2008 sota la direcció dels arqueòlegs Elisenda
Moix i Joan Cases, de l’empresa ARKEÒLIK, SCP, ha
consistit en l’estudi de l’impacte del projecte sobre el
patrimoni cultural i en la prospecció superficial arqueològica
de tota la zona afectada per aquest. Posteriorment, i fruit
dels resultats d’aquesta primera intervenció, entre els
mesos de març i abril de 2008, es va dur a terme el control
arqueològic dels moviments de terres derivats de les obres i
l’obertura de diversos sondejos. La intervenció va ser dirigida
per l’arqueòleg Rony José Castillo, també de l’empresa
ARKEÒLIK, SCP.
Resultats
La prospecció arqueològica a l’àrea del Puig Vell ha permès
documentar únicament la presència d’un element del
Patrimoni Arqueològic ja catalogat, com és la necròpolis de
la Muntanyeta. D’altra banda, en un camp ubicat just davant
del jaciment, s’han localitzat diversos fragments de ceràmica
moderna i comuna vidrada.

Figures 2 i 3. Detall dels clots que han deixat les tombes excavades
als anys 80, avui cobertes d’herbes i graves (Moix i Casas, 2008).
(Esquerra); Detall de la ceràmica moderna i comuna vidrada
localitzada al camp de davant del jaciment de la Muntanyeta (Moix i
Casas, 2008). (Dreta).

Els treballs han permès també localitzar dos edificis rellevants
no catalogats en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic,
com són el Mas Puig Vell i el Mas Puig Nou.
Davant d’aquests resultats, i atesa la no afectació directa
de les obres sobre el jaciment de la Muntanyeta i els dos
masos, s’establí com a mesura correctora per aquests casos,
únicament, evitar qualsevol afectació directa sobre aquests
elements.
Pel que fa a l’àrea on es localitzà la ceràmica moderna i
comuna vidrada, donat que la zona es veia directament
afectada pel projecte urbanístic, s’establí la necessitat de durhi a terme un control sistemàtic del desbrossament i de tots
els moviments de terres que afectessin l’àrea. D’altra banda,
es va proposar també la realització de sondejos a la zona,
amb antelació a la fase d’obra.
Els treballs de control i seguiment dels rebaixos realitzats
durant les obres han permès documentar les restes d’un mur
(UE 04), i de dos nivells amb materials ceràmics d’època
moderna, contemporània i comuna vidrada (UE 05 i UE 10).

Figura 4. vista del mur UE 4, des del nord-oest (R. J. Castillo).
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Pel que fa a l’estratigrafia documentada als sondeigs
realitzats, es pot concloure que els terrenys estan configurats
pel nivell geològic (UE 03, UE 07 i UE 08) i per nivells
de terres aportat (UE 02, UE 06, UE 09, UE 12, UE 15),
l’origen antròpic de les quals no ha pogut ser contrastat.
S’ha d’indicar, també, la localització d’una canalització
d’aigua que travessa en tota la seva extensió un dels vials
(UE 11), fet que constata l’existència d’un moviment de
terres anterior a la intervenció arqueològica.
CONCLUSIONS
Un cop vistos els resultats de la intervenció de control i
sondeig arqueològic, es conclou que, malgrat la importància
arqueològica de la zona, no s’ha pogut documentar cap
resta arqueològica remarcable en el transcurs dels treballs
realitzats. Aquest fet es desprèn de la contínua transformació
del terreny (fins al moment de la intervenció arqueològica,
la major part de la superfície encara era ocupada per camps
de conreu), que ha fet desaparèixer l’estratigrafia original; o
de la pròpia inexistència de restes als llocs concrets on s’han
realitzat els rebaixos.
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES A
L’ESGLÉSIA VELLA DE SANT BARTOMEU
DEL GRAU (OSONA)
Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central
FITXA TÈCNCIA
Localització: Sant Bartomeu del Grau (Osona).
Coordenades UTM i alçada: X: 432463; Y: 4648047; altitud:
850 m.
Direcció: Joan Casas Blasi (ATICS, S.L. i ARKEÒLIK,
S.C.P.) Maria Lluïsa Matas Vilaró, Rosa Maria Garcia Prats,
Maria Noemí Molinas Daví i Sílvia Llobet Font (ÀBAC,
S.C.P).
Promotor: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
Any intervenció: 2004-2007.
INTRODUCCIÓ
L’església Vella de Sant Bartomeu correspon a les restes
de l’antiga església parroquial de Sant Bartomeu del Grau
(Osona). L’edifici cultual, ubicat a força distància respecte
a l’actual nucli de població, és d’origen medieval (segle X)
i restà en ús fins el segle XVIII, moment en què el culte es
traslladà a l’església parroquial actual. A l’entorn de l’església
s’hi va formar un petit nucli de població, que ja caigué en
desús a partir del segle XIV.
L’any 2004, l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
va endegar el Projecte d’estudi, intervenció arqueològica,
consolidació, restauració i museïtzació a l’església Vella de Sant
Bartomeu, amb l’objectiu d’aturar el procés de degradació
que afectava les estructures i valoritzar el jaciment. En el
marc d’aquest projecte, en el període comprès entre els
anys 2004 i 2007, s’hi han dut a terme diverses actuacions,
combinant tasques d’excavació arqueològica amb treballs de
consolidació-restauració de les estructures.
El projecte ha comptat amb el suport del Centre
d’Investigacions Arqueològiques d’Osona (CIAO), l’Institut
Ramon Muntaner, l’Àrea de Coneixement i Recerca del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i La
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
SITUACIÓ GEOGRÀFICA
L’església Vella de Sant Bartomeu del Grau es situa a l’est
del nucli urbà de Sant Bartomeu del Grau. S’hi accedeix per
la carretera de Bingrau i es troba en una posició estratègica,
controlant l’antic camí, dit del Grau, que comunicava l’indret
amb Vic. La seva situació privilegiada permet un gran control
visual de la plana de Vic.
HISTÒRIA1
La primera referència a Sant Bartomeu es situa a la segona
meitat del s. X (961). No obstant això, no serà fins l’any 997
que es farà referència explícita a l’església [...] in ipsa serra qui
dischurrit ad Sancto Bartolome(o) [...].
La creació d’un bisbat a Osona data de finals del segle V
i comportà l’inici de la creació d’una xarxa parroquial al
1 Text modificat de: Casas, J. (2005). Memòria de la intervenció arqueològica
a l’Església Vella de Sant Bartomeu del Grau (Sant Bartomeu del Grau, Osona). Juny 2004, desembre 2004-març 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia. [inèdit]. p. 7-8.
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del terme de Gurb, es té notícia de l’afegitó d’unes capelles
laterals i de l’afegitó d’una sagristia.
Finalment, l’any 1780 es construeix l’actual església
parroquial de Sant Bartomeu del Grau, dins l’actual nucli
de població. El trasllat de la parroquialitat a la nova església
va comportar l’abandonament definitiu de la construcció
originària.

Figura 1. Ubicació de les restes en relació al poble de Sant Bartomeu
del Grau. En vermell, ubicació del jaciment. (fotografia base: ICC).

voltant de la ciutat d’Auso o de Vic. Tanmateix, és a partir
de la conquesta carolíngia, i de la seva reforma, que comença
a bastir-se una intensa xarxa parroquial que a partir del
segle XI, en ple romànic i amb la violència feudal en un
moment de molta intensitat, viu el seu màxim esplendor. És
en aquest context que trobem la major part de documents
referents a l’església de Sant Bartomeu. Els primers encara
fan referència al període preromànic i la majoria els trobem
a partir del segle XI, quan la major part de parròquies
són substituïdes per unes de noves d’estil romànic i quan
comencen a institucionalitzar-se elements com les sagreres.
Els senyors feudals intenten apropiar-se de les parròquies
per a obtenir-ne el control territorial i fiscal. D’aquí les dures
pugnes que afectaran les esglésies del terme de Gurb i en
especial a la de Sant Bartomeu del Grau.
A finals del segle X, abans d’ésser cedida pel bisbe de Vic,
Fruità, al sacerdot Bonfill, aquesta ja devia tenir funcions
parroquials, si bé no és fins el 1055, que s’esmenten de
manera genèrica, i l’any 1080, que es fan ja explícites.
Durant el segle XI i fins el XIII, la propietat de l’església és
motiu de grans enfrontaments i centre de conflictes entre
els bisbes vigatans i els senyors del castell de Gurb. El 1035
el bisbe Oliva féu concòrdia amb Bernat Sendred de Gurb
i cedia el domini de quatre esglésies del terme al fill que
havia de ser clergue, i tanmateix aquest pacte no és complí i
generà un nou enfrontament. Ramon Berenguer II va haver
d’intervenir tot aconseguint que el bisbe de Vic, Berenguer
Sunifred, signés una concòrdia per la qual es cedia l’església
de Sant Bartomeu i dues més del terme de Gurb. Aquests
enfrontaments s’allargaren fins que finalment s’incorporaren
als dominis dels bisbes vigatans, tot i que els senyors de Gurb
conserven el delme de Sant Bartomeu i les rendes de Sant
Andreu de Gurb.
Es desconeixen amb exactitud quines són les vicissituds que
afecten l’església a partir d’aquest moment. Tan sols sabem
que a mitjans del segle XIII un petit nucli habitat es troba al
redós de l’edifici, just en l’espai dedicat a la sagrera. També es
coneix l’existència d’un altar consagrat a Santa Maria, si bé
se’n desconeix la ubicació. Sembla ser que la pesta bubònica
que assolà el Principat el 1348 anorreà el poblament existent
prop de l’església.
Durant el segle XVI, mentre Sant Bartomeu obté l’autonomia

TREBALLS REALITZATS
Entre el dia 1 de juny de 2004 i el 31 d’octubre de 2005 es van
dur a terme diverses campanyes d’excavacions arqueològiques
preventives a l’església Vella de Sant Bartomeu del Grau,
sota la direcció tècnica de l’arqueòleg Joan Casas Blasi, de
l’empresa ÀTICS, SL.
Durant el mes de desembre de 2005 es va efectuar l’eliminació
total d’unes estructures (tres murs i un paviment), datats del
segles XVIII-XIX, pertanyents a les fases més modernes
de l’església i que presentaven un escàs valor monumental.
A més a més, la seva preservació era incompatible amb
les obres i no permetien continuar avançant en el projecte
de documentació de les diferents fases de l’església. El
control arqueològic del desmuntatge va ser dut a terme per
l’arqueòleg Joan Casas Blasi, de l’empresa ATICS, SL.
Entre el mes de desembre de 2005 i el mes de novembre de
2006 es va dur a terme la primera fase de restauració de les
restes; una fase que es va organitzar en diverses campanyes.
La intervenció ha consistit en la neteja química de les
estructures visibles, la consolidació estructural dels murs
mitjançant remuntats puntuals i la fixació dels arrebossats
amb morter sintètic i bisellats amb morter tradicional de
calç i sorra. Els treballs han estat efectuats sota el control
arqueològic dels arqueòlegs Joan Casas Blasi i Maria Lluïsa
Matas Vilaró. La direcció dels treballs de restauració han
estat duts a terme per les restauradores Rosa Maria Garcia
Prats, Maria Noemí Molinas Daví i Sílvia Llobet Font
(ÀBAC, S.C.P).
L’any 2007 es va dur a terme l’última fase de restauració i
consolidació. En aquesta fase, els treballs es van combinar
amb noves tasques d’excavació. Pel que fa a la restauració,
aquesta nova fase va consistir en la continuació de les
actuacions dutes a terme l’any 2006 i la regularització dels
nivells de circulació i adequació de l’entorn per tal de fer
possible la vista pública de les restes. Pel que fa a les tasques
d’excavació arqueològica, es va dur a terme l’excavació en
extensió de la nau de l’església i les altres estructures que
restaven pendents de localitzar. Donada la doble naturalesa
de la intervenció, els treballs han estat dirigits per un
arqueòleg ( Joan Cases Blasi) i una tècnica en conservació
(Maria Lluïsa Matas Vilaró).
En les tasques d’excavació van aparèixer noves estructures
que van requerir la consolidació immediata in situ, la qual
cosa va retardar l’execució de les diferents actuacions de
conservació-restauració previstes inicialment, per la qual
cosa, les tasques es van allargar fins el mes de setembre de
2007.
RESULTATS
Gràcies a la recerca arqueològica s’ha pogut establir que
la primera fase constructiva de l’església Vella de Sant
Bartomeu correspon als segles X i XI. D’aquest període,
s’han pogut recuperar les parets septentrional i occidental
del braç nord i l’absis, que formarien una primerenca església
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de planta de creu.
Durant el segle XI es produeix la parroquialització que
substitueix l’antiga xarxa d’organització entorn les “villae”.
És en aquest moment que la documentació escrita referent a
l’església vella fa referència a les atribucions parroquials del
temple (anys 1005 i 1080).

Figura 2. Vista de les restes un cop finalitzada l’última fase de
restauració. (font: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau).
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que no van fer variar en excés la fisonomia de l’església. Va
ser ja en època moderna quan es van realitzar les reformes
principals a l’edifici.
Durant el primer quart del segle XVI Sant Bartomeu del
Grau va obtenir l’autonomia i establí una batllia pròpia.
En aquesta nova fase es va construir un mur travesser al
presbiteri. L’any 1520 s’hi va afegir una sagristia, si bé la seva
ubicació és desconeguda. En aquest marc es van construir
capelles que posteriorment van ser tapiades i es van obrir
noves portes, entre d’altres actuacions.
A la nau de l’església i a la nova capella lateral hi ha diverses
inhumacions excavades a la roca mare, totes retallant nivells
altmedievals.
Des del segle XVII el nucli de població ja no es situava a
l’entorn de la parròquia, sinó una mica és allunyat, per la qual
cosa es traslladà el centre de culte al nou poble. Amb aquest
desplaçament a finals del segle XVIII l’església experimenta
la seva última fase, testimoni del desús de l’edifici. Amb
el nou nucli de poblament es comença a construir l’actual
temple parroquial i l’any 1787 es va abandonar definitivament
l’església vella.
La rectoria va seguir habitada per masovers fins ben entrat el
segle XIX, moment en el qual el lloc va quedar completament
deshabitat.
CONCLUSIONS
Els treballs desenvolupats a l’església Vella de Sant Bartomeu
han permès recuperar i valoritzar un element d’identitat
col·lectiva, tot permetent alhora augmentar els coneixements
dels orígens històrics del municipi. Alhora, han permès també
obtenir una visió més detallada de l’evolució històrica de
l’edifici, que amb anterioritat a les tasques d’excavació només
coneixíem parcialment a través de les fonts documentals.
Bibliografia
Batet, C. (1996). Castells termenats i estratègics d’expansió
comtal. La Marca de Barcelona als segles X-XI. Vilafranca:
Institut d’Estudis Penedesencs.
Benet, A. (1984). «Sant Bartomeu del Grau». Catalunya
Romànica. Vol. II, Osona-I. Barcelona: Fundació
Enciclopèdia Catalana.
Benito, E. (1921-1924). Les esglésies antigues del Terme
del Castell de Gurb. B.C.E.V.
Benito, E. (1999). Consueta de rendes i costums de la parròquia de Sant Bartomeu del Grau. Butlletí d’antroponímia,
toponímia i bibliografia de la Societat d’Onomàstica, 81.

Figura 3. Vista de les restes des de l’est. (font: Arkeòlik).

Entre els segles XI i XII es va edificar un nou temple seguint
els cànons del nou art religiós. Aquest nou edifici tenia una
sola nau i la planta de creu, que aprofità el braç situat al nord
per integrar-lo en la nova construcció, fent desaparèixer la
resta dels murs. Aquesta nova església va ser edificada amb
carreus ben escairats de filades regulars, murs amples i un
nou absis que substituïa l’antic. La coberta era de pedra i
volta de canó reforçada per dos arcs torals i segurament devia
utilitzar-se un atri o pati d’accés a la banda meridional de
l’edifici.
Entre els segles XII i XV es van dur a terme reformes puntuals
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Figura 1. Ubicació del Castell de Sant Martí de Centelles.

Motiu de la intervenció
Visible des de tot Osona sud i lloc privilegiat d’excursions
des del darrer quart del segle XIX, la valorització de les restes
del castell de Sant Martí, també dit dels Centelles, i durant
el segle XV Castell Reial, ha estat una reivindicació històrica.
L’any 2006, l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles va
iniciar treballs limitats de consolidació arquitectònica que, a
partir del 2007, van convertir-se en un projecte més ampli de
recerca històrica i arqueològica, restauració i valorització de
la fortalesa com a recurs cultural i educatiu.
La intervenció arqueològica, doncs, es motiva i s’inscriu en el
marc més general d’un projecte de revalorització i nous usos
socials del patrimoni:
- Buidatge sistemàtic de la documentació d’arxiu.
- Campanya de recollida d’imatges antigues.
- Estudi de patologies arquitectòniques.
- Estudi geotècnic.
- Avantprojecte de rehabilitació de la capella castral de Santa
Maria.
- Incorporació del castell en el Pla Especial de Protecció del
- Patrimoni del sector de les Comes.
- Creació d’un camí equipat fins als peus de la fortalesa.
- Tancament preventiu de l’accés al recinte fortificat.
- Sol·licitud de 4 plans d’ocupació que han donat feina i
formació a 6 persones en treballs arqueològics, forestals i de
construcció en àmbits patrimonials.
- Consolidació de mur en l’àmbit anomenat “Casa dels
Ermitans”.
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- Consolidació del mur en l’àmbit anomenat “Casa del
Moro”.
- Control arqueològic de la retirada d’enderroc a la “Casa
del Moro”.
- Sondejos arqueològics a la capella castral de Santa Maria.
- Excavacions preventives a la “Casa dels Senyors” I i II.
- Edició de propspectes divulgatius.
- Activació d’un apartat específic del projecte a la nova web
municipal www.smarticentelles.cat
- Activació d’un bloc específic del projecte www.
castelldesantmarti.blogspot.com
- Activació d’un perfil Facebook del projecte (348 amics,
octubre 2010).
- Realització d’una experiència de participació cívica en la
campanya d’excavacions preventives de la Casa dels Senyors
II.
- Realització de visites guiades.
- Producció de recursos interpretatius “in situ” (en curs).
- Edició d’un llibre sobre el castell (en curs).
Des del principi, l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles
va considerar que les actuacions en el castell havien d’anar
acompanyades d’altres actuacions de valorització del
patrimoni del territori de la Baronia del castell. L’existència
de béns patrimonials rellevants, inclosa la vila emmurallada
de Centelles amb el Palau Comtal, feia aquest treball conjunt
no només desitjable sinó imprescindible. L’any 2006 mateix
es va signar un conveni de col·laboració entre els municipis
integrants de l’antiga Baronia: Balenyà, Centelles, Sant
Martí de Centelles, Sant Quirze Safaja i la Comunitat de
Municipis “Costers del Montseny i Bertí”.
- Visita guiada i teatralitzada al castell (2006).
- Producció d’una exposició fotogràfica itinerant sobre el
patrimoni de la Baronia (2008).
- Creació de l’Itinerari de la Baronia dels Centelles (2009).
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- Material relacionat abundant entre els segles XVIII-XX.
L’anomenada “Casa del Moro” (2009)
Intervenció: rases fins a fonamentació com a suport a treballs
de restauració dels murs de llevant i ponent.
Resultats:
- Nivell d’enderroc de més de 2 m de potència.
- Localització de l’enderroc de l’escala: graons treballats de
pedra per escala de cargol.
- Localització del calaix de l’escala d’accés al recinte sobirà.
- Localització d’un pilar de suport de volta enmig de l’àmbit.
- Localització d’una escala d’accés a una habitació paral·lela
a l’àmbit (desapareguda per l’esllavissament de la muntanya).
Entre les campanyes d’excavació preventiva es compten:
L’anomenada “Casa dels Senyors” (2009-2010)
Intervenció: excavació preventiva amb participació
de professionals i alumnes universitaris, enfocada a
l’estabilització dels panys de muralla i altres estructures que
queden dempeus.

Resultats obtinguts
L’any 2006 es realitzen els primers treballs “in situ”,
consistents en el condicionament del jaciment (retirada de
brossa diversa) i en l’eliminació selectiva de vegetació per tal
de localitzar estructures. Aquests treballs es van dur a terme
amb control arqueològic.
Els treballs realitzats posteriorment han consistit en 1)
controls arqueològics i sondejos vinculats a les obres de
consolidació; 2) campanyes d’excavació preventiva. Entre els
primers es compten:
Església de Santa Maria del Castell (2009)
Intervenció: sondejos de suport a projecte de consolidació.
Resultats:
- Tipologia d’ entrada (marxapeu).
- Tipologia de paviment (rajol cuit i enllosat de pedra).
- Nivells de sedimentació i fonamentació de l’església.
- Tipologia de coberta (doble vessant nord-sud).
- Material relacionat entre els segles XV-XX.
L’anomenada “Casa dels Ermitans” (2009)
Intervenció: rasa de drenatge d’estabilització del mur de
ponent (11 x 1 m), consolidat després d’un esfondrament.
Resultats:
- Identificació de dos murs mitgers corresponents a les
dependències de la casa i canal de desguàs.
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Figures 2 i 3. Fotografia antiga de la Casa dels senyors (any 1910) i
perspectiva de l’estança en l’excavació efectuada l’any 2010, on es
pot observar l’arc enderrocat.
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L’àmbit està dividit en 4 sectors, de llevant a ponent.
Resultats Sector 1:
- Habitació d’un sol espai diàfan amb nivell d’ús de terra
compactada.
- Localització d’obertura per a porta adovellada i per a una
altra porta annexa.
- No s’han extret els nivells de terraplenament pel perill
d’inestabilitat de la muralla.
- Estratigràficament, apareix un gran enderroc sense gairebé
material ceràmic, excepte alguns fragments de ceràmica.
Tot i així, el mur de tancament d’aquest àmbit presenta dos
paraments diferents, la tipologia dels quals la relacionem,
el primer, amb la reforma arquitectònica realitzada pels
Centelles a principis del segle XIII i, el segon, amb les obres
de condicionament de la fortalesa com a castell reial al segle
XV.
Resultats Sector 2:
- Habitació comunicada a través d’una porta amb l’anterior,
oberta en un mur de cronologia més recent, denotada per
la tipologia constructiva. Possiblement, aquest mur es va
construir quan l’habitació del sector 2 va quedar afectada
per l’esllavissada del basament rocós del promontori on es
localitza el recinte sobirà del castell.
- Aquesta esllavissada també afectà les voltes de mig punt
de l’habitació, de les quals s’han trobat les bases dels pilars
que es poden datar del segle XV, és a dir, corresponents al
castell reial.
- Material ceràmic del segle XVI i ceràmica d’importació
valenciana.
- Localització d’estriveres, una canal de desaigüe fet amb
teula que actua de sobreeixidor de la cisterna del Sector 3 i
un molí de pedra (1 m de diàmetre), que denoten un ús del
sector com a obrador lligat a activitats agrícoles a partir del
1500.

Figura 4. Detall del molí localitzat en el Sector 3.

No s’ha excavat per sota del nivell del segle XV, tot i que
una sagetera oberta a la muralla delata que la potència
estratigràfica és d’uns 70 cm.
Resultats Sector 3:
- Cisterna amb una base excavada a la roca, d’uns 8 m de
llargada per 5 m d’amplada, orientada d’est a oest. L’altura
interior fins a la porta de sanejament és de 2 m. La cisterna
està revestida amb morter de calç i subsisteix la volta de
cobriment.
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Figura 5. Aspecte interior de la cisterna, amb la base excavada a la
roca..

Resultats Sector 4:
- Habitació considerada tradicionalment com a “Cos de
Guàrdia”, l’excavació parcial del qual ha aportat, però,
interessants elements estructurals.
- Localització de les escales d’accés des de l’interior de
l’habitació al sector de llevant del castell.
- Localització d’un arc de mig punt, d’entrada a l’habitació,
tapiat amb posterioritat a la construcció d’aquesta.
- Localització d’un tambor defensiu davant de l’arc d’entrada.
- No s’ha trobat material ceràmic.
- L’actuació ha consistit en la retirada de vegetació i enderroc.
Conclusions
El programa d’actuació al castell de Sant Martí entén
la fortificació no com un fetitxe patrimonial sinó com a
instrument i plasmació del domini feudal, de la seva evolució
i transformacions. En aquest programa, tant la recerca
documental com arqueològica, els treballs de restauració i
finalment la difusió no es limiten a un espigolament més
o menys planificat de dades sinó que les intervencions
responen a una teoria sobre la funció dels castells en l’ordre
feudal.
Des de la perspectiva de la intervenció sobre el bé patrimonial,
les mateixes dimensions físiques i històriques del conjunt del
castell de Sant Martí són el principal factor que condiciona
el programa de recerca arqueològica i documental, entenent,
alhora, que aquest programa és, en rigor, un punt més dels
que configuren el projecte de valorització del monument.
Per això es vol que aquest sigui un projecte que des del
principi formi, dinamitzi socioculturalment l’entorn i generi
beneficis quantificables en termes de millora de l’ocupació
i l’ocupabilitat de les persones, així com la dinamització
empresarial i l’emergència de noves iniciatives empresarials.
Des del punt de vista de la història de la construcció, tant les
cronologies absolutes i relatives, com els usos dels diversos
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àmbits de la fortificació, fins els treballs de consolidació
arquitectònica i excavació arqueològica, es basaven
estrictament en reconeixements visuals més o menys detallats
i en suposicions sense fonament documental ni arqueològic
(a vegades basades en darrera instància en descripcions
literàries de finals del segle XIX).
Els treballs realitzats, tant els de control i suport a les obres de
consolidació arquitectònica com les campanyes preventives,
realitzats tothora amb criteri científic i metodologia
arqueològica, han permès establir sobre dades objectives,
cronologies i usos dels espais que, sens dubte, aportaran rigor
i solidesa al projecte general d’ús social de la fortalesa com
a recurs cultural.

/ actes

CASTELL DE BESORA I ESGLÉSIA DE
SANTA MARIA
Cesc BUSQUETS i Marta FÀBREGAS
ATICS, S.L.
El castell de Besora i l’església de Santa Maria es troben al
nord-oest del terme municipal de Santa Maria de Besora, a
cavall entre Osona i el Ripollès. Es situen al cim planer del
turó al qual ha donat nom, d’una àrea aproximada de mitja
hectàrea, que s’alça a 1024 metres sobre el nivell del mar, i
està envoltat de cinglera en tot el seu vessant est i sud.
S’hi arriba a peu, per un camí costerut i sinuós que s’inicia al
pla de Teia, a 860 metres d’altitud, al peu de la carretera BV5227 que uneix Vidrà, Santa Maria de Besora i Sant Quirze
de Besora, i que puja per una pista fins prop del mas el Pla
i continua per un sender fent ziga-zaga pel vessant obag del
turó del castell. L’església de Santa Maria ocupa l’extrem de
llevant de la plataforma i té l’ absis a frec de cinglera.

Figura 1. Situació del Castell de Besora i l’església de Santa Maria.

El castell està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN), en la categoria de Monument Històric i inscrit al
Registre estatal de Béns d’Interès Cultural amb el núm. R-I51-5695, d’acord amb el Decret de 22 d’abril de 1949 sobre
protecció de castells espanyols (BOE 5-5-1949).
A més, es troba situat dins l’Espai d’Interès Natural (EIN)
de Serres de Milany - Santa Magdalena – Puigsacalm - Bellmunt.
Actualment el monument és de titularitat privada, però a
hores d’ara, i des del Servei Territorial de Cultura a Barcelona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya, s’estan fent gestions per tal
de canviar-ho.
Des de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, juntament
amb l’Associació dels Amics del Bisaura (entitat sense ànim
de lucre que treballa per la divulgació i conservació del patrimoni del Bisaura) s’ha promogut la revitalització d’aquest bé
cultural i així, des de l’any 2005 fins avui, s’hi han dut a terme diverses intervencions amb l’objectiu de conèixer les restes
arqueològiques que formen part del monument, aturar-ne el
procés de degradació i consolidar-les. De forma paral·lela, s’ha
realitzat l’estudi de la important quantitat de documentació
escrita que es conserva en diferents arxius, per tal de poder fer
un estudi històric exhaustiu i aprofundit.
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Figura 2. Vista general del Turó del Castell.

En el moment d’iniciar la primera intervenció, l’únic estudi
del castell del qual es disposava era el realitzat per l’arquitecte
Josep Maria Pericas, qui va visitar el castell el 1906 i el 1911,
en va prendre les mides i en va aixecar una planta, destruïda
el 1936, però de la qual es conserven tots els croquis que va
prendre amb les mides.
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sant i manllevant la vegetació més espessa que amagava i
emmascarava les restes estructurals conservades.
2. La neteja de vegetació ha permès fer una topografia actual,
de les restes que estan visibles.
3. També s’ha dut a terme una diagnosi de les restes de l’església i del castell per tal de conèixer-ne el l’estat de conservació.
A la vegada, s’han realitzat els primers treballs de consolidació d’aquells murs de l’església que presentaven una major
degradació i, a més, constituïen un perill imminent de caiguda de pedres.
4. A l’inici de la intervenció es van dur a terme uns treballs
de prospecció, per mitjà de la resistivitat elèctrica i per mitjà
de la prospecció magnètica.
5. Per una altra banda, s’han realitzat investigacions des del
punt de vista arqueològic, en tres de les àrees del monument:
les restes del castell; l’església i el seu entorn; i també l’esplanada meridional on no apareixen estructures visibles.
A l’àrea que ocupen les restes del castell, s’hi van realitzar
dos sondejos.
L’altra àrea intervinguda és la de l’església i el seu entorn, on
s’hi han realitzat 8 sondejos.
La darrera zona investigada ha estat el gran pla que forma
la plataforma més meridional del conjunt o esplanada. Allí,
s’han excavat tres cales arqueològiques més, que han aportat
informació de gran vàlua per a començar a entendre l’evolució històrica del castell de Besora.
Així doncs, amb la realització d’aquests sondejos hem pretès conèixer, encara que sigui de manera reduïda, els trets
generals que caracteritzen les grans àrees que conformen el
castell i hem pogut establir les diferents fases d’ocupació que
es poden sintetitzar de la següent manera:
Època ibèrica (ss. III- II aC.).
S’ha documentat un mur a la zona de l’esplanada amb nivells associats, que ens aporten material molt interessant, que
ens situa en aquest moment cronològic. Cal recordar que es
tracta d’un jaciment ibèric que, dins de l’anomenada Ausa,
podria tancar el límit d’influència per la part septentrional.
A més, ens trobem en una zona on es desconeix l’ocupació en
aquesta època i per tant qualsevol testimoni esdevé de gran
importància pel coneixement

Figura 3. Vista general de l’església de Santa Maria.

A grans trets, les restes visibles l’any 2005 eren les següents:
L’edifici més ben conservat del conjunt és l’església de Santa
Maria, que es situa al nord-oest de la fortalesa. Sabem que
fou construïda al segle XI sobre les restes d’una primitiva
església del segle IX. El campanar també és del segle XI i
l’atri del XII. Posteriorment s’amplià amb capelles i es reconstruí la volta de la nau, esfondrada el 25 d’abril de 1838,
segons un document de l’arxiu parroquial, per evitar que s’hi
fortifiquessin els carlins.
Pel que fa a les restes castrals, s’observaren diversos àmbits
delimitats per murs ben bastits, sobre una muralla de carreuons. Una de les parets que es conserven és d’opus spicatum.
Tal com esmentàvem anteriorment, des de l’any 2005 fins
enguany s’han realitzat diverses intervencions arqueològiques, de les quals expliquem les tasques desenvolupades:
1. S’ha realitzat una neteja general del monument, desbros-

Època altmedieval (ss. XI-XII).
Es tracta del gran moment d’ocupació del cim del turó del
castell de Besora, i així s’evidencia tant pel que fa als testimonis que ens ofereix la documentació escrita, com per les
restes visibles que actualment encara es troben dempeus,
com també pels resultats arqueològics que ens han ofert els
sondejos realitzats.
Gràcies a la documentació escrita, sabem que fou en època del
noble castlar Gombau de Besora (aprox.992- aprox.1050),
fill d’Ermemir de Besora, i mà dreta de la comtessa Ermessenda, que el castell tingué el seu màxim esplendor. El domini del castell englobava els territoris de Santa Maria de
Besora, Sant Quirze de Besora, l’actual Montesquiu (que en
aquella època encara no existia) i durant un temps també
Saderra i Torelló.
I dels resultats arqueològics, de les restes que s’han pogut
documentar d’aquesta època, cal ressaltar la troballa d’una
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necròpolis, a tocar de la paret septentrional de l’església, una
bona part de la qual correspon a inhumacions dels segles
XI-XIII. La resta d’indicis documentats d’aquesta època
són nivells d’amortització, que ens han ofert una important
quantitat de material arqueològic, però que ara per ara encara no podem associar a cap estructura que en ofereixi més
dades sobre les estructures d’ocupació del jaciment.
La investigació arqueològica també ens ha permès documentar un mur anterior a la construcció de l’església, el qual
es troba situat just davant de la portalada actual de l’església,
és a dir, a la façana de ponent.
Època Baixmedieval (ss. XIII-XV ).
És el moment d’inici del declivi del castell de Besora. Recordem que, a partir del segle XIV, els Besora abandonen
el castell i traslladen el seu habitatge habitual al castell de
Montesquiu. Tot i que es manté l’ocupació per part del vicari
o rector de Santa Maria, evidentment, els indicis que podrem
trobar d’aquest moment seran molt més escadussers.
A hores d’ara, els sondejos ens han ofert alguns estrats amb
materials d’aquesta època, però de moment no els podem
associar a cap tipus d’estructura.
Època moderna (ss. XVI-XVIII).
Ens trobem en una època on hi ha un canvi d’ús radical del
monument. Si bé, des dels moments inicials d’ocupació del
castell i sobretot en l’època de màxima esplendor, durant l’alta edat mitjana, es desconeixen fets bèl·lics ocorreguts al turó
del castell de Besora, serà a partir del segle XV, durant el fet
remença, quan aquests es comencen a succeir fins ben entrat
el segle XIX. No és d’estranyar aquest ús, donada la important situació estratègica del monument. El fet de que es tracti d’un turó exempt, enlairat més de 500 metres respecte la
plana propera, que és el pla de Teia (nucli de Santa Maria de
Besora), és evident que el dota de privilegis a nivell defensiu.
A nivell arqueològic, cal destacar que l’estrat que amortitza
tot el jaciment el situem aproximadament entre els segles
XVIII i XIX. A més, hem documentat un conjunt d’estructures a la zona propera a les restes visibles del castell, que les
datem d’aquest moment.
Es tracta de murs, un escala, paviments i una bassa que corresponen a estructures amb una finalitat domèstica. Es situen
al voltant d’una cisterna, de construcció acurada i de la qual
a hores d’ara no disposem de prou informació per a donar-li
una adscripció cronològica. És possible que aquestes construccions formessin part de l’habitatge pels vicaris, de la qual
se’n parla en diversa documentació dels segles XVI i XVII.
És també en aquest moment quan es produeix una important
reforma de l’església de Santa Maria, tal com es fa palès en
l’escut que hi ha a la llinda de la portalada, amb la data 1590.
La reforma fou important i va consistir en l’obertura d’una
capella a la paret nord i contraforts adossats a aquesta, en l’ús
com a capella de la planta baixa del campanar i en l’obertura
de la porta principal a la paret occidental.
L’església del castell serví de parròquia de Santa Maria de
Besora fins que l’any 1759 se n’inaugurà una de nova al peu
del turó del castell, al pla de Teia.
Època contemporània (ss. XIX-XX).
Si bé en l’anterior fase cronològica hem explicat que el jaciment està amortitzat per un estrat del segle XVIII, també hi
ha ocupació puntual durant l’última fase, sobretot durant els
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primers decennis del segle XIX, en les diverses sublevacions
i guerres absolutistes.
Pel què fa a l’església, malgrat ja no ser parròquia, continuà habilitada fins a la Primera Guerra Carlina, quan el cap
d’una columna liberal va donar ordres, el dia 25 d’abril de
1838, de destruir i incendiar l’església, per evitar la continua
utilització del castell com a refugi de les partides carlines.
És en aquest marc històric que hem d’entendre els enterraments documentats a redós de l’església, a tocar de les parets
del campanar i de l’absis per la banda meridional. Els inhumats excavats s’haurien d’identificar segurament com a pertanyents a alguna d’aquestes partides de carlins que anaven i
venien, usant el castell com a refugi.
Aquesta afirmació ve corroborada arqueològicament amb
la troballa, en dos dels individus exhumats, de monedes del
monarca Ferran VII amb una datació post quem del 1823.
Amb la crema de l’església i l’enderroc de les estructures que
encara quedaven dempeus del castell, s’inicia l’etapa d’abandó definitiu del turó com a espai d’hàbitat i de culte religiós.
Amb els anys, l’abandonament, l’erosió natural, els efectes
climatològics i la degradació constant, han anat deixant la
seva petja al castell, fins als nostres dies.

Figura 4. Evolució cronològica del material moble localitzat en els
diferents sondejos. (a) Punta de llança d’època ibèrica; (b) peça
de bronze amb pa d’or d’època medieval; (c) fíbula de bronze amb
bany d’or d’època medieval; (d) fragment de ceràmica blava d’època
baixmedieval; (e) sivella carlina.

Figura 5. Planta amb els sondejos realitzats i les fases cronològiques
identificades.
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EL MAS DE SA PALOMERA
(TAVERTET, OSONA)

als cingles del Far, on es troba el límit entre Collsacabra i
les Guillaries. El punt culminant és el Pedró (1191 m). El
territori és drenat per diverses rieres, afluents del Ter.

Assumpta SERRA CLOTA

Situació geogràfica del mas de Sa Palomera.
Coordenades: 2º 24’ 20’’ E, 42º 0’ 9’’ N.

PRESENTACIÓ
El mas de Sa Palomera, (Tavertet, Osona) va ser excavat en
dues campanyes (1996, 1997), i publicats els seus resultats
en les Actes de les Jornades d’Arqueologia i paleontologia 2001,
comarques de Barcelona 1996-2001, La Garriga 2001. A l’any
2008 es va portar a terme la primera campanya del projecte
per a la Consolidació i Musealització del jaciment, amb la
consolidació de les estructures de l’edifici central i el de la
cort adjacent.
Per a refer el conjunt calgué treure la terra situada entre el
mas i la cort que deixà al descobert una paret nova. Per això
les conclusions estan en procés d’estudi esperant finalitzar
l’excavació i consolidació de l’exterior del mas.
Les dues campanyes d’excavacions es feren desprès d’una
de prospeccions (1987). Les prospeccions arqueològiques
al Collsacabra, que es portaren a terme durant els estius
de 1987-1995, formaven part del projecte d’investigació:
Reorganització de l’espai a l’Edat Mitjana a la Catalunya
Central dels ss. X al XVIl, i aquest, del programa marc del
grup de recerca consolidat en arqueologia medieval del
Departament d’Història Medieval de la Universitat de
Barcelona: “Hàbitat fortif icat i altres formes d’assentament a
la Catalunya medieval”.
Les excavacions que es varen portar a terme del 19 al 31
d’agost de 1996, i del 18 d’agost a l’1 de setembre de 1997
foren dirigides per Assumpta Serra i Clota i hi participaren
alumnes i exalumnes d’Història Medieval de la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
D’aquest mas cal ressaltar-ne l’estat de conservació del seu
conjunt i en particular de les estructures amb una alçada
de parets de més d’un metre en bona part de l’habitatge.
Aquesta conservació és extensiva a l’espai exterior, on es
conserven les parets de marges, terrasses, aprofitament
de l’aigua, etc. Altres característiques que n’arrodoneixen
l’interès són l’emplaçament, la forma constructiva, els espais
interiors i el canvi d’utilització que es relaciona amb les
diferents etapes històriques. Són aquestes característiques
que el fan molt idoni per a ser restaurat i musealitzat, donat
que és un prototipus de mas del s. XI, com els de bona part
de la geografia catalana.
DESCRIPCIÓ GEOGRÀFICA DE TAVERTET I DEL
JACIMENT
El terme municipal de Tavertet té una extensió de 32,17
km²; està situat al nord-est de la comarca d’Osona, dins la
subcomarca del Collsacabra. Comprèn un sector, a l’oest, a
l’esquerra del Ter, amb els termes de les antigues parròquies
de Sant Miquel de Sorerols i Sant Bartomeu Sesgorgues.
Limita amb els municipis de l’Esquirol (N), Rupit i Pruit
(E), Vilanova de Sau (S) i Masies de Roda (O).
El nucli urbà es troba a una alçada de 869 m. La distància
amb Barcelona és de 100 km, amb Vic de 33 i amb l’Esquirol
de 13.
Els cingles de Tavertet (1197 m d’altitud al puig de Cortils
i 852 m al pla del Castell), en forma de proa damunt el Ter,
inicien una llarga cinglera que continua vers el NE fins

El mas de Sa Palomera es troba situat a la part alta del
terme de Tavertet, a 900 m. d’altitud, a frec del cingle de
l’Enclusa i recolzat a la mateixa roca. És a uns 100 m del coll
de Sa Palomera, encreuament del camí actual que ve del mas
Balmes i va cap al Sunyer de Dalt i de l’antic camí que ve del
Crous i va cap al mas de l’Espluga, i el del Sunyer de Baix
i cap a Tavertet. Es troba situat enmig d’un bosc d’alzines i
algun roure.
PRESENTACIÓ HISTÒRICA
És difícil trobar documents escrits dels masos de nivell
econòmic senzill, tret que es venguessin, o si pertanyien a un
senyor, que era el més freqüent. És per aquesta raó que per
a fer l’estudi històric d’aquest mas, és necessari recórrer a les
dues fonts: els documents escrits i l’arqueologia.
Informació escrita
1.-Del 1195 en un registre dels masos que pertanyien
als vescomtes de Cabrera que havien de pagar el llòsol
(utilització de la ferreria del senyor), hi consta un mas
Palomera. El problema que presenta aquest llistat és que no
especifica el lloc exacte dels masos, ni la parròquia ni el terme
on pertanyien. Una anàlisi permet comprovar que són masos
que actualment estan situats a les parròquies de St. Julià de
Cabrera, Santa Maria de Corcó, St. Llorenç dels Munts o
Tavertet. El fet que figuri en mig d’altres que estan totalment
localitzats a Tavertet, com Ribes, Serra, (Ventaiola?), Abeia,
Bosc, Artigues, Palomera, Coromina, Cases i Noguer,1 ha fet
que s’hagi situat en aquest terme.
La ceràmica, emplaçament i forma constructiva indiquen que
en el s. XII, el mas de Sa Palomera de Tavertet estava habitat.
Així doncs, relacionant les dues fonts, es pot considerar que
el mas del registre i l’excavat és el mateix.
2.-No se’n té cap més notícia del mas fins l’any 1366, fet
que ens indica que els seus habitants no devien participar de
transaccions econòmiques importants, ja que normalment els
intercanvis de poca rellevància es feien de paraula. També cal
tenir present que la documentació notarial de la parròquia
de Tavertet no comença fins finals del s. XIII, és a dir en
l’última etapa del mas.
De l’any 1366 data un document conservat a l’arxiu particular
del mas Jofré de Tavertet, en el qual consta que Guillema,
filla il·legítima d’Arnau Canals i d’Elisenda Palomera, de
Tavertet, allibera Arnau Jofré i la seva muller de tots els
deutes i obligacions que tenien amb ella, a canvi de diners,
llevat d’un deute contingut en un document, amb Berenguer,
fill de Pere de Bruguera, amb qui s’ha de casar.2
Així doncs, en aquesta data de 1366, la referència a
“Eligsendis sa Palomera”, sense referir-se a un mas, indica
que es manté el nom de la casa solament com a cognom.
Tampoc s’ha trobat cap més persona resident al mas
1 Solà, F. (1935). Nostra Senyora de Cabrera. Monografia Històrica Imp. La
Bona Parla. 2a. Edició, Barcelona. pàg. 38.
2 Document n. 21 de l’ Arxiu Particular del mas Jofré de Tavertet.
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Palomera, o amb aquest cognom. Per tant, el mas feia temps
que era buit, ja que els fills d’aquest mas ja havien pres el
nom de la casa on havien anat a viure. D’altra banda, la
il·legitimitat de l’Elisenda, cal analitzar-la dins el context de
l’època, donat que era molt freqüent el concubinatge entre la
capa més humil. Finalment, Elisenda rep diners que li devien
els Jofré, a part d’unes obligacions, la qual cosa pot indicar
que treballava a la casa i hi residí fins al seu matrimoni.
3.-En un capbreu del 1484 entre els masos que pagaven el
delme de l’església parroquial de Tavertet1, hi figura el mas
de sa Palomera, el qual pertanyia al Sunyer. El mas, que ja
estava deshabitat i en part derruït, mantenia la categoria
de mas amb la intenció de poder-lo recuperar, per part del
Sunyer, i per poder cobrar el delme, per part de l’església.
RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ
Tal com s’ha dit en la presentació, els resultats de l’excavació
van ser publicats l’any 2001, i és per aquesta raó que ara no
es repetirà aquell escrit. Ara s’exposaran les conclusions més
destacades i l’excavació que es va portar a terme en relació a
la consolidació de l’any 2008.
Es pot situar el mas de Sa Palomera com a prototipus de
mas horitzontal del segle XI, adossat a una paret natural, en
aquest cas a una balma. Consta d’un rectangle inicial de 8 x 4
m repartit en varies estances, que mudà la seva utilitat segons
el moment històric. Partint d’una economia silvo-pastoral, la
superfície inicial, de 8x4 m, està repartida entre una estança
destinada a les persones (A), amb una superfície interior de
3,5 x 3,5 m on hi havia un banc, la llar de foc central i una
finestreta. L’altra estança (B) amb una superfície interior de
2,8 x 3 m, i una porta de llum de 1,30 m, es destinà a animals.
Tenint en compte la superfície, es pot considerar que tenia
una cabuda per a una vaca i un porc. L’espai obert (C), de 2,5
x 2,7 a 3,3 m, era utilitzat tant per aviram com per cuinar
sobre una llosa.
En el s. XII, i coincidint amb una major presència d’animals
en l’economia pagesa, es posà sostre a la part forana (C), que
passà a ser una cort per als animals. Llavors, l’habitació B
fou ocupada per les persones, on s’hi traslladà la llar de foc
a un cantó, mentre que l’habitació A passà a tenir el forn.
En aquest mateix moment, el mas s’amplià amb una nova
habitació (D). Finalment, d’aquesta mateixa etapa forma
part una estança F, construïda a uns 11 m, a la part oest del
jaciment.
Tenint en compte el gran desnivell del terreny del sector D
(4 x 3,80 m) i la quantitat de ceràmica que s’hi trobà, es pot
considerar que estava destinat a magatzem o rebost.

Al sector F podien haver-hi ens 10 i 15 xais, segons la cabuda
d’aquest estable. Davant de la casa, en dos desnivells encara
ara s’aprecien les pastures, amb un rec al final del segon
desnivell. Segurament, i com solia ser habitual en el segle
XIII, els animals devien estar en règim de parceria amb un
inversor que hi degué posar els animals i ells els cuidaren.
A la part superior i exterior, s’hi mantenen parets de
sosteniment en dues o tres terrasses. Una d’aquestes seria
per l’hort, amb algun arbre fruiter, i les altres peces de terra
es degueren destinar a un petit conreu de cereals.
En el moment de la construcció del mas, aquesta unitat era
suficient pel moment històric, quan l’economia justament
estava basada en la ramaderia i el bosc. La pervivència de les
parets, a pedra seca, a una alçada de metre, i superior segons
els llocs, mostra una forma constructiva de gran solidesa.
En canvi, al final de l’etapa, a finals de s. XIII, principis del
XIV, es pot considerar que econòmicament la capacitat no
devia ser suficient, quan hem trobat una filla de la casa en
una situació delicada; s’abandonà el mas i no hi hagué cap
intent de recuperar-lo. A partir del segle XII ja es passà a
una economia basada en els cereals, però fou durant el s. XIV
quan els emplaçaments més valorats eren els destinats a la
producció de cereals, encara que es mantinguessin amb una
base ramadera. Per tant, es valoraven les esplanades.
Tota aquesta interpretació ve avalada per la ceràmica, la
forma constructiva i el moment històric. La ceràmica, es pot
datar del s. XI, tot i que algunes poden recordar-ne algunes
del X, fins al s. XIII, principis del XIV.
Per a la consolidació ha calgut excavar alguna part del
jaciment com una cort i netejar terres. Aquesta neteja ha
permès descobrir un altre mur perpendicular a l’ edifici
principal.

Figura 1. Nou mur descobert durant el procés de consolidació.

Figura 2. Planta general del Mas Sa Palomera.
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A sobre la balma que cobreix bona part del mas, ha sortit
una part de paret i forats per a bigues. Tot plegat suposa la
possibilitat d’un altell, com en les cases ibèriques.
CONSOLIDACIÓ I MUSEALITZACIÓ
La consolidació s’ha portat a terme amb les empreses
ATICS, SL, d’arqueologia, sota la direcció d’Assumpta Serra
i Gamarra-Garcia; i de restauració i consolidació sota la direcció de David Mallorquí, i subvencionada pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
Per a la consolidació s’ha tingut en compte:
1.- El relatiu bon estat de conservació dels materials constructius (pedra en sec i terra) dels murs de la casa i una alçada important, ha fet que s’hagin reintegrat dues o tres filades per a evitar que les humitats pluvials s’hi acumulin a
l’interior.
Es proposà la protecció dels murs amb la reconstrucció de
la coberta segons dades arqueològiques i, per tant, guanyar
un “àmbit-refugi” útil i explicatiu de la duresa del sistema de
vida en aquest indret: ús de l’orografia natural, aprofitament
del terreny útil per a cultivar, creació de bancals en barrancs.
2.- Els camins d’accés actuals es conserven bé i amb unes
mínimes intervencions de manteniment als senders serien
totalment vàlids per a la musealització de l’àrea.
3.- L’entorn domesticat. La localització de les dues terrasses
de cultiu creades pels seus antics habitants, amb la conservació dels murs de contenció, és una de las característiques
a potenciar. La restauració d’aquest entorn immediat, amb
la recuperació d’aquestes plataformes de cultiu, es fan tant
o més importants que la conservació de les estructures de la
casa. I els beneficis per als camins d’accés actuals i per a la
conservació de la terra i la recuperació del paisatge són obvis.
Fins ara s’ha fet la consolidació dels murs a partir de:
1. 1.Eliminació de plantes i neteja dels murs, consistent en
l’aplicació prèvia d’un biocida i posteriorment en una acció
mecànico-manual en sec de totes les superfícies originals a
conservar. També s’ha fet una neteja amb herbicida per a
l’eliminació de plantes superiors al coronament.
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forat i esquerdes. I la creació de pendents als rejuntats nous
per a evacuar aigües del centre del mur.

Figura 4. Forat a la paret de la balma per sustentar la biga.

Figura 5. Procés de consolidació del mas adossat a la balma (any
2008).

Figura 3. Procés de neteja de les estructures.

2. 1.Consolidació – protecció dels coronaments dels murs a
partir de l’eliminació de terres i argiles de les juntes i buits
entre pedres. Reompliment de buits amb morter de calç hidràulica i sorra amb aspecte general de terra. Obturació de
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RESTES PALEONTOLÒGIQUES DEL MAS
VILAGELIU (TONA, OSONA)
J. BALAGUER1,2 i D.M. ALBA1
Institut Català de Paleontologia, Universitat Autònoma
de Barcelona.
2
FOSSILIA Serveis Paleontològics i Geològics, S.L

1

Resum
Es descriu el desenvolupament de la intervenció paleontològica
d’urgència al municipi de Tona realitzada el maig de 2008,
amb especial èmfasi en els motius que justificaren dita
intervenció i els aspectes metodològics. A més, es fa breu
esment de l’interès científic de les restes recuperades, que
inclouen un crani parcial i diversos fragments de vèrtebres
i costelles d’un mateix individu de mamífer marí de l’ordre
Sirenia. L’edat de les restes correspon al bartonià (eocè mitjà
terminal, entre 41,3 i 37 milions d’anys abans del present).
FITXA TÈCNICA
Actuació: Intervenció Paleontològica d’Urgència al Mas
Vilageliu.
Ubicació: Municipi de Tona (comarca d’Osona).
Dates: 19 i 20 de maig de 2008.
Situació del jaciment: uns 2 km al SW del nucli urbà de Tona.
Vora un corriol força transitat per motos de trial, la qual cosa
féu necessària la intervenció per a evitar el deteriorament de
les restes fòssils, pràcticament en superfície.
Context geològic: Segons mapes de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya, el jaciment es troba situat en la unitat cartogràfica
PEgmp, que correspon a nivells de gresos, margues grises i
alguns conglomerats del bartonià mitjà, prop de la transició
amb la unitat PEmvi, constituïda per nivells de margues
blaves també fossilíferes, i així mateix corresponent també al
bartonià mitjà.
Direcció: Jordi Balaguer.
Promotor: Direcció General del Patrimoni Cultural.
Execució: FOSSILIA Serveis Paleontològics i Geològics,
SL.
DESENVOLUPAMENT DE LA INTERVENCIÓ
Les restes foren trobades, pràcticament al descobert i a peu
de camí, per un aficionat a la muntanya, que ràpidament
en donà avís al Servei d’Arqueologia i Paleontologia del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat. Des del Servei, es determinà la necessitat
de dur a terme una intervenció d’urgència, amb l’objectiu
d’excavar les restes i evitar-ne la pèrdua o deteriorament, en
el marc de la Llei 9/1993 de Patrimoni cultural català i el
Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
L’excavació, encarregada a l’empresa FOSSILIA, fou
executada durant dos dies (19 i 20 de maig de 2008), durant
els quals s’extragueren totes les restes presents al jaciment, i
també es realitzaren tasques de prospecció pels voltants per
a descartar la presència d’altres restes fòssils en superfície.
El primer pas consistí en una neteja del sediment ja alterat
i erosionat que cobria les restes (el qual en part s’havia
dipositat expressament en el moment de la troballa per a
no deixar les restes al descobert), així com en la delimitació
de la zona d’excavació. Això permeté realitzar una primera
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valoració del volum i nombre aproximat de peces que calia
excavar, així com de la duresa del sediment. En total s’excavà
una superfície aproximada de 3 m2 i totes les restes es
recuperaren del primer metre de fondària.
L’excavació es dugué a terme mitjançant eines petites (martells
de silicona i punxons) i mitjanes (masses metàl·liques i
escarpes). Algunes peces s’extragueren amb relativa facilitat,
perquè es trobaven més superficialment i el sediment estava
més alterat per raó de l’erosió. En d’altres casos, a mesura
que s’incrementava en fondària, el sediment estava menys
alterat i presentava una major duresa, la qual cosa dificultà
l’extracció de les restes. Les restes fòssils es tractaren amb
un producte consolidant (Paraloid B-72) dissolt en acetona,
per evitar-ne el trencament durant la delimitació i extracció.
Finalment, les restes extretes foren embalades mitjançant
paper d’alumini, cinta adhesiva i/o bosses de tanca hermètica,
i siglades amb el corresponent número de registre de camp
(associat a la descripció de cada peça en la llibreta de camp).
Abans de donar per acabada la intervenció es realitzà una
segona prospecció dels voltants, aprofitant que la pluja de la
tarda abans podria haver deixat alguna resta visible. També
es recol·lectaren algunes restes d’invertebrats fòssils per tal
d’ajudar a contextualitzar les restes del sireni fòssil. Totes
les restes recuperades foren dipositades, un cop finalitzada
la intervenció, al Centre de Recuperació de Béns Mobles
de Catalunya (Valldoreix), on les més significatives foren
posteriorment preparades. Actualment, les restes han estat
trasllades a l’Institut Català de Paleontologia per tal de
finalitzar les tasques de preparació i procedir al seu estudi
científic.
RESULTATS
Es recuperaren un total de 44 restes fòssils, cada una de
les quals amb el corresponent número de registre (acrònim
MVT). A banda d’unes poques restes d’invertebrats, la
major part dels fòssils recuperats són atribuïbles a un mateix
individu de l’ordre Sirenia. Aquesta atribució és indubtable
en el cas del crani, mentre que en el cas de les vèrtebres i,
sobretot, les costelles es fonamenta en l’aspecte i consistència
massissos, resultat de la paquiostosi i osteosclerosi
característiques d’aquest ordre de mamífers marins.
Podem agrupar les restes recuperades de la següent manera:
- 5 restes fòssils d’invertebrats diversos (porífers, cnidaris i
mol·luscos bivalves) que poden aportar informació de tipus
paleoecològic de l’entorn en què vivia el sireni.
- Una trentena de fragments de costelles (figura 1e), així com
alguns fragments ossis indeterminats.
- Un fragment de costella que inclou el cap articular (MVT
40).
- 6 vèrtebres parcials o fragments de vèrtebres, de les quals
en destaquen MVT 27 (vèrtebra toràcica posterior força
sencera, figura 1c) i les vèrtebres parcials MVT 7 (figura 1d)
i MVT 18.
- El crani parcial (MVT 10, figures 1a i 1b). Es tracta d’un
bloc d’uns 45-50 cm de llarg que inclou part del crani i alguns
fragments de costelles. Aquesta peça es troba parcialment
aixafada a causa del procés de fossilització. Pel costat dret,
el crani es troba força malmès, tot i que s’hi poden apreciar
detalls del neurocrani, del musell i del maxil·lar. S’hi
poden veure, parcialment tapades per sediment, la tercera
molar i restes de la primera i segona molar superiors. Pel
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costat esquerre no es pot veure la zona del musell (s’hauria
d’extreure el sediment per comprovar què en queda), però
es pot apreciar la regió orbitària i tota la banda esquerra i
superior del crani.

Figura 1. Detall de les restes més informatives del sireni del Mas
Vilageliu (representades a la mateixa escala): (a) crani parcial MVT
10, en vista lateral esquerra; (b) crani parcial MVT 10, en vista lateral
dreta; (c) vèrtebra toràcica MVT 27, en vista cranial; (d) fragment de
vèrtebra MVT 7, en vista cranial; i (e) diversos fragments de costella
en vistes longitudinal (esquerra) i en secció transversal (dreta).

INTERÈS CIENTÍFIC DE LES RESTES
L’ordre Sirenia inclou els únics mamífers marins herbívors,
diferenciats dels cetacis i els pinnípedes, amb només quatre
representants actuals: el dugong (de les costes de l’oceà Índic)
i tres espècies de manatí (de costes de l’Atlàntic tropical i
subtropical i del curs del riu Amazones). De cos fusiforme
i musculat, els sirenis es caracteritzen per tenir un esquelet
amb unes marcades paquiostosi (hiperplàsia de la part
cortical dels ossos) i osteosclerosi (reducció de la porositat
interna de l’os). Les extremitats anteriors s’han modificat en
aletes i les posteriors han desaparegut, restant només una
pelvis vestigial. El rostre, a més, presenta un angle variable
de deflexió relacionat amb el tipus de dieta (Domning, 2001,
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2009). El seu rang de distribució actual es restringeix a la
franja tropical i suptropical, però en el passat el seu rang
era molt més ampli, relacionat sobretot amb la presència en
major o menor grau de fanerògames marines.
Les restes excavades al Mas Vilageliu han estat assignades
provisionalment a una espècie indeterminada del gènere
Prototherium de Zigno, 1887. Es tracta del gènere habitual
durant l’eocè mitjà i superior al quadrant nord-occidental de
la Mediterrània, i se’n coneixen restes tant del nord d’Itàlia
com del nord-est de la península Ibèrica. Durant aquest
interval de temps, en el quadrant sud-oriental del Tethys (el
qual actualment és Egipte, Madagascar i el nord de l’Índia i el
Pakistan), hi trobem dos gèneres més de sirenis, força similars
entre si i, a diferència d’altres representants més primitius,
ja completament adaptats al medi marí. La diferenciació
d’aquests tres gèneres és, però, força controvertida des d’un
punt de vista taxonòmic.
Fins a mitjans de la dècada de 1980, es coneixien dues
espècies del gènere Prototherium (de Zigno, 1875, 1887;
Bizzotto, 1983): P. veronense (de Zigno, 1875), considerada la
més primitiva (datada del bartonià més superior, eocè mitjà
terminal), i P. intermedium Bizzotto, 1983, (amb caràcters
derivats i datada del priabonià, eocè superior), totes dues
del nord d’Itàlia. A finals d’aquella dècada, es descriviren
diverses restes de sireni lleugerament més antigues (bartonià
mitjà) procedents de diversos punts de Catalunya. En base
a aquestes restes, s’erigiren dues noves espècies del mateix
gènere: P. montserratense Pilleri, 1989; i P. solei Pilleri,
1989. La primera correspon a un esquelet força sencer de
Castellbell i el Vilar, actualment en procés de preparació, ja
que les restes estaven incloses en una matriu rocosa, la qual
cosa en dificulta l’estudi de l’anatomia. La segona espècie es
descriví a partir de restes procedents del municipi de Tona.
En aquest cas, es tracta d’una hemimandíbula esquerra força
sencera on s’hi poden veure les tres molars i alguns fragments
de crani. Totes aquestes restes estan dipositades al Museu
de Geologia del Seminari de Barcelona. Posteriorment a la
descripció, alguns autors com Domning (1996) i Bizzotto
(2005) han argumentat que les dues espècies catalanes són,
en realitat, subespècies de l’espècie italiana més derivada, P.
intermedium.
Un dels objectius de l’estudi que es pretén realitzar en el
futur, basant-se en les noves restes de Tona excavades al Mas
Vilageliu, consisteix a determinar si corresponen al mateix
tàxon identificat prèviament al mateix municipi. Un cop
preparat de forma més completa, el crani del Mas Vilageliu
aportarà una informació molt significativa, que sens dubte
contribuirà a aclarir l’estatus taxonòmic de l’espècie present a
Tona, així com a una millor comprensió de la paleodiversitat
del gènere Prototherium i la seva relació amb altres gèneres
extints de sirenis trobats a la Mediterrània.
CONCLUSIONS
La intervenció paleontològica d’urgència al Mas Vilageliu
ha permès:
1. Recuperar una quarantena de restes fòssils de sireni,
possiblement d’un mateix individu, datades del bartonià (fa
entre 41,3 i 37 milions d’anys).
2. Donar a conèixer al públic no especialitzat la presència, un
cop més, en el registre fòssil català, d’un grup de mamífers
marins que actualment no es troben presents a les nostres
costes (vegeu Balaguer, 2010).
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3. Les restes recuperades, així com el seu posterior estudi,
ajudaran a omplir un buit temporal en el coneixement dels
sirenis, ja que la majoria del registre fòssil d’aquest grup a
la Mediterrània es concentra en el lutecià (eocè mitjà) i el
priabonià (eocè superior). El fet d’haver recuperat una resta
prou interessant, com és un crani parcial, afegit al registre
fòssil que ja es coneixia del bartonià a Catalunya, podrà
ajudar a entendre millor l’evolució primerenca dels sirenis.
4. Aquest exemple posa de relleu la necessitat de continuar
realitzant aquest tipus d’intervencions paleontològiques
d’urgència, derivades d’una troballa inesperada de restes
fòssils. Això ve donat no només per la legislació vigent sobre
el patrimoni cultural, sinó també perquè, acompanyades de les
pertinents tasques posteriors de recerca i/o difusió, aquestes
troballes ajuden a conscienciar el públic de la necessitat de
preservar el patrimoni paleontològic, tot divulgant-ne no
només el seu interès científic, sinó també el seu valor com a
patrimoni de tots.
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CARRER DEL PONT, 23 (TORELLÓ, OSONA)
Judit VICO CORTÈS; Riker YLL AGUIRRE
La intervenció arqueològica es va realitzar a Torelló
(Osona), al carrer del Pont 23, a la coneguda com a casa
Subirachs, anteriorment denominada Tintoreria Pujol, amb
coordenades UTM X: 439055,6609 i Y: 655556,2932, i amb
una cota superior de 503,65 metres sobre el nivell del mar,
entre el mes de maig de 2007 i el gener de 2009, en dues
fases.
La primera fase, es va fer per encàrrec directe del promotor
i va estar motivada per una intervenció immobiliària a la
finca; i la segona fase, feta per tal de finalitzar els treballs
arqueològics i poder fer el cobriment de les estructures,
es va executar per encàrrec del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
En ambdós moments, l’empresa d’arqueologia encarregada
de portar a terme la intervenció va ser MINOA Arqueologia
i Serveis, SL, sota la direcció de Judit Vico Cortès.
El solar, ocupat per l’antiga casa Subirachs, es trobava, des
de feia anys, inclòs dins el Catàleg de Patrimoni Històric,
Arquitectònic i Paisatgístic de Torelló (AEAP). Dins
d’aquest Catàleg ja s’esmentava la localització, en aquest
indret, del que havia estat una fàbrica de tints que iniciaria
el seu funcionament a cavall dels segles XVI i XVII; fet que
s’ha pogut corroborar arqueològicament. La fàbrica de tints
o Tintoreria Pujol es dedicava a donar color a la llana. Però,
segurament, només tenyia de color negre, blau i groc, ja que a
través d’alguns documents històrics, se’ns explica quins eren
els elements vegetals utilitzats per a tenyir en aquesta fàbrica.
Aquests elements vegetals, bàsicament, eren el campetx i
el brasilet. Per a realitzar aquest procés es necessitaven un
seguit d’estructures compostes de diverses parts. Aquestes
estructures eren les calderes on es realitzava la combinació
de la llana i els mordents, per després passar a la fase de
tenyit de la llana amb els colorants.
Per a poder fer efectives aquestes combinacions es
necessitava que l’aigua de les calderes bullís i, per tant, es
feia imprescindible disposar d’un forn per a cada caldera.
A la vegada, per a poder alimentar aquests forns es feia
necessari disposar d’uns espais que permetessin accedir-hi
per tal de poder carregar el combustible i netejar les cendres.
Així mateix, també calia disposar d’uns circuits per l’aigua,
és a dir, d’arribada d’aigua neta a la tintoreria, i d’evacuació
d’aigua bruta fora de la fàbrica.
Entre els vestigis trobats durant les excavacions en el solar de
la casa Subirachs, s’han pogut distingir diverses estructures
que formen part de les diverses activitats que es portaven a
terme a la tintoreria, a semblança del que s’ha documentat
a través de les il·lustracions de miniatures medievals o de
tractats d’època moderna. Entre aquestes estructures n’hi
ha algunes que delimiten espais o àmbits de treball. El
funcionament d’aquestes calderes requereix tenir uns espais
destinats a accedir a l’interior dels forns per a poder posar
combustible i per a poder netejar les restes de la combustió. Es
va poder observar la distribució de tres espais relacionats amb
aquesta activitat i vinculats amb uns conjunts determinats de
calderes. Tots aquests espais de treball, malgrat ser diferents
constructivament, tenien un seguit de característiques
comunes, les quals consistien en unes escales per baixar i
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una acumulació de cendres. Les escales es feien necessàries
perquè des del nivell de circulació s’havia de descendir més
o menys alçada per arribar al punt on es trobava el sòl dels
forns i així poder manipular el combustible amb facilitat.
Per una altra banda, la segona característica comuna als
espais de treball era la presència d’una o diverses capes,
més o menys gruixudes, de cendres negroses amb una certa
compactació. Això es deu a l’activitat que s’hi realitzava i al
fet que encara que la intenció fos recollir totes les cendres
que quedaven dins del forn després de la combustió, això
era molt difícil, i encara més si es té en compte que el sòl
d’aquests espais de treball no estava tractat, és a dir, era el
sòl natural, i en aquesta zona és d’un tipus format per còdols
i graves, segurament d’antigues lleres de riu. De fet, el que
es va poder observar durant el procés d’excavació és que la
majoria dels forns de les calderes eren plens de diferents
capes de cendres de gruixos diversos i colors que anaven des
del blanc fins al groc clar passant per una gamma de grisos.
Cosa que bé podria significar que un cop les calderes deixen
d’estar en funcionament, hom utilitza el espais dels forns
com a lloc d’emmagatzemament de les restes de la combustió
dels forns que encara estaven en ús.
Gràcies al plànol històric de què disposem, titulat: “Plan de
la casa Fabrica de Tintes propiedad de Bernardo Pujol Tintorero
de la villa de sant Felio de Torelló la que fué incendiada por
los facciosos Carlistas y hechas cenizas el dia 27 Julio de 1836”,
podem veure com estarien distribuïts els diversos espais de
la fàbrica, encara que sigui només en una època concreta. De
totes maneres, hi ha estructures que no apareixen, algunes
són anteriors i d’altres posteriors a aquest document. Les
estructures que apareixen es poden vincular ja amb la primera
construcció de finals del segle XVI, entrant en relació amb la
primera fàbrica de tints.
Entre els elements més destacables, a banda de la
importància que té tot el conjunt en si mateix, amb les
diverses dependències i funcionalitats dels espais vinculats
a la fàbrica de tints, trobem el que cal considerar com les
bases de les calderes. Les estructures on es realitzava el
tenyit constaven de diverses parts, i aquestes en són la part
subterrània.
A nivell de soterrani, hi havia l’estructura que subjectava la
tina i que feia de forn per a escalfar-la. La tina o caldera se
situava just a sobre d’aquest forn, ja en el nivell de planta
baixa. Era el lloc on es barrejava el teixit i el colorant o bé el
lloc on es mordentava la llana. Segurament es tractava d’unes
peces prou grans per a permetre que s’hi realitzés la barreja
necessària i, alhora, que una persona a peu dret i amb un estri
adequat, pogués anar remenant els elements de l’interior de
la caldera per a afavorir un millor tenyit i més uniformitat en
el color del teixit.
Les calderes tenen una distribució estratègica, de manera
que aquella on es fa el bany de color té al seu costat una
altra caldera per al mordentat concret que necessita la llana
per aplicar cada color, ja que el tractament previ perquè la
llana prengui adequadament el tint cal fer-lo d’una manera
concreta segons el colorant que s’hi vulgui aplicar després.
D’entre totes les estructures que hem pogut determinar com
a calderes, s’ha observat que hi ha estructures de diverses
èpoques i de diversa tipologia constructiva. Però s’han
pogut distingir clarament 8 calderes. Entre totes aquestes,
la Caldera 5 segurament és l’estructura d’aquest tipus millor
conservada en aquesta excavació. Sembla correspondre’s
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amb una de les calderes indicades en el plànol històric. Està
constituïda per una part exterior de pedres amb un extrem
amb forma globular, i una part interior de planta rectangular
realitzada amb maons. Aquesta caldera, a més a més, tenia la
particularitat d’estar coberta per lloses de pedra. En aquesta
coberta es va poder comprovar que totes les pedres estaven
col·locades des d’origen, menys una que estava solta i es
recolzava a sobre de l’estructura de maons. Al lloc d’aquesta
llosa solta, hi hauria estat col·locada la tina metàl·lica, l’aigua
de la qual s’escalfava directament des del forn situat just a
sota. S’ha parlat, en general, dels tres elements vinculats
estretament per a realitzar l’acció del tenyit: l’aigua, el
combustible i les calderes, que són el lloc per mitjà del
qual entren en contacte els altres dos elements. La llenya,
en procedir a la seva combustió, produeix un augment de
temperatura que és comunicat a la caldera que hi ha damunt
el forn i que a la vegada conté l’aigua que ha de permetre
que es realitzi el bany de la llana que la farà canviar de color.
El que podem extreure de tot el que s’ha comentat
anteriorment és que els processos de tenyit tenen diversos
passos molt específics i especialitzats. Per tant, podem
entendre que en el solar ocupat per la fàbrica de tints
anomenada Tintoreria Pujol, hi havia espais dedicats a
diferents parts del procés, entenent que aquests mateixos
processos són similars al llarg de tot el temps que va estar
en funcionament la tintoreria, és a dir, des de finals del
segle XVI fins a finals del segle XIX. Això es pot arribar
a especificar a causa del fet que, fins que no apareixen els
colorants sintètics (anilines) al segle XIX, els processos, els
mecanismes i els materials són pràcticament els mateixos des
d’època medieval.
Amb aquesta excavació s’ha pogut documentar, per primera
vegada, com seria una tintoreria o fàbrica de tints de finals
del segle XVI i principis del segle XVII, on el material
treballat era la llana.
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Figura 1. Planta general de la intervenció.
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Figura 2. Imatge de la Caldera 1 i de la Caldera 2.
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Figura 3. Imatge on es poden veure diverses calderes (Caldera 1,
Caldera 2, Caldera 3 i Caldera 8) així com també l’espai de treball de
la Caldera 1.
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Figura 6. Detall de la zona de les canalitzacions i de l’entrada del
Dipòsit 1.

Figura 4. Imatge on es poden veure diverses calderes (Caldera 1,
Caldera 2, Caldera 3, Caldera 4, Caldera 5 i Caldera 7) així com també
l’espai de treball de les calderes 4, 5 i 7.

Figura 7. Imatge general de la zona del carrer del Pont, on es localitzen
la majoria de les calderes, durant el procés d’excavació.

Figura 5. Imatge de la Caldera 6 on es pot observar el tapiat realitzat
en el lloc per on s’accedia a l’interior del forn.
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CIUTAT DE VIC: DARRERES
INTERVENCIONS I LÍNIES DE RECERCA
(2005-2009)

la grua que s’havia d’utilitzar durant les obres de millora de
la teulada de la catedral de Vic. els treballs, consistents en el
seguiment arqueològic de les remocions de terres, van aportar
resultats negatius des del punt de vista de la descoberta de
restes d’interès arqueològic.

Joan CaSaS BlaSi; anna M. GÓMeZ BaCH; raquel
MaSÓ GiralT; imma MeSTreS SanTaCreU;
Montserrat de roCaFiGUera eSPona
Centre d’Investigacions arqueològiques d’Osona (CIaO)

Plaça de la Catedral / Santa Maria La Rodona
Direcció: Jordi Guàrdia Felip (arqueOCIÈNCIa serveis
Culturals, s.L.)
Promotor: INCasÒL.
Any d’intervenció: 2005.
Resultats1:
La intervenció ha consistit en el control de les obres
efectuades al subsòl de la plaça, destinades a la instal·lació
de diversos serveis. els treballs han permès documentar part
del vessant extern del mur perimetral de fonamentació de
l’església de santa Maria La rodona. es van localitzar també
un conjunt de 5 sitges (de boca circular i fons còncau o pla) i
23 tombes pertanyents a una mateixa necròpolis.
Les tombes eren majoritàriament del tipus de llosa, si bé
també se’n van documentar d’antropomorfes i de fossa
simple. es van poder documentar un total de 36 individus,
amb presència d’enterraments primaris i secundaris, i amb
un estat de conservació molt variable. Gairebé la meitat
dels inhumats eren nens, i pel que fa al sexe, els individus
femenins superaven àmpliament els masculins.
Les sitges, amb presència de ceràmica grisa al seu interior,
típica dels segles xII-xIII, podrien haver format part de
la sagrera existent entorn de santa Maria La rodona. La
successió estratigràfica obtinguda a la necròpolis, tot i la seva
complicació, sembla que atribueix un origen posterior a les
tombes fetes amb caixa i coberta de lloses.

VIC 2005-2009:
INterVeNCIONs arqueOLÒGIques
Les intervencions arqueològiques realitzades els darrers
anys a Vic han estat motivades especialment per l’activitat
constructiva i urbanística desenvolupada a la ciutat. totes
són excavacions preventives i, per tant, presenten resultats
molt diferents pel que fa a tipologia de jaciments, cronologia,
entitat dels resultats i interès històric. tot seguit fem un petit
recull de totes aquestes.

Figura 1. Ubicació dels diferents punts intervinguts.

C/ del Cloquer
Direcció: Marc Cucurella pinilla (arqueOCIÈNCIa
serveis Culturals, s.L.)
Promotor: Constructora Obras Municipales, s.a.
Any d’intervenció: 2005.
Resultats:
La intervenció ha estat motivada pels moviments de terres
derivats de l’obertura d’un forat al subsòl, destinat a acollir
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Figura 2. Detall d’una de les tombes de la necròpolis, una vegada
retirada la seva coberta de lloses (J. Guàrdia).

1 Informació aportada pel director de la intervenció.
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Can Colomer Munmany - C/ Sant Francesc f ins a C/
Menéndez Pelayo
Direcció: Imma Mestres Santacreu.
Promotor: Volumètric S.A.
Any d’intervenció: 2005.
Resultats:
La intervenció ha permès documentar el paviment enllosat
d’una via romana en un tram de 25 m de llargada, juntament
amb alguns fragments ceràmics i claus de ferro. El traçat del
vial és paral·lel al carrer Menéndez Pelayo.
C/ Corretgers, 5
Direcció: Laura Suau Lleal (ÀTICS, S.L.)
Promotor: Arrendaments del Vallès, S.A.
Any d’intervenció: 2005.
Resultats:
La intervenció ha estat motivada per la construcció d’un
edifici d’habitatges al carrer Corretgers, 5. L’indret on estava
previst dur a terme l’actuació urbanística s’inclou en un àmbit
de protecció arqueològica recollit dins del Pla Especial del
Centre Històric de Vic. La intervenció va permetre realitzar la
documentació gràfica dels dos arcs que ja s’observaven en una
de les parets mitgeres de l’antic edifici, i dels diferents encaixos
i línies que presenta la roca mare en la superfície del solar.
S’ha documentat també una estructura circular retallada a la
roca natural corresponent a una cisterna destinada a recollir les
aigües pluvials procedents de la teulada de la vivenda.
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Culturals, S.L.).
Promotor: Ajuntament de Vic.
Any d’intervenció: 2005.
Resultats2:
El seguiment arqueològic ha estat motivat per les obres de
rehabilitació de l’edifici.
Els treballs han permès constatar la notable pobresa
arqueològica de la zona, on en termes generals es
documentaven nivells de runes abocades i un nivell de terres
vegetals estèrils, sota el qual apareixia ja l’estrat geològic de
margues.
Els únics elements d’interès arqueològic localitzats, ubicats
a l’ala nord de l’edifici, corresponen a les restes de dos murs
orientats de nord a sud, les característiques constructives dels
quals semblaven indicar una cronologia del segle XVIII. Així
doncs, es tractaria de les restes de l’antiga edificació existent
en aquest lloc, bastida possiblement al final del segle XVIII
i que hauria estat enderrocada a causa de la construcció del
nou edifici, al segle XIX, el qual ha perdurat fins a dia d’avui.
La documentació de les estructures s’ha pogut fer únicament
de forma parcial, i exclusivament a la zona d’afectació de
les riostes. Se’n desconeix, per tant, la trajectòria total i/o la
possible relació amb altres estructures coetànies.

Rambla Hospital, 25-27 (muralla medieval)
Direcció: Imma Mestres Santacreu
Promotor: Inversions Vic S.A. (INVICSA)
Anys d’intervenció: 2005 i 2006.
Resultats:
L’excavació, duta a terme l’any 2005, ha permès documentar
el sistema defensiu de la ciutat baixmedieval (muralla de Pere
III, corredor i contramuralla), fruit de la reforma de finals del
segle XIV i inicis del segle XV, i l’evolució de l’urbanisme en
aquest punt des de l’època medieval fins avui. En tot el solar
es va documentar un nivell d’activitat metal·lúrgica anterior i
posterior al moment de la reforma de la muralla. L’any 2006,
un cop finalitzada l’excavació, es va procedir a la consolidació
del tram de muralla descobert.
C/ del Pont, 2 - C/ dels Arcs, 11 - C/ Call Moltó, 1
Direcció: Imma Mestres Santacreu
Promotor: Inversions Vic S.L
Any d’intervenció: 2005.
Resultats:
El seguiment arqueològic del desmuntatge de l’edifici situat
en aquest indret i l’excavació del subsòl han posat al descobert
un seguit de nivells baixmedievals (segles XIII-XV ) i un nivell
de llims anteriors, on apareixen fragments molt residuals de
ceràmica tardoromana. Entre les estructures documentades
destaquen els basaments dels murs i pilars que anaven cap al
C/ dels Arcs, confirmant que, efectivament, es tractava d’un
carrer amb porxos. S’ha documentat també la presència de
cubetes de fosa i forja, que permeten relacionar aquest solar
amb la zona de treball metal·lúrgic identificada a l’excavació
de la rambla Hospital, 25-27.
C/ Sant Just - C/ Sant Miquel (edif ici Seminari Vell)
Direcció: Carme Subiranas (Arqueociència Serveis

Figura 3. Un dels dos murs orientats de nord a sud i datats del s.XVIIl.
(Font: Carme Subiranas).

C/ Ramada, 8-10 (Can Calderó)
Direcció: Imma Mestres Santacreu i Raquel Masó Giralt
(ACTIUM, S.L.).
Promotor: Rehabil-Art, S.L.
Any d’intervenció: 2006.
Resultats:
La intervenció ha permès documentar restes arqueològiques
pertanyents a sis fases diferents: un camí anterior al segle IX,
amb diverses estructures que s’hi relacionen; una necròpolis
medieval amb el resultat, després de l’estudi antropològic,
d’identificació de 15 individus amb preponderància de sexe
masculí, que presenten diverses patologies; edificacions
2 Informació aportada per la directora de la intervenció.
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baixmedievals; establiments artesanals de finals del segle
XVI; i la construcció de la casa Calderó a finals del segle
XVII.
Rbla. del Carme, 4
Direcció: Joan Casas Blasi i Míriam Esqué (Arkeòlik, S.L.)
Promotor: Mercè Pla Pladevall.
Any d’intervenció: 2006.
Resultats:
La intervenció ha estat motivada pel projecte de rehabilitació
de l’edifici. Els treballs, consistents en el control arqueològic
de les obres, han permès localitzar part del clavegueram del
segle XVIII, així com el fons d’un dipòsit baixmedieval fet
amb còdols de riu.
Plaça del Pes, 7
Direcció: Miquel Gea Bullich.
Promotor: Felip Autet Garolera.
Any d’intervenció: 2006.
Resultats:
La intervenció ha consistit en l’excavació del solar, prèvia
a la construcció d’un nou edifici. Els treballs han posat al
descobert un conjunt de sitges medievals, que s’haurien
de posar en relació amb l’edifici dedicat al comerç del blat
(actual Llotja del Blat), que es troba molt a prop.
Casa Rocaf iguera – C/ Caçador, 1
Direcció: Míriam Esqué Ballesta i Anna Bordas Tissier
(Arkeòlik, S.L.)
Promotor: Àngel Riba Caselles / Benalvic S.L.
Anys d’intervenció: 2006 i 2007.
Resultats:
La intervenció ha estat motivada per les obres de rehabilitació
de l’edifici. Els treballs, consistents en el control arqueològic
dels treballs, van documentar la presència dels fonaments
d’estructures d’època medieval o moderna. La segona fase
de control arqueològic, duta a terme l’any 2007, ha permès
localitzar estructures corresponents a part del clavegueram
dels segles XVI al XIX.
C/ Sant Antoni M. Claret, 6
Direcció: Raquel Masó Giralt (ACTIUM, S.L.)
Promotor: DAT i SANVID S.L.
Any d’intervenció: 2007.
Resultats:
La intervenció ha estat motivada per les obres efectuades a
l’edifici existent. Els treballs han permès documentar fins a
quatre fases d’ocupació en aquesta zona. La resta més antiga
és un enterrament infantil seccionat per sitges altmedievals.
També hi ha restes de murs dels segles XII i XIII, sense
relació aparent, i tres sitges molt properes. Un tercer moment,
datat dels segles XVI i XVII, correspondria a les restes de la
casa que existia anteriorment en aquest solar. L’última fase
coincideix amb la construcció de l’edifici actual.
Rambla del Carme, 8
Direcció: Sandra Font Serra (Arkeòlik, S.C.P.).
Promotor: Caixa Manlleu.
Any d’intervenció: 2007.
Resultats:
La intervenció ha consistit en el seguiment arqueològic de
les obres de rehabilitació de l’edifici. Els treballs han permès
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documentar les restes del clavegueram i de materials dels
segles XVIII-XIX.
C/ Argenters, 17-19
Direcció: Joan Casas Blasi (Arkeòlik, S.L.)
Promotor: Comunitat de propietaris.
Any d’intervenció: 2007.
Resultats:
La intervenció ha consistit en el control arqueològic de
l’obertura del forat destinat a acollir l’ascensor. Durant els
treballs van aparèixer nivells del segle XVI i, en el perfil del
tall, un mur associat a aquests nivells, de difícil interpretació.
El Graell – Sentfores
Direcció: Jordi Alsina Martín i Mònica Oliva Poveda
(Arkeòlik, S.C.P.)
Promotor: INCASÒL
Anys intervenció: 2007 i 2008.
Resultats:
Una primera intervenció, efectuada l’any 2007, ha estat
motivada per la necessitat de determinar l’existència o no de
restes arqueològiques en el subsòl. Els treballs van permetre
identificar un molí, l’església de Sant Llorenç de Boada i
diverses sitges de l’edat del bronze i d’època romana. En una
segona intervenció, al llarg de 2008, s’ha excavat l’església
romànica, la necròpolis adjacent i la pars rustica d’una vil·la
romana.
Col·legi Escorial. Carrer Bisbe Torras i Bages, 11
Direcció: Montserrat de Rocafiguera i Espona
Promotor: Germanes Carmelites de la Caritat, Vedruna.
Any intervenció: 2008.
Resultats:
La intervenció arqueològica ha estat motivada pels treballs
previs a la construcció d’una sala esportiva i un aparcament.
En l’excavació s’han localitzat diverses restes dels habitatges
del segle XIX, un angle del baluard del projecte de fortificació
de la ciutat de Vic del segle XVII, que s’ha conservat, i restes
esllavissades d’una vil·la romana.
Plaça de la Catedral 7
Direcció: Rony José Castillo (Arkeòlik, S.C.P.).
Promotor: Consultori Bayés, S.L.
Any intervenció: 2008.
Resultats:
La intervenció ha estat motivada per la realització d’un
sondeig destinat a acollir un ascensor i a les tasques de
rehabilitació de l’edifici. Els treballs han aportat resultats
negatius des del punt de vista de la localització de restes
d’interès arqueològic.
Solar «Can Furriols» (Plaça Major, 18 - Rambla del Passeig,
6 - Carrer de les Neus)
Direcció: Anna Bordas Tissier i Àlex Vidal (Arkeòlik,
S.C.P.)
Promotor: Còdol Vic.
Anys d’intervenció: 2008 i 2009.
Resultats:
L’any 2008, sota la direcció d’Anna Bordas, es va dur a terme
l’excavació en el solar conegut com a «Can Furriols», la qual
va posar al descobert les bases de tres sitges, no anteriors
a la baixa edat mitjana, i restes ceràmiques escasses i de
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cronologia incerta. L’any 2009, sota la direcció d’Aleix Vidal,
es van desmuntar les estructures excavades prèviament.
ARE - La Bòbila
Direcció: Mònica Oliva Poveda.
Promotor: INCASÒL
Any intervenció: 2008.
Resultats:
La intervenció ha estat motivada per la presentació del
projecte de construcció de l’Àrea Residencial Estratègica
“La Bòbila”.
La consulta dels Inventaris del Patrimoni Cultural
(Arqueològic i Arquitectònic) i de la diversa bibliografia
existent referent a la zona, va posar de manifest la presència
de punts d’interès patrimonial propers a l’àrea afectada per
l’actuació urbanística. Els posteriors treballs de prospecció
superficial intensiva duts a terme a l’indret van oferir, però,
resultats negatius des del punt de vista de la localització de
noves restes amb interès patrimonial.
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Plaça Gaudí
Direcció: Rebeka García i Noemí Nebot (Arkeòlik, S.C.P.)
Promotor: Ajuntament de Vic.
Any intervenció: 2009.
Resultats:
La intervenció ha consistit en l’excavació del solar recuperat
després de l’enderroc de l’illa d’edificis ubicada entre el carrer
de la Riera, el de la Ramada i el de les Basses. Les restes
presenten una fase de la baixa edat mitjana situada a la zona
més propera al carrer dels Arcs, on es documenten alguns
murs que van cap a sota del carrer de les Basses, indicant que
aquest carrer no devia existir. Hi ha una fase més tardana,
del moment en què l’estructura urbana es configura cap a
la part central de la plaça, obrint-se el carrer de les Basses.
Una darrera fase més moderna ha permès també documentar
una zona d’activitat econòmica formada per diversos tallers
de ganiveters i forges de ferro, amb presència de forns,
un conjunt també documentat en les altres intervencions
arqueològiques realitzades a la zona.

Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona
Direcció: Jordi Merino Serra ( JANUS S.L.)
Promotor: INCASÒL
Any intervenció: 2008.
Resultats:
La intervenció ha estat motivada pel projecte d’urbanització
de la zona. Els resultats dels treballs, consistents en la
prospecció superficial de l’àrea afectada, van resultar negatius
des del punt de vista de la descoberta de noves restes amb
interès arqueològic.
Setcor de les Teneries
Direcció: Damià Griñó Márquez (ÀTICS S.L.)
Promotor: Ajuntament de Vic.
Any intervenció: 2009.
Resultats:
Els treballs, consistents en el seguiment arqueològic de
les obres de construcció del complex cultural, només van
permetre documentar restes de ceràmica romana.
Carrer de les Basses, 3
Direcció: Jordi Nogués Garcia (Arkeòlik, S.C.P.)
Promotor: Ajuntament de Vic.
Any intervenció: 2009.
Resultats:
La intervenció ha permès documentar restes medievals
associades a estructures d’habitatge, en un moment anterior
a l’obertura del carrer de les Basses.
Cap del Pont del Remei
Direcció: Jordi Nogués Garcia (Arkeòlik, S.C.P.).
Promotor: Ajuntament de Vic.
Any intervenció: 2009.
Resultats:
La intervenció ha permès recuperar part de l’arc i de la
capçada del pont del Remei, per la part de migdia. El conjunt
arqueològic està format per un pou i les seves canalitzacions
de desguàs i sobreeixidor, així com pels fonaments d’un antic
empedrat en davallada cap a la riera, situat just a l’arrencada
de l’anterior rampa del pont gòtic.

Figura 4. Panoràmica de la plaça Gaudí (Noemí Nebot).

Vic 2005-2009: Resultats i línies de recerca
Les intervencions realitzades a la ciutat de Vic al llarg dels
darrers anys permeten aprofundir en quatre línies de recerca
importants per al coneixement de la història de la ciutat.
La ciutat romana
Els treballs desenvolupats han permès obtenir informació
sobre dues noves vil·les ubicades a l’entorn de la ciutat. Una
d’aquestes és la vil·la de l’Escorial, de la qual no es coneixen
estructures, però sí el material; l’altra és la vil·la localitzada
a la zona del Graell. També s’han trobat materials dispersos
en altres punts intervinguts, especialment al sector de les
Teneries i sota els barris medievals, al sud de la ciutat. D’altra
banda, les excavacions a Can Colomer Munmany revelen un
tram de la via d’accés a la ciutat des del sud. Una antiga
inscripció, reutilitzada en el paviment, ens aporta nova llum
sobre l’existència de duumvirs al llarg del segle II dC a
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l’antiga ciutat d’Auso.
Així doncs, les excavacions dutes a terme aquests darrers
anys confirmen el coneixement que es tenia fins ara sobre la
ciutat romana d’Auso, relatiu al fet de que es tractaria d’una
petit municipi de fundació romana i que protagonitza un
creixement important durant el baix imperi romà.
Els barris baix-medievals
Les excavacions al carrer dels Arcs i a Can Calderó, juntament
amb les de la plaça Gaudí, han permès reconèixer l’estructura
urbana d’un barri del Vic medieval. També s’ha conegut un
nou tram de la muralla i contramuralla de la ciutat. Són
d’especial interès totes les evidències del treball artesà que
han estat localitzades, i molt especialment les evidències del
treball en gremis, sobretot el treball metal·lúrgic com el dels
ganivetaires.
Altres troballes ajuden també a perfilar el coneixement del
Vic baixmedieval. Així doncs, els treballs al cap del Pont del
Remei han permès redescobrir l’arcada del pont, que es va
destruir amb l’obertura de l’actual carretera de la Guixa.
Les fortificacions modernes
Les excavacions a Can Colomer Munmany i a l’Escorial han
posat al descobert dos baluards corresponents a la fortificació
que va planificar, l’any 1656, Joan d’Àustria, cap de l’exèrcit
contra França, i fill natural de Felip IV , per tal de fer de Vic
una plaça forta. Per a fer aquesta fortificació es va ordenar
la destrucció dels pobladíssims ravals medievals de la ciutat.
Segons la documentació, semblava que aquesta obra no
s’havia arribat a executar. Ara sabem que se’n va iniciar la
construcció pel llevant de la ciutat, tot i que possiblement no
es va acabar i no va entrar mai en ús. Poc temps després els
barris es van tornar a construir i a poblar.
El jaciment arqueològic del Graell
La intervenció arqueològica preventiva al Graell, promoguda
per l’Incasol, va revelar l’existència d’un jaciment arqueològic
d’una gran continuïtat diacrònica, de gran interès per a
estudiar la continuïtat dels assentaments agrícoles a la plana.
En el jaciment s’hi va localitzar un camp de sitges molt ampli,
amb sitges de l’edat del bronze; restes d’un assentament
ibèric; una vil·la tardoromana i la seva necròpolis; les restes de
l’església romànica de Sant Llorenç de Boada (enderrocada a
principis del segle XX) i la seva necròpolis; i les restes d’un
molí i una masia d’època moderna.
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EL CASAL DELS SANTROMÀ (VILANOVA DE
SAU, OSONA)
Riker Y ll i Jordi Amoròs
MINOA Arqueologia i Serveis S.L. (minoasl@ya.com)
El Casal dels Santromà és una de les tres restes medievals
catalogades com a BCIN, situada als encontorns de la vall
de Sau. Les altres dues són les de la Domus del Pi i les
annexes als voltants de l’església romànica de Sant Romà. La
intervenció es va projectar com a excavació preventiva dins
el projecte general de recuperació del Patrimoni Arqueològic
de la Vall de Sau, actualment en curs de redacció definitiva.
Va ser sol·licitada per l’Associació de Turisme de Vilanova
de Sau i portada a terme durant el mes d’octubre de 2008
per la empresa MINOA Arqueologia i Serveis SL sota la
direcció d’en Jordi Amorós.
CONEIXAMENTS PRÈVIS
Al Casal dels Santromà no s’hi havia dut mai a terme cap
campanya arqueològica ni n’existeix cap estudi específic,
encara que es poden trobar referències directes o indirectes
de les restes o del seu context històric en alguns treballs
(DIVERSOS AUTORS, 1979; Pladevall, 1970, 1971, 1973,
1986; Serra, 1965). Per això podria dir-se que la investigació
arqueològica al Casal dels Santromà va començar realment
de zero.
La documentació històrica de la qual disposem és, a més a
més, escadussera. Segons explica el volum II del Catalunya
Romànica (Osona) “originàriament es tractava d’un edifici
de planta quadrada, possiblement amb tres plantes, molt
reformat posteriorment. Es situa dins l’antic terme del castell
de Cornil. L’existència es documenta el 1326 si bé podia
tractar-se d’un castell anomenat castell Sassona, documentat
abans alguna vegada. Fou utilitzat com a residència de la
família de cavallers anomenada Sant-Romà però no estava
vinculada a l’estructura defensiva del terme” (Pladevall,
1986).
Avui sabem (per comunicació oral de l’antic propietari dels
terrenys on se situa el casal) que el lloc va ser habitat fins
mitjans o finals del s. XIX per una família de forners i que
era conegut com a castell Sessola. Aquesta denominació de
castell Sessola, que bé pot ser una transliteració moderna de
l’antic castell Sassona (“documentat alguna vegada” però no
sabem on) esmentat en el paràgraf anterior, la trobem en un
mapa del terme de Vilanova de Sau realitzat el 1914 per la
Mancomunitat de Catalunya.
SITUACIÓ GEOGRÀFICA
El lloc d’intervenció es situa a la riba del pantà de Sau (a
uns deu metres per sobre del nivell màxim d’afectació de
les aigües), en coordenades geogràfiques (ETRS89) a 41º 58’
33’’ N i 2º 23’ 28’’ E i en coordenades UTM: 4647549.5 N i
449646.753 E del fus 31N i amb una altitud de 435 metres
sobre el nivell del mar, sobre una suau carena que, des de
la riba esquerra del riu Ter, puja cap al cingle de Tavertet
anomenat el Castell. Això, en relació als altres jaciments
esmentats, significa uns tres-cents seixanta metres al nordoest de l’església de Sant Romà i uns tres-cents vuitanta-cinc
metres al sud-oest de la Domus del Pi.
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TREBALLS REALITZATS
L’estat de conservació de les restes pot qualificar-se de
deficient, si ens hem d’atenir a la descripció que s’ha fet
de la masia que va sobreposar-se a la primitiva Domus i a
una primera inspecció ocular. La presumpta existència de
tres pisos (planta baixa i dues plantes) només s’evidencia al
pany de paret nord, fet d’aparell regular en carreus de pedra
rogenca (segurament els gresos de les cingleres que envolten
la vall) lligats amb ciment blanquinós. La resta de l’edifici
podia pensar-se que era aproximadament quadrat per certs
trams d’aparell irregular que sobresortien una mica de la
vegetació i alguns trams que s’entrellucaven entre el fullatge.
L’interior del recinte, a més d’una exuberant vegetació,
presenta sinuositats que podem atribuir a l’enderroc
diferencial de l’edifici, cobert posteriorment per fullaraca i
esdevinguda sòl fèrtil per a l’arrelament de nous arbustos,
arbres (alzines sobretot) i males herbes.
Es va projectar aquesta primera intervenció al Casal dels
Santromà com unaa intervenció no intrusiva (és a dir, no
excavar estrats arqueològics), de neteja de la vegetació que
cobreix l’edifici per a poder-ho documentar almenys pel que
fa a l’obtenció d’una primera planta i poder fer una valoració
de les restes arqueològiques que serveixi d’orientació per a la
planificació de futures intervencions (Amorós, 2008).

Figura 1. Planta preliminar del Casal dels Santromà elaborada al
finalitzar la campanya arqueològica.

Des del començament de la intervenció van sortir a la llum
dues característiques de l’edifici que havien passat inadvertides. La primera era que el mur, de blocs irregulars, bàsicament calcàries, està superposat a una adequació, presumptament antròpica, de la roca mare (veieu figura 2). La roca
mare sembla retallada verticalment i horitzontalment per a
sobreposar-hi el mur de carreus, algun dels quals té dimensions superiors als 120 x 40 cm. La segona era l’existència
d’una cavitat similar a un pou, de boca circular d’uns 70 cm

225 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							
de diàmetre i excavada a la roca mare just a sota del bloc més
gran del mur (veieu figura 2).

Figura 2. Vista general de les restes des de l’exterior. En primer terme
el mur sud i la sitja-pou excavada al substrat.

El pou, que estava ple fins a dalt de deixalles del s. XX i
fullaraca en descomposició, va ser buidat fins el primer estrat
que podríem considerar arqueològic (amb notòria presència
de terrissa vidrada, probablement fruit de l’abandó del lloc
com a habitatge el segle XIX) i es va poder observar que
les parets s’eixamplen cònicament a la manera d’una sitja
troncocònica (per aquesta raó l’hem anomenat pou-sitja). A
falta de completar-ne l’excavació (que haurà d’esperar a una
futura intervenció), només és pot dir que sembla altament
improbable que sigui posterior al mur sud, per les enormes
dificultats que comportaria la seva realització en plena pedra
sorrenca. Hom el pot considerar, doncs, anterior al mur, si bé
és molt possible que, a la vista de la certa obertura que queda
sota el bloc i que no sembla que hagi estat mai emplenada
del tot, hagués mantingut la seva funció (ja com a pou, ja
com a magatzem) durant el període de funcionament del
mur com a tancament de la Domus.
Un altre fet a consignar és la troballa de quatre fragments de
ceràmica feta a mà (un dels quals amb una clara alternança
de cocció reductora-oxidant) que poden ser presos com una
indicador clar, almenys d’ocupació altmedieval (si no més
arcaica encara) d’aquest indret.
La neteja del mur sud a la zona occidental i a l’interior
de l’edifici en la seva part tocant al mur sud, va evidenciar
a la cantonada SW un tancament del mur en forma de
xamfrà, que atribuïm a un probable enfonsament d’aquesta
part del mur. D’altra banda, es va poder apreciar que el
sòcol de roca mare gresosa desapareixia a un cert punt
i era substituït a tota la zona occidental del mur sud per
una mena d’argamassa. A més, el mur de carreus patia una
inflexió just en aquest punt, la qual cosa va fer pensar que
es tractava d’una ampliació del recinte original o bé una
reparació.
A la zona NE-central s’hi va practicar un petit sondeig sobre
l’estrat superficial (fullaraca i enderroc), per a intentar veure
si existia una entrada (porta) al que sembla un cos d’escales
per a accedir a un desaparegut pis superior. Es va comprovar
que, en efecte, la porta existeix i que aquesta part de l’edifici
s’assenta sobre terra natural, però no sobre la roca mare.
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CONCLUSIONS
A mode de primeres conclusions es pot començar a fer un
esbós de la seva història a partir del fet de l’alternança de
paraments amb tècniques constructives diferents i materials
de procedència diferent, que suggereixen que hi ha, en efecte,
diverses fases i ampliacions. Tanmateix, l’estat de la recerca
és massa incipient encara per a relacionar aquests trams murals entre si en una seqüència cronoestratigràfica.
Així, tenim de nord a sud (veieu planta figura 1):
1.- El que provisionalment hem anomenat Mur de la Domus
(la resta més visible de tot el conjunt, veieu figura 3) que per
la seva alçada (més de 6,5 m des de la part superior de la porta fins el capdamunt) i les filades amb restes d’embigat és la
part de l’edifici on s’hauria sobreposat la masia sobre la qual
parlen les fonts escrites, però de la qual no hem trobat restes,
a la Domus residencial de la família de cavallers Santromà.
A manca d’excavar l’interior del recinte, només són visibles el
tram nord i el tram oest d’aquest mur (dos trams de perpendicularitat perfecta entre si), construïts amb aparell regular
de sorrenques gresoses, lligat amb argamassa en els trams superiors (pedra d’extracció local), que sembla que se sobreposa
a un tram, també regular, de calcàries. L’alçada conservada
d’aquest mur va des de 3,69 m (a partir del sòcol de gres de
la part sud) fins als aproximadament 9,50 m del tram nordoest. També és pertinent consignar aquí que la part exterior
del tram nord va patir en data incerta l’extracció dels carreus
regulars, de manera que es poden veure els blocs irregulars
del farciment interior del mur. Aquests fets poden indicar
que les ruïnes o bé van servir de lloc d’aprovisionament de
material de construcció, o bé van patir un espoli per part de
col·leccionistes privats (com va passar també a la zona de la
porta romànica de la Domus del Pi).

Figura 3. Paret nord de la domus vista des de l’interior. En primer terme, el mur oest. A la dreta s’entreveu la part alta de la porta principal,
amortitzada per l’enderroc i sediments diversos. A la part alta del mur
es poden veure restes de les bigues que sustentaven el segon pis.
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2.- Alineat amb el tram oest del Mur de la Domus (en sentit,
doncs, nord-sud) hi ha el que hem anomenat mur oest,
constituït, en principi, per aparell regular en calcària (veieu
figura 3). Aquesta característica du a pensar en aquest mur
com a la continuació de la part inferior del Mur de la Domus
(també, pel que es pot veure, calcari), tot i un petit canvi
de direcció de 0,9º. La relativa poca alçària conservada (de
2,95 m al nord a 0,68 m al sud) pot indicar que, en aquest
tram, el mur superposat de la Domus (el d’aparell sorrenc) va
patir un greu damnatge, o bé mai no va existir i només feia
de tancament del recinte a cel obert (una mena de pati) a
migdia de l’habitatge pròpiament dit.
3.- A continuació del mur oest hi ha el mur sud-oest,
d’aparell irregular, majoritàriament calcari i lligat (pel que
és observable de moment) amb terra i que amb una forma
irregularment de xamfrà va a enllaçar amb el mur sud. Aquest
mur sud-oest, que fou el que més dificultós va resultar a l’hora
de descobrir-lo, podria tractar-se, de fet, de la part interior
d’un tram potser en angle recte i d’aparell regular que hauria
tancat la part sud-oest del recinte. També és possible que es
tracti d’una reparació apressada. La seva potència és escassa,
i de moment, sembla que se superposi, sense fonamentació,
sobre un sòcol d’argamassa que imitaria la forma del sòcol
sorrenc de què parlarem a continuació.
4.- El mur sud s’assenta sobre la roca mare de gres tallada
en forma de sòcol. Fet d’aparell irregular amb majoria de
calcàries, cap a la seva banda est conté els blocs de mida més
gran (al voltant d’un metre). La seva potència conservada
és d’uns 80 cm (des de la cota 0,80 m fins a 0 m) i a sota hi
amaga (excavada al sòcol de gres) l’estructura pou-sitja de què
s’ha parlat anteriorment. En la seva part est, en el buit deixat
pel gran bloc de tancament, que es troba aproximadament
un metre desplaçat cap al sud, es va trobar un fragment de
ceràmica a mà de cocció alternada. És plausible interpretar
que aquesta troballa formés part de la terra que lligava els
blocs del mur abans de la caiguda del bloc de tancament.
La pròpia factura del mur sobre el sòcol retallat fa sospitar
també una cronologia anterior a la que indiquen les fonts
i converteix aquesta part de l’edifici en una de les més
interessants de cara a les pròximes intervencions.
5.- El mur sud-est continua el tancament de l’edifici cap al
nord-est (amb un angle de 112º respecte al mur sud), elevant
la cota amb concordança amb el sòl natural fins desaparèixer
als 4 metres de longitud. L’espai buit que hi ha entre aquest
mur i el mur nord-est (i el conjunt de la porta) suggereix
l’existència en aquest tram d’una porta d’entrada a un recinte
a cel obert que estaria tancat pels murs oest, sud-oest, sud i
sud-est.
6.- El mur nord-est tanca l’edifici en aquest sector, que forma
en conjunt un presumpte cos d’escales on s’hi accediria per
una porta ubicada a l’interior del recinte. En aquest punt,
el mur nord-est sembla adossat a un mur interior (només
precàriament esbossat) que tancaria, al sud-est, el conjunt
principal format pel Mur de la Domus. Tant el mur nord-est
(amb el cos circular d’escales) com aquest mur interior estan
fets d’aparell irregular majoritàriament de pedra calcària.
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Agraïments
Hem d’agrair la col·laboració de la família Font, propietària
dels terrenys on s’ubica el casal, i de l’Hostal La Riba, que
ens va facilitar l’accés i la manutenció durant el temps
de campanya. De la mateixa manera, mostrem el nostre
reconeixement a l’Ajuntament i a l’Associació de Turisme
de Vilanova de Sau, pel seu ajut i recolzament econòmic.
La campanya portada a terme s’ha beneficiat també d’una
subvenció del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
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LA DOMUS DEL PI (VILANOVA DE SAU,
OSONA)
Riker YLL i Jordi AMORÓS
MINOA Arqueologia i Serveis S.L. minoasl@ya.com
L’antiga Domus del Pi es localitza al Municipi de Vilanova
de Sau, dins l’actual Parc Natural Guilleries – Savassona.
Des de la prehistòria, diferents grups humans han habitat
de manera contínua aquestes valls. La Domus del Pi es
troba al cim d’un turó, anomenat Puig d’en Riba, situat a
uns centenars de metres al nord de l’església de Sant Romà
de Sau, actualment sota les aigües del pantà i molt a prop
de l’Hostal la Riba, propietaris dels terrenys. Les seves
coordenades són: E 449974, N 4647694 (ED50 UTM 31N).
Les campanyes arqueològiques a la Domus del Pi van ser
portades a terme per la empresa MINOA Arqueologia i
Serveis SL sota la direcció d’en Joan Cases a la campanya
de 2006 i en Jordi Amorós a la de 2009. Va ser sol·licitada
com a intervenció preventiva al Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya per l’Associació
de Turisme de Vilanova de Sau.
Aquesta Domus, que en algun moment es va anomenar
probablement de Cascabous, es trobava dins l’antic terme
del castell de Cornil i, quan aquest desaparegué, en el de Sau
o vall de Sau, al lloc anomenat Pi, lloc de residència de la
família Sau. El seu interès patrimonial (està catalogat com
a BCIN) i el seu delicat estat de conservació van aconsellar
l’inici d’un programa d’excavacions i recuperació.
L’existència de la Domus del Pi o Domus del Puig de Sau,
entre d’altres noms que se li assignen, ha estat coneguda des
de sempre (DIVERSOS AUTORS, 1979; Adell et al., 1986).
El seu estat de conservació ha sofert diverses vicissituds, amb
destruccions parcials, fins el present. L’estructura, abans de la
primera intervenció l’any 2006, s’aguantava dempeus, però
el seu estat començava a ser més que delicat (veieu figura 1).
La zona es troba documentada a partir del 917, quan
Guidiscle i la seva muller Bulgara, amb Ofili, vengueren a
Escua una casa amb pati i hort, situada al comtat d’Osona,
al terme del castell de Cornil, a la vila de Sau. L’any següent,
Guidiscle vengué a la seva muller Saruïlda, terres i boscos
situats al terme del castell de Cornil, a la vall de Sau, al lloc
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anomenat Pi (Pladevall, 1975; Font, inèdit; Gil, 2004). La
primera notícia de la Domus del Pi com a tal la tenim en
un document de l’any 994 (ACA, cancelleria, pergamins
Ramon Borrell, carpeta 5, núm. 3) on Ermessenda i el seu
marit, el comte Ramon Borrell, venen el mas del Pi i d’altres
propietats d’un alou a Osona, a un prevere (Sanç) per sis
unces d’or. En aquest document es cita textualment un lloc
anomenat “maso de Pino” i explica diferents característiques
i el nom dels seus ocupants (Gil, 2004).
La Domus del Pi, com el castell de Cornil, van estar sempre
relacionats amb els senyors de Sau i de Savassona, fins que
finalment, al segle XVI, van anar a parar a mans dels ducs de
Medinaceli (Pladevall, 1971; 1973; Serra, 1965).
Les intervencions arqueològiques a la Domus del Pi
s’emmarquen en les actuacions sobre el patrimoni (excavació
i conservació) del Projecte de Recerca i Socialització
del Patrimoni Arqueològic de la Vall de Sau. Fins aquest
moment s’han portat a terme dues campanyes d’excavació, la
primera l’any 2006, i la darrera el 2009.
La primera intervenció es va realitzar els primers dies
d’octubre de 2006 (Amorós et al., 2009) i va consistir en la
neteja superficial i delimitació d’estructures constructives i
en l’excavació de tres sondeigs per a valorar la potència dels
estrats arqueològics.
El primer sondeig (o cala 1) es va realitzar a la zona de la
porta de la Domus i va assolir el llindar de la dita porta i un
paviment de lloses adjacent (veieu figura 2). Pel que fa a la
zona interior de la porta, es va poder excavar fins a un nivell
d’ús, format per un terra de sorres i blocs i un rudimentari
cos d’escales d’accés a l’interior de l’edifici. No sembla que
aquest nivell de circulació, aquest cos d’escales i el paviment
del pati formin part de l’edifici original.

Figura 2. Entrada, des de dins, i primer enllosat.

Figura 1. Aspecte general de la Domus del Pi abans de començar la
campanya d’excavació arqueològica de 2009.
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El segon sondeig (o cala 2) comprenia tot l’interior de la
Domus, un rectangle de 7,50 per 3,30 metres. Es van excavar
els estrats, bàsicament moderns i amb moltes remocions
recents, que cobrien un paviment de lloses lligades amb una
base de sorra i calç. Es va concloure que el paviment superior
responia a un realçament del nivell de circulació, al qual
també pertanyia el cos d’escales descrit anteriorment, i que
podria haver estat causat per algun problema funcional de
l’edifici en un període de temps indeterminat.
El tercer sondeig (o cala 3) es va realitzar en una zona de 2,5
per 1,5 metres, adjacent al tram oriental del mur perimetral
del pati. Es van documentar dos estrats d’enderroc,
possiblement relacionats amb el deteriorament d’aquest
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tram de mur i les estructures que hi tenia adossades. Aquests
estrats d’enderroc cobrien un nivell d’ús, practicat sobre
terres vermelles (argiles d’aparença rubescent) i en el qual
s’hi van detectar dos retalls, un dels quals adjacent al mur i
que s’ha interpretat com a forn, i que estaven reomplerts amb
terres cendroses.
No van aparèixer, en aquella campanya de 2006, materials
arqueològics que poguessin aportar llum sobre els períodes
concrets en els quals es realitzaren alguns dels fets detectats
ni llurs amortitzacions. Es va poder, però, afirmar l’existència
d’un enllosat anterior a l’interior de l’edifici; també
l’existència d’uns estrats d’enderroc de més d’un metre de
potència a la zona del pati, a tocar de la porta (però que
va minvant homogèniament en direcció contrària als murs
de la Domus); i finalment, l’existència d’una zona de treball
indeterminada a la zona oriental del pati.
Els treballs d’excavació de la campanya de 2009 van
començar a finals del mes de setembre de 2009. El gruix
de la campanya, portada a terme durant el mes d’octubre, es
va centrar en la excavació de tres zones principals: la zona
interior de la Domus, la zona del pati i finalment el mur
perimetral i l’exterior del conjunt. Els treballs d’excavació
van finalitzar la primera setmana de novembre i els resultats
preliminars van contradir en alguns aspectes tant les nostres
hipòtesis com algunes de les característiques del monument,
apuntades per la bibliografia disponible.
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tram sud-est. En aquest tram es va realitzar un altre sondeig
que es va haver d’abandonar per finalització de la campanya
a una cota aproximada de 200 cm per sota la superfície
anterior a la intervenció, sense haver pogut localitzar-ne el
nivell de circulació.
Entre les estructures trobades al pati, destaca un mur que
arrenca de l’esquerra de la porta de la Domus i es perllonga
en direcció sud fins passada la meitat del pati. És un mur
relacionable estratigràficament amb una sèrie d’estructures
en pedra, que han aparegut al quadrant nord-est del pati
i que formen el que hem anomenat ‘habitació oriental’
(veieu planta general a la figura 4). Els materials apareguts
en l’excavació dels estrats d’enderroc superficials d’aquesta
habitació, permeten datar-ne l’amortització del mateix
període que el 3r paviment de la Domus (cap al s. XVIII).

Zona interior de la domus
Es va desmuntar l’enllosat superior, es va excavar la preparació
de calç i sorra subjacent i es va desmuntar el cos d’escales
adossat posteriorment. El material aparegut permet datar
l’enllosat enretirat en un moment avançat del segle XIX.

Figura 4. Planta general de la Domus del Pi elaborada a la finalització
de la campanya de 2009.

Figura 3. Zona de forats de pal a la entrada de la domus.

A sota les restes de l’enllosat van aparèixer diversos forats de
pal (alguns dels quals es poden relacionar amb la funció de
sustentació d’un segon pis a l’interior de la Domus, construït
amb materials peribles; veieu figura 3) i diverses restes de
llars de foc. El material aparegut als estrats relacionats amb
aquest paviment permeten datar a priori el funcionament
d’aquest nivell de circulació d’època baixmedieval. Es varen
poder determinar diferents nivells de circulació que s’han
d’acabar d’excavar.
Zona del pati davanter
Es va poder obrir en extensió la meitat nord del pati i part del

Figura 5. Secció nord-sud de la Domus del Pi elaborada a la finalització
de la campanya de 2009.
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Al quadrant sud-est es va realitzar un sondeig que no va
assolir cap nivell de circulació, però va localitzar tres
espitlleres o finestres defensives al mur perimetral (veieu
figura 6).
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Figura 6. Sector est del mur de la domus, des de dins, amb vista de
les espitlleres.

Zona del mur perimetral i fossat defensiu
La campanya va permetre treure a la llum un cos mural
complex, d’almenys quatre metres conservats d’alçada, amb
reforços exteriors que fan que en alguns trams la muralla
assoleixi un gruix d’uns quatre metres, amb un fossat davanter
(almenys al vessant sud del perímetre) que s’enfonsa més de
5,5 m per sota la cota superior de la muralla. Envoltant tot el
recinte, i per fora el fossat, han aparegut diversos fragments
d’un contramur (veieu figures 1 i 2) que probablement
envolti tota la construcció per la banda sud.
Fent una ràpida recapitulació dels resultats preliminars,
podem dir que a l’interior de la Domus s’hi han localitzat
quatre fases successives, que el pati davanter s’ha convertit
en un complex d’edificis adjacents a l’edifici principal l’abast
i funció dels quals encara s’ha de determinar i que el que
abans s’insinuava com a mur perimetral del pati, ara es
constata que es tracta d’una muralla defensiva amb fossat
davanter i contramur.
Agraïments
Hem d’agrair la col·laboració de la família Font, propietària
dels terrenys on s’ubica la Domus i de l’Hostal La Riba,
que ens va facilitar l’accés i la manutenció durant el temps
de campanya. De la mateixa manera mostrem el nostre
reconeixement a l’Ajuntament i a l’Associació de Turisme
de Vilanova de Sau, i a la Diputació de Barcelona i la seva
Xarxa de Parcs Naturals pel seu ajut i recolzament econòmic.
La campanya portada a terme s’ha beneficiat també de dues
subvenció del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
Volem agrair a la Judit Vico el seu ajut tant en els treballs de
camp, especialment pel que fa a la planimetria, com en les
tasques de documentació bibliogràfica i recerca arxivística.
El nostre reconeixement especial a en Rafel Ginebre de
l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic per la seva dedicació
i ajuda en la cerca i fotografiat dels documents relatius a la
Domus del Pi.
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INTERVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA A LA CATALUNYA CENTRAL.
PERÍODE 2005-2009.
Diputació de Barcelona,
Arquitectònic Local

Servei

de

Patrimoni

Des del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona, en el període comprès entre els
anys 2005 i 2009, s’ha impulsat la realització de diverses
intervencions arqueològiques dins l’àmbit de la Catalunya
central, tant pel que fa a la realització d’estudis històrics i
arqueològics, com en l’execució d’obres de restauració i
manteniment de monuments. Pel que fa a la cronologia dels
jaciments intervinguts, aquests presenten una gran varietat,
anant des del període ibèric fins a època contemporània.
FORTIFICACIÓ IBÈRICA I MAS MEDIEVAL DEL
TURÓ DEL MONTGRÒS. EL BRULL (OSONA)
Albert LÓPEZ MULLOR, Javier FIERRO MACÍA
Diputació de Barcelona, Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local
Recerca arqueològica. Direcció: A. López Mullor (19972010), M. Riera (1997-2002), J. Fierro, (2002-2010).
Anàlisi per termoluminescència: M.A. Millán, P. Benéitez
(UAM). Numismàtica: M. Clua (MNAC). Estudi de les
fonts documentals: David Galí. Obres de consolidació i
restauració: arquitectes directors: A. González, J. Closa,
C. Aranyó. Arquitectes tècnics: A. Elizondo, A. Rius, C.
Sanjurjo. Promotor: Diputació de Barcelona.
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Partal. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), del 23 al 26
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Generalitat de Catalunya. Barcelona. 2004: 135-185.
López, A.; Riera, M. (2004 b). «Resultats de les excavacions
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López, A.; Fierro, X. (2010). «La recerca arqueològica
a l’oppidum del Montgròs», Monograf ies del Montseny
(Viladrau), 25, 2010: 71-94.
Situació, descripció i motius de la intervenció
El conjunt arqueològic del Montgròs, propietat de la
Diputació de Barcelona des de 1981, es troba al municipi del
Brull (Osona), dins el Parc Natural del Montseny. Situat a
una altitud d’uns 850 m, ocupa una península sobre l’afrau
del Muntanyà, envoltada de cingles, llevat del costat oriental,
accessible a través d’un estret istme, que en època ibèrica va
estar fortificat i defensava una superfície de 9 hectàrees. Han
pervingut dues muralles diacròniques, traçades de nord a sud
sobre una esquena en què alternen les capes d’argila i de roca
calcària tabular. La primera està molt arrasada i la segona es
conserva molt més bé, amb uns 150 m de llargària i dotada
de diversos bastions i reforços. Les excavacions realitzades
entre 1997 i 2010 han estat subsidiàries de la consolidació,
restauració i obertura del conjunt al públic.
Resultats de l’excavació i conclusions
Les recerques dels darrers anys han tingut per objectiu el
descobriment i valorització de la segona muralla ibèrica
(350-300 aC), tot i que també s’ha treballat en l’entorn
immediat. Això ha permès el descobriment i datació de
la primera muralla (s. V aC), així com d’un mas medieval
prou extens, fins aleshores només conegut a través de la
documentació escrita i petits indicis arqueològics. Després
de cada campanya, s’han anat duent a terme les tasques de
consolidació i restauració que, de moment, han afectat la part
central de la muralla principal, el fossat que la precedeix –
sobretot l’escarpa fortificada, que també actua encara ara com
a mur de contenció de terres– i una sèrie de construccions
més antigues, relacionades amb la primera fortificació, que
s’han trobat a l’interior del recinte.
Els primers vestigis de l’ocupació humana apareguts cal
situar-los al final de l’edat del bronze, entre el 1300 i el 900
aC, segons que indiquen les datacions radiocarbòniques i
de termoluminescència, però els elements arquitectònics
més antics que es conserven corresponen a la primera
muralla ibèrica, bastida al segle V aC i que avui trobem
immediatament a ponent de les restes de la segona muralla,
que denominem principal. Té una amplària d’entre 2,20 i
2,50 m i l’única porta d’accés documentada estava protegida
a la cara interna per dues torres quadrangulars, i a l’externa,
per unes estructures poc conegudes. Uns quants decennis
després d’haver-se bastit, la cara exterior va ser reforçada
amb un mur de més d’1 m d’amplària i de perfil atalussat.
Entre el 325 i el 300 aC es va desmantellar progressivament
la primera construcció defensiva i se’n va bastir una altra de
nova, que ha arribat a nosaltres en millor estat. Al llarg de tot
el sector central estava precedida per un fossat amb l’escarpa
fortificada, i a migdia contenia una mena de casamates
o φυλακτhρια (phulactéria). Al llarg del segle III, es va
reforçar amb tres bastions per l’exterior, una torre a l’interior
que empetitia la porta principal i un mur de reforç, i es va
tapiar una porta secundària. La fortificació va ser destruïda
cap al 200 aC, bé en el marc de la Segona Guerra Púnica
(218-201 aC), o bé l’any 195 aC, durant la campanya de
repressió del cònsol Marc Porci Cató, contra la sublevació
ibèrica general de dos anys abans. Les ruïnes de la fortalesa
van ser aprofitades a l’edat mitjana, des del segle XI i fins les
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darreries del segle XIV, per un mas, al qual pertanyen unes
àmplies construccions adossades a l’antiga muralla. A més,
a la rodalia, s’hi van bastir corts i estables força extensos i
s’hi van disposar feixes per a fer el terreny més transitable i
habilitar-hi terrasses de conreu.
Figures
Figura 4. Panoràmica de la part central de la muralla principal des de
llevant. Foto: Antoni Rius, 2003, SPAL.

Figura 1. Planta general del conjunt arqueològic del Montgròs amb la
nomenclatura assignada als diversos sectors.
Figura 5. La muralla ibèrica principal vista des del sud-est. Restitució
ideal del seu estat al segle III aC avançat. Infografia amb dades dels
autors dibuixada per Javier Ortiz (Centum).

Figura 2. Vista aèria des del sud-est de la fortificació ibèrica del turó
del Montgròs. Foto: Paisajes Españoles S.A., 2007. Fons documental
del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de
Barcelona (SPAL).
Figura 6. Planta de detall de la part residencial del mas Montgròs,
amb indicació de la nomenclatura dels àmbits i de les unitats
estratigràfiques.

Figura 3. Els sectors B2 i B3 del jaciment des de ponent. En primer
terme, la muralla del segle V i els murets coetanis associats. Al fons,
la muralla principal, de cap el 300 aC, les ruïnes de l’edifici adossat i
de l’escala per accedir al camí de ronda, adossada a l’antiga poterna
tapiada. A l’esquerra, un mur perpendicular a la fortificació ibèrica,
però amb la base més alta, que correspon a la façana meridional del
mas Montgròs. Foto: M. Baldomà, 2009, l’SPAL.
Figura 7. Ruïnes de la part residencial del mas Montgròs, adossades
a la cara interna de l’antiga muralla ibèrica principal, vistes des del
nord-oest. Foto: Montserrat Baldomà, 2009, SPAL.
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Situació i motiu de la intervenció
L’església actual es troba al punt més alt del nucli vell de
la vila i està adossada a la façana de migdia del castell. És
propietat del bisbat de Solsona, però l’Ajuntament, que en
disposa per a usos culturals gràcies a un conveni amb aquesta
institució, va sol·licitar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona, per tal de restaurar-la parcialment. L’excavació,
subsidiària de la intervenció arquitectònica del nostre Servei,
es va dur a terme en campanyes successives entre 2004 i
2007, i va afectar el subsòl de la sagristia (absis romànic),
la capella fonda, el presbiteri, així com la coberta de l’absis.

Figura 8. Diversos fragments de la tapadora d’un lekanis de ceràmica
àtica de figures roges, amb decoració d’una escena de gineceu,
datable entre el 375 i el 350 aC. Foto: M. Baldomà, 2009, SPAL.

Figura 9. Platet triangular de bronze d’una balança per comprovar
el pes dels florins. Presenta el revers d’una d’aquestes monedes
fet en relleu, terminus ante quem 1365. Foto: Maria Clua (Gabinet
Numismàtic de Catalunya, MNAC), 2002.

JACIMENT IBÈRIC I ESGLÉSIA DE LA MARE DE
DÉU DEL ROSER. SÚRIA (BAGES)
Ainhoa PANCORBO PICÓ, Albert LÓPEZ MULLOR
Diputació de Barcelona, Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local

Resultats de l’excavació i conclusions
Les estructures més antigues aparegudes corresponen a
dos habitatges de la baixa època de la cultura ibèrica, que
es van utilitzar en el decurs dels segles II-I aC. Tot seguit,
hi van aparèixer tombes d’una necròpolis dels segles IX i X,
probablement formades per caixes de lloses de pedra, amb un
encaix interior per a encabir-hi el cap de l’inhumat. Devien
estar associades a l’antiga església parroquial, documentada per
primer cop entre 1025 i 1050, de la qual no s’han trobat vestigis
i que, alhora, estava relacionada amb el castell, documentat a
partir de 933.
El 1282, el vescomte Ramon Folc VI de Cardona va destruir
la fortalesa i l’església. Tot seguit, se’n bastí una de nova, d’estil
romànic tardà, dotada de nau única, coberta amb volta apuntada
i amb la capçalera i el campanar que ens han arribat; tot i que el
cloquer es va aixecar poc després, adossat al costat de migdia del
temple. A mitjan segle XVII, l’església va ser ampliada a causa
del creixement de la població, que s’anava estenent cap a la riba
del Cardener. El temple va conservar la capçalera romànica i
el campanar, i la nau es va fer més gran i ampla. Entre 1862 i
1903, es van construir dues naus laterals i una capella fonda. El
1838, en el decurs de la Primera Guerra Carlina (1833-1840),
es va fortificar l’absis.
Un cop enllestida la intervenció, es van consolidar les restes
arqueològiques aparegudes al subsòl de l’absis romànic i les
pintures murals d’època gòtica trobades a les parets. Aquest
espai es va museïtzar amb la formació d’una passarel·la elevada
que permetia la visió de tot plegat. A la nau nord s’hi va instal·lar
una petita exposició permanent sobre la història del temple.
Figures

Recerca arqueològica. Direcció: A. Pancorbo, A. López
Mullor. Estudi antropològic: S. Carrascal, M. Pujol, A.
Malgosa (UAB). Numismàtica: M. Clua (MNAC). Estudis
de les fonts documentals i artístic. M. Torras, A. Galera,
R. Brú, S. Mercader, D. Galí i R. Lacuesta. Intervenció
arquitectònica. Direcció: C. Sanmartí, arquitecta, A
Rius, arquitecte tècnic. Promotors: Ajuntament de Súria,
Diputació de Barcelona.
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Figura 10. Vista general del Poble Vell de Súria des de migdia, amb
l’església del Roser al capdamunt del turó. Foto: A. López Mullor,
SPAL, abril de 2007.
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JACIMENT IBÈRIC I NUCLI
MODERN D’ÒDENA (ANOIA)
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Àlvar CAIXAL MATA
Diputació de Barcelona, Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local

Figura 11. Ruïnes descobertes al subsòl de l’absis romànic de
l’església de la Mare de Déu del Roser. En primer terme, indicis d’un
dipòsit medieval. En segon terme i en diagonal, ruïnes del sòcol de
pedra d’una paret d’una casa ibèrica de dimensions considerables.
Al centre i tallant parcialment aquesta paret dues tombes infantils
altmedievals fetes de lloses de pedra. Al fons, fonamentació de
l’absis. Foto: A. Pancorbo, SPAL, juny de 2004.

Figura 12. Vista des del cor actual de les ruïnes del mur de migdia
i part del mur de ponent del temple romànic del segle XIII, trobades
en el decurs dels treballs arqueològics a la nau central. Foto: A.
Pancorbo, SPAL, maig de 2004.

Figura 13. Plantes esquemàtiques de la configuració de l’actual
església de la mare de Déu del Roser, dedicada a sant Cristòfol fins al
1954, al llarg de la seva història, incloses les preexistències, a partir
dels resultats de les recerques arqueològiques.
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Recerca arqueològica. Direcció: À. Caixal. Estudi de les
fonts documentals: A. Castellano, D. Galí, R. Lacuesta,
M.J. José Sureda. Estudis paisatgístics: C. Regordosa, N.
Hoyas. Intervencions arquitectòniques recents. Construcció
de l’escala exterior de la torre (2009-2010): C. Sanmartí,
arquitecta, C. Sanjurjo, arquitecta tècnica. Projecte
d’adequació i recuperació dels espais públics del turó del
Castell (2010): A. Simón Poch, arquitecte. Promotors:
Ajuntament d’Òdena, Diputació de Barcelona.
Situació i motiu de la intervenció
El poble vell d’Òdena està situat als vessants d’un turó,
damunt del qual s’enlairava l’antic castell, tot dominant la
fondalada de la vall de l’Anoia. En època medieval quedava
encerclat pel recinte emmurallat. La recuperació del
conjunt, la va iniciar el nostre Servei el 1985, a petició de
l’Ajuntament, amb l’excavació de la torre albarrana, un edifici
d’origen baixmedieval i de traça gòtica, que va ser dirigida
per J. Fierro. Tot seguit, se’n va dur a terme la restauració,
sota la direcció d’E. Solsona i M. Abelló, arquitectes, i E.
Casas, arquitecte tècnic. Anys més tard, entre 1999-2003,
es va redactar el projecte i es va executar l’obra d’un mur de
contenció al peu de la torre, amb la intervenció de J. Closa,
J. Rovira i X. Guitart, arquitectes, i A. Elizondo i F. Gener,
arquitectes tècnics.
El 2006 es va redactar un estudi parcial de desenvolupament
del Pla Especial de Protecció del Turó, la finalitat del qual
era ordenar urbanísticament aquesta part del territori. Com
a conseqüència d’això, i per tal d’aplegar informació històrica
de primera mà a les futures àrees d’intervenció, el mateix
any van començar els treballs de prospecció, exploració física
i excavació arqueològica, que han continuat fins al present.
Resultats de l’excavació i conclusions
Els primers testimonis d’ocupació del turó d’Òdena es daten
d’entre mitjan segle III i mitjan segle I aC i corresponen
a un poblat ibèric, del qual s’han trobat estructures molt
fragmentàries i alguns estrats in situ. A les darreries del segle
IX o començament del X es devien establir les construccions
defensives altmedievals (el primer esment documental del
castell és del 957), ampliades cap al final del segle XIII o als
primers anys del XIV, data en què la titularitat del castell
va passar de la família dels Òdena a la dels Cardona (12871347). En el marc de la Guerra Civil Catalana (1462-1472),
la Diputació del General de Catalunya va acordar la demolició
del castell. Cal suposar que aquest decret només en va afectar
les portes, ja que almenys la torre albarrana poligonal situada
a prop de l’entrada es va mantenir dempeus fins al regnat
de Ferran VII, quan se’n van ensorrar els sostres. La vil·la
va créixer al llarg dels segles XVIII i XIX fins a assolir un
nombre aproximat de quinze edificis. Des de final del segle
XIX i sobretot a partir de la dècada de 1960, el nucli antic
s’havia anat desplaçant a la part baixa del turó del Castell.
El terreny on s’havia aglutinat el poble en temps medievals
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va esdevenir una explotació de pedreres de guix, cosa que va
implicar l’abandó i la consegüent destrucció dels seus edificis.
Figures
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MONESTIR DE SANT LLORENÇ PROP BAGÀ,
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Albert LÓPEZ MULLOR, Àlvar CAIXAL MATA
Diputació de Barcelona, Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local
Darreres recerques arqueològiques: Directors: A. López
Mullor, À. Caixal, J.M. Vila, P. Cascante i J. Puig.
Numismàtica: M. Clua (MNAC). Estudi antropològic:
N. Armentano, A. Malgosa, A. Pla, M. Pujol, N. Villena
(UAB). Estudi de les fonts documentals i de l’entorn
físic: A. Castellano, J. Bolòs, D. Galí, J. Grabau. Estudi
d’elements artístics: R. Lacuesta, M.J. Sureda. Intervenció
arquitectònica recent (1996-2008). Direcció: A. González
Moreno-Navarro, arquitecte. Col·laboradors: J. Closa,
X. Guitart, M. Barnadas, arquitectes, A. Rius, F. Gener,
arquitectes tècniques. Promotors: Ajuntament de Guardiola
de Berguedà, Bisbat de Solsona, Diputació de Barcelona.
Bibliografia essencial

Figura 14. La torre i de l’escala d’accés construïda en el decurs de la
intervenció arquitectònica de l’any 2009. Foto: M. Baldomà, 2009, SPAL.

López, A. (ed.) (1995). Investigacions arqueològiques i
històriques al Berguedà (II). Sant Llorenç prop Bagà. Sant
Quirze de Pedret, Quaderns Científics i Tècnics, 6, Servei
del Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona.
Barcelona.
López, A.; Caixal.; A., Vila, J.M. (2003). «El monestir de
Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de Berguedà). Assaig
d’evolució històrica». II Congrés d’Arqueologia Medieval i
Moderna a Catalunya. Actes, vol. I. Barcelona. p. 35-48.
López, A.; Caixal, A. (2004). «Las excavaciones en
el monasterio de Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola
de Berguedà, Barcelona) ». 2ª Bienal de la Restauración
Monumental. Vitoria-Gasteiz, del 21 al 24 de noviembre de
2002, Academia del Partal, Fundación Catedral de Santa
María. Vitoria. p. 203-209.

Figura 15. El nucli vell d’Òdena a la dècada dels anys 20 del segle
passat, amb l’església de Sant Pere i l’edifici de l’ajuntament i
l’escoles. Foto: Fons Pere Domènech. Arxiu Fotogràfic d’Òdena.

Figura 16: Detall del sondeig efectuat al carrer de les Guixeres (o del
Pas de Ronda), a tocar d’un tram de l’antiga muralla. Foto: À. Caixal,
setembre de 2006, SPAL.

López, A.; Caixal, À. (2009). «El monestir de Sant
Llorenç prop Bagà (Guardiola de Berguedà). Hipòtesi
general d’evolució històrica». 1907: el paper de l’IEC en la
història de l’art i en la restauració de monuments medievals a
Catalunya i Europa. Commemoració del centenari de l’Institut
d’Estudis Catalans, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local,
Diputació de Barcelona, Barcelona. p. 173-218.
Situació i motiu de la intervenció
L’antic monestir de Sant Llorenç prop de Bagà està al nord
del nucli urbà de Guardiola de Berguedà, en un planell
sobre l’aiguabarreig del Bastareny i el Llobregat, en el camí
tradicional que mena cap a Bagà, nucli més important de
població de la rodalia en època medieval, ja que Guardiola
és una fundació contemporània. La intervenció del Servei en
el conjunt va començar l’any 1982, a petició de l’Ajuntament
i el bisbat de Solsona, per tal de restaurar l’església de
l’antic cenobi, edifici mal conservat i de característiques
constructives que llavors semblaven poc ortodoxes. La
primera fase de la restauració, dirigida per A. González,
A. Bastardas i X. Guitart, que només va afectar la basílica
i va implicar una excavació de tot el seu perímetre original,
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va acabar el 1988. Entre el 1996 i el 2008, amb la intenció
d’afegir noves dades i confirmar algunes de les hipòtesis
apuntades en el decurs de la primera part de la investigació,
es van dur a terme excavacions als sectors afectats per la nova
fase d’obres de restauració. A més, es va efectuar la lectura
estratigràfica dels paraments, es va actualitzar l’estudi de les
fonts documentals, es va enllestir la recerca dels elements
artístics propis del conjunt, així com l’estudi de l’entorn,
incloent-hi la bassa i els molins situats a tramuntana i el
camí antic que venia de Bagà.
Resultats de l’excavació i conclusions
Aquestes actuacions van permetre documentar l’expansió
del conjunt monacal cap a migdia, la presència de diverses
necròpolis associades a etapes històriques diferents i la
identificació de les quatre ales del claustre i d’un cos
bastit a llevant del temple, utilitzat com a pòrtic en la
planta baixa. A més, es van trobar les restes d’una petita
església, probablement del segle VI o VII, molt a prop del
cingle on es conserven els eremitatges utilitzats aquella
època, acompanyada de la més antiga de les necròpolis
esmentades. També es va documentar del tot el perímetre
de la basílica que ens ha arribat, la construcció de la qual
es pot datar de cap a l’any 1000, d’acord amb les anàlisis
per termoluminescència de material ceràmic coetani. A més,
cal esmentar el descobriment dels vestigis d’una sèrie de
construccions associables a l’etapa més antiga del monestir,
així com l’evidència de la reducció de les dependències
monàstiques el segle XII avançat.
D’aquesta manera, sabem que la primera comunitat establerta
a Sant Llorenç degué ocupar les coves i abrics naturals que
hi ha al cingle en un moment avançat de l’època visigòtica.
No devia ser gaire nombrosa, ateses les dimensiones de la
petita església bastida aquella època, de planta rectangular
i tres naus amb la capçalera inscrita al perímetre de l’edifici.
A llevant, hi havia una necròpolis de tombes en caixes de
pedres, algunes de les quals tenien traçat antropomorf. Als
darrers decennis del segle X, quan el cenobi gaudia de la
protecció de la casa comtal de Cerdanya-Besalú, es van
abandonar els ermitatges i la comunitat va adoptar la regla
de sant Benet. Llavors es va bastir l’edifici situat a llevant
del conjunt, de planta rectangular allargassada i paral·lel al
cingle, que hauria acollit un grapat de funcions pròpies de la
vida monàstica: hospital, sala comuna, refetor, dormitori…
Poc després, si no paral·lelament, es va començar a bastir
al nord-oest un temple molt gran, de planta rectangular
(33,60 per 17,50 metres), que seguia la tradició de les
basíliques clàssiques. Consagrat el 983, però no acabat fins
a la primeria del segle XI, estava subdividit en tres naus i la
coberta, sostinguda per una armadura de fusta, descansava
sobre columnes. La porta principal era al mig de la façana de
llevant, però n’hi havia cinc de secundàries que comunicaven
amb les dependències del monestir. El presbiteri es trobava a
l’extrem de ponent de la nau central. Poc després, es va afegir
un cos a la façana de llevant amb la planta baixa porticada, el
qual podria haver servit de base a un campanar.
Cap al segon quart del segle XI es va construir el claustre, al
sud de la basílica. Té quatre galeries d’arcs de mig punt una
mica rebaixats sense cap ornamentació, bastides en etapes
successives. A l’angle sud-est hi ha una escala de pedra que
comunicava amb la primera planta de l’edifici monàstic. A
ponent, hi devia haver una construcció de dos pisos amb
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el celler i altres dependències de treball a la planta baixa,
i la casa de l’abat, a la planta alta. Més a ponent encara, en
una terrassa superior, es va instal·lar el cementiri. El refetor
devia estar a migdia del claustre, i a llevant l’hospital i el
dormitori, dins del que anomenem edifici monàstic. Al segle
XI mateix, aquest edifici va experimentar modificacions,
amb l’adaptació de la porta septentrional a l’estil romànic
i l’obertura de finestres a banda i banda. Aquesta disposició
recorda les façanes de les sales capitulars dels monestirs,
documentades des dels primers anys del segle XI.
Cap al tercer quart del segle XI, es van construir sengles
absidioles romàniques a l’extrem de ponent de les naus
col·laterals de l’església. Durant el segon o el tercer quart
del segle XII es va aixecar una tribuna que ocupa la meitat
occidental de la nau central. Llavors també es van posar
voltes als trams de les naus laterals que flanquejaven la
tribuna. Aquestes cobertes es pensava estendre-les a la resta
del temple, però no es va fer a causa de la feblesa econòmica
del monestir, que ja no gaudia de la protecció comtal. L’obra
es va completar amb un element central a la capçalera del
temple, de planta rectangular, situat al mig de les absidioles
del segle XI. En aquella època les dependències monacals
es van empetitir. Algunes van ser enderrocades i el recinte
es va tancar amb un mur dotat d’una portella protegida per
una bestorre.
El terratrèmol del dia de la Candelera (2 de febrer) de 1428
va afectar parcialment l’església, en què es va obrir una part
de la paret de migdia, el claustre, que va perdre part de la
coberta, i altres dependències, com la casa de l’abat, que van
quedar en mal estat. Aquests desperfectes van constituir
un fort cop per la comunitat monàstica, que havia anat
minvant coincidint amb la decadència del cenobi. Les obres
de reconstrucció no van tenir lloc fins cap el 1625, amb les
quals només es va aprofitar per al culte la meitat occidental
de les naus central i de migdia de l’església. Les altres es
van integrar dins els nombroses edificis agropecuaris que es
van bastir fent servir antigues estructures del temple i del
monestir. D’aquesta manera, l’església resultant s’assemblava
molt poc a l’original, ja que era menys de la meitat de gran
i d’estil irreconeixible. Interiorment, només s’utilitzava el
nivell superior de la nau central, corresponent a l’antiga
tribuna. La seva única porta es va obrir a la façana de ponent.
Per reforçar la façana de migdia, ostensiblement inclinada,
s’hi van posar tres contraforts. Poc després, es va aixecar un
campanar de planta quadrada a l’extrem nord-est de l’edifici.
A mitjan segle XVIII, a l’antiga abadia que havia esdevingut
priorat al segle XVI, s’hi van enderrocar la majoria dels cossos
perifèrics aixecats cent vint-i-cinc anys abans i es va enlairar
considerablement el nivell d’ús a tot el conjunt. D’aquesta
manera, l’església va quedar exempta, i no gaire lluny, prop
del cingle, va restar una única construcció monacal, en
què s’aprofitaven diversos elements de l’antiga basílica, del
claustre i una bona part de l’edifici monàstic de llevant. Al
temple s’hi va capgirar el sentit del culte, tot col·locant el
presbiteri a ponent, on es va tapiar la porta oberta cap el
1625. A més, se’n va obrir una de nova al mur de llevant,
amb la data de 1761 al timpà. L’any 1802 es va reconstruir el
tram occidental de la nau nord. Llavors, també es va aixecar
una sagristia, adossada a la façana de migdia, entre els dos
contraforts més occidentals. L’any 1967, l’antic priorat, que
s’utilitzava com a rectoria des de 1855, es va convertir en casa
de colònies mitjançant la reconstrucció de les plantes altes.
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(segles VI-VII a X). Foto: M. Baldomà, SPAL, 2002.

Figures

Figura 17. Conjunt del monestir de Sant Llorenç prop Bagà des del
sud-oest. Foto: M. Baldomà, SPAL, 2007.

Figura 18. Alçat de la façana de ponent de la basílica, amb indicació
del seus horitzons cronològics.

Figura 21. En primer terme, a la dreta, ruïnes de la meitat oriental
de la basílica, i a l’esquerra, la desapareguda casa de colònies. En
segon terme, el mur que havia dividit el temple en dues meitats, bastit
cap al 1625 i desmuntat el 2004, amb la porta que s’hi va obrir el 1761,
situada al nivell que aleshores va assolir el terreny, després d’haverse enderrocat i colgat la majoria de les dependències del segle XVII,
incloses les que aprofitaven la meitat de llevant de la basílica Foto:
À. Caixal, SPAL, 1990.

Figura 19. Alçat de la façana meridional de la basílica –molt
desigualment conservada– i de l’ala septentrional del claustre, amb
indicació del seus respectius horitzons cronològics. 2005.

Figura 22. Ruïnes de l’estructura semicircular apareguda al sondeig
sud, al costat d’una porta, que s’ha interpretat com a bestorre (fig.
8), adossada a d’altres murs més antics i cobertes per uns altres de
posteriors.

Figura 20. Ruïnes de la meitat oriental de l’església construïda cap als
segles VI-VII amb diverses tombes de la necròpolis que s’hi associa
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Situació i motius de la intervenció
L’església actual està situada a l’extrem oriental de la serra
de Queralt, prop del santuari, al lloc anomenat l’Estret. S’hi
accedeix per un camí costerut, a l’esquerra del PQ 2,300
de la carretera que va de Berga a Queralt. És propietat del
bisbat de Solsona, però l’ajuntament de Berga, mitjançant
conveni amb aquesta institució, en té cura i la pot utilitzar
per a activitats culturals i comunitàries. La Diputació hi va
intervenir a petició de l’Ajuntament. La recerca arqueològica
es va dur a terme els anys 2003 i 2007, primer a l’entorn
septentrional del temple i després a tot l’interior. Va ser
prèvia a la redacció del projecte de restauració arquitectònica,
que s’executarà d’aquí a poc.

Figura 23. La tribuna de la basílica de Sant Llorenç després de la seva
restauració, exempta de tots els elements que l’amagaven des del c.
1625. Foto: M. Baldomà, SPAL, 2008.

Figura 24. Imatge hipotètica del monestir a finals del segle XII, des
del sud-oest. En primer terme el mur de tancament amb bestorre. Al
darrere, a l’esquerra, la basílica amb la seva capçalera tripartida i el
pòrtic, tal vegada coronat per un cloquer. A la dreta, el claustre amb
els edificis monàstics i la casa de l’abat, perpendicular a l’església.

CASTELL I ESGLÉSIA DE SANT PERE DE
MADRONA. BERGA (BERGUEDÀ)
Xavier FIERRO MACÍA
Diputació de Barcelona, Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local
Campanyes: 2003 i 2007. Recerca arqueològica. Direcció: J.
Fierro. Excavació de la necròpolis: S. Carrascal, T. Fadrique
(UAB), M. Rey. Estudi antropològic: A. Malgosa, J. Liria
(UAB). Datació per termoluminescència: M.A. Millán, P.
Beneítez (UAM). Estudi de les fonts documentals: D. Galí, A.
Ventura, R. Lacuesta. Projecte de restauració arquitectònica:
C. Sanmartí. Promotors: Ajuntament de Berga i Diputació
de Barcelona.
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Resultats i conclusions
Les estructures més antigues documentades pertanyen a
un castellum tardoantic que va esdevenir castrum en època
feudal. L’anàlisi per termoluminescència de ceràmica
apareguda en un nivell dipositat durant el període d’ús
d’aquesta construcció, quan ja havia patit una ampliació, va
proporcionar una datació de 680 ± 77. El context en què
va aparèixer estava caracteritzat per la presència d’olles de
tradició visigòtica i de sitres de ceràmica espatulades. Les
evidències permeten suposar l’existència d’un edifici de caire
defensiu, dividit en dues crugies orientades d’est a oest, una
mica més petit que el temple actual i que probablement
formava part d’un conjunt més ampli.
El 12 d’abril de 1239 es va produir un llegat important a
la parròquia per part del vescomte Dalmau. Hom el pot
relacionar amb la construcció de l’església que ens ha arribat,
de nau única coberta amb volta apuntada i encapçalada, a
llevant, per un absis semicircular amb volta de quart d’esfera.
Aquesta datació vindria confirmada pels trets estilístics de
l’edifici, propis d’un romànic evolucionat, i sobretot per
l’anàlisi per termoluminescència de ceràmica del taller de
Casa-en-Ponç, localitzada als rebliments coetanis de la
fundació, que va donar una data de 1193 ± 47. Per bastir-la es
va enderrocar parcialment la construcció de la fase anterior
que s’ordenava en dues terrasses.
Entre 1671 i 1731 es van anar enterrant individus a l’interior
de la nau del temple. S’hi han trobat restes d’una trentena
d’inhumacions. El ritu majoritari incloïa l’enterrament en
caixa de fusta amb un sudari, i en pocs casos amb un rosari
o una medalla. Aquestes tombes s’han relacionat amb una
sèrie de fidels sebollits al temple, segons el que recull la
documentació escrita. El 15 d’agost de 1873, en el decurs
de la Tercera Guerra Carlina, l’església va ser profanada,
i l’any 1936, a l’inici de la Guerra Civil Espanyola, va ser
cremat l’interior. El 1943, a iniciativa de l’Ajuntament i de la
parròquia de Berga, es van iniciar els treballs de recuperació
de la capella.
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Figura 25. Vista aèria de l’església des de migdia. Foto: Paisajes
Españoles 2008, SPAL.
Figura 28. Planta general de les estructures trobades a l’excavació.

Figura 26. L’excavació des de ponent. Aquesta imatge permet apreciar
com, amb la construcció de l’església, es va amortitzar el mur 15 i
es va ampliar cap a migdia la superfície útil mitjançant la construcció
del fonament 21, que alhora feia de mur de contenció. Foto: J. Fierro,
setembre 2007, SPAL.

Figura 27. L’excavació des de llevant, S’hi observa el fort pendent cap
a migdia que presentava el lloc escollit per bastir el primer edifici,
de caire militar, i posteriorment l’església. Foto: J. Fierro, setembre
2007, SPAL.

Figura 29. Planta general de la necròpolis i de les estructures
coetànies documentades en el decurs dels treballs.

Figura 30. Secció transversal de la zona excavada amb indicació dels
horitzons cronològics.
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE MATADARS. EL
PONT DE VILOMARA I ROCAFORT (BAGES)
Alberto LÓPEZ MULLOR, Àlvar CAIXAL MATA
Diputació de Barcelona, Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local
Recerca arqueològica. Direcció: A. Gómez Bach (2004),
A. López Mullor, À. Caixal (2005, 2007-2008). Estudi
antropològic: A. Malgosa, N. Armentano, S. Carrascal, T.
Fadrique (UAB). Estudis de les fonts documentals i d’art:
F. X. Altés, D. Galí, R. Lacuesta, M.J. Sureda. Intervenció
arquitectònica (2006-2010): Arquitectes: A. González
Moreno-Navarro, J. Closa, X. Guitart. Arquitectes tècnics:
J. Bassas, F. Gener, M.E. Gràcia. Promotors: Ajuntament del
Pont de Vilomara i Rocafort, Diputació de Barcelona.
Bibliografia
López, A.; Caixal, A.; Gómez, A. (2007). «L’excavació
arqueològica a l’entorn immediat de l’església de Santa Maria
de Matadars o del Marquet (el Pont de Vilomara i Rocafort,
Bages)». III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a
Catalunya, Ajuntament de Sabadell, Associació Catalana
per la Recerca en arqueologia Medieval, Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Sabadell. p. 680-688.
López, A.; Caixal, A. (2009). «La primera campaña de
excavación en la iglesia de Santa María de Matadars o del
Marquet». Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la Facultad
de Geografía e Historia (Madrid), Prehistoria y Arqueología,
Serie I, Nueva época, núm. 1 [Homenaje al profesor Eduardo
Ripoll Perelló]. p. 337-352.
Situació i motius de la intervenció
L’església es troba al terme municipal del Pont de Vilomara
i Rocafort (Bages), tot i que fins l’any 2003 pertanyia al de
Mura (Bages), dins la urbanització anomenada Marquet
Paradís. És de propietat particular, però l’Ajuntament en
té l’ús mitjançant un conveni. L’església ja va ser objecte
d’atenció per part del nostre Servei, que hi va fer obres els anys
1934-1935 i 1962. D’ençà del 2003, i a petició municipal, la
Diputació va posar en marxa un projecte d’ordenació general
de l’entorn i restauració del conjunt. La recerca arqueològica
va formar part dels estudis previs a la primera etapa de les
obres, les quals s’han dut a terme a l’exterior de l’edifici i a
l’entorn immediat, entre els anys 2006 i 2010.
El temple es compon de dues parts diacròniques. D’una
banda, la capçalera preromànica, formada per un santuari
central de planta rectangular i dues capelles laterals, que
constitueixen els dos braços d’un transsepte coronat per un
cimbori, i d’una l’altra, la nau romànica, que es va adaptar
a la capçalera original amb una notable desviació cap al
nord-est. Malgrat que la capella de migdia ens ha arribat
a nosaltres mutilada i arrasada, la darrera restauració n’ha
permès la reconstrucció volumètrica. A la façana de ponent
s’hi obre un portal acabat en arc de mig punt, amb dovelles
posades a l’extradós per una filada de lloses, i una finestra en
forma de creu, afegida el 1973. Al capdamunt de la testera
es mantenen les restes d’una petita espadanya d’un sol ull,
amb capellet i motllura d’imposta. A la volta de la nau, en
un arcosoli, es conserven restes de decoració pictòrica, més
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tardana que la fàbrica romànica i anterior al segle XVI.
Resultats i conclusions
Els vestigis més antics identificats durant l’excavació
corresponen a la pars rustica d’una vil·la romana, que va
funcionar, almenys, durant una gran part de l’època imperial
romana i la tardoantiguitat, a la qual bé podria fer referència el
topònim de Vil·la Amarus, que apareix a la documentació des
del 955, un any abans que l’església. Aquest edifici, del qual
es conserva la capçalera i el transsepte amb cimbori i dues
capelles laterals, tot plegat comunicat per arcs de ferradura
i amb diversos panys d’opus spicatum, es va construir a l’alta
edat mitjana, potser el segle IX. De moment no disposem
de més datacions absolutes que les proporcionades per l’estil
arquitectònic o la tipologia de les tombes que s’hi associen
en un primer moment, en forma de caixa de lloses amb traçat
antropomorf intern, situades a l’entorn oriental. Ara mateix,
no han quedat restes visibles ni de la nau principal ni de les
dues de col·laterals que devia tenir originalment. Tot i això,
durant la primera intervenció del Servei, als anys trenta del
segle XX, es van descobrir les ruïnes del mur lateral de la nau
de migdia. A més, en el decurs de les darreres excavacions,
a l’interior del temple, s’hi han localitzat algunes restes de
parets que podrien correspondre a la testera d’aquella època.
També s’han de situar de llavors vuit sitges localitzades tant
a l’interior com a l’exterior de l’edifici.
Una part del temple va ser modificada cap el segon quart
del segle XI, emprant l’estil romànic. Llavors, les tres naus
inicials, que potser havien patit un incendi, es van substituir
per una de sola coberta amb volta de canó, reforçada per
arcs faixons, i amb un portal a ponent, acabat en arc de mig
punt. Al sud-est de l’església s’hi han localitzat les ruïnes de
l’antic mas Marquet, antecessor de l’actual, i que apareix a
la documentació des del 1201. Sembla que l’església no va
patir més canvis rellevants fins les restauracions realitzades
els segles XX i XXI.
Figures

Figura 31. La façana septentrional de l’església i la testera occidental,
en el decurs de les obres de restauració efectuades pel Servei l’any
1934. En primer terme, les restes del mur nord de la nau col·lateral
preromànica. Foto: fons documental de l’SPAL.
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Figura 32. El temple des del sud-est, amb la capella lateral de migdia
reconstruïda el 2010. Foto: M. Baldomà, abril de 2010, SPAL.

Figura 35. L’entorn oriental de l’edifici durant l’excavació. En primer
terme les tombes més antigues trobades a la sagrera. Al fons, vestigis
del mas Marquet dats del segle XIII. Foto: M. Baldomà, 2004, SPAL.

Figura 33. Vestigis del lacus descobert a migdia del temple durant
l’excavació prèvia a la refonamentació del mur sud de la nau actual.
Foto: À. Caixal, 2007, SPAL.

Figura 36. Alçat de la façana septentrional de l’església amb indicació
cromàtica dels horitzons cronològics que s’han diferenciat.

Figura 34. La capella situada al braç septentrional del transsepte un
cop acabada la recerca arqueològica. En primer terme, dues sitges
amortitzades al segle XI, a la dreta, l’altar primitiu, i a l’esquerra,
l’embocadura de la nau preromànica col·lateral nord, tapiada també al
segle XI Foto: M. Baldomà, 2004, SPAL.

Figura 37. Planta esquemàtica de l’església en l’estat que presentava
a l’inici de la recerca arqueològica, en 2003, amb indicació cromàtica
dels horitzons cronològics: segles IX-XX.

241 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							
ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE BROCÀ.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (BERGUEDÀ)
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Figures

Àlvar CAIXAL MATA
Diputació de Barcelona, Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local
Recerca arqueològica. Direcció: À. Caixal. Estudi de les fonts
documentals: D. Galí, R. Lacuesta. Estudi artístic: M.J. Sureda, R. Martí. Intervenció arquitectònica: arquitecte director: A. González Moreno-Navarro, arquitecte col·laborador:
J. Closa. Promotors: Ajuntament de Guardiola de Berguedà,
Diputació de Barcelona.
Situació i motius de la intervenció
L’església romànica de Sant Martí es troba al municipi de
Guardiola de Berguedà, al lloc de Brocà, ben bé al davant
del monestir de Sant Llorenç prop de Bagà, a l’altra riba
del Bastareny, en un petit planell a mitja muntanya. És de
nau única, coberta amb volta i encapçalada per un absis
semicircular; en la seva construcció predomina l’estil romànic,
tot i que hi ha elements de diverses èpoques. A tocar del
presbiteri té dues capelles rectangulars. A l’exterior hi ha un
petit campanar d’espadanya d’un sol ull, recolzat sobre la
testera oriental de la nau. La porta actual s’obre a la façana de
migdia i és d’estil neoclàssic. Se’n conserva una altra d’origen
romànic al mur de ponent, avui tapiada. A llevant s’estén el
cementiri parroquial. És propietat del bisbat de Solsona, tot
i que l’ajuntament de Guardiola de Berguedà en pot disposar
per a usos comunitaris mitjançant un conveni. La intervenció
del Servei es va dur a terme a petició municipal i va afectar
sobretot les cobertes de l’edifici. L’excavació en va constituir
la primera etapa i va afectar sobretot la part superior de
l’absis, dels laterals de la nau i les dues capelles laterals.
Resultats i conclusions
Brocà apareix esmentat a la documentació escrita des del
892. Malgrat que no s’ha aclarit la data exacta de l’acta de
consagració de l’església (1081 o 1151), l’estil arquitectònic de
l’absis i la nau suggereixen una datació del segle XII avançat.
D’altra banda, la volta apuntada de la nau s’adiu més amb
models de cap a mitjan segle XIII. Tot plegat indica que el
conjunt es devia construir al llarg d’uns cent anys. La capella
de tramuntana es va afegir en època baixmedieval, mentre
que la de migdia sembla de cap el final del segle XVI o inici
del XVII. L’església va ser objecte, al tombant dels segles
XVIII i XIX, d’un seguit d’obres que van culminar el 1833,
segons consta en la data del mateix any pintada en el frontó
de la porta neoclàssica. Entre 1970 i 1975, el nostre Servei
hi va dur a terme treballs, sota la direcció de l’arquitecte cap
C. Pallàs. Es van desmuntar el campanar de torre i un cos
afegit a llevant de la capella sud, i es van reparar les cobertes.
A l’interior, es va suprimir el cor i l’escala annexa i es va
substituir el sòl de cairons de la nau i del presbiteri per un
de lloses de pedra.

Figura 38. Panoràmica general de l’església un cop enllestits els
treballs d’adequació de la coberta. Foto: M. Baldomà, abril de 2006,
SPA.

Figura 39. L’absis un cop retirat l’empostissat de bigues i llates de
fusta que configuraven la coberta moderna. Foto: À. Caixal, juliol de
2005, SPAL.

Figura 40. Detall de la remunta perimetral de l’absis romànic. Foto: À.
Caixal, juliol de 2005, SPAL.
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ENTERRAMENTS DE LA TORRE DE
LLOBERA
Jordi GUÀRDIA FELIP
Arqueociència Serveis Culturals S.L. (arqueociencia@
arqueociencia.cat)
INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
Entre els dies 25 de novembre i 9 de desembre de 2009
va tenir lloc una intervenció arqueològica amb caràcter
d’urgència, consistent en l’excavació de dos enterraments
situats en un turó proper al mas La Torre, al municipi de
Llobera (Solsonès).
La descoberta dels enterraments es deu al Sr. Joan Vendrell,
propietari del mas La Torre de Llobera, situat als encontorns,
el qual informà al Sr. Antoni Caballé, arqueòleg territorial,
qui després de visitar l’indret, decidí realitzar-hi una
excavació arqueològica d’urgència.
SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’INDRET I DELS
ENTERRAMENTS
Per arribar a l’indret en qüestió cal situar-se a la carretera
que va de Solsona a Biosca, a l’alçada de l’Hostal Nou. Uns
500 m abans, cal prendre el primer desviament a la dreta
que porta al mas de la Torre de Llobera. Des d’ací una pista
forestal porta directament al jaciment.
El lloc de la intervenció es troba situat a la part més alta d’un
turó allargassat. Les seves coordenades UTM són x: 372342
m; y: 4643126 m. Se situa a 880.5 msnm. Hi eren visibles
les restes humanes corresponents a dos individus en posició
de decúbit supí, l’un sobre l’altre. Aquestes característiques
eren apreciables a simple vista perquè els enterraments es
trobaven seccionats. A part d’unes pedres o lloses escampades
a un nivell superior dels enterraments, no s’apreciava cap
estructura relacionable amb les tombes.
Semblava tractar-se de les restes d’una fossa tallada per
la construcció d’un camí forestal actualment existent. No
sabíem si hi havia més individus, o si bé els que hi poguessin
haver havien estat ja despresos cap el camí a causa de l’erosió
o la construcció del camí. Val a dir que el terreny natural
aflora tant per sota de l’individu en qüestió com pels costats.
Precisament, aquesta ubicació precària d’aquests esquelets
era el fet que havia determinat engegar la intervenció.
En aquest sentit, cal destacar que el propietari de la Torre de
Llobera, el mas proper, el Sr. Joan Vendrell, tenia un crani i
diversos ossos procedents del jaciment i que havia recuperat
de forma accidental en desprendre’s del talús. Precisament
l’observació d’aquestes restes antropològiques feia pensar
que no devien ser massa antigues. Al llarg de l’excavació, es
va poder comprovar com aquestes restes formaven part de
l’esquelet dels dos individus.
PROCÉS D’EXCAVACIÓ
Les especials característiques d’aquest jaciment, situat
aproximadament en un talús i a 3 m d’alçada respecte del
camí esmentat, feien que necessàriament s’haguessin de tenir
en compte uns procediments previs a la pròpia excavació.
Per a procedir a l’excavació en planta de les restes s’havia
de rebaixar amb mitjans mecànics la capa superficial que les
cobria. Així mateix, s’havia de fer una plataforma a la banda
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del talús per facilitar els treballs d’excavació.
En primer lloc s’actuà amb una serra mecànica per a tallar
pins, amb la intenció d’obrir un passadís per on una màquina
es pogués apropar als enterraments i procedir a la retirada
de la capa superficial. Aquest procés va permetre conèixer
millor la topografia del terreny, i és així com vam advertir
que el lloc dels enterraments es trobava vorejat a dos cantons
per afloraments de la roca natural (segons el propietari del
terreny, Sr. Antoni Barcons, un tercer bloc va ser retirat per
ell en el decurs de feines del camp). Per tant, semblava que
els enterraments podrien haver estat efectuats aprofitant les
incidències del terreny.
Finalitzades les tasques de delimitació amb màquina, s’inicià
l’excavació pròpiament dita, consistent en un principi en
comprovar l’existència de la fossa dins la qual es trobaven els
enterraments, així com saber-ne la quantitat exacta.
El primer dels objectius, delimitar la fossa, es va aconseguir
ràpidament, ja que en arribar al nivell on apareixien els
primers ossos, es va poder identificar un estrat de color
gris i textura molt solta, amb moltes arrels, que corresponia
al reompliment de la fossa. Aquest estrat era clarament
diferenciable del nivell que tallava: una capa argilosa de terra
de color marró clar i textura compacta. Al mateix temps vam
poder assabentar-nos de l’escassa capacitat de les restes de
la fossa, fet que donava a entendre que tan sols hi havia dos
cossos, tal i com s’havia apreciat des d’un principi en secció.
L’excavació arqueològica dels enterraments confirmà doncs
que es tractava de les restes de dos individus, col·locats
l’un sobre l’altre i en bona connexió anatòmica En primer
lloc es van excavar les restes de l’individu de sobre, i també
les parts del cos inferior que eren visibles, per tal d’obtenir
una visió conjunta de la ubicació dels dos individus (figura
1). Retirades les restes del primer individu, es procedí a
l’excavació de l’individu situat a sota.

Figura 1. Vista dels dos esquelets en procés d’excavació.

Cal mencionar la troballa d’una bala entremig de les
costelles de l’esquelet situat a sobre (seria a l’alçada del cor),
i de l’existència d’un forat d’entrada i sortida d’una bala,
situat al crani de l’esquelet situat a sota. Amb posterioritat
a l’excavació, als treballs previs de neteja de l’estudi
antropològic, es recuperà una altra bala a l’interior del crani
(figura 2).
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Principat, després de prendre la ciutat. Un any més tard, les
tropes liberals del baró de Meer la van recuperar i aquest
va fortificar i reconstruir en part l’antic Castellvell del turó
proper (o castell de Solsona). Des d’aquest moment van
començar diferents escaramusses i batalles entre les tropes
liberals, que des de la banda de Lleida intentaven apropar-se
a Solsona, i els carlins.
En la Guerra dels Matiners (Segona Guerra Carlina),
el general local carlí Tristany es va aixecar a Solsona. Les
destruccions d’edificis, la devastació de les fonts de riquesa
i la inseguretat política van motivar un important èxode de
la població cap als pobles i colònies fabrils del Cardener i
del Llobregat i altres viles del Bages i comarques catalanes
meridionals.
PLANIMETRIA

Figura 2. Detall de la part superior de la tomba en el qual es pot
observar la bala localitzada entremig de les costelles de l’esquelet
superior i el forat provocat per l’impacte d’una bala en el crani de
l’individu inferior.

CONCLUSIONS
L’excavació dels esquelets i el seu estudi antropològic
plantegen una sèrie de qüestions que podrien ajudar a
comprendre la naturalesa d’aquest enterraments. En primer
lloc, les evidències de mort violenta als dos individus i la
tipologia de les bales recuperades (forma esfèrica de plom), fan
pensar en els conflictes armats que van tenir lloc en terres del
Solsonès al llarg del segle XIX: les guerres carlines. A moltes
masies del Solsonès hi ha actualment col·leccions particulars
d’objectes trobats al camp, entre els quals destaquen bales de
diverses èpoques, amb diverses tipologies segons el conflicte
armat del qual es tracti. Les dels enterraments de la Torre de
Llobera corresponen a mitjans del segle XIX.
El fet que, segons l’estudi antropològic, es tracti d’un home
i una dona força joves ens allunya potser de la hipòtesi que
es tracti de les conseqüències d’un episodi estrictament
militar, la qual es verificaria si les víctimes haguessin estat
homes joves en edat de servir a l’exèrcit. En tot cas, segons la
naturalesa de les ferides, van ser ajusticiats amb trets al cor i
al cap, respectivament.
Per tant, aquest assassinat, per la seva naturalesa, pot
ser producte d’un acte de guerra, tal i com assenyala el
context, o haver constituït un acte aïllat (venjança familiar,
bandolerisme, etc.).
Altres conflictes bèl·lics amb incidència al Solsonès serien
la Guerra de Successió i la Guerra del Francès, però amb
menys probabilitat que les guerres carlines en aquest cas.
El 1837, en el decurs de la Primera Guerra Carlina, els carlins
van instal·lar a Solsona la seva Junta Suprema de Govern del
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Figura 3. Planta i secció dels enterraments de La Torre de Llobera.
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INTERVENCIONS ARQUEOLòGIQUES A
L’ESGLéSIA DE SANT JAUME I AL CASTELL
DE SALLENT DE PINELL DE SOLSONÈS
(SOLSONÈS). NOVEMBRE 2009 – ABRIL
2010
Montserrat MarSinyaC alBeTS i
Pere CaSCanTe Torrella
petrea patrimoni
Jaciment: església de Sant Jaume i castell de Sallent.
Situació: nucli de Sallent (Pinell de Solsonès).
Coordenades UTM: X: 362020’4, y: 4640620’0
dates intervenció: novembre 2009, abril 2010.
Motivació: restauració de l’església i consolidació del
castell.
Promoció: ajuntament de Pinell de Solsonès.
direcció: Montserrat Marsinyach i albets/ Pere Cascante i
Torrella. Petrea Patrimoni.
Cronología: Medieval/ Modern.
L’indret en el qual s’enclava el conjunt de sallent forma una
talaia damunt l’aiguabarreig de la riera del mateix nom i el
barranc de Valldecom, formant una mena de “península” que
facilita la seva defensa natural i domina la vall del riubregós.
tot aquest s’articula al voltant de la torre mestra del castell,
formant tres recintes que aprofiten petites terrasses i en un
indret en el qual les corbes de nivell són molt pronunciades.
L’església de sant Jaume es situa a la part més baixa del
conjunt. el conjunt és declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès
Nacional) segons el BOe de 5 de maig de 1949. actualment
està en un restat ruïnós. a la part més alta del barranc
existeix l’anomenada “rectoria de sallent” construïda el 1669
i atribuïda al mateix conjunt.
La principal motivació d’aquesta intervenció va ser el projecte
de restauració de l’església de sant Jaume i la consolidació
de la torre del mateix castell, segons les prescripcions del
departament de cultura de la Generalitat de Catalunya.
aquest projecte va ser finançat pel “Ministerio de Fomento”,
la Diputació de Lleida i l’ajuntament de pinell de solsonès.
reFerÈNCIes HIstÒrIques
Les referències documentals d’aquest indret són enormement
escasses i carregades de llacunes, ja que probablement part de
la documentació és a l’arxiu dels ducs d’alba i Medinaceli,
hereus de moltes cases senyorials, entre les quals hi ha la dels
anglesola, sanaüja i Cardona, posseïdors del lloc durant la
baixa edat mitjana.
amb tot i malgrat que no hi hagi suficient documentació que
corrobori aquest fet, tant per la forma constructiva com per
l’emplaçament del lloc, ens fa pensar que correspongui a una
construcció de cap el 1000 o 1100, que fou el moment que
es decidiren bastir moltes torres d’aquestes característiques
en indrets estratègics per a la protecció de possibles
invasions. De fet, la història del lloc aniria molt vinculada
a la de la marca hispànica, sobre la qual encara que no hi
hagi documentació creiem que és molt similar a la d’altres
construccions d’aquest tipus. a grans trets es tractava de torres
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de planta circular d’una o dues plantes, separades per forjats
de fusta i falses cúpules i envoltades per un o dos recintes
de muralles. D’entre els testimonis d’aquestes construccions
caldria esmentar el conjunt de Coaner (súria), Boixadors
(anoia), Manresana (anoia), Mur (pallars Jussà), Viacamp
(Noguera), ponts (Noguera), Castell sobirà (pallars Jussà),
Castellet i la Gornal (Garraf ), Castell de Godmar (Callús),
torres de Fals (Bages) i tants altres exemples repartits per tot
el territori català. en el cas de sallent, pensem que hi hauria
hagut una construcció de característiques similars, envoltada
per tres recintes de muralles, el tercer dels quals englobaria
l’església de sant Jaume. Coneixem que la torre de sallent,
juntament amb la de Lloberola, peracamps, Biosca, sanaüja i
Vallferosa, haurien servit per a la defensa del comtat d’urgell.
amb el temps, algunes d’aquestes torres de guaita es
convertiren en castell. aquest podria ser el cas nostre, quan
els senyors d’anglesola, poderosos barons que dominaven
Bellpuig amb ramificacions als Cardona, posseïren aquest
castell dotant-lo d’una església parroquial dedicada a sant
Jaume, tres recintes de muralles i l’antic despoblat de sallent.
per a garantir-ne el manteniment s’hi instal·là una família de
castlans, tanmateix els sallent feudataris del bisbe d’urgell.

Figura 1. Fotografia anònima extreta del MDCS mostrant el conjunt a
principis de segle XX.

L’única referència documental que tenim del lloc data del
1098 quant un tal Arnau Guilabert de Sallent i la seva muller
feren donació d’un terme que tenien a “grada” per a la llum
de l’església de santa Maria de Guissona en la data de la
seva consagració, 15 de setembre de 1058.1 Malgrat que
la documentació escrita ens sigui escadussera, pensem que
aquesta església tingué un determinada importància, tal i com
ho demostra l’aparell amb el qual està construïda, les restes
d’un encintat interior pintat de color negre simulant carreus i
sobretot per procedir-hi una bella talla d’alabastre atribuïda a
l’escola flamenca i conservada actualment al Museu Nacional
d’art de Catalunya. amb l’abandó del castell i de la torre,
l’any 1657, els mateixos senyors de sallent, aleshores arnau
Guillem de Lordat, decidiren de bastir l’anomenada “rectoria
de sallent”: una construcció destinada a residència, que va
ser venuda a Jaume Camats, veí de sanaüja i posteriorment
al capítol de la catedral de solsona, el qual n’és el propietari.
1 VV.AA. (1984). Catalunya Romànica. Ob cit.p- 246-247. Barcelona.
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D’aquest moment, conservem un capbreu que enumera les
cases del lloc.
L’església de Sant Jaume va córrer la mateixa sort que el
castell ja que va passar a pertànyer a la comunitat de preveres
de Solsona, la qual en manà el trasllat en època moderna
a una església situada prop del conjunt, de tipologia més
senzilla (1925), que comportà l’abandó de l’antiga medieval i
l’inici de la seva ruïna. Amb la creació del bisbat de Solsona,
l’església i el seu terme hi quedaren integrats. Avui dia en
continua essent el propietari, però se n’ha fet una cessió d’ús
a l’Ajuntament de Pinell.
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bastaren cornises de guix. L’antic campanar de cadireta es va
cobrir amb una teulada de dos vessants, que abraçà tota l’amplada de la nau per tal d’aixoplugar noves campanes. Aquesta
estructura conservava tan sols els pilars de sosteniment, que
en aquesta intervenció han estat suprimits.

LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
Aquesta intervenció ha afectat l’església i diferents zones del
castell, especialment el clos sobirà.
Excavació a l’església
A l’església de Sant Jaume s’hi han practicat cales tant a la
coberta com també al subsòl, que ens han servit per a establir
tres fases evolutives diferents i de períodes ben diferenciats,
la més important de les quals es produiria a cavall dels segles
XIV i XV. Es tracta d’un període en el qual es col·loca una
mare de Déu d’Alabastre, d’influència flamenca, i es decora
tota la part interior amb uns encintats de morter de calç amb
franges de color negre i blau fosc, que han estat descoberts
gràcies a aquesta intervenció.
En aquest moment l’església de planta rectangular hauria estat coberta amb una volta de canó de tipus apuntat i decorada internament amb els encintats ja esmentats.
Els diferents sondejos fets al subsòl de la nau han servit per
veure que el paviment originari hauria estat compost per
una capa de guix ben allisat, amb un presbiteri al fons, d’un
sol graó, i la portalada amb els escuts dels Sanaüja estaria
protegida per un porxo de fusta, sostingut per quatre mènsules, encara visibles. Les cales excavades a la coberta han
documentat la teulada medieval, formada per lloses de pedra,
disposades de forma plana i amb un canal per a expulsar les
aigües acumulades. El seu nivell de conservació era molt notable, per la qual cosa es va acordar amb la direcció facultativa de restituir-lo en la seva totalitat, ja que se’n conservaven
indicis.

Figures 2 i 3. Detalls de la coberta de lloses medieval descoberta en
aquestes obres.

Posteriorment i coincidint amb les reformes de l’època moderna, l’església va ser pavimentada de nou amb un sòl de
maons ceràmics i un presbiteri més elevat que l’antic, mitjançant dos graons; s’hi obrí una sagristia, una capella a la
nau sud i es construí un cor damunt la porta de ponent. Al
mateix temps, les parets foren emblanquinades de nou i s’hi
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Figura 4. Alçats de les diferents façanes de l’església de Sant Jaume.

Figura 5. Planta de la coberta recuperada de l’església de Sant Jaume.

Excavació al recinte del castell.
Les cales realitzades al clos del castell ens han servit per a
establir una primera aproximació sobre l’organització de les
seves estructures més importants, a la vegada que s’ha pogut
conèixer l’alçada de la torre i descobrir-ne una sitja o cisterna
d’emmagatzematge en la seva part inferior.
A grans trets, el castell tindria un recinte sobirà en el qual hi
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hauria la torre de guaita i un recinte de muralles que envoltaria la part més alta del turó. Aquesta muralla construïda amb
carreus de pedra ben treballats i escairats tindria algunes reparacions i estaria protegida per un fossar o vall, excavat a la
roca mare natural. Aquesta muralla conservada es va poder
posar al descobert als panys nord i oest. Els panys sud i est
presenten un precari estat de conservació, atès que les seves
pedres havien estat extretes per a la construcció de la nova
església de Sant Jaume.
A sota d’aquest recinte s’hi va documentar un altre recinte
més ampli, que ocupava la terrassa inferior i en el qual hi
havia restes de diferents edificacions, entre les quals caldria
destacar les ruïnes d’una construcció adossada a la torre i
amb un aparell baixmedieval. En aquest àmbit, denominat
amb el nom de “Cal Capitana”, hi practicàrem una cala en
una habitació que va permetre posar al descobert un paviment de lloses i còdols medievals, amb el seu accés. Aquesta
es relacionà amb alguna dependència del castell.
En aquest recinte hi excavàrem una altra cala, al mig del
camí d’accés a l’església, amb la qual posàrem al descobert
la traça de la muralla i altres construccions mig enrunades.
L’estat de conservació era molt precari, ja que estava profundament alterat per l’obertura del camí d’accés. Just a tocar del
pany sud del recinte sobirà, s’hi va poder posar al descobert
part de la cara exterior d’aquesta muralla, amb una cantonada. El seu aparell era de carreus de pedra molt ben treballats
i picats, units amb argamassa de calç.
La torre, de planta circular, estaria formada per tres plantes,
amb la porta d’accés al primer pis. S’ha pogut documentar
una sitja d’emmagatzematge de més de sis metres de profunditat, el paviment del pis principal i l’estructura dels pisos
superiors, a base de forjats de fusta i falses cúpules. També
s’han pogut observar els encaixos per a col·locar un cadafal
de fusta exterior, a nivell del terrat, així com les seves espitlleres.

Figura 6. Diferents detalls del procés de restauració de la torre i les
muralles.
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CONCLUSIONS
L’excavació del subsòl i també de la coberta de l’església de
Sant Jaume han permès documentar la pavimentació, decoració i coberta de lloses medieval, i a la vegada orientar-ne el
projecte de restauració.
En canvi, a la zona del castell, s’ha pogut fer una primera hipòtesi sobre el seu traçat. En conjunt, es tractava d’un castell
compost per tres recintes: un de sobirà amb la torre mestra i
un recinte de muralles protegit per un fossar o vall excavat a
la roca natural; un de jussà, més ampli, que englobaria algunes edificacions com les anomenades cases de “Cal Capità”,
“Cal Capitana” i “Cal Canut”; i finalment un tercer amb l’església, el cementiri i altres edificacions annexes.
LA RESTAURACIÓ
L’església s’ha pogut aïllar de les humitats exteriors, s’han
tapat les fissures i esquerdes que més la malmetien, s’han
repicat i rejuntat els paraments verticals i s’han consolidat les
pedres de la porta d’entrada i també de l’òcul.
A la coberta, després de documentar la teulada de lloses original, s’ha decidit de recuperar-la, extraient-ne les peces més
malmeses i reposant les que mancaven amb la mateixa forma
i tipologia. Durant el repicatge de les parets s’han descobert
uns encintats gòtics, els quals estan pendents de restaurar.

Figura 7 i 8: Planta del conjunt medieval assenyalant els diferents
recintes de muralles traçats. Al costat l’església amb la coberta de
lloses.
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A la zona del castell s’ha consolidat la torre, reposant els elements més malmesos, rejuntant-ne la cara externa i completant el diàmetre amb una filada de pedres. Finalment, s’han
rejuntat els panys de paret més malmesos del recinte sobirà
per a evitar-ne la degradació i se n’han valoritzat les restes
principals.
De cara a un futur és recomanable continuar els treballs de
neteja, excavació i consolidació, per tal de poder documentar
noves estructures i així poder conèixer l’organització i distribució d’aquest important conjunt medieval característic de
les terres de frontera.
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES AL
NUCLI ANTIC DE SOLSONA (2005-2009)
Pere CASCANTE TORRELLA
Ajuntament de Solsona
Durant el decurs d’aquests darrers 5 anys, al nucli antic
de Solsona s’hi han portat a terme diferents intervencions
arqueològiques, tant per iniciativa pública com també
privada. El principal motiu és el Pla d’Intervenció Integral
del Nucli Antic, aprovat pel consistori el mes de novembre
de 2004 i amb una durada de 4 anys prorrogables.
El seu principal objectiu és la rehabilitació dels barris antics,
fent obres de millora en façanes i cobertes d’edificis tant
públics com privats, la millora dels equipaments públics,
la incorporació de tecnologies per a la comunicació i
informació als edificis i establir programes de reintegració
social per a la immigració. Pel que fa als espais públics, el
consistori ha apostat per la construcció de la biblioteca
comarcal del Solsonès al solar dels edificis de Cal Metge
Solé i Cal Morató, la remodelació dels carrers de Sant Pau,
de la Regata, del Castell, de Llobera i de Sant Miquel.
Per una altra banda, el nucli antic de Solsona, des de l’any
2002, disposa d’un pla Especial de protecció del nucli antic
(PEPNAS), avui inclòs al POUM, que contempla una
normativa expressa per a la restauració i rehabilitació dels
elements que el componen, amb un catàleg de protecció dels
principals edificis i espais que el formen.
És en tot aquest marc d’operacions que des de l’any 2005 s’han
anat realitzant un seguit d’intervencions arqueològiques, de
les quals cal destacar les de Cal Carreres (plaça de Sant Roc
núm. 3), Santa Llúcia núm. 16 i 18, Cal Metge Solé i Carles
Morató, jardí del Palau Episcopal i la més recent del carrer
de la Regata. Altres intervencions han estat al carrer de Sant
Pau i a la plaça de Santa Llúcia núm. 20.
CAL CARRERES DE SOLSONA
Situació: plaça de Sant Roc núm. 3.
Coordenades UTM: X: 377336,20; Y: 4650597,45.
Dates Intervenció: novembre 2005, març 2006.
Motivació: construcció d’un bloc d’habitatges.
Promoció: Vives Clotet SL.
Direcció: Pere Cascante Torrella (Ajuntament de Solsona).
Cronologia: medieval/modern.
En motiu de les obres de rehabilitació de l’antiga finca de
“Cal Carreres”, per a reconvertir-la en un bloc d’habitatges,
es van haver de realitzar diferents intervencions arqueològiques en el seu subsòl. S’hi documentaren quatre edificacions
que es corresponien amb un antic barri de cases anterior a la
construcció de l’actual finca i que havia quedat completament
destruït pels afers bèl·lics de l’època moderna, principalment
la Primera Guerra Carlina.
De tots els edificis, tres corresponien a cases mitgeres que seguien els cànons de les anomenades “parcel·les gòtiques”, caracteritzades per tenir entre uns 10 i 12 metres de llarg per
uns 4 d’ample i compostes per una planta baixa i dues plantes de pis. La majoria d’aquests edificis conservaven la planta
baixa, i part de la primera, dedicades a activitats relacionades
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amb l’obtenció i emmagatzematge de vi, dels quals gràcies a
similituds amb altres edificacions veïnes se’n va poder establir
l’hipotètic alçat.
segons els materials trobats a l’edificació més a migdia, establirem la construcció d’aquestes cases cap a mitjans del segle
xIV o principi del segle xV. L’edifici que es posà al descobert
a la part més de ponent tenia unes proporcions més grans i
constava d’una planta quadrada a l’entorn d’un pati central,
destinat a recollir les aigües pluvials a partir d’una cisterna de
pedra, organitzat amb quatre ales o crugies principals. L’ala
situada més a tramuntana tenia una planta més aviat allargassada, estava coberta per un embigat de fusta, sostingut per
dos arcs diafragmàtics i en un extrem conservava el cup o tina
de vi, construïda en pedra i amb unes proporcions més grans
que les anteriors. per les característiques tipològiques i constructives d’aquest edifici, juntament amb la troballa d’elements
escultòrics com ara un capitell i la base d’un fust, el considerarem com una construcció de tipus noble.
Conclusions
Nucli o illa de cases d’origen medieval, almenys des del segle
xIV, segons les restes de ceràmica aparegudes. sabem que al
llarg de l’època moderna i relacionat amb els conflictes bèl·lics
(Guerra de segadors de 1654 i primera Guerra Carlina de
1843) aquesta zona va quedar afectada juntament amb altres de
la ciutat i, en conseqüència, foren reformades en diferents usos
fins que van quedar abandonades. el segle xIx es va bastir la
finca de Cal Carreres, damunt les restes medievals, la qual comportà l’enderroc i terraplenament de les antigues estructures i la
seva reutilització com a jardí elevat.
Després de valorar les restes, l’ajuntament de solsona va decidir de conservar-ne els elements més significatius, adquirint la
planta baixa de l’immoble més afectada i preservant-ne els trets
principals per a ser museïtzats.
actualment s’hi ofereixen visites guiades.

Figura 1. Jaciment de cal Carreres. Detall de la tina i de la casa 4
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Plaça de SanTa llÚCia nÚM. 16-18
Situació: Plaça de Santa llúcia 16-18.
Coordenades UTM: X: 377422,3; y: 4650602,1.
dates intervenció: Febrer-Juny 2007.
Motivació: Construcció d’un bloc d’habitatges afectant la
traça de la muralla.
Promoció: Solsona Protor S.l.
direcció: Pere Cascante Torrella (ajuntament de Solsona).
execució: aTiCS, S.l.
Cronologia: Medieval/Modern.
els resultats obtinguts
La construcció d’un bloc d’habitatges en un solar, en el qual
s’hi evidenciaven restes de la muralla, posà al descobert part
de l’urbanisme de la ciutat. entre les restes més rellevants hi
havia els fonaments de tota una illa de cases oberta a la plaça
de santa Llúcia, la traça de la muralla amb la d’un portal
(portal de Vandelord) i la d’un carrer paral·lel a la muralla, el
qual havia desaparegut completament amb el nom de “carrer
Martell o d’en tarrida. els treballs es van dividir en diferents
sectors:
1-un de primer, format per les anomenades “Casa Garrig,
Casa Garrig centre, Casa Pensi” i distribuït a grans trets pels
vestigis i fonaments de cases mitgeres, de planta rectangular,
destinades a tallers artesanals com ara els terrissaires pensi i
Garrig, esmentats per les referències escrites i també per la
gran troballa de peces de ceràmica defectuoses.
2-un altre, anomenat “Muralla carretera de Bassella”, el qual
es dividí en Casa 1 carrer Martell, casa 2 carrer Martell i
carrer Martell, pròpiament dit. tots aquests coincidien amb
dues cases comunes mitgeres i un carrer desaparegut, anomenat “Martell o d’en tarrida” el qual seguia un traçat parallel a la muralla. Cal destacar que al soterrani de la casa 1, s’hi
documentà l’obrador d’un terrissaire, el qual es relacionà amb
el d’“antoni trilló”.
3-La muralla, la qual presentava algunes reparacions, conservava la part inferior més bé que la superior i hi tenia
encastades les restes d’una torre o bestorre de flanqueig, de
planta quadrada.
Conclusions
Datem aquest barri de cases de mitjans del segle xIV, per
les relacions físiques dels seus murs i també pel material
recuperat al paviment del carrer, destacant un fragment de
vora de plat decorat en “verd i manganès” i altres fragments
de ceràmica gris medieval. Cal destacar que els fonaments
de les cases que miren al carrer Martell estan construïts
amb carreus de pedra, seguint una tipologia que ens recorda
l’aparell medieval.
en un costat,i aprofitant el pas més estret que comunicava el
carrer d’en tarrida o Martell amb la plaça de santa Llúcia,
degué obrir-se el portal de “Vandelord”, esmentat en la
documentació antiga. Ho hem identificat en aquest àmbit pel
fet de localitzar els vestigis d’una rampa de còdols i pedra, així
com un dels graons per a salvar el desnivell. totes aquestes
construccions tindrien una planta baixa que en part retallaria
la roca natural i en part estaria destinada principalment a
magatzem (cases 1 i 2 carrer martell) i també a obrador (casa
1). per tal de recollir les aigües pluvials i residuals de cada
edifici, es construïren un seguit de conductes o canalitzacions
de pedra, coberts amb lloses planes o maons ceràmics, els
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quals connectaven amb la claveguera principal del carrer.
aquest carrer discorria paral·lel a la muralla de la carretera
de Bassella, de la qual en vàrem identificar alguns fragments,
així com les restes d’un mur d’una possible torre de flanqueig.
arran dels conflictes emmarcats per la Guerra dels segadors
i en concret el dia 8 de desembre de 1655, la ciutat va ser
bombardejada i a continuació va ser saquejada durant un dia
per les forces de Joan Àustria, cremant sense cap mirament
tot el que es trobaven al davant. La ciutat oposà resistència,
element que provocà la indignació per part del rei, perdent
el títol de ciutat. amb les guerres carlines, el barri va ser
incendiat i destruït. Les darreres reformes eren les que es
conservaven fins els nostres dies. La muralla, amb les restes de
la torre de flanqueig, ha estat integrada a la nova construcció.

Figura 2. Planta i vista general del jaciment.

ediFiCiS de Cal MeTGe SolÉ i CarleS
MoraTÓ (C/ CaSTell nÚM. 15-19)
Situació: Carrer del Castell 15-19.
Coordenades UTM: X: 377274,60; y: 4650443,88
X: 377302,82; y: 4650443,87
dates intervenció: abril-desembre 2008, abril-Juliol 2009
i Març-Juliol 2010.
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Motivació: redacció de projecte i construcció de la biblioteca
comarcal del Solsonès.
Promoció: ajuntament de Solsona.
direcció: Pere Cascante Torrella (ajuntament de Solsona).
execució: arqueopatrimoni SCP, Constructora de Solsona.
Cronologia: Segle Xiv-Xvii.
Intervenció motivada per la realització del projecte i execució
de l’obra de la biblioteca comarcal del solsonès, aportant
uns resultats més que satisfactoris, ja que ens han ajudat a
comprendre l’evolució històrica de l’urbanisme de la ciutat,
especialment durant el període medieval.
Coneixem que abans de l’any 1654 (destrucció per causa
de la Guerra dels segadors) existí tot un barri medieval
compost de cases nobles i també de senzilles al voltant d’un
pati porticat, a la part posterior, destinat al comerç de draps
de llana i també d’altres activitats manufactureres.
a partir de la destrucció causada pels conflictes bèl·lics de
l’era moderna, aquest barri va ser completament modificat
i transformat, utilitzant algunes de les dependències com
a era de batre o cort. una de les seves edificacions (la que
fa cantonada amb els carrers del Fesolet i Mirabalda) no es
tornà a reconstruir i al seu lloc s’hi abocà un rebliment de
terra i runa, destinat a anivellar el solar i adaptar-lo amb
uns nous usos com ara cort i corral per al bestiar. Com a
conseqüència d’aquest afer, els arcs del pati es van paredar,
convertint-se en parets mitgeres, i les altres cases es van
aprofitar per a construir dependències de la casa pallarès i
també de cal Morató.
tot i així vàrem dividir els treballs en diferents sectors.
1-el sector anomenat “pati de Cal Morató” abraçava l’interior
del pati i també les estructures que l’envoltaven. totes
aquestes generaven un espai quadrat, voltat per arcades en
dos dels seus costats, i amb un nivell de conservació notable,
atès que mantenien la planta inferior intacte pel fet d’estar
enterrades sota una potent capa de terra.
2-el sector anomenat “àmbit Morató” abraçava la superfície
edificada de les cases de Cal Morató amb les finques
adjacents, les quals estaven ocupant un total de 3 finques
mitgeres.
3-el sector anomenat “àmbit Fesolet” ocupava la part situada
més a migdia del conjunt edificat, comunicant amb la veïna
finca de “Cal Metge solé” i amb façanes a l’antic pati de “Cal
Morató”. abraçava un total de quatre crugies.
CONCLusIONs
el conjunt medieval estava format per un seguit d’edificacions,
algunes de factura simple i altres de caire més noble, situades
a l’entorn dels carrers Castell, Mirabalda i també d’una
plaça o pati porticat, dedicat a activitats artesanes i també
mercantils.
pel que fa al conjunt de cases (sectors 2000, 6000 i 7000),
calia destacar-ne el sector 7000, el qual formaria part d’una
casa de grans dimensions i es dividida internament en tres
de les anomenades “parcel·les gòtiques”, de planta rectangular
i característiques de les ciutats medievals.
D’aquestes tres, la situada a la part central s’utilitzaria com
a cel obert i accessible per una escala de pedra sota d’un arc
apuntat. Les altres dues serien cellers per emmagatzemar el
vi.
L’altre edifici important seria l’anomenat sector 2000; un
àmbit separat de l’anterior per una parcel·la mitgera (sector
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6000, que ocupava un total de dues crugies. La façana
principal d’aquest cos estava composta per dos arcs apuntats
bessons, els quals miraven a la plaça o pati que es descobrí a
la part posterior.
Aquestes dues crugies quedaven separades per un mur de
pedra, que dividia el sector en dos espais ben diferenciats;
un destinat a espai de càrrega o mercat i l’altre com a
obrador d’una activitat, la qual necessitava l’ús d’aigua
emmagatzemada en dipòsits per al rentat d’algun producte,
preferiblement llana, ja que la documentació de la ciutat
esmenta de forma continuada la figura dels paraires, però
enlloc n’especifica els obradors.
Pel que fa al pati, en el qual donaven accés aquestes arcades,
hi havia altres estructures d’interès, com el cas d’un altre
arc de mig punt, que donava accés a les edificacions del
sector est (sector Fesolet), on recuperarem un seguit de
tres forats o sitges d’emmagatzematge alineades i situades
a diferent nivell. S’interpretaren com alguna estructura de
tipus preindustrial i accessible des del pati. Finalment, i
tancant aquest pati per la part de més al sud, hi havia un
edifici de forma rectangular, dividit internament per mitjà
de tres crugies i separades per arcs de diafragma de perfil
ogival. La comunicació amb la plaça o pati descrit es feia per
mitjà d’una rampa de còdols i pedra, atès que aquest àmbit
es situava en una cota molt més baixa.
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La cronologia d’aquestes construccions estaria a cavall entre
els segles XIV i XV, segons l’aparell dels seus murs i amb
una certa continuïtat als segles XVI i primera meitat del
segle XVII, moment en el qual quedà destruït pels conflictes
desenvolupats arran de la Guerra dels Segadors.
Amb aquestes guerres Solsona quedà greument castigada,
primer per les tropes franceses del general d’Aux i després
per les de l’exèrcit austríac.
Aquesta destrucció va ser general a tot el complex de
construccions afectat, provocant-hi un canvi d’ús i també
el terraplenament de les plantes de soterrani. El pati va ser
reblert fins a nivell de primer pis, el qual va ser destinat a
jardí penjant.
JARDÍ DEL PALAU EPISCOPAL
Jaciment: Jardí del Palau Episcopal.
Situació: Avd. Mare de Déu del claustre S/N.
Coordenades UTM: X: 377431,1; Y: 4650364,3.
Dates Intervenció: Novembre 2009, Gener 2010.
Motivació: Construcció garatge subterrani.
Promoció: Bisbat de Solsona.
Direcció: Pere Cascante Torrella (Ajuntament de Solsona).
Execució: Arqueopatrimoni SCP.
Cronologia: Segle XIV-XIX.
Els resultats obtinguts
Intervenció motivada per la construcció d’un garatge subterrani pel bisbat i que serví per a recuperar un tram molt
ben conservat de la muralla medieval, del fossar o vall i també altres construccions annexionades a aquesta. Aquestes
estructures, relacionades amb l’antiga canònica agustiniana,
varen quedar alterades en el moment d’erigir la muralla. Pel
que fa al fossar o vall que denomina la zona com a Vallcalent, en temps posteriors a l’edat mitjana, se li va afegir
una estructura coberta amb voltes de canó, amb funcions
per ara desconegudes i, posteriorment, va ser reconvertit en
dipòsit d’aigües brutes. Aquest àmbit va ser profundament
reformat al llarg del segle XIX, quan es decidí emprendre
la construcció d’una galeria coberta que connectés el palau
del bisbe amb la muralla.

Figura 3. Vista general del conjunt medieval i reconstrucció
hipotètica

Conclusions
Les restes recuperades en aquest sector han permès
diferenciar quatre sectors ben delimitats:
1-La muralla medieval de la ciutat, documentada des del
segle XIV i construïda amb carreus de pedra ben treballats i
escairats, units amb argamassa de calç i amb les traces d’una
possible porta afegida més tardanament (porta del Palau),
encastada a la mateixa muralla.
2-Estructures construïdes al nord de la muralla i
relacionades amb restes de l’antiga canònica agustiniana.
3-Les restes del fossar o vall que denomina el sector
com a “Vallcalent”, parcialment cobert a finals dels
segles medievals amb una estructura de voltes de canó
comunicades entre si.
4-Les construccions relacionades amb les reformes que
el bisbe Lasala va emprendre, fruit de la remodelació de
l’àmbit com a nova seu episcopal.
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LES MARRADES DEL GRAU D’OLOT. UN
TRAM DEL CAMÍ RAL ENTRE VIC I OLOT.
TRAM: RUPIT I PRUIT- VALL D’EN BAS
Francesc BUSQUETS COSTA; Miquel Àngel
FUMANAL
ATICS, S.L. / CULTURÀNIA S.C.P.
Arran de l’execució del Projecte constructiu de les Marrades
del Grau Olot, camí ral de Vic a Olot. Tram: Rupit i Pruit –
vall d’en Bas, seguint els dictàmens del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat, des de GISA es va
encarregar a ATICS SL la realització d’un seguiment i
assistència tècnica arqueològica, entre els mesos d’agost de
2009 i març de 2010.
Durant aquests mesos s’ha dut a terme el projecte de
rehabilitació de les conegudes Marrades del Grau, part
integrant i quasi llegendària del camí ral de Vic a Olot,
all tram que comprès des del molí Vell de la Vall d’en Bas
(TM vall d’En Bas, Garrotxa) fins el límit amb la finca de
la Serra de Pruit (TM Rupit i Pruit, Osona). La intenció
de la restauració era la rehabilitació de l’antic camí, del
qual s’han recuperat els empedrats originals, les estructures
de contenció (murs, talussos, etc.) i els sistemes de control
de l’aigua (ponts, desaigües, cunetes, trencaaigües, etc.),
i d’aquesta manera adequar-lo a usos lúdics i esportius,
bàsicament l’excursionisme i l’equitació. Si fins ara el camí ral
no era ni gairebé considerat un bé cultural català, el procés de
rehabilitació ha posat de relleu que es tracta d’un dels trams
d’antics camins més ben conservats de Catalunya i que, per
tant, l’actuació de l’obra no podia ser purament tècnica, com
si es tractés d’una obra pública qualsevol, sinó que s’havia de
tenir cura de tota una sèrie d’aspectes històrics i arqueològics,
que no es podien obviar si el que es pretenia era valoritzar el
camí, perquè esdevingui un dels eixos turístics i culturals de
la vall d’en Bas i el terme de Rupit-Pruit, a mig camí entre
Osona i la Garrotxa.
L’enfocament del seguiment arqueològic a les Marrades ha
aglutinat diferents disciplines humanístiques i tècniques,
amb l’objectiu d’assolir un nivell de profunditat major i
més especialitzat de tot allò concernent a l’arqueologia i a
la història del camí. Per aquests motius la intervenció s’ha
estructurat en 3 eixos principals: un seguiment arqueològic
de l’obra, un estudi històric i l’assessorament per a la
senyalística.
El seguiment arqueològic s’ha realitzat a peu d’obra, amb
una assiduïtat constant. Es tractava de realitzar un control
arqueològic exhaustiu de cadascun dels treballs que el
Projecte Constructiu contemplava.
A partir d’aquest seguiment ha estat possible obtenir
informació del màxim d’aspectes arqueològics, tècnics i
constructius del camí, com per exemple saber com estava
construït, com es va empedrar i la tècnica constructiva del seu
paviment, els sistemes d’evacuació d’aigua (arcs, desaigües,
cunetes, trencaaigües, etc.), els elements d’enginyeria (murs,
contraforts, talussos, parets de contenció, etc.), l’existència de
reparacions i reformes, les fases cronològiques, la procedència
de matèries primeres, etc.
A banda d’això, s’han coordinat equips d’arqueòlegs per a
la realització d’estudis de detall en aquells punts de màxim
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interès, amb la intenció de documentar l’empedrat i les
estructures associades i procurar obtenir un bon coneixement
de l’ascensió del camí ral per les Marrades, fins a l’altiplà de
Collsacabra.
L’estudi històric s’ha concebut a partir d’un gran espectre
de recerca bibliogràfica, documental i antropològica, de
manera que ha calgut la investigació en biblioteques, arxius
i l’entrevista a persones d’avançada edat, en qualitat de
testimonis orals. La recerca en biblioteques ha obligat l’equip
d’historiadors a desplaçar-se a Barcelona, principalment
per a consultar els fons de la Biblioteca de Catalunya i
la Universitat de Barcelona, però també ha calgut, per a
determinada bibliografia especialitzada, sobretot la publicada
a l’estranger, la consulta de les biblioteques del Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya, del Col·legi Oficial
d’Enginyers i la Universitat Politècnica de Catalunya. La
visita a tots aquests centres ha permès la consulta d’una bona
colla d’obres publicades a l’època, principalment tractats del
segle XVIII, així com alguns llibres tècnics de construcció.
La sorpresa ha estat que algunes d’aquestes publicacions es
troben de forma exclusiva en un sol centre bibliotecari i, tot
i això, moltes vegades s’han hagut de fer mans i mànigues
per a poder-los consultar, malgrat que les investigacions
realitzades s’incloïen en el marc d’una investigació oficial de
la Generalitat.
D’altra banda, es va entendre que es necessitava comprovar les
poques dades d’arxiu que donava la bibliografia, obrir camp
cronològic i intentar trobar més dades inèdites que poguessin
aclarir l’origen de la via i les obres d’adequació i empedrat
d’aquesta. Per tant es va decidir realitzar una “prospecció”
arxivística, partint dels centres poblacionals principals, és a
dir, Vic i Olot, en uns segments cronològics significatius pel
que fa a les vicissituds i possibles intervencions sobre la via:
el segle XV, durant el període de guerra civil que enfrontà
el rei amb la Generalitat (1462-1472); el XVI, el moment
de màxima explotació forestal per a la construcció naval
de l’Armada Invencible; el XVII, el conflicte obert amb la
Guerra dels Segadors i el Tractat dels Pirineus (1640-1659);
i el XVIII, el període entre la Guerra de Successió (17001715) i les obres documentades al camí a partir de 1729, ja
assenyalades per l’historiador olotí Miquel Puig i Reixach i
un viatger de l’època, Francisco de Zamora, qui l’any 1787
escrigué una sèrie de cartes comentant el periple que féu de
Vic fins a Olot pel camí ral.
Tant a Vic com a Olot, i dins el període medieval i modern,
ha estat clau la consulta dels arxius municipals respectius.
Els fons dels ajuntaments contenen diverses anotacions dels
plens, referides al manteniment i suport econòmic i humà a
l’obra dels camins, alhora que els plecs de correspondència
rebuda i enviada pels consistoris reflecteix el funcionament
de l’administració pel que fa al sistema de manteniment de
camins i carreteres. Però el gran impuls d’aquests no arribà
fins després de la Guerra de Successió. Tenint en compte que
Vic fou el cap del corregiment que incloïa Olot i Camprodon,
a partir del decret de Nova Planta promulgat el 16 de gener
de 1716, era d’esperar que els fons de l’administració del
corregiment fossin a la ciutat. Efectivament, sense canviar el
nom de la vegueria original, els fons del corregiment buidats
es troben a l’Arxiu-Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV ). A
partir d’aquests, en diferents sèries, s’han pogut concretar
dades, dates referencials i aspectes tècnics que fins ara
s’havien ignorat totalment o parcialment com, entre d’altres,
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les campanyes de construcció del camí del segle XVIII, així
com una part dels costos humans i materials d’aquestes.
Finalment, l’assessorament per a la senyalística s’ha basat en
la preparació de textos, imatges i esquemes per als cartells
indicatius, previstos en el projecte inicial de l’obra, amb la
qual cosa es pogué sintetitzar d’una banda el progrés cognitiu
a partir del seguiment arqueològic i la realització de l’estudi
històric. Així, s’ha assessorat sobre els punts principals per
a ser assenyalats, s’han redactat uns textos i, com a novetat
i complement, s’han documentat unes il·lustracions recreant
escenes d’època i l’estat ideal del camí als segles XVIII i XIX.
La idea d’aquesta senyalística és que l’excursionista pugui
formar-se una idea més gràfica i aproximada a la realitat del
camí en el seu moment d’ús i, alhora, poder percebre amb
més claredat l’estructura de la calçada, que tot i estar molt
ben conservada en alguns trams, és més difícil d’interpretar a
causa de l’erosió de l’aigua i l’acció de la vegetació, realment
salvatge, que l’envolta.
Així, de manera sintètica, a partir dels diversos treballs
realitzats, es pot concloure que:
- Les Marrades del Grau constitueixen el punt de més elevat
interès històric i arqueològic de l’antic camí ral de Vic a
Olot. L’estat de conservació de molts trams de paviment i de
les estructures de fàbrica i enginyeria conservades certifiquen
aquesta apreciació. A tot això cal afegir-hi l’evident interès
paisatgístic i esportiu. Per tot això, les Marrades cal que
siguin considerades com un dels elements de més valor dins
l’àmbit de l’arquitectura pública moderna de Catalunya i
protegides institucionalment al nivell que els correspon.
- Les Marrades es troben en un enclavament geogràfic d’alt
valor estratègic des de temps pretèrits, ja que permetia creuar
el Collsacabra des de la plana de Vic per a davallar cap la
vall d’en Bas, des d’ on es prosseguia vers la vall de Bianya i
Camprodon per la coneguda via del Capsacosta (antic camí
ral d’Olot a Camprodon), fins que pel Coll d’Ares es creuava
cap a França. Aquest itinerari es pot assimilar amb el de la
coneguda Strata Francisca que, igual que el camí ral, partia
de Vic i començava a enfilar el Collsacabra creuant el pont
medieval de Roda de Ter.
- No obstant això, les Marrades del Grau no foren l’únic
punt de pas per a creuar els cingles de Pruit en aquella zona,
ja que existeix (i és urgent i suggestible una intervenció
arqueològica) la denominada “carretera del Rei” o “camí de
Trafa”, un camí molt antic de característiques aparentment
romanes o altmedievals, tant monumental com les Marrades
del Grau, que enfila l’altiplà pel Coll d’Uria i arriba fins als
camps de Trafa del mas Torrent, en direcció a Rupit. Però
entre els segles XVI i XVIII es potencià el pas pel Grau,
de manera que allí hi intervingueren els poders públics i en
l’altre no. Amb tot, totes dues vies estaven encara operatives
a mitjan segle XX.
- A la baixa edat mitjana s’empraren els camins que baixaven
del Collsacabra cap a Vic per al transport de fustes del
vescomtat de Bas, amb destí a les drassanes reials de
Barcelona. En aquest sentit, s’ha descobert que l’any 1428
el rei Alfons el Magnànim promogué un projecte per a
construir una carretera que fos apta per al transport de fusta
en carros, amb destí a les drassanes.
- A causa de l’excepcional situació estratègica, el pas del
Grau ha mantingut durant segles una importància militar
de primer ordre. L’estiu de l’any 1462, durant la guerra que
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enfrontà la Generalitat amb el rei Joan II, el cabdill remença
Francesc de Verntallat es féu fort al Grau, que reparà, i
mantingué sota el seu poder la muntanya de Girona en favor
del rei. Al llarg de l’edat moderna, el Grau fou trepitjat per
exèrcits de múltiples nacions, al llarg de tots els conflictes
bèl·lics que sacsejaren Catalunya i Europa entre els segles
XVI i XIX. I encara fou testimoni excepcional de la retirada
republicana i la conquesta franquista de la Garrotxa, l’hivern
de 1939.
- Les Marrades que hom veu actualment foren construïdes
en la major part entre els anys 1729 i 1731, per voluntat
del corregidor de Vic, José de Avilés i Iturbide, el qual fou
el braç executor dels designis de la cort al seu corregiment,
i el capità general de Catalunya, el marquès de Risburg,
pel que fa a la necessària renovació de la xarxa viària al
Principat. Van participar en la seva construcció contingents
d’obrers de diverses especialitats, procedents de molts pobles
del corregiment de Vic, tinguessin o no vinculació amb el
trajecte del camí ral Vic-Olot.
- La intervenció arqueològica no ha permès advertir la
presència de cap altre paviment empedrat per sota del que
es trepitja actualment i, aquest, correspon inequívocament a
les obres del segon quart del segle XVIII, amb les lògiques
refeccions i reparacions posteriors.
- Per les característiques constructives del camí i l’especial
dificultat en algun dels seus trams, no es pot afirmar amb
rotunditat que hi circulessin carros habitualment. Això no
vol dir que no n’hi haguessin passat, però de forma puntual.
El motiu d’empedrar les Marrades del Grau era garantir
que malgrat la pluja (quan era neu, és clar que s’agreujava
el problema) s’hi pogués circular i així garantir el traspàs de
mercaderies o contingents de soldats en moments d’urgència.

Figura 1. Situació del sector de les Marrades del Grau.

Figura 2. Panoràmica del sector de les Marrades del Grau.
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DESDOBLAMENT DE LA C-17. TRAM 3A
I 3B: ORÍS-RIPOLL. EL MOLÍ FARINER
DE L’ESPONA, EL FORN DE CALÇ DE
LA MABLA (ORÍS) I LES CODINES
(MONTESQUIU)
Dídac PÀMIES GUAL
Arkeòlik S.L. i Antequem S.L.
Figura 3. El pont de l’Hostalot: a dalt vista durant el procés d’excavació
i documentació arqueològica.

Figura 4. Recreació ideal del pont al segle XVIII (pas obligat d’exèrcits
i traginers).
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SITUACIÓ
El seguiment arqueològic realitzat durant l’execució de les
obres de millora general, desdoblament i condicionament de
la carretera C-17. Tram: 3a i 3b. Orís-Ripoll, promogudes per
CEDINSA i executades per la UTE Vic-Ripoll, ha permès
la documentació dels antics canals de desaigüe del Molí de
l’Espona, del Forn de calç de La Mambla i la localització de
fragments de ceràmica a la zona de Les Codines.
Tant el molí com el forn es localitzen al nord del municipi
d’Orís, mentre que Les Codines es troba al municipi de
Montesquiu. El Forn de calç de La Mambla està situat a la
banda oest de l’actual traçat de la C-17, al PK 2+200. Les
coordenades UTM són: x: 437094; y: 4656661; z: 540,16
msnm. El Molí de l’Espona es situa a la banda nord-est
de la carretera, al PK 3+315. Les coordenades UTM són:
x: 436944; y: 4658897; z: 527. La zona de Les Codines es
localitza a la zona de l’enllaç amb la BV-4655, al PK 9+900.
Les coordenades UTM són: x: 433934; y: 4663724; z: 595.
MOTIVACIÓ
La intervenció arqueològica ha estat motivada pel
Projecte Constructiu de Millora general, desdoblament i
condicionament de la carretera C-17. Tram 3a i 3b. OrísRipoll, que preveia la realització de moviments de terres. El
control arqueològic s’ha dut a terme per tal de documentar
la possible presència de béns mobles o immobles, de caràcter
arqueològic, que poguessin quedar afectats pel projecte.
EXCAVACIÓ
Els treballs arqueològics, realitzats entre l’any 2009 i 2010,
s’han dividit en dues tasques diferenciades. En primer lloc,
s’ha dut a terme el seguiment dels moviments de terra
requerits pel projecte, mitjançant l’observació visual dels
treballs i la documentació fotogràfica de l’estratigrafia,
localitzant així les restes d’un forn de calç a la zona del
cementiri de La Mambla, l’antic Molí de l’Espona i diversos
fragments de ceràmica a la zona de Les Codines.
En segon lloc, s’ha efectuat l’excavació arqueològica tant del
forn de calç com del molí i s’ha sondejat la zona de Les
Codines per tal de localitzar restes immobles que constatessin
la presència d’un jaciment arqueològic.
Al Molí de l’Espona i al forn de calç de La Mambla, les
tasques han consistit en la retirada dels estrats superficials per
mitjà de maquinària, fins a detectar els estrats arqueològics,
punt en què els treballs han prosseguit de forma manual.
Pel que fa a la zona de Les Codines, s’hi han realitzat
sis sondeigs repartits en una àrea de 1500 m2, disposats
majoritàriament de NO a SE, a excepció dels sondeigs 4 i 5,
que s’orienten de NE a SO.
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RESULTATS
Forn de calç de La Mambla
Els treballs de construcció del camí d’accés al cementiri de
La Mambla, ha posat al descobert les restes d’una estructura
corresponent a un forn per a la producció de calç.

Figura 2. Detall de l’accés.
Figura 1. Estat inicial del Forn de calç de La Mambla.

Un cop retirada la vegetació superficial, s’ha procedit a la
delimitació en planta del forn i a la localització de noves
restes arqueològiques que poguessin estar relacionades
amb l’estructura, però els resultats han estat negatius
arqueològicament parlant.
L’estructura de combustió es troba excavada a l’estrat natural.
Es tracta d’un retall de planta circular, excavat en una zona
amb lleuger pendent descendent de nord-oest a sud-est. La
paret apareix rubescent per raó de les altes temperatures
assolides durant el procés de combustió. Les dimensions
documentades són d’aproximadament 4,18 m de diàmetre.
La solera s’ha localitzat a 3,41 m de profunditat respecte de la
cota superior, situada a 540,16 msnm El retall del forn és de
secció còncava i de planta circular i s’ha documentat un banc
corregut a l’interior del perímetre anomenat relleix de 0,5
m d’amplada i 0,5 m d’alçada, on s’hi assentaven les pedres
calcàries, formant una petita cúpula que deixava un espai
interior on dipositar-hi el combustible, que en aquest cas
era d’origen vegetal, segons indiquen les restes carbonitzades
localitzades en l’estrat cendrós.
A la banda sud-est i a 1,02 m d’alçada respecte de la solera del
forn, s’hi ha identificat l’entrada o boca per on es realitzaven
les tasques d’ompliment i buidatge de l’estructura. Al mateix
temps, també era utilitzat com a entrada d’oxigen per al
tiratge durant el procés de combustió.
L’entrada està formada per un orifici de 0,72 m d’amplada,
situat en un mur de 1,7 m de longitud visible i 0,5 m d’ample,
del qual se’n conserva una alçada de 0,4 m. Està construït
amb pedres de mida mitjana i petita, així com maons lligats
amb argila. En desconeixem l’alçada total, ja que l’accés es
troba pràcticament arrasat.
L’estratigrafia de l’interior del forn està formada per un
primer estrat superficial d’entre 0,1 i 1,8 m de potència,
format per argila de color marró fosc i restes de vegetació
acumulats a partir del moment d’abandó de les restes.
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El següent estrat localitzat està format per argila de color
marró clar i abundants pedres de mida mitjana i petita (1,53
m de potència), procedent de l’enderroc de la part superior
del forn. En aquest estrat s’hi han documentat dos fragments
de ceràmica comuna oxidada vidrada de color verd fosc a
la part exterior, que ens proporcionen una cronologia molt
àmplia, situada entre els segles XVI i XIX i, per tant, en
desconeixem el moment exacte de l’abandó.
L’últim estrat documentat a l’interior del forn està format
per cendres i carbons procedents de les últimes combustions
realitzades a l’estructura. S’estén al llarg de tota la planta i
presenta una potència de 0,2 m.

Figura 3. Vista general del forn.

Un cop finalitzats els treballs de documentació de les restes,
s’ha procedit al recobriment de les restes d’accés amb
geotèxtil i el posterior emplenament de l’espai amb sauló.
L’emplenament s’ha realitzat fins a l’alçada del nivell de
circulació marcat pel camí que dóna accés al cementiri de
La Mambla, situat més al nord, per tal de facilitar el trànsit
de vehicles en aquesta zona, així com també s’ha deixat a la

actes / 						
vista la part superior del retall (on no s’ha localitzat paret
rubescent), per tal de facilitar-ne la localització en cas que
fos necessari.
El Molí fariner de l’Espona
Durant els treballs d’enderroc de l’edifici s’han localitzat
dues obertures al talús oest del solar, pertanyents a dos
canals d’aportació d’aigua al molí, fet pel qual s’ha procedit a
l’excavació de les restes.
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amplada d’1,05 m, fet que no és d’estranyar, ja que es tracta
de la fonamentació del mur de façana sud de l’edifici, quedant
així el canal nord sota l’edifici i el canal sud a l’exterior.
El canal situat a l’exterior presenta una amplada interior
d’1,12 m i una longitud de d’aproximadament 12 m i un
pendent descendent del 4% vers l’est.
A l’extrem est del canal sud, l’estructura pateix un
eixamplament de l’espai interior fins a 2,29 m de separació,
i es torna a tancar fins a recuperar l’amplada d’1,12 m. En
aquest punt, la cota inferior es troba a 1,1 m per sota de la
cota de la solera del canal.
A la banda sud, on el canal pateix l’eixamplament, s’hi ha
documentat un orifici semicircular de 0,9 m, tant d’alçada
com d’amplada, que abastava d’aigua la cisterna de planta
triangular amb el vèrtex sud arrodonit a mode de pou.
El material constructiu, emprat per a la construcció de les
estructures, és el còdol de riu de dimensions petita i mitjana,
lligats amb morter de calç. Cal destacar la documentació
d’un enlluït de calç als paraments enfrontats del canal sud,
a fi de crear una paret impermeable i la reutilització d’un
fragment de mola per a la construcció del mur nord de la
cisterna.

Figura 4. Estat inicial del Molí de l’Espona.

S’han documentat tres fases cronològiques diferenciades. La
primera fase abraça les estructures més antigues localitzades,
que corresponen a un retall de planta rectangular i a tres
forats de pal excavats a la roca natural i amortitzats per les
estructures de la fase posterior.
La segona fase correspon a la construcció del molí, del
qual només en resten els dos canals d’aportació d’aigua i la
cisterna d’emmagatzematge d’aigua per al consum, mentre
que l’última fase documentada correspon a l’amortització
dels canals i a la construcció d’una fossa sèptica a l’extrem
est d’aquests.
Fase I:
Es tracta d’un retall de planta rectangular amb disposició
N-S, excavat a la roca natural. Les dimensions visibles que
presenta són de 1,41 m de longitud, 0,55 m d’amplada i 0,25
m de profunditat. Està reblert amb un estrat format de grava
procedent de sedimentació de riu i parcialment farcit pel
mur nord de l’escorranc del molí.
A la banda sud del retall s’hi han documentat tres forats de pal
excavats a la roca natural, alineats d’est a oest a una distància
entre si d’1,35 i 0,75 m. Desconeixem la funcionalitat tant
del retall com dels forats de pal.
Fase II:
Aquesta fase abraça la majoria de les estructures localitzades
al subsòl de l’edifici del molí, del qual se n’ha documentat el
canal nord, el canal sud i la cisterna.
La primera estructura esmentada està formada per dos murs
disposats de forma paral·lela, amb una separació entre si
d’1,81 m a l’extrem oest, 3,81 m a la zona més ample, situada
al centre, i 1,91 m a l’extrem est, unides per mitjà d’una volta
de canó visible al talús oest de la zona d’excavació. El canal
presenta una longitud de 23.62 m, essent seccionat a l’extrem
est per un dipòsit construït el segle XX.
El mur que separa el canal nord del canal sud presenta una

Figura 5. Reutilització d’un fragment de mola en un dels murs.

Fase III:
Correspon al dipòsit localitzat a l’extrem est de les
estructures ja descrites, les quals secciona. Està construït
amb maons lligats amb ciment i està disposat d’est a oest
amb unes dimensions localitzades de 5,68 m de longitud,
2,68 m d’amplada i 0,45 m de profunditat i s’assenta sobre
l’estrat natural.

Figura 6. Vista de les restes localitzades al subsòl del Molí de
l’Espona.
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Les Codines
Al llarg dels treballs de construcció d’una rasa per a la
instal·lació de nous serveis a l’enllaç amb la carretera BV4655, s’han localitzat dos fragments de ceràmica d’època
imprecisa, susceptibles d’indicar la presència d’un jaciment
arqueològic en aquest punt. A causa de la troballa, s’ha
considerat oportú la realització de diverses rases.

Figura 7. Vista de la zona de Les Codines.

S’han realitzat sis rases en una superfície de 1500 m2,
documentant una estratigrafia homogènia per tots aquests,
formada per un primer estrat superficial d’argila de color
marró fosc poc compacte, amb una potència que oscil·la
entre 0,5 i 0,7 m, corresponent a l’actual nivell de cultiu,
seguit d’un segon estrat de matriu llimosa de color marró
clar, molt compacte, amb una potència de 1,5 m, i un últim
estrat format per grava de color marró clar, del qual s’ha
identificat una potència de 0,9 m. Aquests dos últims estrats
corresponen a nivells naturals, fruit de la sedimentació
al·luvial, atès que la zona es situa en una petita vall al vessant
sud del turó de les Vívoles.
CONCLUSIONS
L’actuació arqueològica ha permès documentar el forn de
calç de La Mambla, el molí fariner de l’Espona al municipi
d’Orís i la realització de diversos sondeigs a la zona de Les
Codines, al municipi de Montesquiu.
Forn de calç de La Mambla
El forn documentat a les proximitats del cementiri de La
Mambla correspon a la tipologia de forn semiexcavat,
consistent en la construcció d’un clot en una zona atalussada,
mantenint una distància d’aproximadament 1 m de
profunditat respecte al pla d’alimentació. Al fons del clot
es deixava un graó o relleixó, on s’hi assentaven les pedres
calcàries, formant una petita cúpula que deixava un espai
interior on dipositar-hi el combustible.
És sabut que aquests tipus de forn semiexcavats presenten
una part de l’estructura construïda amb obra a la part
superior, que permetia augmentar la capacitat de producció
de calç que, en aquest cas, no s’ha localitzat in situ, però sí a
l’interior del retall com a enderroc.
L’únic punt on s’ha localitzat obra és a la banda sud-est de
l’estructura i a 1,02 m d’alçada respecte de la solera. Es tracta
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de dues filades de pedres pertanyents a l’accés per a emplenar
i buidar el forn, que al mateix temps era utilitzat com a
entrada d’aire per al tiratge durant el procés de combustió.
El procés d’obtenció de calç o calcinació es coneix des d’època
antiga i consisteix en l’obtenció de pols de calç a partir de
pedres calcàries escalfades fins a una temperatura d’entre 800
i 1000 graus centígrads, per tal que aquestes perdin anhídrid
carbònic i generin òxid de calci, component essencial de la
calç viva. El procés es completa amb l’apagada de la calç viva,
quan s’afegeix aigua i la hidratació provoca el trencament de
les pedres calcinades, que es converteixen en pols de calç. Un
cop assolit aquest material, ja era adequat per a la preparació
de morter (Caballé, G.; Olivares, D.; 2003).
Pel que fa a la cronologia de les restes, no s’ha pogut establir
cap datació absoluta, ja que els únics materials ceràmics
localitzats corresponen a dos fragments informes de
ceràmica comuna vidrada, que abraça des d’època medieval
fins a època contemporània. La tipologia del forn tampoc ens
permet reduir gaire el marge cronològic, ja que aquests tipus
d’estructura han evolucionat molt poc des d’època antiga.
Entre l’època medieval i moderna proliferaren pel territori
català els forns de planta circular semiexcavats. Per aquest
motiu podem situar cronològicament el forn de calç de La
Mambla entre aquests dos períodes històrics.
Per una altra banda cal destacar que aquesta tipologia de
forns eren emprats tant per a la producció de calç com de
guix. Alguns d’aquests exemples els trobem al forn de guix
localitzat a Súria (Bages), durant la construcció de la variant
del municipi, o el forn de calç de Cal Bassacs, a Gironella
(Berguedà).
Molí fariner de l’Espona
Les restes documentades corresponen a dos canals d’aportació
d’aigua, una cisterna amb un pou per a l’extracció d’aigua,
un retall rectangular i tres forats de pal. Les estructures
s’agrupen en tres fases cronològiques diferenciades.
La primera fase abraça el retall rectangular i els tres forats
de pal, dels quals només se’n coneix la data d’amortització,
situada vers el segle XVIII, moment de construcció de
l’edifici del molí.
El fet d’estar excavats a la roca natural ha impedit la datació
del moment de construcció.
La segona fase correspon a les estructures del molí,
format per dos canals d’aportació d’aigua i una cisterna
per a l’acumulació de l’aigua per al consum, així com la
fonamentació de l’edifici existent a l’indret.
Ambdós canals estan adossats i disposats de forma paral·lela
d’oest a est, amb pendent descendent cap a l’est. Al tram
central del canal nord, situat al subsòl de l’interior de
l’edifici, s’hi ha documentat un eixamplament de l’espai,
que ens planteja la hipòtesi que es podria tractar de la zona
on hi hauria ubicada una o dues rodes d’eix horitzontal
que transferirien el moviment a les moles situades al pis
immediatament superior.
El canal sud també presenta la planta rectangular, disposada
d’oest a est i amb el pendent en aquest mateix sentit, però a
diferència del canal nord, presenta una solera de còdols fins
a la meitat del recorregut, punt en el qual s’hi ha documentat
un salt d’aigua de 1,1 m d’alçària fins a la roca natural. En
aquest punt s’hi ha localitzat una obertura semicircular a
la paret sud, que permetia l’accés de l’aigua a la cisterna, la
qual presenta planta triangular amb el vèrtex sud arrodonit
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a mode de pou. Ambdues estructures es troben situades a
l’exterior de l’edifici.
L’última fase documentada correspon a diverses modificacions
realitzades al llarg dels segles XIX i XX, que comportaren
l’amortització tant dels canals com de la cisterna, atesa la
localització d’un dipòsit a l’extrem oest del canal nord i el
material ceràmic extret durant els treballs d’excavació, tant del
canal sud com de la cisterna, que ens situen cronològicament
vers aquesta època (ceràmica jaspiada i pickman).
D’aquesta manera, tot i conservar-se l’edifici, s’abandonà la
indústria farinera per convertir l’espai dels pisos inferiors en
corrals o magatzems, i els pisos superiors en habitatge.
Les Codines
Durant els treballs de seguiment de les obres s’han localitzat
dos fragments de ceràmica grollera de cocció reduïda a la
zona de l’enllaç amb la BV-4655, que han comportat la
identificació d’un espai d’aproximadament 1500 m2 com a
zona d’expectativa arqueològica (ZEA), per la qual cosa s’ha
proposat la realització de diversos sondeigs, a fi de localitzar
noves restes arqueològiques tant mobles com immobles.
A llarg del més d’abril de 2010 s’han efectuat sis sondeigs
distribuïts en aquesta àrea, obtenint una estratigrafia
homogènia, formada per un primer estrat de conreu i un
segon estrat pertanyent a la sedimentació dipositada en
aquesta zona, fruit de l’erosió soferta al vessant sud del turó
de les Vívoles.
No s’han localitzat restes arqueològiques susceptibles
d’indicar la presència d’un jaciment arqueològic en aquesta
àrea.

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010
Monografies d’Història de la Construcció, 2.
Pàmies, D. (2009). Memòria de la intervenció arqueològica
a l’autovia C-17: Desdoblament. Tram 3a i 3b: Orís-Ripoll
(Masies de Voltregà, Torelló, Orís, Sant Quirze de Besora, -Sora,
Montesquiu-Osona, Les Lloses, Ripoll-Ripollès). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia. [Inèdit].
Santamaria, J. (2007). «Adaptacions i formes dels forns
de calç al Vallès Occidental, motius de la seva proliferació
i forma de funcionament». A: III Congrés d’arqueologia
medieval i moderna a Catalunya. Vol I. Sabadell.
Vaquero, M. (2002). «Construir con cal. Una cuestión de
solidez». A: El mundo medieval. Vol. I.
Arxiu privat de Guillermo de Barnola «Inventari pres per
Don. Jaume de Espona y de Duran dels bens que foren de
Don Jaume de Espona y de Portella son Pare». Any 1794.
[Font Inèdita].
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FOSSA DE CAN MAÇANA
(EL BRUC, ANOIA)
Nom del jaciment: Fossa de Can Maçana.
Municipi: El Bruc.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 397088; Y: 4607964; altitud:
707 m.
Direcció: Ermengol Gassiot Ballbé, Joaquim Oltra
Puigdomènech i Camila Oliart Caravatti (Universitat
Autònoma de Barcelona)
Promotor: Universitat Autònoma de Barcelona.
Any intervenció: 2006.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada pel procés d’inventari de les
fosses comunes de la Guerra Civil Espanyola i del Franquisme.
En el cas de la Fossa de Can Maçana, la intervenció pretenia
recuperar les despulles de 9 persones procedents de Súria
que, un cop afusellades per membres de la Guàrdia Civil, van
ser abandonades a la cuneta de la carretera entre el Coll de
Guàrdia i Manresa, a un quilòmetre de Can Maçana (El Bruc),
durant el transcurs de la Guerra Civil Espanyola. Segons les
fonts, posteriorment els cadàvers van ser enterrats en una fossa
comuna per diverses persones dels voltants, dues de les quals
encara eren vives en el moment d’iniciar els treballs, així com
també una persona que va sobreviure a l’intent d’afusellament,
ja que només va ser ferit i va poder escapar-se.
Els testimonis orals situaven la fossa en un petit planell
ubicat al costat esquerre de la carretera que des del Coll
de La Guàrdia mena cap a Manresa, quasi un quilòmetre
després del trencall de Can Maçana.
Els resultats de la intervenció van ser negatius, ja que no es
va poder localitzar la fossa.
Bibliografia:
Gassiot, E.; Oltra, J.; Oliart, C. (2006). Memòria de
l’actuació a la fossa comuna del 1939 a Can Maçana. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
ANTIC HOSPITAL DE CALAF
(CALAF, ANOIA)
Nom del jaciment: Antic Hospital de Calaf.
Municipi: Calaf.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 376.174,00; Y: 4.621.457,00;
altitud: 690 m.
Direcció: ARQUEOANOIA, S.L.
Promotor: Ajuntament de Calaf.
Any intervenció: 2005.
Descripció2:
La intervenció a l’Antic Hospital de Calaf ha estat motivada
1 Informació extreta de: Gómez, M. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
2 Informació extreta de: Serra, J. (1999). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit]. (revisió d’IPAC, 2007)
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per la necessitat de planificar la rehabilitació del conjunt. Els
treballs han consistit en la realització d’un estudi destinat a
conèixer la història de l’edifici.
L’hospital, adossat a la muralla perimetral de la població, està
format per un conjunt de tres construccions diferenciades: la
torre, l’església i l’edifici central. L’edifici és originari del segle
XIV i ha estat en ús fins a l’actualitat.
Bibliografia:
ARQUEOANOIA. (2005). Memòria històrico-constructiva
dels edif icis de l’antic Hospital de Calaf. ARQUEOANOIA,
S.L. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
CONVENT DE LES LLAGUES DE SANT FRANCESC
(CALAF, ANOIA)
Nom del jaciment: Convent de les Llagues de Sant Francesc.
Municipi: Calaf.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 376828; Y: 4621148; altitud:
665 m.
Direcció: Rosa López Salud (Pròleg).
Promotor: Ajuntament de Calaf.
Any intervenció: 2006.
Descripció3:
El jaciment se situa als afores del nucli urbà de Calaf, separat
d’aquest per la via del tren, a l’antic raval de Sant Jaume,
actualment anomenat barri de l’Estació.
El Convent de les Llagues de Sant Francesc va ser construït
entre els anys 1715 i 1729. En el mateix emplaçament hi
havia hagut, des del segle XI, el priorat canonical de Sant
Jaume, depenent de Sant Vicenç de Cardona. L’any 1592,
quan el papa Climent VIII va secularitzar les canòniques
agustinianes a instàncies de Felip II, la de Calaf es va
convertir en col·legiata independent. Durant l’any 1639,
amb el trasllat de l’església parroquial al centre del poble,
el priorat va ser abandonat. El 1715 el solar va ser cedit pel
municipi als franciscans, els quals van derruir les antigues
construccions del priorat de Sant Jaume per bastir un nou
edifici barroc que es va passar a anomenar Convent de les
Llagues de Sant Francesc; les obres van acabar l’any 1729.
Després d’una curta vida com a convent, va ser exclaustrat
el 1822 i desamortitzat el 1835. De l’edifici es conserven
només els murs exteriors, amb una notable portalada barroca
classicista i el claustre d’un sol pis.
Per altra banda, en el camp situat immediatament a l’est del
convent s’han recollit materials arqueològics d’època romana
en superfície: ceràmica comuna, un possible pes de teler i
fragments de molí. Els indicis assenyalen que hi hagué algun
tipus d’establiment romà de cronologia altimperial en el lloc,
sense que es puguin fer més precisions. El terreny és pla i
apte per a activitats agropecuàries.
Vistos els antecedents, l’any 2006, amb motiu del procés de
redacció del Pla Director del Convent de Sant Francesc i
en el marc d’un camp de treball, es va realitzar una petita
3 Informació extreta de: Miret, M. (1996). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit]. (revisió de Jordina Sales, 2009).
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intervenció arqueològica consistent en l’obertura de dos
sondejos de 2 x 2 m, practicats al presbiteri i a la sagristia
de l’església conventual. Aquests sondeigs, que van permetre
corroborar que el substrat geològic estava a molts pocs
centímetres de profunditat, només van poder documentar
part del paviment de rajoles original de l’església edificada
entre 1715 i 1729.
Bibliografia:
Benet, A. (1992). «Sant Jaume de Calaf». Catalunya
Romànica. El Penedès, l’Anoia, vol. XIX. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, p. 339-340.
pladevall, a. (1988). L’antic priorat i després col·legiata de
Sant Jaume de Calaf. Evocació històrica. Calaf: Ajuntament de
Calaf i Caixa de Manresa.
Barrequer, c. (1906). Les cases de religiosos en Cataluña
durante el primer tercio del siglo XIX. Barcelona: F.J. Altés.
López, R. (2006). Memòria de la intervenció arqueològica
a l’església del convent de Sant Francesc de Calaf (L’Anoia).
Intervenció de l’any 2006. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

RONDA SUD DE CALAF
(CALAF, ANOIA)
Nom del jaciment: Ronda Sud de Calaf.
Municipi: Calaf.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 376809; Y: 4620487; altitud:
313 m. X: 378288; Y: 4621469; altitud: 313 m.
Direcció: Marc Piera Teixidó i Karin Harzbecher Spezzia
(ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L.)
Promotor: Incasòl.
Any intervenció: 2007.
Descripció:
El mes de març de 2007 l’empresa ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L. realitzà una prospecció arqueològica
superficial en els terrenys on es preveia construir una futura
via de circulació als voltants del nucli de Calaf. Els resultats
de la prospecció van dur a la descoberta de restes d’indústria
lítica de sílex corresponents a l’època prehistòrica recent (del
neolític al bronze) que indicaven la possible existència d’un
jaciment arqueològic desconegut proper a la zona.
Durant el mes d’agost de 2007 es realitzà una nova intervenció
arqueològica a la zona per tal de confirmar o descartar l’existència
del suposat jaciment. Per assolir aquest objectiu es van realitzar
20 rases de sondeig a la zona, però totes van aportar resultats
negatius pel que fa a la localització de restes arqueològiques que
permetessin confirmar l’existència del jaciment.
Bibliografia:
Harzbecher, K. (2007). Memòria de la intervenció
arqueològica a la Ronda Sud de Calaf, agost de 2007. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
Piera, M. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica
a la Ronda Sud de Calaf, març de 2007. Arxiu del Servei
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d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
[inèdit].

ESCORXADOR NOU / RONDA DEL CAPELLÓ, 19
(CAPELLADES, ANOIA)
Nom del jaciment: Escorxador Nou / Ronda del Capelló, 19.
Municipi: Capellades.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 390785; Y: 4598540; altitud:
313 m.
Direcció: Natàlia Salazar Ortíz (ArqueoCat, S.L.).
Promotor: Construccions Plàcid Rossell, S.L.
Any intervenció: 2005.
Descripció4:
La intervenció ha estat motivada pel projecte de construcció
d’un edifici plurifamiliar amb planta soterrani al solar situat
a la Ronda del Capelló, núm. 19 de Capellades.
Els terrenys afectats pel projecte se situen immediatament al
costat del solar (cruïlla entre el passeig del Capelló i el carrer
de Santa Anna), on l’any 1927 es va construir l’Escorxador
Nou de Capellades. En aquell moment, els moviments de
terres derivats de les obres van posar al descobert materials
ceràmics d’època ibèrica i un conjunt de pondera (segles V-I
aC), part dels quals van ser dipositats per Amador Romaní
al Museu Molí Paperer de Capellades. Segons s’ha pogut
observar en el museu, el conjunt de pondera conservats són
d’argiles bicolors ben cuites, amb una perforació i decorats a
base d’aspes i altres motius decoratius.
Davant la proximitat del solar objecte d’obres al jaciment de
l’Escorxador Nou es va considerar oportú dur a terme una
intervenció preventiva de control dels rebaixos i moviments
de terres derivats dels treballs de construcció del nou edifici.
La intervenció arqueològica ha consistit, en primer lloc, en el
seguiment del rebaix d’un primer nivell de terra hortícola que
a la banda oest del solar presentava una potència màxima de
0,40 m, i a la banda est un màxim de 1.30 m. D’altra banda,
s’obriren dues cales de 1.40 x 3.20 m i 2 m de profunditat a
l’indret més proper a l’Escorxador Nou.
Durant el rebaix de les terres hortícoles es recuperaren
diversos fragments de material constructiu, així com de
material ceràmic de diverses èpoques: vidrades monocromes
modernes i contemporànies, blava catalana del segle XVII,
grisa medieval, sigil·lada romana i comuna ibèrica. En tot el
rebaix no es va detectar, però, cap estructura arqueològica a
la que és poguessin associar els materials mobles localitzats.
Bibliografia:
Maluquer, J.; Huntingford, E.; Martín, R. (1982).
Catàleg provisional dels poblats de l’època ibèrica del Principat
de Catalunya. Barcelona: Universitat de Barcelona. [inèdit].
Salazar, N. (2005). Memòria de la intervenció arqueològica
realitzada al solar de la Ronda del Capelló, 19. 2005. Capellades,
Anoia. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]

4 Informació extreta de: Calvo, I. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
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SOLAR D’EN FAGES (PLAÇA VERDAGUER, 5)
(CAPELLADES, ANOIA)
Nom del jaciment: Solar d’en Fages (Plaça Verdaguer, 5).
Municipi: Capellades.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 390465; Y: 4598741; altitud:
318 m.
Direcció: Natàlia Salazar Ortíz (ArqueoCat, S.L.) (2007).
Rony José Castillo Gómez (TRÍADE Serveis Culturals,
S.L.) (2009).
Promotor: Ajuntament de Capellades.
Any intervenció: 2007 i 2009.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada pels moviments de terres
derivats de la construcció de la nova Biblioteca Municipal al
solar de la Plaça Verdaguer, núm. 5 de Capellades, conegut
com el Solar d’en Fages. Els treballs han estat desenvolupats
en dues fases en funció de les necessitats de l’obra.
Així doncs, en un primer moment, l’any 2007, l’inici dels
treballs de rebaix del terreny van posar al descobert la
presència de quatre inhumacions al sector sud i sud-oest de
la finca, així com part d’un mur bastit de pedra i morter de
calç. A falta de material arqueològic associat a les tombes que
pogués aportar una datació precisa de les estructures, a través
de la seva tipologia es va proposar una datació relativament
ample, compresa entre els segles V i XIV dC.
L’any 2009, i davant la necessitat de realitzar un nou rebaix a
l’altra part del solar, es va fer aconsellable efectuar una nova
intervenció de control dels moviments de terres. Els treballs,
van aportar resultats negatius en quant a la localització de
noves restes arqueològiques.
Bibliografia:
Castillo, R. J. (2009). Memòria de la intervenció arqueològica
al solar d’en Fages. Plaça Verdaguer, 5. (març 2009). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
Riba, J. (1986). Anoia, Història de les comarques Catalanes.
Vol. II, Manresa: Parcir Edicions Selectes. p. 215-253.
Riu, M. (1982). Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya.
Acta historica et archaeologica mediaevalia. Annex 1. Barcelona:
Departament d’Història Medieval de la Universitat de
Barcelona.
Salazar, N. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica
al solar d’en Fages, Capellades (maig-juny 2007). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
Sales, J. (1994). «Tombes i necròpolis isolades a la comarca
de l’Anoia». Acta historica et archaeologica mediaevalia. vol.
14-15. Barcelona: Departament d’Història Medieval de la
Universitat de Barcelona. p. 317-336.
Sales, J. (1999). «Món funerari de la Catalunya Central».
Del romà al Romànic: Història, Art i Cultura de la Tarraconense
mediterrània entre els segles IV i X. Barcelona: Enciclopèdia
Catalana. p. 289-290.
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ANTIC ESCORXADOR. CARRER SANTA ANNA, 21 RONDA DEL CAPELLÓ, 19.
(CAPELLADES, ANOIA)
Nom del jaciment: Antic Escorxador. Carrer Santa Anna, 21
- Ronda del Capelló, 19.
Municipi: Capellades.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 390800; Y: 4598530; altitud:
308,90 m.
Direcció: Rony José Castillo Gómez (TRÍADE Serveis
Culturals, S.C.P.).
Promotor: Plàcid Rossell S.L.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
La intervenció arqueològica ha estat motivada per la
construcció d’una rampa d’accés al pàrking del nou edifici
construït a la finca número 19 de la Ronda de Capelló i la
rasa de fonamentació del mur que havia de separar aquesta
finca de la ubicada al número 21 del Carrer Santa Anna.
En aquest solar veí va ser on l’any 1927 es van descobrir
diversos fragments ceràmics d’època ibèrica i romana
durant la construcció de l’Escorxador Nou. Fruit d’aquestes
troballes, el jaciment s’inclogué a l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya amb el nom d’Escorxador Nou
(fitxa número 18 del terme municipal de Capellades).
La inclusió de l’Escorxador Nou a l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic, juntament amb el fet de que les finques
es troben situades sobre la plataforma travertínica de
l’anomenada cinglera del Capelló, en el precipici de la qual
es troba el jaciment prehistòric en cova de l’Abric Romaní,
va fer aconsellable la realització d’un seguiment arqueològic
dels treballs de rebaix del terreny.
Malgrat les expectatives inicials, els resultats de la intervenció
van ser negatius des del punt de vista de la localització de
restes arqueològiques.
Bibliografia:
Castillo, R. J. (2009). Memòria de la intervenció arqueològica
al Solar de la Ronda del Capelló, 19. (Capellades, Anoia). Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
CAMÍ DE LA MASUCA S/N
(CARME, ANOIA)
Nom del jaciment: Camí de la Masuca, s/n.
Municipi: Carme.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 386116,8; Y: 4599125,0;
altitud: 319 m.
Direcció: Rony José Castillo Gómez.
Promotor: Ajuntament de Carme.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
Un enfonsament del terreny a l’anomenat camí de la Masuca
va deixar al descobert una estructura negativa revestida
de morter i parcialment reblerta de sediment. Davant la
incertesa sobre la seva antiguitat i funcionalitat, així com
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el coneixement de l’existència d’altres estructures similars
a l’entorn, des del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya s’impulsà la realització d’una
intervenció arqueològica a l’indret. Aquesta va consistir en
la excavació, consolidació i rebliment de l’estructura per tal
d’assegurar-ne la seva salvaguarda.
Els treballs van permetre documentar un dipòsit de planta
circular. Segons fonts orals de l’indret i els mateixos
treballadors dels camps adjacents, es tractaria d’un dipòsit
d’època contemporània i recent, la funcionalitat del qual
seria la d’emmagatzemar aigua per tal de portar a terme la
sulfatació dels camps de conreu de la zona, en els quals anys
enrere hi havia vinyes.
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Natàlia Salazar Ortíz, de l’empresa ArqueoCat S.L. En el
marc d’aquella intervenció es va posar en evidència que la
capa d’arrebossat de la sala del castell, on hi ha incisos uns
gravats medievals, havia sofert desperfectes.
Davant d’aquesta constatació, l’any 2005, sota la direcció
tècnica de l’arqueòloga Natàlia Salazar Ortíz i de la
restauradora Marta Garcia, s’efectuà la consolidació de
la capa d’arrebossat, la documentació dels paraments,
l’excavació dels nivells arqueològics de la sala dels grafits i la
neteja i excavació dels nivells superficials d’un altre àmbit del
castell, que algun autor identificava com l’església del castell
dedicada a Sant Vicenç.
L’any 2007, sota la direcció tècnica de la restauradora Sílvia
Llobet i Font (ÀBAC), es produí una nova intervenció
arqueològica consistent en la fixació de les llacunes existents
a l’arrebossat i la reposició d’alguns fragments. També es
realitzaren bisellats amb morter, una nova neteja general i
l’aplicació de productes consolidants.
Bibliografia:
Fernández, J.; Sanahuja, J.; Torres, S. (2004). «Les
torres albarranes dels complexos castrals de Castellfollit
de Riubregós i Castelló de Farfanya: exemple de defensa
exterior de castells baixmedievals». Actes del Congrés Els
Castells Medievals a la Mediterrània nord-occidental. Arbúcies:
Museu Etnològic del Montseny. p. 439-450.
CAN PARERA
(CASTELLOLÍ, ANOIA)

Vista final de l’estructura excavada des de la vessant SE.

Bibliografia:
Castillo, R. J. (2009). Memòria de la intervenció arqueològica
al Camí de la Masuca (Carme, Anoia). Intervenció de 2009.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
CASTELL DE SANT ESTEVE
(CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, ANOIA)
Nom del jaciment: Castell de Sant Esteve.
Municipi: Castellfollit de Riubregós.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 370028,6; Y: 4626193,7;
altitud: 554 m.
Direcció: Natàlia Salazar Ortíz (arqueòloga) (ArqueoCat
S.L.), Marta Garcia Ingles i Sílvia Llobet i Font
(restauradores) (ÀBAC).
Promotor: Ajuntament de Castellfollit de Riubregós.
Any intervenció: 2004, 2005 i 2007.
Descripció1:
L’any 2004 s’efectuà una primera intervenció de neteja i
desbrossament de tot el recinte interior i exterior del castell
de Sant Esteve, sota la direcció tècnica de l’arqueòloga
1 Informació extreta de: Enrich, J. (1985). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit]. (revisió de M. Coberó i J. Serra,1991; i
d’IPAC, 2005 i 2007).

Nom del jaciment: Can Parera.
Municipi: Castellolí.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 390062; Y: 4605272; altitud:
351 m.
Direcció: Esteve Nadal Roma i Marc Bosch de Dòria
(ACTIUM, S.L.).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2006-2007.
Descripció2:
L’any 2006, durant les obres de construcció del Polígon
Industrial de Can Parera, es posaren al descobert les restes
d’un assentament d’època ibèrica. El solar on es realitzà
la troballa es troba a l’extrem sud del terme municipal de
Castellolí, a uns 300 m de la masia de Can Parera.
Els treballs arqueològics en aquest punt es van dur a terme
en dues fases; la primera va consistir en la neteja del solar per
mitjans mecànics sota control arqueològic visual. D’aquesta
manera es van localitzar fins a 25 estructures semicirculars en
què s’apreciava una gran quantitat de material ceràmic i una
estructura rectangular formada per tres murs. La segona fase
va consistir en l’excavació en extensió de tota la superfície
afectada per les restes arqueològiques.
La intervenció ha permès documentar la presència d’un petit
assentament ibèric (segles III - II aC), en força mal estat
de conservació, degut als treballs agrícoles realitzats en els
camps al llarg dels temps. Tot i així, s’han pogut establir un
mínim de dues fases d’ocupació de la zona en època ibèrica:
2 Informació extreta de: Calvo, I. (2006). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
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Fase I: es caracteritza per la presència d’un retall rectangular
de grans dimensions farcit de pedres i material ceràmic de
funcionalitat desconeguda. Aquest s’ubica al costat nord-oest
de l’àmbit delimitat pels tres murs. D’aquesta primera fase no
ha estat possible localitzar cap tipus d’estructura d’habitació.
Fase II: D’aquesta fase s’ha localitzat un edifici (àmbit 1),
del qual s’han conservat tres murs a nivell de fonamentació
A banda de les dues fases esmentades, i degut a la manca
d’estrats que permetin establir una relació entre les
diverses estructures negatives localitzades, la direcció de la
intervenció estableix un altre grup d’estructures de cronologia
indeterminada. D’aquest tercer grup s’han documentat un
total de 15 sitges de diverses mides (cap d’elles conserva la
boca original, ja que estan parcialment escapçades i algunes
greument seccionades), un retall de planta ovalada i nou
fosses de planta circular i poca fondària que podrien haver
estat destinades a la col·locació de grans contenidors com
podien ser dolium.
Malgrat els dubtes que genera la impossibilitat d’establir
relacions estratigràfiques clares, sí que es pot afirmar que
l’àmbit 1, la zona d’hàbitat, queda situat en el vessant est del
jaciment, mentre que la zona d’emmagatzematge quedaria
ubicada en el costat nord i oest.
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Correctores del Centre de tecnificació per a esports a motor
de Castellolí.
Municipi: Castellolí.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 390937.0; Y: 4605344.1;
altitud: 333 m.
Direcció: Francesc Busquets Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: MEDIS SLP.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Projecte de Mesures Correctores del Centre de tecnificació
per a esports a motor de Castellolí, es va encarregar a
l’empresa ATICS, S.L. la redacció de la part d’aquest estudi
dedicat a l’impacte sobre el Patrimoni Cultural (Patrimoni
Arqueològic i Patrimoni Arquitectònic) i es va realitzar
una intervenció preventiva consistent en una prospecció
arqueològica superficial a tota la zona afectada, entre els dies
10 i 14 de juny de 2009.
La recerca en els inventaris del patrimoni van permetre
constatar que cap jaciment arqueològic ni element del
patrimoni arquitectònic catalogats es veia afectat pel projecte.
Durant la prospecció es va identificar una edificació rellevant
no catalogada que era una barraca de vinya, però no es veia
afectada per la construcció de les instal·lacions del Parcmotor
de Castellolí.
Com a mesura correctora d’abast general es va proposar
la realització d’un control arqueològic dels rebaixos que es
realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament del
projecte.

Vista general de la zona d’emmagatzematge (Font: Nadal i Bosch,
2007)

Bibliografia:
Nadal, E.; Bosch, M. (2007). Memòria de la intervenció
arqueològica a Can Parera. 2006-2007. Arxiu del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
[inèdit]
ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. PROJECTE
DE MESURES CORRECTORES DEL CENTRE DE
TECNIFICACIÓ PER A ESPORTS A MOTOR DE
CASTELLOLÍ
(CASTELLOLÍ, ANOIA)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Projecte de Mesures
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Plànol de situació de la zona prospectada.

Bibliografia:
Busquets, F. (2009). Memòria de l’Estudi del Patrimoni
Cultural: arqueològic i arquitectònic. Projecte de Mesures
Correctores del Centre de tecnif icació per a esports a motor de
Castellolí. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

CARRER SANTA MARIA, 1-3 I CARRER BORN, 4
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(IGUALADA, ANOIA)
Nom del jaciment: Carrer Santa Maria, 1-3 i Carrer del
Born, 4.
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 384877,1; Y: 4604127,9;
altitud: 315 m.
Direcció: Esteve Nadal Roma (ACTIUM, S.L.).
Promotor: Ajuntament d’Igualada.
Any intervenció: 2006.
Descripció1:
El solar situat en el carrer de Santa Maria, núm. 1-3 i carrer
del Born, núm. 4 es troba al bell mig del centre històric
d’Igualada, al costat de l’església de Santa Maria i de la Plaça
del Bruc, en el que antigament havia estat la Sagrera de la
Basílica de Santa Maria, una basílica documentada des del
segle XI.
El gener de 2006, amb motiu del projecte de reforma de
l’Ajuntament d’Igualada, es va realitzar una intervenció
arqueològica en aquest solar.
La intervenció va permetre documentar l’existència d’una
sitja i un seguit de restes òssies desplaçades del seu lloc
d’origen.
Concretament, durant la retirada del mur perimetral dels
soterranis es va documentar la presència de nombroses restes
òssies en el farciment de la rasa de construcció d’aquest
mur, en la zona més propera a la façana de la Basílica de
Santa Maria. Aquestes restes no es trobaven in situ, sinó
que estaven fora de context i havien passat a formar part del
farciment de la rasa de construcció dels edificis enderrocats.
Les restes òssies recuperades (144 fragments) es corresponen
a un mínim de 6 individus, es troben molt fragmentades i
són de difícil identificació. La major part de les restes òssies
es corresponen a fragments de fèmurs, tíbies, húmers i cúbits.
Els treballs van permetre també documentar l’existència
d’una sitja seccionada per la construcció del mur perimetral
dels soterranis. La sitja, de petites dimensions (82 cm
d’alçada i un diàmetre màxim de 124 cm), estava farcida de
pedres petites, restes de morter de calç i restes ceràmiques
(7 fragments de tegulae, 4 fragments d’una olla de cocció
reduïda, 1 fragment de plat de cocció reduïda i 1 fragment
d’una gerra de cocció oxidant). El farciment de la sitja
sembla situar-se cronològicament entre finals del segle V dC
i principis del segle VI dC, en un context més tardoromà que
no pas altmedieval.
Cal destacar, també, que la retirada de les parets dels
soterranis va permetre observar l’existència d’un hipogeu
amb les parets i el sostre revestits de pedres irregulars de
mitjanes dimensions unides amb morter de calç blanc.
Aquesta estructura es va localitzar a la cantonada del solar
que es troba a tocar del carrer de Santa Maria i la plaça del
Bruc. La funcionalitat d’aquesta estructura és desconeguda,
ja que es trobava totalment farcida de graves i tapiada per
una paret de totxanes lligades amb ciment.
Els treballs arqueològics realitzats permeten extreure les
següents hipòtesis:
Per una banda, la construcció dels edificis enderrocats va
1 Informació extreta de: Gómez, M. (2006). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
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malmetre enormement la zona de necròpolis que es trobava a
la plaça del Bruc. La troballa de nombroses restes òssies en la
rasa de construcció d’aquests edificis permet concloure que
una vegada destruïdes les sepultures es van recollir els ossos
més grans i es van situar a la zona més propera a l’església.
La manca d’ossos de petites dimensions i l’evidència de que
els localitzats no presenten cap tipus de connexió física
corrobora aquesta hipòtesi.
D’altra banda, la localització de la sitja, que es situa entre
finals del segle V i inicis del segle VI dC, es sumaria als
indicis ja coneguts per les diverses actuacions arqueològiques
realitzades anteriorment, els quals plantegen la possible
existència d’un establiment romà o d’un petit vicus amb
la seva corresponent necròpolis, anterior a la fundació de
l’església de Santa Maria.

Secció de la sitja i l’hipogeu, en el que s’aprecia el rebliment de
graves del seu interior (Font: E. Nadal).

Bibliografia:
Nadal, E. (2006). Memòria del control d’obra i excavació
al C/ Santa Maria 1-3, C/ Born 4 (gener 2006). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya [inèdit].
CAN ROCA DE LA PEDRISSA (CARRETERA DE
MANRESA, CANTONADA AMB CARRER SENSE
NOM)
(IGUALADA, ANOIA)
Nom del jaciment: Can Roca de La Pedrissa (Carretera de
Manresa, cantonada amb Carrer Sense Nom).
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 386165; Y: 4606167; altitud:
346 m.
Direcció: Natàlia Salazar Ortíz (ArqueoCat, S.L.)
Promotor: MERITEM, SA.
Any intervenció: 2006.
Descripció2:
La intervenció arqueològica ha estat motivada pel projecte
d’urbanització del solar de Can Roca de La Pedrissa, ubicada
2 Informació extreta de: Coberó, M.; Serra, J. (1991). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya [inèdit] (revisió d’Irene Calvo,
2006).
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a la Carretera de Manresa, cantonada amb el carrer sense
nom d’Igualada.
Anys enrere, en el marc de les obres de construcció de la
variant de l’autovia d’Igualada a Martorell, s’havia localitzat
en el punt proper anomenat Can Roca de la Pedrissa un
conjunt de quatre sitges de cronologia ibèrica i romana
(segles I aC – II dC).
Donada la proximitat de l’àrea on estava projectada l’actuació
urbanística, en el mes de maig de 2006 es va dur a terme una
intervenció de control arqueològic de la retirada de la capa
de terra superficial en una àrea quadrangular d’uns 20 m de
costat.
Els treballs, dirigits per l’arqueòloga Natàlia Salazar Ortíz,
de l’empresa ArqueoCat, S.L., van aportar resultats negatius
pel que fa a la localització de restes d’interès arqueològic.
Bibliografia:
Serra, J. (1991). «Al Polígon Industrial d’Igualada.
Excavacions d’urgència». La Veu de l’Anoia, 441.
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. (1990).
«Excavació d’unes sitges romanes al polígon industrial
d’Igualada». La Veu de l’Anoia, 409.
Salazar, N. (2006). Memòria de la intervenció arqueològica
a Can Roca de la Pedrissa, Igualada. Any 2006. Arxiu del
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Serra, J. (1990). «Excavacions arqueològiques a Can Roca
de la Pedrissa». Òdena, 21.
Serra, J. (1991). «Excavacions arqueològiques d’urgència al
polígon industrial d’Igualada». Igualada. Periòdic de l’Anoia, 36-37.

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA / PLAÇA DEL BRUC
(IGUALADA, ANOIA)
Nom del jaciment: Església de Santa Maria / Plaça del Bruc.
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 384909; Y: 4604133; altitud:
315 m.
Direcció: Natàlia Salazar Ortiz (AqueoCat, S.L.)
Promotor: Parròquia de Santa Maria.
Any intervenció: 2006.
Descripció1:
La Basílica de Santa Maria consta d’una sola nau de sis trams
i absis, amb cor als peus i capelles laterals obertes en un arc
circular de diverses motllures d’influència clàssica. Els espais
de murs entre les capelles estan decorats amb pilastres que
s’aixequen fins l’arrencament de la volta. L’àbsida és de planta
rectangular i s’uneix al temple per l’arc triomfal de traç circular.
L’acte de consagració de l’església està documentat l’any
1053, però hi ha diversos elements que fan pensar en un
establiment més antic, com ara la presència, entre els carreus,
de fragments de tegula i ímbrex que podrien correspondre
a un moment d’època romana baix imperial. La hipòtesi
1 Informació extreta de: Coberó, M.; Serra, J. (1991). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. (revisió de 2007).
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és que podria haver-hi hagut un edifici d’una sola nau, de
cronologia no precisada però que podria ser d’entre el segle
VII i XI.
A la zona immediata a la capella s’ha trobat una tomba feta de
còdols de grans dimensions lligats amb morter, amb orientació
est-oest. L’esquelet correspon a una dona d’1’53 metres
d’alçada. A efectes arqueològics, les transformacions més
importants que ha sofert són la construcció d’uns sepulcres
a mitjans del segle XVII, que van trencar els fonaments, i les
obres de 1865 que reformaren el paviment i construïren les
voltes en els sepulcres que fan de contrafort de l’enllosat, al
mateix temps que es van omplir de runa tots aquests dipòsits.
El desembre del 2006, degut a una actuació arqueològica
subsidiària de les obres de reforma per instal·lar un ascensor
a la sagristia de la basílica de Santa Maria d’Igualada, es
van trobar unes restes medievals i modernes que es veien
directament afectades per la construcció de dit ascensor. Un
cop documentades es procedí a la seva eliminació.
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(Igualada, Anoia)». Estrat, 4. p. 87-106.
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Salazar, N. (2006). Memòria del seguiment arqueològic de la
construcció d’una caixa d’ascensor a la sagristia de la Basílica de
Santa Maria d’Igualada, 2006. Arxiu del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Torras, J. M. (1992). «La Vila d’Igualada». Catalunya
Romànica, vol. XIX: El Penedès, L’Anoia. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana. p. 417-420.
Vella, J.; Enrich, J.; Enrich, J. (1991). «Prospecció
arqueològica a la Plaça del Bruc d’Igualada». Estrat, 4. p. 107110.

PASSEIG DE LES CABRES, 30
(IGUALADA, ANOIA)
Nom del jaciment: Passeig de les Cabres, 30.
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 384870,2; Y: 4604025,3;
altitud: 310 m.
Direcció: Alejandra Guerra Terra (ARKE, S.C.P.).
Promotor: BORISVIAN 2004, S.L.
Any intervenció: 2007.
Descripció2:
La ciutat d’Igualada estigué protegida durant l’època
2 Informació extreta de: Ortega, D. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
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medieval i moderna per una muralla defensiva, la primera
construcció de la qual sembla que s’hauria de datar al segle
XIII.
El clos original, del qual no resten vestigis visibles, va
ser objecte d’ampliacions i reformes successives. La més
important de totes data del segle XIV (1367), quan fou
bastida una nova muralla que, malgrat que s’estenia vers
ponent de la vila, de fet, en protegia una àrea més reduïda.
L’any 1390 consta documentalment que s’enderrocaren
algunes cases extramurs de la ciutat per ordre del rei Martí,
amb l’objectiu de millorar el dispositiu defensiu de la ciutat.
En etapes posteriors el traçat de la muralla fou ampliat per a
incloure el raval de Soldevila dins el perímetre del clos murallat,
protecció de la qual no va gaudir mai el raval de Capdevila, que
va ser destruït en el decurs de la guerra amb el rei Joan II.
El traçat de la muralla es va mantenir amb poques
modificacions fins ben entrat el segle XVIII, època a partir
de la qual s’hi adossaren nombrosos habitatges, comportant
la pèrdua definitiva del seu ús original.
Actualment es conserven dos dels set portals de la muralla original
del segle XIV (els portats d’en Viver i de la Font Major) i es pot
resseguir part del perímetre a la zona del passeig de la Cabres.
En aquest sector, l’any 2007 es va realitzar una actuació
arqueològica en una parcel·la edificada (passeig de les
Cabres, número 30), que va consistir en el seguiment dels
treballs d’enderroc dels edificis que s’adossaven a la muralla.
Aquests treballs varen permetre documentar un tram d’
aproximadament 16 m de longitud i 6 m d’alçada, i fer-ne un
acurat estudi de paraments. El mur, que conservava àmplies
porcions del parament original de la muralla medieval
del segle XIV, presentava diverses obertures i refaccions
parcials relacionades amb la construcció dels edificis que
s’hi recolzaven. Aquestes refaccions eren fetes amb materials
diversos com maons, guix o pedres.
Bibliografia:
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PLAÇA DEL BRUC
(IGUALADA, ANOIA)
Nom del jaciment: Plaça del Bruc.
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 384888,5; Y: 4604128,6;
altitud: 315 m.
Direcció: Marc Bosch de Dòria (ACTIUM, S.L.).
Promotor: Ajuntament d’Igualada.
Any intervenció: 2007.
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Descripció3:
La plaça del Bruc es troba al nucli històric d’Igualada, dins
del recinte emmurallat de la vila medieval, en un espai que
resta limitat entre la basílica de Santa Maria, l’actual edifici
de l’Ajuntament i els carrers del Born i de Santa Maria.
En aquest espai s’han realitzat nombroses intervencions
arqueològiques, els anys 1981, 1988, 1989, 1993 (a la plaça Pius
XII) i 2006 (construcció d’un edifici annex a l’Ajuntament) que
han permès aprofundir en el coneixement històric i arqueològic
de l’entorn immediat de la basílica de Santa Maria.
En les intervencions efectuades als anys ‘80 del segle passat es
pogueren documentar els fonaments de la primitiva església
de Santa Maria i diverses sepultures. Els treballs dels anys ’90
es centraren en l’excavació de l’antiga necròpolis medieval i
documentaren els precedents més remots del poblament a la
zona, que remuntarien a finals del segle V dC i principis del
segle VI dC.La darrera intervenció a la plaça, efectuada l’any
2006, va estar motivada pel projecte de nova pavimentació
i urbanització de la plaça, amb l’objectiu de minimitzar
l’eventual impacte patrimonial dels treballs.
La intervenció va permetre documentar quatre estructures de
planta rectangular que varen aparèixer adossades al mur de
l’església. Només dues de les estructures, bastides amb un mur
de pedra encofrat i cobertes amb volta de canó, presentaven
un bon estat de conservació. A l’interior es varen recuperar
gran nombre de restes òssies, especialment d’ossos llargs,
que permeten interpretar la seva funcionalitat com a osseres.
Des del punt de vista de la cronologia, sembla que caldria
relacionar les dites estructures amb la construcció de la façana
del temple, que data de començament del segle XVIII.
Totes les restes i elements localitzats, que no van ser
desmuntats, es conserven sota el paviment actual de la plaça.
Bibliografia:
Bosch, M. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica a
la Plaça del Bruc (Igualada, Anoia), Abril de 2007. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya [inèdit].
ARE “FÀTIMA NORD”
(IGUALADA, ANOIA)
Nom jaciment: Àrea Residencial Estratègica Fàtima Nord.
Municipi: Igualada.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 383534; Y: 4605430; altitud:
339m (extrem nord-oest).
X: 384202; Y: 4604904; altitud: 350m (extrem sud-est).
Direcció: Cristina Belmonte Santiesteban i Oriol Achón
Casas (ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2008-2009.
Descripció4:
L’Àrea Residencial Estratègica (ARE) és un programa de
3 Informació extreta de: Ortega, D. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
4 Informació extreta de: Achón, O. (2009). Memòria de la intervenció arqueològica a l’ARE Fàtima Nord. Igualada. Febrer 2009. Arxiu del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya [inèdit].
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l’Institut Català del Sòl destinat a la promoció econòmica.
La realització dels plans Directors Urbanístics de les
Àrees Residencials Estratègiques de Catalunya preveia
urbanitzar una gran àrea adjacent al nucli urbà d’Igualada,
que comportaria l’afectació d’una gran superfície de terreny,
de la qual no es disposava d’un coneixement efectiu del seu
subsòl. Per aquest motiu es va fer necessària la realització
d’una prospecció arqueològica superficial amb l’objectiu de
localitzar indicis arqueològics i patrimonials a la zona.
Aquesta primera prospecció, realitzada al maig de 2008 sota
la direcció tècnica de l’arqueòloga Cristina Belmonte, va
permetre constatar la proximitat del jaciment arqueològic
de Valldaura a la zona afectada per l’ARE, així com la
presència de dues construccions properes com el Pont Xic
de l’Aqüeducte de l’Espelt i una edificació de funcionalitat
desconeguda.
Fruit dels resultats aportats per la prospecció, el mes de febrer
de 2009, sota la direcció tècnica de l’arqueòleg Oriol Achón,
es va realitzar una nova intervenció. Aquesta va consistir en
la prospecció arqueològica mitjançant rases de sondeig a
dos solars situats entorn el jaciment de Valldaura, així com
l’execució els estudis històrics, arquitectònics i arqueològics
del Pont Xic i de la nova edificació localitzada.
La intervenció de prospecció entorn al jaciment de Valldaura
va oferir resultats negatius en quant a la localització de restes
arqueològiques. Pel que fa als resultats dels estudis de les
dues edificacions, es va arribar a les següents conclusions
(Achón, 2009):
- L’estudi històrico-arquitectònic del Pont Xic va evidenciar
que es tracta d’una edificació ben conservada i a nivell
arquitectònic és significativa, no només per la seva tècnica
constructiva (filades de pedres lligades amb argila i morter)
i els elements estructurals (una volta de canó) que presenta,
sinó també per formar part d’una construcció hidràulica de
gran envergadura (4 km) i per ser un element arquitectònic
representatiu d’una època històrica (de principis del segle
XIX).
Precisament l’estudi històric ha permès evidenciar que es
tracta d’una construcció cabdal de la història contemporània
de la ciutat d’Igualada, ja que va permetre el subministrament
d’aigües potables i també millorar-ne la qualitat. Així, les
Mines i l’aqüeducte de l’Espelt són unes construccions
hidràuliques iniciades l’any 1806, moment en que el Reial
i Superem Consell de Castella va aprovar el projecte de
l’obra, i va finalitzar entorn l’any 1821, encara que en anys
posteriors les obres van continuar, amb la construcció de
fonts dins la ciutat.
- L’estudi històrico-arquitectònic i arqueològic de l’edificació
situada al Torrent de Cal Magí de les Alzines o de Valldaura
va constar de tres fases:
1. Neteja de l’entorn i extracció de la capa vegetal fins a
localitzar les estructures mauraries.
2. Documentació gràfica i topogràfica de l’edifici.
3. Documentació històrica.
El conjunt dels treballs realitzats en aquest punt ha permès
determinar que es tracta d’una edificació destinada a la
fabricació de ciment. Va ser construïda a principis de la dècada
dels anys 20 del segle XX per la família Permanyer i va restar
en funcionament almenys fins l’any 1954. Posteriorment va
ser adquirida per l’empresa Ciments Molins, S.A. S’ubica en
aquest indret per dos motius molt clars: la presència d’una
pedrera de margues a 100 m de distància i la proximitat a un
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torrent, fet que possibilitava l’accés a l’aigua.
A l’interior de l’edifici s’han localitzat 4 forns de planta
circular, fet que coincideix amb allò reflectit en les fonts
documentals. Tot i presentar un estat de conservació
regular, l’edifici en si presenta un cert interès arquitectònictecnològic-arqueològic, ja que aporta informació sobre el
procés de fabricació del ciment a principis del segle XX.
Tot i no tractar-se de la primera fàbrica de ciment, sí que és
important a nivell històric, ja que molts altres testimonis del
seu entorn s’han destruït amb el pas del temps.

Figura 1: Vista del Pont Xic (Font: O. Achón).

Figura 2: Vista dels forns de ciment (Font: O. Achón).

Bibliografia:
AA.DD. (1982). Informe del conducte d’aigües de l’Espelt a
Igualada. Equip D.A.C.
AA.DD. (1986). Igualada Patrimoni Cultural 3, 2.
Ajuntament d’Igualada.
Achón, O. (2009). Memòria de la intervenció arqueològica a
l’ARE Fàtima Nord. Igualada. Febrer 2009. Arxiu del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya
[inèdit].
Martí, J. (1974). «L’Aqüeducte de l’Espelt». Miscel·lània
Aqualatensia/2. CECI. Igualada. p. 199-227. [inèdit].

actes / 						
Padró, J. (1736). La sagrada i prodigiosa Imagen del S. Christo
de la Villa de Igualada. Cervera. p.110.
Segura, J (1978). Història d’Igualada. Vol II. Ateneu Igualadí.
SERPAC. p. 316.

PLANTA DE SANEJAMENT DE SÒLS AL SECTOR
DE LA RIERA DE CLARIANA
( JORBA, ANOIA)
Nom del jaciment: Planta de Sanejament de sòls al Sector de
la Riera de Clariana.
Municipi: Jorba.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 374076,10; Y: 4604.667,92.
Direcció: Carmen Carbajo Cubero (TECNOAMBIENTE
S.L.).
Promotor: TECNOAMBIENTE S.L.
Any intervenció: 2009.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada per la presentació del
projecte de construcció de la Planta de Sanejament de Sòls
al terme municipal de Jorba. Els treballs de prospecció es
van dur a terme a l’antic abocador d’escombraries, gestionat
per les empreses Gestora de Runes de la Construcció S.A. i
Cisteró S.A. En tota la superfície prospectada no es pogué
documentar cap estructura ni material d’interès arqueològic,
possiblement degut a que part de l’espai estava arrasat per les
activitats anteriors.
Bibliografia:
Carbajo, C. (2009). Memoria del proyecto de actividad
arqueológica preventiva. Prospección arqueológica superf icial
terrestre para la ejecución del proyecto constructivo de la planta
de saneamiento de suelos en el municipio de Jorba, 2009. Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat
de Catalunya. [inèdit]
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Descripció2:
L’any 2004 l’Ajuntament de La Llacuna va informar al Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya
de la descoberta d’un dolmen dins el seu terme municipal.
Atès el seu mal estat de conservació, i un cop comprovada la
seva autenticitat, s’hi va realitzar una excavació d’urgència a
càrrec de l’arqueòleg Javier González Muñoz, de l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L.
Els treballs arqueològics no van aconseguir recuperar
cap resta que permetés obtenir informació addicional de
l’estructura, degut a que l’indret es trobava molt alterat a
causa dels aterrassaments agrícoles d’època moderna per
adequar el lloc per al correu vinícola. Tot i així, els treballs
van permetre comprovar que del sepulcre megalític se’n
conservaven només tres lloses: una llosa caiguda, una llosa
gran caiguda i trencada en dos trossos, i una tercera més
petita clavada al subsòl. No va ser possible localitzar cap
indici del túmul ni d’estructura antròpica al voltant de la
cambra sepulcral. Tampoc s’ha pogut precisar la tipologia del
sepulcre degut a la manca de lloses i a l’alteració de la posició
de les que resten a l’indret.
Tot i així, se sap que el Dolmen de Comallagosa és el vestigi
arquitectònic i arqueològic més antic del territori proper, la
cronologia relativa del qual es situa entre el calcolític i el
bronze inicial (IV i III mil·lenni aC).
Davant la rellevància de l’estructura, juntament amb l’interès
dels habitants de la població que hi van realitzar un gran
nombre de visites, des de l’Ajuntament de la Llacuna es va
proposar que el dolmen fos senyalitzat i restaurat. Per aquest
motiu es va encomanar a l’empresa ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L. elaborar un projecte de consolidació,
adequació i restauració de l’estructura, que es va dur a terme
l’any 2005 sota la direcció tècnica de l’arqueòleg Javier
González Muñóz.

DOLMEN DE COMALLAGOSA
(LA LLACUNA, ANOIA)
Nom del jaciment: Dolmen de Comallagosa.
Municipi: La Llacuna.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 379787; Y: 4594139; altitud:
580 m.
Direcció: Javier González Muñóz (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2004 i 2005.

1 Informació extreta de: Bernabeu, M. (2010). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
[inèdit].

Vista del dolmen de Comallagosa en procés de restauració.

Bibliografia:
Clop, X.; Faura, J. M. (2002). «El Sepulcre Megalític de les
Maioles (Rubió, Anoia). Ritual funerari i societat a l’altiplà
de Calaf (2000-1600 cal ANE)». Estrat, 7. Igualada: Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada.
2 Informació extreta de: Obradors, R. (2008). Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya [inèdit].
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González, J. (2004). Memòria de la intervenció arqueològica
al Dolmen de Comallagosa. Campanya 2003. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
González, J. (2005). Memòria de la intervenció de consolidació
i reconstrucció del Dolmen de Comallagosa, Campanya 2005.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Molist, M.; Clop, X. (2000). «La investigación sobre el
megalitismo en el noreste de la Península Ibérica: novedades
y perspectivas». Muitas antas, pouca gente?. Actas do I Colóquio
Internacional sobre megalitismo.

MASIA DE CAN PUJADES
(MASQUEFA, ANOIA)
Nom del jaciment: Masia de Can Pujades.
Municipi: Masquefa.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 398329; Y: 4597768; altitud:
317 m.
Direcció: Montserrat Díaz de Cerio Juan.
Promotor: INTERTRAUBE, S.L..
Any intervenció: 2005.
Descripció1:
La intervenció arqueològica a la Masia de Can Pujades
ha estat motivada per la presentació del projecte de
reconstrucció i reforma de la mateixa. El projecte incloïa
la restauració de l’edifici preexistent, amb una planta baixa
de 580 m², que es trobava ensorrat en el moment d’iniciar
la intervenció. El projecte va ser aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, la qual va requerir un
estudi arqueològic com a condició per a la seva execució.
Per fonts bibliogràfiques se sabia que en aquesta parcel·la
existia una masia amb diferents tipus d’edificacions: una
part de vivenda, un pou, una porta dovellada (amb un escut
tallat en la pedra clau que duia la data de 1158), cellers i
magatzems. Segons la documentació, l’any 1615 es fundà
una ermita en la part posterior de la casa, dedicada a la Mara
de Déu de les Neus, de la qual no quedaven restes visibles de
la seva existència, més enllà d’algun enrajolat que permetia
situar-la en el lateral posterior dret de la casa.
Degut al mal estat de conservació de la masia i la seva
proximitat al camí de Can Pujades, l’any 1995 es decidí el
seu enderroc.
El principal objectiu de la intervenció, duta a terme l’any
2005, era comprovar l’existència de restes arqueològiques en
el subsòl de l’àrea afectada per la nova construcció, així com
la localització de l’ermita esmentada en la bibliografia.
Els treballs van consistir en el desbrossament i neteja de
l’àrea en qüestió. Després de la realització d’una prospecció
superficial, es van obrir tres rases de sondeig en l’indret
susceptible d’aportar una major informació relativa a la
construcció o construccions preexistents.
Acabat el primer sondeig, i per indicació de l’arqueòleg
1 Informació extreta de: Calvo, I. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
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territorial, es procedí al buidat de la zona central, dins els
límits establerts pels murs localitzats en els sondejos.
L’estrat de farciment que aparegué era de cronologia
moderna, amb petits fragments informes de ceràmica vidrada
que aportaren poca informació cronològica. Destaquen
diversos elements associats a la funció de la casa preexistent
(la fabricació de vi), com per exemple cèrcols de portadores,
cèrcols de tonells o les rodes d’un carretó per transportar les
tines.
Cal destacar, també, la troballa d’una pica per a l’aigua
beneïda, de pedra calcaria i sense decoració, que cal associar
a l’existència de l’ermita.
La intervenció arqueològica, doncs, va permetre documentar
l’antiga Masia de Can Pujades i l’ermita fundada el 1615, de
la qual no quedaven restes visibles anteriorment.
De la masia s’ha descobert un mur exterior que permet
conèixer el perímetre que ocupava la vivenda; es tracta d’un
mur fet amb pedres irregulars de mida mitjana lligades
amb calç i terra. A l’interior de la vivenda tan sols es
documentaren dos murs. I pel que fa a l’ermita, es troba en
un estat de conservació precari. El mur localitzat forma un
recinte de planta poligonal que té un accés en la banda oest,
fet amb pedres mitjanes lligades amb calç i terra. El nivell de
farciment és format per terra compacta de color vermellós,
associat a un reompliment natural o antròpic d’anivellament.
Bibliografia:
Díaz M. (2005). Informe de la intervenció arqueològica a
la Masia de Can Pujades, Masquefa (maig 2005). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
Escudero, A. (1981). El terme municipal de Piera. Capellades:
Romanyà i Valls.

SEPULTURA A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT
PERE I LA SANTA CREU
(MASQUEFA, ANOIA)
Nom del jaciment: Sepultura a l’entorn de l’església de Sant
Pere i la Santa Creu.
Municipi: Masquefa.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 400601; Y: 4596197; altitud:
255 m.
Direcció: Arantzazu Egozcue Vilarasau (ARKE, S.L.)
Promotor: Àrea de Coneixement i Recerca (Generalitat de
Catalunya).
Any intervenció: 2005.
Descripció2:
La intervenció ha estat motivada per la descoberta de les
restes d’una possible sepultura medieval d’inhumació amb
caixa de lloses, que estava sofrint un procés d’erosió. Aquesta
es localitzava al cim d’un petit monticle ubicat a l’extrem de
ponent de l’esplanada situada a l’oest de l’església romànica
de Sant Pere i la Santa Creu, a un centenar de metres de
l’edifici.
2 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.
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En iniciar la intervenció era visible la part superior de dues
lloses verticals, situades cadascuna a un costat diferent de
la tomba, tot i que li mancaven les lloses de la coberta.
Inicialment semblava que aquesta seria una de les poques
tombes conservades de la necròpolis medieval que hi hauria
situada a l’entorn de l’església, ja que l’àrea hauria estat
rebaixada artificialment alguns metres, a la part més propera
a l’indret on es va localitzar la sepultura.
La intervenció arqueològica efectuada l’any 2005, sota
la direcció tècnica de l’arqueòloga Arantzazu Egozcue
Vilarasau, de l’empresa ARKE, S.L., va consistir en l’excavació
estratigràfica de les restes arqueològiques existents, la
seva documentació gràfica i topogràfica i la valoració de la
possibilitat de que hagués existit una necròpolis a la zona i
la seva possible relació amb l’església actualment conservada.
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció.
CAN BONASTRE DE SANTA MAGDALENA
(MASQUEFA, ANOIA)
Nom del jaciment: Can Bonastre de Santa Magdalena.
Municipi: Masquefa.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 399088; Y: 459614; altitud:
286 m.
Direcció: Noemí Nebot Pich (ArqueoCat, S.L.).
Promotor: Societat Immobiliària Inversions Familiars VS
96, SLU.
Any intervenció: 2005.
Descripció3:
La intervenció ha estat motivada per la construcció d’un
soterrani a la masia de Can Bonastre de Santa Magdalena de
Masquefa (Anoia), situada en un espai d’interès arqueològic.
Les primeres mencions del lloc de Can Bonastre de Santa
Magdalena les trobem a inicis del segle XI, amb la referència
de l’església de Santa Maria de Palau. Aquesta darrera,
coneguda també com a església de Santa Magdalena de
Palau, estava oberta al culte durant els segles XVI i XVII,
essent enrunada l’any 1728. A nivell arqueològic, les fonts
orals indiquen també l’existència de sitges ibèriques als
estables de la masia.
Els treballs arqueològics realitzats l’any 2005 han consistit
en el seguiment dels moviments subsidiaris de l’obra de
construcció de l’esmentat soterrani.
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció.
PLA URBANÍSTIC DE MASQUEFA
(MASQUEFA, ANOIA)
Nom del jaciment: Pla Urbanístic de Masquefa.
Municipi: Masquefa.
Comarca: Anoia.
3 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.
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Coordenades UTM i altitud: X: 401050,7; Y: 4595771,9;
altitud: 273 m.
Direcció: Jaume Díaz Ortells (ATICS, S.L.).
Promotor: Entorns, S.L., Enginyeria i Serveis.
Any intervenció: 2006.
Descripció4:
La intervenció ha estat motivada per la presentació del Pla
Urbanístic de Masquefa, que preveia la urbanització de la
zona de Can Maçana, al nord-oest del nucli urbà.
Davant la presentació del projecte es va sol·licitar a l’empresa
ATICS, S.L. la realització d’un estudi de l’impacte de
l’esmentat projecte sobre el Patrimoni Cultural (arqueològic
i arquitectònic).
Per la realització de l’estudi es va comptar amb la consulta dels
inventaris del patrimoni (arqueològic i arquitectònic) de la
Generalitat de Catalunya, per tal de localitzar possibles restes
catalogades que es poguessin veure afectades pel projecte, i es
va realitzar una prospecció superficial a tota la zona.
La consulta dels inventaris va constatar la inexistència
d’elements catalogats a la zona, mentre que la prospecció,
efectuada en una àrea aproximada de 45.000 m², va permetre
localitzar únicament dos fragments de sílex, i només un d’ells
presentava indicis clars de factura antròpica. El fet de no
trobar altres restes associades als dos fragments de sílex va
fer que aquests es consideressin troballes aïllades.

Vista general de l’àrea de prospecció A.P.2 des del nord.

Bibliografia:
Díaz, J. (2006). Memòria de la prospecció superf icial i estudi
de l’afectació sobre el patrimoni cultural. Informe Ambiental
del projecte Pla Urbanístic a Masquefa. 2006. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]

4 Informació extreta de: Díaz, J. (2006). Memòria de la prospecció superficial i estudi de l’afectació sobre el patrimoni cultural. Informe Ambiental
del projecte Pla Urbanístic a Masquefa. 2006. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia [inèdit].
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CAPELLA DEL ROSER
(MASQUEFA, ANOIA)
Nom del jaciment: Capella del Roser.
Municipi: Masquefa.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 400889,6; Y: 4595432,9;
altitud: 259 m.
Direcció: Jordi Morera Camprubí (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.)
Promotor: Ajuntament de Masquefa.
Any intervenció: 2006-2007.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada pel projecte de rehabilitació
de la Capella del Roser, ubicada dins el nucli urbà de
Masquefa, al carrer Major, núm. 88 del barri de “La Vila”.
L’edifici es troba afrontat amb l’edifici de l’Ajuntament al nord
i limitat en ambdós costats per edificacions de vivendes de
caire privat.
En motiu de realitzar una primera valoració sobre les
característiques, entitat, potencialitat i cronologia de les
restes conservades al subsòl, així com dels paraments i el
programa pictòric de la Capella del Roser, l’any 2007 es va
realitzar un estudi arqueològic.
La intervenció va permetre comprovar que la pavimentació
en quasi tota la capella és feta en terra cuita i reposa sobre
del terreny natural. S’han documentat petites estructures
agrícoles i d’hàbitat: una possible sitja, una canalització
d’aigua, un petit envà i una fossa d’enterrament. Totes elles
es trobaren desmuntades o derruïdes per tal d’anivellar el
terreny i facilitar així la pavimentació actual de la capella.
Segons els materials ceràmics recuperats, la capella
presentaria una cronologia inicial en el segle XVI i el seu ús
finalitzaria al segle XVIII (excloent una moneda del segle
XIX). La pavimentació actual seria del segle XVIII.
Bibliografia:
Morera, J. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica,
estudi històric, paraments i recerca pictòrica a la Capella del
Roser, 2007. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya [inèdit].
ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC.
DESENVOLUPAMENT DE LA ZONA DE SERVEI I
ACCESSOS PROPOSATS EN EL PLA DIRECTOR DE
L’AERÒDROM D’IGUALADA-ÒDENA
(ÒDENA, ANOIA)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Desenvolupament de la zona de
servei i accessos proposats en el Pla Director de l’Aeròdrom
d’Igualada-Òdena.
Municipi: Òdena.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 387913.4; Y: 4604657.3;
altitud: 325 m.
1 Informació extreta de: Gómez, M. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
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Direcció: Jaume Díaz Ortells (ATICS, S.L.).
Promotor: EGAM, S.L.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
Arran de la presentació del projecte de desenvolupament de la zona
de servei i accessos proposats en el Pla Director de l’Aeròdrom
d’Igualada-Òdena, es va encarregar a l’empresa ATICS S.L.
la redacció de la part d’aquest estudi dedicat a l’impacte sobre
el Patrimoni Cultural (Patrimoni Arqueològic i Patrimoni
Arquitectònic) i la realització d’una prospecció arqueològica
superficial a tota la zona afectada, executada entre els dies 3 i
4 de març de 2006. Els treballs van permetre constatar que cap
jaciment arqueològic ni element del patrimoni arquitectònic
catalogats es veia afectat pel citat projecte, si bé durant la
prospecció es va identificar una zona d’expectativa arqueològica a
l’est de l’aeròdrom, en una àrea que quedava afectada per les noves
construccions. Els materials recollits corresponen a un fragment
de ceràmica de terra sigil·lada d’època romana i el fragment d’un
plat de ceràmica blava catalana (s. XVII).
També es va identificar una edificació rellevant no catalogada
que es va anomenar Caseta al mig del camp.
Com a mesura correctora d’abast general es va proposar
la realització del control arqueològic dels rebaixos que es
realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament de la
zona de servei i accessos proposats.

Àrea afectada pel projecte de desenvolupament de la zona de servei i
accessos proposats en el Pla Director de l’Aeròdrom d’Òdena.

Bibliografia:
Díaz, J. (2006). Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de
desenvolupament de la zona de servei i accessos proposats en el
Pla Director de l’Aeròdrom d’Òdena, març 2006. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
ESGLÉSIA I RECTORIA DE SANT MIQUEL D’ORPÍ
(ORPÍ, ANOIA)
Nom del jaciment: Església i rectoria de Sant Miquel d’Orpí.
Municipi: Orpí.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 381229; Y: 4597580; altitud:
477 m.
Direcció: Elisa Segués Peña (ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals, S.L.).
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Promotor: Ajuntament d’Orpí i Associació d’Amics de la
Parròquia de Sant Miquel d’Orpí.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
L’església de Sant Miquel d’Orpí és esmentada per primera
vegada en la documentació l’any 1099 i la seva història està
estretament lligada a la del castell i senyoriu d’Orpí, i a l’obra
repobladora dels comtes de Barcelona a les valls de l’Anoia i
el Gaià a finals del segle X. L’església forma part d’un conjunt
arquitectònic més ampli, que és l’actual edifici de la rectoria,
adaptat a una orografia molt accidentada.
El mes de juliol de l’any 2006 es va dur a terme una
intervenció arqueològica, en forma de camp de treball per a
joves de 14 a 17 anys, dins el conjunt de l’església i la rectoria.
La intervenció va continuar els treballs iniciats durant la
intervenció arqueològica de l’any 2004.
La intervenció es va desenvolupar a la planta baixa de
la rectoria, situada a la banda meridional del temple, dins
l’emplaçament de l’antic cementiri, i a la cripta, un corredor
orientat de sud a nord i situat sota l’absis de l’església.
La planta baixa de la rectoria ha estat utilitzada successivament
com a celler, estables i magatzem. L’espai està subdividit en
àmbits d’accés i passadís (A i C), una estança petita amb
menjadora (B) i un àmbit de grans dimensions (D), contigu
a l’església, des d’on s’accedeix a la cripta.
La intervenció arqueològica a la planta baixa de la rectoria
va prosseguir allà on l’estratigrafia no havia estat exhaurida
l’any 2004 (àmbits B i D). A l’àmbit B es varen exhumar les
dues tombes delimitades l’any 2004. Es tractava de tombes
excavades a la roca, l’una rectangular i l’altra antropomorfa,
dels segles XI-XII. En una d’elles es varen exhumar les restes
d’una dona d’entre 30 i 35 anys.
A l’àmbit D es varen excavar nivells del segle XIX i
delimitar diverses estructures de cronologia i funcionalitat
indeterminada, anteriors a la construcció de l’actual rectoria.
Destaca una estructura esglaonada i coronada per carreus
de granit, adossada a la façana meridional de l’església, de
probable cronologia barroca.
La intervenció arqueològica a l’àmbit conegut com a cripta
confirma que aquest espai seria contemporani o anterior a la
construcció de l’església romànica, però el tipus de coberta
actual es correspondria amb una reforma de l’església,
probablement del segle XVII, que també hauria comportat
el tancament de l’espai pel nord. L’espai va ser amortitzat
entre els segles XVII i XVIII. Destaca la localització d’una
canalització excavada a la roca, anterior a la construcció dels
murs romànics.
A tall de conclusió, una nova intervenció arqueològica
podria aportar més dades sobre la construcció de l’estructura
en que fonamenta l’absis romànic de l’església, que podria
ser la fonamentació d’una primera capçalera quadrada, i la
funcionalitat del corredor conegut com a cripta.

Una de les tombes en procés d’excavació.

CASTELL DE PIERA, C/RAVAL, 8-16
(PIERA, ANOIA)
Nom del jaciment: Castell de Piera, C/Raval, 8-16.
Municipi: Piera.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 395067,7; Y: 4597053,5;
altitud: 257 m.
Direcció: Roger Benito Julià (TRÍADE, S.C.P.).
Promotor: Grup Puigverd Inversions, S.L.
Any intervenció: 2005.
Descripció2:
En el marc de les obres de construcció d’un edifici
d’habitatges a la confluència del C/ Salvador Claramunt i
el camí empedrat de pujada al castell de Piera, es posaren
al descobert tres murs fets de còdols. La inspecció ocular
dels mateixos va permetre constatar que el sediment associat
a aquests murs contenia diversos fragments de recipients
ceràmics d’època medieval (segle XIV ). Fet que portà a
considerar que es tractava d’un habitatge medieval situat al
peu del Castell de Piera, declarat BCIN.
Davant d’aquesta constatació, des del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya s’ordenà
l’execució d’una intervenció arqueològica preventiva de
neteja i excavació dels murs seccionats al talús, per tal de
documentar correctament les restes descobertes. L’empresa
que realitzava les obres, Grup Puigverd Inversions, S.L., va
encarregar a l’empresa TRÍADE, S.C.P. la realització de
l’excavació arqueològica preventiva i el control arqueològic
dels moviments de terres, una tasca executada per l’arqueòleg
Roger Benito Julià.
En aquest indret a nivell superficial no es localitzà cap resta
arqueològica. Segons es recull a l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya, sembla força improbable que
quedin restes del jaciment en aquest loc.

2 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
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VARIANT B-224, DEL PK 15+040 DE LA B-231
(INTERSECCIÓ AMB LA BV-2243) FINS EL PK 10+680
DE LA B-224. TRAM: PIERA
(PIERA, ANOIA)
Nom del jaciment: Variant B-224, del PK 15+040 de la B231
(intersecció amb la BV-2243) fins al PK 10+680 de la B224.
Tram: Piera.
Municipi: Piera.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 395139; Y: 4599146; altitud:
350 m.
Direcció: Jaume Díaz Ortells (ÀTICS, SL)
Promotor: GISA. S.A.
Any intervenció: 2009.
Descripció1:
Durant el mes de desembre de 2005 es va dur a terme
una prospecció arqueològica superficial a la zona afectada
pel projecte de construcció de la Variant de la carretera
B-224. Tram: Piera-Vallbona d’Anoia, sota la direcció
tècnica de Francesc Busquets i Costa (ÀTICS, S.L)2. Com
a mesures correctores proposades en l’informe de resultats
de la prospecció es plantejà pel mes de maig, realitzar
una intervenció arqueològica preventiva de control dels
moviments de terres al tram afectat per la construcció de la
nova variant, sota la direcció tècnica de Jaume Díaz Ortells.
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció de control
arqueològic dels moviments de terres.
PLANS D’ARAU II
(LA POBLA DE CLARAMUNT, ANOIA)
Nom del jaciment: Plans d’Arau II.
Municipi: La Pobla de Claramunt.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 388585; Y: 4603193; altitud:
336 m.
Direcció: Xavier Esteve i Gràcia (TRÍADE, S.C.P.).
Promotor: INCASÓL.
Any intervenció: 2007.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada pel projecte de Modif icació
puntual del Pla General d’Ordenació de La Pobla de Claramunt
a l’àmbit del sector industrial de la Riera de Castellolí. Els
treballs, consistents en la prospecció superficial de la zona
afectada, van obtenir resultats negatius pel que fa a la
localització de restes arqueològiques superficials.

/ actes

JACIMENTS A L’EST DE LA POBLA DE CLARAMUNT
(LA POBLA DE CLARAMUNT, ANOIA)
Nom del jaciment: Jaciments a l’est de la Pobla de Claramunt.
Municipi: La Pobla de Claramunt.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 389944; Y: 4604108; altitud:
418 m (extrem est).
X: 390539; Y: 4603944; altitud: 513 m (oest).
X: 390459; Y: 4603686; altitud: 518 m (nord).
Direcció: Marta Maragall Moreno (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Unió Papelera Espanyola, S.A.
Any intervenció: 2007.
Descripció3:
La intervenció ha estat motivada per la instal·lació d’un
dipòsit controlat de classe II per a residus embolcalls de
polietè de baixa densitat (PEBD) en una superfície total de
40.431m².
En la zona s’hi coneixia ja prèviament un jaciment
arqueològic, anomenat la Coveta de la Roca Caganera, ubicat
al nord de la Serra de Mollons. Es tracta d’un jaciment del
Neolític Antic evolucionat (4000 aC) amb restes d’ocupació
i un enterrament, a més a més, d’indicis d’una ocupació
posterior d’època altmedieval (s.IX-XI).
La intervenció efectuada l’any 2007 ha consistit en la
prospecció arqueològica sistemàtica de tota la zona afectada
pel projecte d’instal·lació del dipòsit, per tal de localitzar
l’existència de possibles restes arqueològiques.
Els treballs han permès documentar únicament la presència,
a la banda de ponent del turó de la Maça, d’una zona amb
feixes i marges de murs en pedra seca, i una barraca de vinya
de planta circular. La resta de l’àrea prospectada va aportar
resultats negatius a nivell arqueològic.
Bibliografia:
Maragall, M. (2007). Memòria de la prospecció superf icial al
Coll de Mollons. La Pobla de Claramunt, Anoia. Del 16 al 20 de
juliol de 2007. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
LA GUÀRDIA PILOSA
(PUJALT, ANOIA)
Nom del jaciment: La Guàrdia Pilosa.
Municipi: Pujalt.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 373070,1; Y: 4618551,1;
altitud: 750 m.
Direcció: Sònia Pascual García.
Promotor: Ajuntament de Pujalt.
Any intervenció: 2000 i 2007.
Descripció4:

1 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.
2 Trobareu més informació a la fitxa específica de la interenció.
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3 Informació extreta de: Maragall, M. (2007). Memòria de la prospecció
superficial al Coll de Mollons. Claramunt, Anoia. Del 16 al 20 de juliol de
2007. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya [inèdit].
4 Informació extreta de: Sales, J. (2000). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
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L’any 2000, uns rebaixos de terres fets amb màquina
excavadora en un petit turó havien destruït part d’una
necròpolis medieval fins aleshores inèdita. En el lloc es va
recollir una estela discoïdal sencera, amb la representació
d’una creu, un croat de plata i nombrosos fragments d’ossos
humans escampats. Al costat dret de la rampa d’accés al
monticle s’observaven més restes òssies seccionades, amb una
llosa de pedra al damunt.
Un cop vistos els antecedents, l’any 2007 es va procedir a
realitzar una intervenció arqueològica que va començar a
finals d’octubre i va durar dues setmanes. L’actuació es va
plantejar en base a tres punts principals:
a) Neteja de la zona on afloraven unes alineacions de blocs
de pedra, que va permetre documentar la majoria de les
estructures, sobretot murs, coberts per un nivell superficial.
b) Realització d’una sèrie de sondejos (6 en total). D’aquests,
dos van resultar positius, ja que des del punt de vista
arqueològic, van permetre constatar la presència de restes en
el subsòl, mentre que la resta van resultar negatius, ja que a
uns 30 cm de profunditat aflorava el terreny natural.
c) Excavació d’una tomba que havia quedat en superfície.
Part de l’individu no es conservava -crani i extremitats
inferiors-, i era visible el capçal de la tomba consistent en
un encaix format per tres pedres col·locades verticalment.
Es tractava d’un individu jove en decúbit supí i amb les
mans sobre el ventre. També es va documentar una segona
sepultura, gairebé destruïda pels moviments de terra de les
màquines.
S’ha de destacar que el nivell superficial és fruit de l’acció de
les màquines excavadores, i hi apareix una gran concentració
d’ossos humans, així com de blocs de pedra. També cal dir
que ha estat en aquest nivell on han aparegut un nombre
més gran de fragments ceràmics, així com 36 monedes que es
poden datar entre el segle XII i XVIII. També han aparegut
en aquest nivell altres objectes com una cullera, plaques de
bateig i projectils d’armes de foc.
En resum, es pot dir que es tracta de la planta d’un edifici,
possiblement una església. Segons la direcció de l’excavació,
es podria tractar de l’església de Santa Anna.
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de la qual, fora del nucli urbà, es troba el jaciment. L’aparició
d’enterraments en obrir una rasa prop d’uns enderrocs,
juntament amb l’aspecte insinuat per la planta de les restes,
va portar a una primera identificació del jaciment amb una
església. Davant d’això, l’ajuntament del municipi de Pujalt
es va posar en contacte amb l’empresa CatPatrimoni/Web
Cultura per tal d’avaluar i dur a terme una primera campanya
d’excavacions arqueològiques que permetés confirmar la
presència d’aquesta església i la seva evolució, campanya
realitzada entre els mesos de maig i juny de l’any 2007.
Els treballs, limitats a la delimitació exterior de l’edifici
i a l’excavació del seu interior, han permès documentar
l’existència d’una església amb diverses fases constructives
que abracen el període comprès entre els segles XI i XVIII
(Folch i Gibert, 2010; Folch i Gibert, en premsa):
Fase I (segle XI): primer edifici corresponent a una església
de nau única i absis semicircular, les restes estructurals de la
qual foren pràcticament arrasades durant la construcció de
l’església de la fase següent i a la que s’associen dues sitges
situades a la nau i un enterrament situat a l’exterior sud.
Cal relacionar aquesta primera església amb la que apareix
mencionada l’any 1040 en la consagració de Sant Vicenç de
Cardona (Ordeig, 1996, doc. 167).
Fase II (segle XII): enderrocat el primer edifici, es construí
un nou temple de característiques romàniques, amb capçalera
semicircular i nau única, amb porta en el mur meridional, al
que se li adossarà pel sud un campanar de planta quadrada.
Fase III (segle XIII-mitjans segle XVII): s’amplia l’espai del
presbiteri amb la construcció d’un enllosat, mentre que a la
nau es construeix un basament d’obra de planta quadrada i
una estructura negativa folrada amb murets que compliria
funcions de rebost o fresquera. S’enderroca el campanar
romànic per tal de deixar un àmbit que serà aprofitat com
a capella. Així mateix, vers un moment final d’aquesta fase
es pot situar l’obertura d’una nova capella en el mur nord de
la nau.

Bibliografia:
Pasqual, S. (2007). Informe de la intervenció a la Guàrdia Pilosa
(Pujalt). Campanya 2007. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
ESGLÉSIA VELLA DE SANT VICENÇ DE CONILL
(PUJALT, ANOIA)
Nom del jaciment: Església Vella de Sant Vicenç de Conill.
Municipi: Pujalt.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 372283; Y: 4620751; altitud:
695 m.
Direcció: Cristian Folch Iglesias i Jordi Gibert Rebull
(Catpatrimoni/Webcultura S.L).
Promotor: Ajuntament de Pujalt.
Any intervenció: 2007.
Descripció:
El poble de Conill ocupa l’extrem d’una petita serra, al peu

Vista de l’església des de l’oest un cop acabada l’excavació.

Fase IV (mitjans segle XVII-inicis segle XVIII): en un
moment que podem situar vers mitjans del segle XVII, tota

Generalitat de Catalunya [inèdit]. (revisió d’ICAP, any 2008).
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la nau queda reblerta amb un potent estrat que crea un nou
nivell de circulació. Per la seva banda, el presbiteri conserva
encara el mateix nivell de circulació i el mateix basament
d’altar.
Fase V (segle XVIII): ja entrat el segle XVIII, tant l’espai
de la nau com el del presbiteri seran colmatats i construïts
de nou, ara tots dos enllosats. S’afegeix un nou campanar
adossat al mur oest de la nau.
Fase VI (finals segle XVIII-època actual): abandonament i
enderroc de l’edifici.
Bibliografia:
Folch, C.; Gibert, J. (2007). Memòria de les excavacions
arqueològiques a l’església de Sant Vicenç del Conill. Conill
(Pujalt, Anoia). Campanya 2007. Arxiu del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
[inèdit]
Folch, C.; Gibert, J. (2010) «Estudi històric i arqueològic
de l’església vella de Sant Vicenç de Conill (Pujalt, Anoia)».
Urtx, 24, p. 149-173.
Folch, C.; Gibert, J. (2010) «La necròpolis de l’Alta Edat
Mitjana de Pertegàs (Calders, Bages) (segles VIII-IX)».
IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya,
Tarragona. [en premsa].
Ordeig, R. (1996). Les dotalies de les esglésies de Catalunya
(segles IX-XII), vol. II, 1ª part. Estudis Històrics, Vic.
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA SIERRA DE
RUBIÓ 2 (RUBIÓ, ANOIA)
Nom del jaciment: Subestación Eléctrica de la Sierra de
Rubió 2.
Municipi: Rubió.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 382790; Y: 4611953; altitud:
744 m.
(Auditores
Direcció: Antonio Castañeda Fernández
Medioambientales Natura S.L.).
Promotor: Acciona, S.A.
Any intervenció: 2006.
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ESTACIÓ ROMANA DEL PLA DE RUBIÓ
(RUBIÓ, ANOIA)
Nom del jaciment: Estació romana del Pla de Rubió.
Municipi: Rubió.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 379412; Y: 4609446; altitud:
460 m.
Direcció: David Prida Trujillo (ArqueoCat, S.L.).
Promotor: Ajuntament de Rubió.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
La intervenció s’ha realitzat per analitzar l’impacte
arqueològic del projecte d’urbanització de la zona i ha
consistit en la obertura de dinou rases dins les finques
afectades pel mateix.
Els jaciments més propers al Pla de Rubió estan situats al
marge esquerre de la riera de Rubió, indret especialment
favorable pel conreu, i on es localitzen indicis ben clars
d’ocupació durant el neolític mitjà-recent català (3.500
al 1.000 aC aproximadament). Es tracta de les restes
d’un possible fons de cabana per un cantó i d’una balma
d’enterrament per l’altre i són els vius testimonis que aquest
indret fou habitat en aquella etapa de la prehistòria. Els dos
jaciments es localitzen a uns 50 metres l’un del altre i cal
pensar que tenen relació.
Gràcies a les rases efectuades, durant la intervenció de l’any
2005 s’ha pogut documentar parcialment l’existència d’un
assentament de grans dimensions i complexitat d’època
romana, amb indicis de perduració fins al s. VI- VII dC.
D’especial interès, tant per la seva cronologia com per la seva
entitat, serien les estructures aparegudes en la zona a tocar
de l’església de Sant Macari, on es documenta clarament un
àmbit amortitzat per un potent enderroc de tegulae i imbrex
que presumiblement correspondria a la teulada d’aquest
àmbit. Aquesta amortització es produiria cap al s. VI-VII dC.

Descripció:
La actividad se corresponde con una prospección arqueológica
superficial en el área afectada por la construcción de
la Subestación Eléctrica de la “Serra de Rubió 2”. La
intervención ofreció resultados negativos.
Bibliografia:
Castañeda, A. (2006). Memoria f inal de control de
movimientos de tierras. Área afectada por la Subestación
Eléctrica de la Sierra de Rubió 2, en el TT.MM. de Rubió
(Província de Barcelona). Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

Vista de les restes exhumades.

Al voltant d’aquest àmbit es documenten diversos
murs, encara que d’una menor entitat i un pitjor estat de
conservació, que formarien part d’una fase constructiva
anterior, probablement correspondrien a una estructura
d’hàbitat de grans dimensions. També associades a aquests
murs i situades en tot el sector, es documenten diverses
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fosses i d’altres tipus d’estructures (negatius de dolium, una
estructura de combustió) que tenen associats materials
ceràmics d’època romana, tot i que dins d’un ampli espectre
que avarca des d’època imperial fins l’Antiguitat Tardana.
Per últim, cal relacionar les estructures documentades en
aquest sector amb el camp de sitges (amb 12 sitges) que
es localitza més al sud. Aquella zona funcionaria d’àrea
de magatzem agrícola de l’establiment humà que ocuparia
aquest sector.
Bibliografia:
Prida, D. (2005). Informe de la intervenció arqueològica
preventiva a l’Estació Romana del Pla de Rubió (9/2005).
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit].
INTERVENCIÓ ALS TERRENYS AFECTATS PER
LA CONSTRUCCIÓ DE LES CANALITZACIONS
DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA
TRANSFORMACIÓ EN REGADIU DE LA ZONA
REGABLE DEL TERME MUNICIPAL DE SANT
MARTÍ DE TOUS
(SANT MARTÍ DE TOUS, ANOIA)
Nom del jaciment: Intervenció als terrenys afectats per la
construcció de les canalitzacions del projecte constructiu
de la transformació en regadiu de la zona regable el terme
municipal de Sant Martí de Tous.
Municipi: Sant Martí de Tous.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: x; altitud: xm.
Direcció: Roser Pou Calvet.
Promotor: COVITECMA, S.A, lngenieros Consultores.
Any intervenció: 2008.
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ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. PROJECTE
D’AMPLIACIÓ DE LA PISTA DE VOL I OBRES
VIÀRIES DE L’AERÒDROM DE CALAFSALLAVINERA
(SANT PERE SALLAVINERA, ANOIA)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Projecte d’ampliació de la pista
de vol i obres vàries de l’aeròdrom de Calaf- Sallavinera.
Municipi: Sant Pere Sallavinera.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 380169; Y: 4622613; altitud:
740 m.
Direcció: Francesc Busquets i Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: EUROGEOTÈCNICA S.A.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Projecte d’Ampliació de la pista de vol i obres vàries de
l’aeròdrom de Calaf-Sallavinera, es va encarregar a ATICS
S.L. la redacció de la part d’aquest estudi dedicat a l’impacte
sobre el Patrimoni Cultural (Patrimoni Arqueològic i
Patrimoni Arquitectònic) i es va realitzar una intervenció
preventiva consistent en una prospecció arqueològica
superficial a tota la zona afectada, entre els dies 13 i 15 de
juliol de 2006.
Fruit d’aquesta intervenció no es va localitzar cap element
patrimonial. Com a mesura correctora d’abast general es va
proposar la realització d’un control arqueològic dels rebaixos
que es realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament
del projecte.

Descripció1:
La intervenció ha estat motivada per la redacció de l’Estudi
d’Impacte Ambiental del traçat de les canalitzacions del
projecte constrictiu Transformació en regadiu de la zona
regable del Terme Municipal de Sant Martí de Tous.
Els treballs han consistit en la prospecció superficial de
tota la superfície on es preveia la ubicació els trams de
canalitzacions.
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció.
Bibliografia:
Pou, R. (2008). Memòria de la intervenció als terrenys afectats
per la construcció de les canalitzacions del projecte constructiu de la
transformació en regadiu de la zona regable del Terme Municipal
de Sant Martí de Tous. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit].

Plànol de situació de l’àrea prospectada

Bibliografia:
Busquets, F. (2006). Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte
d’ampliació de la pista de vol de l’aeròdrom Calaf-Sallavinera,
juliol de 2006. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

1 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
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MOLINS DE CAN PLANELLS
(SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, ANOIA)
Nom del jaciment: Molins de Can Planells.
Municipi: Santa Margarida de Montbui.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 384.762,28; Y: 4.603.122,71;
altitud: 317 m.
Direcció: Roser Arcos López (ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals, SL)
Promotor: Benita Planell Farrés.
Any intervenció: 2008.
Descripció1:
La intervenció arqueològica ha estat motivada pel projecte
d’obres d’adequació dels dos molins de Can Planells com
a ecomuseu, la qual cosa en feia necessari el seu estudi
arqueològic i històric previ. Els dos molins, separats per una
seixantena de metres, es troben a la ribera nord del torrent de
la Garrigosa, afluent del riu Anoia.
La intervenció ha consistit en la recerca en les fonts
històriques per tal de conèixer l’evolució de les estructures
al llarg del temps. En paral·lel s’ha efectuat una intervenció
arqueològica al Molí de Baix, el qual presentava una major
acumulació de sediment aportat. Els treballs arqueològics
han consistit en la retirada amb mitjans mecànics de les capes
de terres superficials que recobrien part de les estructures del
molí i de la bassa, així com l’excavació manual de la planta
semisoterrània, on es localitzaren els elements motrius
hidràulics del molí.
Segons la documentació conservada, aquests dos molins
ja existien en la primera meitat del segle XVII, tot i que
probablement el seu origen fos anterior.
La intervenció ha permès constatar que els molins de Can
Planell van ser utilitzats per moldre cereal mitjançant l’aigua
captada des de la resclosa del torrent de la Garrigosa, la qual
era conduïda a través d’un rec fins als carcabans dels molins,
on hi havia el rodet amb pales connectat que transmetia el
moviment rotatiu a les moles. L’aigua arribava primer al
molí de Dalt i des d’allí es canalitzava fins al de Baix, per tal
d’aprofitar al màxim els recursos hídrics.
El molí de Dalt de Cal Planell presenta una morfologia típica
dels grans molins fariners, amb planta semisoterrània (amb
les rodes hidràuliques i desguàs), planta baixa (destinada a
moldre els cereals) i dues plantes superiors utilitzades com
habitatge.
El molí de Baix és de dimensions més reduïdes i compta amb
una planta inferior, utilitzada com a habitatge, i una altra
semisoterrània, destinada als treballs de mòlta. En l’espai
destinat a habitatge s’ha pogut localitzar la volta de coberta,
un forn de pa, una aigüera i uns armaris encastats a les parets.
Es va poder documentar també la bassa d’emmagatzematge
d’aigua i la sala de moles, en un molt bon estat de conservació.
En cap dels dos molins es van poder localitzar les moles,
segurament manllevades i reutilitzades en algun altre molí veí.
Bibliografia:
Arcos, R. (2008). Memòria de l’excavació al Molí de Baix de
Can Planells, Sta. Margarida de Montbui (abril 2008). Arxiu
1 Informació extreta de: Gómez, M. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
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del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya [inèdit].
TORRE DEL PI / MASIA DE CAL PLANELL
(SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, ANOIA)
Nom del jaciment: Torre del Pi / Masia de Cal Planell.
Municipi: Santa Margarida de Montbui.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 384436; Y: 4603335; altitud:
342 m.
Direcció: Dídac Pàmies Gual (ARKEÒLIK, S.C.P.).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
La prospecció arqueològica ha estat motivada per la realització
de l’ARE (Àrees Residencials Estratègiques), promoguda
per INCASÒL i que afecta al municipi de Santa Margarida
de Montbui, inclosa al nou Pla Director Urbanístic de les
Comarques Centrals, aprovat per la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya.
La presència humana al terme municipal de Santa Margarida
de Montbui es remunta al període paleolític i neolític com
demostren diverses troballes localitzades a la zona de La
Maiola i el Saió.
Les restes arqueològiques més properes a la zona objecte
d’estudi es localitzen al Camp de la Torre (actualment
ocupat per la Subestació elèctrica). Es tracta de les restes
d’un praefurnium i un hipocaust pertanyent al sistema de
calefacció d’una vil·la romana, que fou ocupada des d’època
ibèrica fins a època medieval, però el moment més important
es situa entre el segle II i III dC.
Les primeres notícies documentals de la zona que es coneixen
fan referència a una compra-venda realitzada l’any 936 en la
que apareix el nom de Montbui (Bolós i Hurtado, 2004, p.
35). Entre les acaballes del segle IX i el segle X, es fortificà
la serra occidental de la conca d’Òdena per tal d’impedir les
asseifes musulmanes, d’aquest moment trobem el castell de
Montbui situat al turó de La Tossa.
Ja al segle XIX, durant el transcurs de la primera guerra
carlina (1833-1839) es construí un fort carlista a la muntanya
del Pi, conegut com la Torre del Pi, de planta poligonal,
coronada amb troneres i equipada amb artilleria.
Per a la realització de l’estudi s’han dut a terme dues tasques
diferenciades. En primer lloc, s’han consultat els inventaris
tant arqueològic com arquitectònic de la Generalitat de
Catalunya i les Normes subsidiàries de planejament del
municipi, i en segon lloc, s’ha dut a terme una prospecció
visual al llarg de tota la superfície afectada pel projecte.
Els resultats obtinguts han estat la consideració de dues
zones d’expectativa arqueològica, una situada a la muntanya
del Pi, on s’hi ha localitzat el conjunt militar carlista presidit
per les restes de la Torre del Pi, l’edifici A (utilitzat com
a polvorí) i l’entramat de trinxeres; i la segona als camps
propers a la masia de Can Planell, la qual comprèn dos
molins fariners, un del segle XIV i un segon del segle XVII, i
on s’han documentat diversos fragments de ceràmica d’època
medieval2.
2 Trobareu més informació sobre els dos conjunts en fitxes específiques.
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Per aquests motius s’han proposat com a mesures correctores,
evitar l’afectació directe sobre aquests elements i la realització
de diversos sondeigs al llarg del perímetre superior de la
muntanya del Pi amb l’objectiu de delimitar el complex
militar de la Torre del Pi, així com el seguiment arqueològic
mentre es duguin a terme els moviments de terres a les
proximitats dels elements esmentats.

Fotografia antiga de la Torre del Pi i detall de l’accés a l’actualitat.

Bibliografia:
Pàmies, D. (2008). Memòria de la prospecció arqueològica
a l’ARE del Nou Sector Residencial de Santa Margarida de
Montbui. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya [inèdit].
ARE “NOU SECTOR RESIDENCIAL”
(SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, ANOIA)
Nom del jaciment: Àrea Residencial Estratègica del Nou
Sector Residencial.
Municipi: Santa Margarida de Montbui.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 384601; Y: 4603560; altitud:
350 m.
Direcció: Jordi Petit Gil (ARKEÒLIK, S.C.P.).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
La intervenció s’ha dut a terme al Turó del Pi, una zona
que quedava afectada per la planificació del Nou Sector
Residencial, inclòs als Plans Directors Urbanístics de les
Àrees Residencials Estratègiques de Catalunya promoguts
per INCASÒL. Els treballs realitzats, de caràcter preventiu,
han consistit en l’obertura d’una sèrie de rases i en la neteja
dels voltants de les estructures ja visibles. Posteriorment, a
més, s’han realitzat diversos sondejos per avaluar la potència
de les estructures i conèixer també si existeixen indicis de
més restes arqueològiques a l’entorn.
Després d’un buidatge exhaustiu de les fonts es va determinar que
aquesta zona va patir plenament els enfrontaments successoris
entre Isabel II i el pretendent Carles V. El moviment carlí
estava molt arrelat en aquestes terres i durant els enfrontaments
i ocupacions es van construir diversos fortins arreu de Catalunya
per controlar zones estratègiques. Durant el transcurs de la
Primera Guerra Carlina (1833-40) la comarca de L’Anoia no
va ser cap excepció. Els carlins de les rodalies d’Igualada van
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construir l’any 1838 un fortí defensiu a la muntanya del Pi, que
es va conèixer com la Torre del Pi. L’edifici, de planta poligonal,
s’aixecava uns 7-8 metres d’alçada i estava coronat amb unes
troneres i equipat, fins i tot, amb artilleria.
La construcció de dita torre va costar 56.213 rals de billó i als
seus voltants es van excavar unes xarxes de trinxeres per protegir
tota la zona i que encara avui són parcialment visibles.
En aquell mateix període es va construir l’Edifici B, situat al
sud del turó (del que encara es conserven unes restes) però
del qual no es té malauradament cap referència documental
que ens pugui indicar res sobre la seva funció. Durant la
Segona Guerra Carlina (1846-49), el febrer de 1848, un
cap dels carlins (Castells) amb 400 homes van aconseguir
prendre la ciutat d’Igualada i van utilitzar les instal·lacions
del Turó del Pi per mantenir l’ordre a la zona. Després
d’aquesta segona carlinada el govern va decidir accelerar la
instal·lació d’una xarxa de comunicacions òptiques davant de
la dificultat de combatre la lluita de guerrilles. El fortí militar
va ser reaprofitat per aquesta nova xarxa de telegrafia òptica
i va passar a formar part de la línia que anava de Barcelona
a Lleida. A partir d’aquell moment la torre va passar a ser
coneguda com la Torre d’Isabel II. Durant la Tercera Guerra
Carlina (1872-76) la zona d’Igualada va patir un atac per
part de les tropes carlines. El 17 de juliol de 1873 van entrar a
Igualada i van saquejar la ciutat. Segurament les trinxeres del
turó del Pi van ser utilitzades durant aquells dies per atacar
a les dues viles (Igualada i Santa Margarida de Montbui) i
la torre telegràfica va ser ocupada i reutilitzada novament
com a fortí.
Posteriorment l’edifici va ser abandonat i amb el temps es
va anar enderrocant tot sol fins a arribar als nostres dies en
l’estat que el trobem.
Després dels treballs realitzats es va documentar l’edifici del
fortí, un altre edifici del qual es desconeix la seva funcionalitat i
un seguit de trinxeres que rodejaven quasi tot el turó en direcció
a la vila de Santa Margarida de Montbui i Igualada.

Fotografia antiga de la Torre del Pi i detall de l’accés a l’actualitat.

Bibliografia:
Petit, J. (2009). Memòria arqueològica de la intervenció a
l’Àrea Residencial Estratègica del Nou Sector Residencial del
Municipi de Santa Margarida de Montbui (Anoia). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit].
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PLA PARCIAL DEL SECTOR EL XARÓ 2
(TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE
URBANÍSTIC)
(LA TORRE DE CLARAMUNT, ANOIA)
Nom del jaciment: Pla Parcial del sector Xaró 2 (terrenys
afectats pel projecte urbanístic).
Municipi: La Torre de Claramunt.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 389034; Y: 4600230; altitud:
350 m.
Direcció: Maria Montserrat Castilla Viñas (ATENA, S.L.).
Promotor: Font del Camaró, S.L.
Any intervenció: 2005.
Descripció1:
Durant el mes de juny de 2005 s’ha dut a terme una
intervenció arqueològica motivada pel projecte del “Pla
Parcial urbanístic Xaró 2”, promogut per l’empresa “Font del
Camaró, S.L.”. En el projecte estava inclosa una prospecció
arqueològica exhaustiva de l’àrea delimitada pel Pla Parcial
amb l’objectiu de documentar la possible existència de
jaciments arqueològics no documentats fins al moment.
Des del punt de vista arqueològic no es tenia coneixement de
l’existència de cap jaciment en la zona afectada, tot i que per
les immediacions se n’han documentat diversos (Pla de les
Sitges, l’Olivar d’en Francisquet i el Cameró 2).
Amb la finalitat de sistematitzar la prospecció de tota la zona
afectada (unes sis hectàrees), aquesta es va dividir en funció
dels quatre camps de conreu existents i en cada un d’ells s’ha
prospectat a nivell superficial.
La prospecció ha permès documentar tres barraques de
pagès, construïdes amb pedra seca i camins excavats en el
travertí i amb murs laterals construïts també amb pedra seca,
element típic d’aquesta zona, que impedeixen l’accés als
camps per part de persones i animals.
Un cop finalitzada la prospecció s’ha realitzat l’excavació
de 22 sondejos a la mateixa zona, sense que cap d’ells hagi
aportat resultats positius des del punt de vista arqueològic.
Bibliografia:
Castilla, M. M. (2005). Memòria de la prospecció arqueològica
per al projecte urbanístic “Pla Parcial del sector Xaro 2” (juny
2005). Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
SUBESTACIÓ TRANSFORMADORA UIPSA 110/25
KV AL CAMÍ DE LA GARSA
(LA TORRE DE CLARAMUNT, ANOIA)
Nom del jaciment: Subestació transformadora UIPSA
110/25Kv al Camí de la Garsa.
Municipi: La Torre de Claramunt.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 389970; Y: 4598150; altitud:
404 m.
Direcció: Òscar Trullàs i Ledesma (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
1 Informació extreta de: IPAC. (2005). Inventari del Patrimoni Arqueològic
de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya [inèdit].
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Promotor: COGENERACIÓN UFIL S.A.
Any intervenció: 2007.
Descripció:
Arran de les obres de construcció d’una subestació
transformadora al costat de l’ET Capellades (zona pròxima
al Camí de la Garsa), les quals podien produir rebaixos del
terreny i moviment de terres, l’ajuntament de la Torre de
Claramunt sol·licità a l’empresa COGENERACIÓN UFIL
S.A. la realització d’un estudi arqueològic que determinés si les
obres podien afectar restes arqueològiques d’interès declarat.
La prospecció arqueològica superficial realitzada durant els
dies 13 i 14 de desembre de 2007 es dugué a terme sota la
direcció de l’arqueòleg Òscar Trullàs i Ledesma, de l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals S.L.
Tal i com es preveia en el projecte d’intervenció, es realitzà una
primera fase consistent en la consulta de la Carta Arqueològica
corresponent a la població de la Torre de Claramunt. Per mitjà
de la consulta de la Carta i tenint en compte les coordenades on
es trobava ubicat el terreny afectat per les obres, es preveia situar
i localitzar possibles jaciments arqueològics la presència dels
quals, ja hagués estat documentada amb anterioritat, podentse així determinar la seva afectació per les obres i possibles
mesures correctores a prendre.
La consulta va permetre confirmar però, que cap jaciment
conegut es trobava afectat per les obres. Tot i així, els
nombrosos jaciments documentats al terme municipal
de la Torre de Claramunt, remarcaven la importància de
dur a terme una segona fase consistent en la prospecció
arqueològica superficial del terreny.
La prospecció havia de permetre localitzar restes materials
(ceràmica, restes metàl·liques, òssies, etc.) o estructures que
indiquessin la presència al subsòl de nivells arqueològics.
Una primera prospecció visual del terreny va permetre
descartar l’existència d’estructures d’interès arqueològic
visibles a nivell superficial.
A continuació es realitzà una exhaustiva prospecció visual
del nivell superficial, sense efectuar cap mena de rebaix o
moviment de terres, recorrent diverses vegades els 800
m² afectats per les obres. La prospecció va permetre
documentar diversos fragments materials de cronologia
moderna i contemporània (els quals no foren recollits al no
presentar interès arqueològic), sense que en cap moment
s’observessin restes materials de cronologia antiga. Així
doncs, la intervenció va resultar negativa des del punt de
vista arqueològic.
RONDA SUD D’IGUALADA (CARRETERA C-37, PK
62+970 A LA CARRETERA C-15, PK 44+285. TRAM:
SANTA MARGARIDA DE MONOTBUI-VILANOVA
DEL CAMÍ. CLAU: VB-02074.1-MO)
(VILANOVA DEL CAMÍ, ANOIA)
Nom del jaciment: Ronda Sud d’Igualada (carretera C-37,
PK 62+970 a la carretera C-15, PK 44+285. Tram: Santa
Margarida de Montbui-Vilanova del Camí. Clau: UB02074.1-MO)
Municipi: Vilanova del Camí.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 386250; Y: 4602250; altitud:
330 m.
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Direcció: Anna Bordas Tissier, José Manuel Espejo Blanco i
Iñaki Moreno Expósito (ATICS, S.L.).
Promotor: GISA, l’empresa Fomento de Construcciones y
Dragados.
Any intervenció: 2004, 2007-2008.
Descripció:
Arrel de l’inici de les obres de construcció de la Ronda Sud
d’Igualada (carretera C-37, PK 62+970 a la carretera C-15,
PK 44+285. Tram: Santa Margarida de Montbui-Vilanova del
Camí. Clau: UB-02074.1-MO), entre els mesos de setembre
de 2007 i gener de 2008 s’efectuà el seguiment i control de
les obres amb la consegüent excavació arqueològica de les
estructures potencialment afectades.
S’exhumaren i documentaren dues agrupacions de sitges, la
primera amb vuit estructures negatives, al vessant sud del
jaciment arqueològic del Vilar de Met i la segona, de set
estructures, ubicada a la zona coneguda com el Masroig, on
havia de quedar situada una gran rotonda al nord del Polígon
industrial Pla de Rigat.
El conjunt de sitges documentat, després de l’estudi i
inventari del material exhumat, es pot agrupar dins de tres
fases cronològiques diferents.
En primer lloc tenim la sitja 20012, dins el conjunt de sitges
del Masroig i semi aïllada al sud respecte al conjunt, el
farciment de la qual tant sols contenia ceràmiques obrades
a mà, amb l’excepció d’un únic fragment de ceràmica ibèrica
a torn. Tot i que els elements de datació són ínfims, aquests
contextos són característics del període ibèric antic, i més
concretament de les fases més inicials de la iberització, és a
dir, en un moment indeterminat dins del segle VI a.n.e.

Situació de l’obra i les intervencions arqueològiques efectuades.

En segon lloc es documentaren vuit sitges (3001, 3005, 3007,
3009, 3011, 3013, 3015 i 3020) pertanyents a un moment
avançat del període ibèric, és a dir, molts segles després de
l’abandonament de la sitja 20012. Aquest conjunt de sitges
quedava ubicat al vessant sud occidental del jaciment del
Vilar de Met, zona que, malgrat actualment presenta un
fort pendent, sembla que no era així en època ibèrica, ja que
mentre les sitges situades més al nord es trobaren gairebé
senceres, de les situades al sud-est d’aquestes, relativament a
pocs metres, només quedaven pocs centímetres de potència
estratigràfica pertanyent al fons de les estructures.
D’aquest conjunt de sitges, la 3020 fou la que presentà un lot
de materials més abundós i complet, amb força peces amb
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significació cronològica. En el conjunt ceràmic procedent
d’aquesta sitja destaca una representació molt rica de peces
de vaixella fina importada, la gran majoria d’elles atribuïbles
als tallers de l’anomenada Campaniana A, així com un mínim
de quatre individus de bols fabricats en els Tallers de Roses o
similars. Per contra, no hi ha cap evidència dels altres grups
habituals de ceràmiques importades, tant d’àmfores com de
ceràmiques comunes exògenes.

Material de la sitja UE 3020, copa amb nanses Morel 68.

Aquest lot de ceràmiques importades situa l’amortització
de la sitja 3020, de forma inequívoca, en un moment
cronològic dins del darrer quart del segle III a.n.e. o
primers decennis del segle II a.n.e., és a dir, dels volts del
200 a.n.e. Aquesta data coincideix plenament amb uns fets
històrics transcendentals que s’esdevenen en aquesta zona:
la gran conflagració bèl·lica de la Segona Guerra Púnica
que comportarà el desembarcament romà a la península en
mans de la figura de Gneu Escipió, i un seguit d’anys de
violència i repressió dels pobles ibers que han quedat patents
en el registre arqueològic de diferents jaciments del quadrant
nord-est de la Península Ibèrica. En tots ells ha estat possible
documentar clars nivells d’abandonament o, fins i tot, de
destrucció ràpida o violenta (incendis, etc) precisament amb
aquestes datacions d’entorn el 200 a.n.e. (A tall d’exemple, el
Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet2, el Turó de Ca
n’Olivé de Cerdanyola del Vallès3, Castellruf a Martorelles4,
el Turó del Vent de Llinars del Vallès5, la Cadira del Bisbe
a Premià de Mar 6 i el nucli de Burriac a Cabrera de Mar7.
Entre els ausetans l’ocupació i destrucció parcial del Turó de
Montgròs8 i l’abandonament del Casol de Puig Castellet de
Folgueroles9).
Tornant al jaciment que ens ocupa, veiem com el conjunt
ceràmic de la sitja 3020 pot ser interpretat fàcilment com
a producte d’aquest període de trasbals i destruccions
sobtades o violentes que es documenten a molts altres nuclis
contemporanis de la zona. De fet, moltes de les peces que
2 Ferrer i Rigo, 2003.
3 Asensio et alii, 2002.
4 Asensio, Principal i Sanmartí, 1995.
5 Asensio et alii, 1998.
6 Coll et alii, 2003/2004.
7 Garcia i Zamora, 1993; Zamora et alii, 2001.
8 López i Riera, 2004.
9 Molas et alii 1992.
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el conformen són reconstruibles i algunes d’elles (sobretot
un parell d’exemplars d’àmfora ibèrica) tenen evidents traces
d’haver sofert l’acció del foc; d’altra banda, durant l’excavació
es documentà com aquesta mateixa estructura tenia les
parets totalment rubefactades, essent alguns dels seus nivells
de rebliment bàsicament cendres i carbons, tot plegat indicis
d’un més que probable nivell d’incendi.
A més, hi ha almenys dues sitges (3001 i 3005) més dins
la mateixa agrupació que, tot i l’absència gairebé total
de materials d’importació, a partir de les analogies de les
ceràmiques de producció local poden datar-se amb molta
probabilitat en aquest mateix moment.
Dins el grup de sitges del Masroig podria pertànyer també
a aquest moment cronològic la sitja 20005 (tot i que, en
aquest darrer cas, la presència d’una vora de bol de la forma
Lamboglia 27ab del Taller de Roses com a únic element
d’importació podria fer pensar en una datació una mica més
alta, dins de ple segle III a.n.e.).
Sigui com sigui, aquesta probable afectació de la segona guerra
púnica o dels conflictes derivats – com la campanya duta a
terme per M. Porci Cató l’any 195 a.n.e. deguda a la revolta
general de les tribus iberes dos anys abans- no suposarien
en cap cas la destrucció definitiva de l’assentament del Vilar
del Met (com, de fet, es documenta a molts altres jaciments,
entre ells molts dels esmentats més amunt) i l’ocupació de
l’indret perdurà durant el període ibèric tardà.
Així, tres de les estructures excavades a la zona del Masroig;
les sitges 20014, 20016 i l’estructura indeterminada 20018,
es daten clarament en aquesta fase, entre la segona meitat del
segle II a.n.e. i el primer quart del segle I a.n.e. Per acabar, hi
ha la sitja 3015 els materials de la qual són insuficients per a
qualsevol tipus d’atribució cronològica i resta, doncs, com a
estructura de datació no precisa.
Malgrat que en principi el fet que les sitges amb materials de
l’ibèric tardà es trobin a la zona del Masroig podria semblar
simptomàtic d’un abandó sobtat del jaciment de Vilar de
Met resultant del conflicte bèl·lic, no sembla ser així. D’una
banda la minsa quantitat d’estructures localitzades no
permet aventurar tal hipòtesi, comptant, a més, que les sitges
del Masroig, i a falta d’estructures d’habitació documentades,
queden vinculades directament amb el jaciment del Vilar de
Met, suposant que es tracta d’estructures d’emmagatzematge
repartides a redós del jaciment, dins una àrea d’explotació
que podria ser força extensa.
D’altra banda, i encara que el jaciment no es prou conegut
a pesar del seu enorme potencial, es tenen prou evidències
arqueològiques, ja des de l’any 1935, que permeten assegurar
la pervivència del jaciment durant l’ibèric final i l’alt imperi
romà.
Bibliografia:
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PARQUE EÓLICO TURÓ DEL MAGRE
(ANOIA)
Nom del jaciment: Parque Eólico Turó del Magre.
Municipi: Copons, Argençola, Veciana i Sant Guim de
Freixenet.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 370720; Y: 4611676; altitud:
776 m.
Direcció: Antonio Castañeda Fernández (Auditores
Medioambientales Natura, S.L.).
Promotor: CRC.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
La actividad se corresponde con el seguimiento y control
arqueológico de los movimientos de tierras en el área
afectada por la construcción del Parque Eólico de “Turo del
Magre”. La intervención ofreció resultados negativos.
Bibliografia:
Castañeda, A. (2009). Memoria f inal de control de obra y
excavación arqueológica preventiva. Área afectada por el Parque
Eólico “Turó del Magre” en los TT. MM. de Copons, Argençola,
Veciana y Sant Guim de Freixenet (Provincia de Barcelona).
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
PARQUE EÓLICO ALTA ANOIA
(ANOIA)
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Nom del jaciment: Paque Eólico Alta Anoia.
Municipi: Calaf, Calonge de Segarra, Prats de Rei, Pujalt i
Veciana.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 372438; Y: 4618090; altitud:
795 m.
Direcció: Antonio Castañeda Fernández (Auditores
Medioambientales Natura, S.L.).
Promotor: CRC.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
La actividad se corresponde con el seguimiento y control
arqueológico de los movimientos de tierras en el área afectada
por la construcción del Parque Eólico de “Alta Anoia”. El
Parque Eólico está formado por 15 aerogeneradores. La
intervención ofreció resultados negativos.
Bibliografia:
Castañeda, A. (2009). Memoria f inal de control arqueológico
de los movimientos de tierras. Área afectada por el Parque Eólico
“Alta Anoia” en los TT.MM. de Calaf, Calonge de Segarra, Prats
de Rei, Pujalt i Veciana (Provincia de Barcelona). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya [inèdit].
PARQUE EÒLICO DE PUJALT
(ANOIA)
Nom del jaciment: Parque Eòlico de Pujalt.
Municipi: Pujalt i Calonge de Segarra.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 370134.0; Y: 4620646.5;
altitud: 750 m.
Direcció: Antonio Castañeda Fernández (Auditores
Medioambientales Natura, S.L.).
Promotor: CRC.
Any intervenció: 2008-2009.
Descripció:
La actividad se corresponde con el seguimiento y control
arqueológico de los movimientos de tierras en el área
afectada por la construcción del Parque Eólico de Pujalt. La
intervención ofreció resultados negativos.
Bibliografia:
Castañeda, A. (2009). Memoria f inal de control de
movimiento de tierras. Área afectada por el Parque Eólico de
Pujalt en los TT.MM. de Pujalt i Colonge de Segarra (Provincia
de Barcelona). Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit].
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LÍNIA ELÈCTRICA SOTERRADA D’ALTA TENSIÓ
(SET CASELLES – SET RUBIÓ)
(ANOIA)
Nom del jaciment: Línia elèctrica soterrada d’alta tensió
(SET Caselles - SET Rubió).
Municipi: Castellfollit del Boix, Òdena, Rubio.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am
Direcció: Jorge Díaz de la Torre (CASTELLUM S. Coop.).
Promotor: Auditores Medioambientales Natura, S.L.
Any intervenció: 2006.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada pel procés de Redacció de
l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte de construcció
d’una línia elèctrica soterrada d’alta tensió (SET Caselles
– SET Rubió), elaborat per Auditores Medioambintales
Natura, S.L.
La intervenció ha consistit en la consulta dels inventaris del
patrimoni (arquitectònic i arqueològic) i en la prospecció
arqueològica superficial de l’àrea afectada amb l’objectiu de
localitzar, situar i documentar a nivell superficial tot tipus
d’estructures, nivells o materials d’interès arqueològic que es
poguessin veure afectats pel projecte constructiu de la línia
elèctrica.
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció.
PARQUE EÓLICO SERRA DE RUBIÓ 2
(ANOIA)
Nom del jaciment: Parque Eólico Serra de Rubió.
Municipi: Rubió i Òdena.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 336690; Y: 4589890; altitud:
800 m.
Direcció: Antonio Castañeda Fernández (Auditores
Medioambientales Natura, S.L.).
Promotor: Acciona, S.A.
Any intervenció: 2006-2007.
Descripció:
La actividad se corresponde con el seguimiento y control
arqueológico de los movimientos de tierras en el área afectada
por la construcción del Parque Eólico de la “Serra de Rubió
2”. El Parque Eólico está formado por 17 aerogeneradores
repartidos en tres alineaciones. La intervención ofreció
resultados negativos.

ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. PROJECTE
NOVA CARRETERA. VARIANT DE LA CARRETERA
B-224. TRAM: PIERA – VALLBONA D’ANOIA.
(ANOIA)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Projecte nova carretera. Variant
de la carretera B-224. Tram: Piera – Vallbona d’Anoia
Municipi: Vallbona d’Anoia, Piera.
Comarca: Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 395279.2; Y: 4599943.6;
altitud: 420 m.
Direcció: Francesc Busquets Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: GISA.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Projecte nova carretera. Variant de la carretera B-224. Tram: Piera
– Vallbona d’Anoia es va encarregar a l’empresa ATICS, S.L. la
redacció de la part d’aquest estudi dedicat a l’impacte sobre
el Patrimoni Cultural (Patrimoni Arqueològic i Patrimoni
Arquitectònic) i entre els dies 15 i 18 de desembre de 2005
es va dur a terme una prospecció arqueològica superficial a
les àrees afectades, encaminada a localitzar noves restes de
materials arqueològics en superfície i diferents elements
patrimonials, amb l’objectiu de poder fer una valoració sobre
la possible afectació del projecte en els mateixos.
Es va documentar una edificació rellevant no catalogada, una
mina d’aigua i el safareig de Can Sacristà. Es tracta d’una
captació d’aigua excavada en el tall est del Torrent de la Guixana
que presenta una entrada d’arc de mig punt obrada amb maons
i dos safarejos rectangulars situats al seu davant. Aquests
elements estan envoltats per una tanca d’obra parcialment
enrunada per esllavissaments del terreny provocats per l’erosió
del torrent. Aquest element es veia plenament afectat per la
construcció d’un dels vials d’accés a la nova variant i per tant es
proposava la realització d’un estudi històric-documental, gràfic
i planimètric que permetés documentar-lo detalladament i, si
fos necessari, la realització d’un excavació arqueològica per tal
de documentar-lo exhaustivament.
Com a mesura correctora d’abast general es proposà efectuar
un control arqueològic durant els moviments de terres en
tots els seus aspectes (desbrossament, excavacions, obertures
de camins d’accés a l’obra, etc.).

Bibliografia:
Castañeda, A. (2007). Memoria arqueológica de seguimiento
y control de los movimientos de tierras. Parque Eólico “Serra de
Rubió 2” en los Términos Municipales de Rubí i Òdena (Comarca
de Anoia, Barcelona). Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

1 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
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Safreig de Can Sagristà.
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Bibliografia:
Busquets, F. (2005). Memòria de l’Estudi d’Impacte Ambiental
de la nova carretera B-224, tram Piera-Vallbona d’Anoia,
2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
CASTELL DE CASTELLAR
(AGUILAR DE SEGARRA, BAGES)
Nom del jaciment: Castell de Castellar.
Municipi: Aguilar de Segarra.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 387755.8; Y: 4620689.5;
altitud: 554 m.
Direcció: Cristina Belmonte Santisteban (ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Ajuntament d’Aguilar de Segarra.
Any intervenció: 2007.
Descripció:
La intervenció arqueològica al Castell de Castellar s’emmarcà en
el projecte d’estudi, rehabilitació i restauració del castell i el seu
entorn, portat a terme per l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra.
La campanya de l’any 2007 incloïa la realització de diversos
sondeigs i l’estudi de paraments de totes les parets de l’edifici,
fet que va permetre establir tres grans fases d’ocupació
d’aquest espai.
Fase I (segles X-XIII): Es correspon al moment fundacional
del castell. Aquest és documentat per primer cop l’any 983,
en l’acta de consagració del monestir de Sant Llorenç prop
Bagà. Tot i la documentació, arqueològicament ha estat
difícil localitzar les estructures vinculades al moment inicial
(X-XI). Les úniques restes conservades corresponen a part
del perímetre actual de l’edifici.
Fase II (segles XIII-XVII): Desprès de la fundació del castell,
la primera fase d’activitat es detecta a partir del segle XIII.
Tot i que en l’edifici actual és difícil resseguir les estructures
d’aquest moment, es sap que el castell començà un procés
de remodelació important, amb una fase crono-constructiva
situada vers els segles XIII-XV. Una cronologia avalada pels
materials i la localització d’algunes restes durant l’excavació.
Aquest procés de canvis culminà en una segona fase de
reformes datada entre segles XV-XVI. A partir d’aquest
moment, i al llarg del segle XVII, es produeix la tercera
fase de reformes, les quals transformen considerablement la
fisonomia del conjunt, una imatge que s’ha conservat fins a
l’actualitat.
Fase III (segles XVIII-XIX): Aquesta tercera i última fase
està vinculada a les reformes sofertes pel conjunt amb la
transformació del mateix en masia, les quals afecten sobretot
la distribució i usos dels espais interns de l’edifici.
Bibliografia:
Belmonte, C. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica
al Castell de Castellar, Aguilar de Segarra (2007). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]

Vista del Castell de Castellar en procés de restauració

ROC FORADAT DE CAL PEPA
(AGUILAR DE SEGARRA, BAGES)
Nom del jaciment: Roc Foradat de Cal Pepa
Municipi: Aguilar de Segarra
Comarca: Bages
Coordenades UTM i altitud: X: 383032.6; Y: 4618542.6;
altitud: 703 m.
Direcció: Cristian Folch Iglesias i Jordi Gibert Rebull
(Catpatrimoni/Webcultura S.L)
Promotor: Ajuntament d’Aguilar de Segarra
Any intervenció: 2009
Descripció:
A continuació es mostren els resultats preliminars de la
primera campanya d’excavacions arqueològiques que s’ha
dut a terme durant el mes de març de l’any 2009 al jaciment
del Roc Foradat de Cal Pepa (Aguilar de Segarra, Bages). La
iniciativa, promoguda per l’ajuntament d’Aguilar de Segarra
en el seu interès per recuperar el seu patrimoni històric i
arqueològic, i encarregada a l’empresa CatPatrimoni/Web
Cultura, ha tingut per objectiu la delimitació i l’excavació
del jaciment, un cas realment singular si tenim en compte la
presència d’un frontal de roca sorrenca on es troba excavada
una cavitat de dimensions importants, que s’ha associat a
funcions eremítiques desenvolupades durant l’Alta Edat
Mitjana (Enrich, Enrich i Sales, 1999).
El jaciment se situa en l’extrem sudoccidental del terme
d’Aguilar, prop del límit d’aquest amb el terme de Prats de
Rei, en un dels darrers estreps de l’altiplà de Calaf, just per
sobre del torrent de l’Obaga de l’Estrada.
Els treballs realitzats durant aquesta única campanya han
permès documentar un petit àmbit d’època modernacontemporània i un mas medieval format per cinc àmbits
correlatius, dels quals se n’han excavat dos, construïts
aprofitant una balma situada sota una codina rocosa.
La fase més recent documentada està representada per
l’àmbit 1, format per dos murs de pedres lligades en sec que el
delimiten pel sud i per l’est, i que a la vegada aprofita part del
mur est del mas medieval, ben conservat en aquest sector, per
tancar l’àmbit pel nord. Cal dir, però, que la datació d’aquest
és poc precisa, entre l’època moderna-contemporània, ja que
no s’ha documentat material arqueològic en cap dels estrats
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que s’han excavat. En tot cas es tracta d’un àmbit que es
construeix quan el mas ja està enderrocat.
Pel que fa a l’època medieval, aquesta primera campanya
d’excavacions arqueològiques ha permès documentar un
assentament rural, que en aquestes cronologies rep la
denominació de mas, format per cinc àmbits, dels quals fins
al moment n’hem excavat dos, que es construeixen aprofitant
una balma on existeixen diversos encaixos excavats que
possiblement servirien per posar les bigues que sostindrien
la coberta. Els dos àmbits presenten una forma rectangular i
estan comunicats entre ells, delimitats per murs bastits amb
pedres poc desbastades per les cares vistes i lligades amb
fang, amb la coberta amb materials peribles. Entre aquests,
cal destacar l’àmbit que dóna entrada a l’edifici on s’han
documentat diverses estructures que el definirien com un
espai de treball i d’emmagatzematge, entre elles un armariet,
un fogar, un forn, una sitja i dos morters.
Entre el material documentat cal destacar, de forma
majoritària, la ceràmica en cuita reductora formada per
olles, cossis, una paella i una llàntia i algunes peces de
ceràmica vidrada, representada per una olla, una llàntia
vidrada en melat i un fragment de nansa d’un morter. Es
tracta d’uns contextos ceràmics dels segles XIII-XIV que
presenten paral·lels en altres jaciments d’arreu de Catalunya.
Així mateix cal destacar, entre el material arqueològic, la
presencia d’objectes lítics representats per una pica i dos
morters de pedra sorrenca i d’utillatge de ferro format per
claus, un ganivet, dues puntes de fletxa, una punta de llança,
un fragment de cadena i un ganxo. Amb la localització
d’una moneda de Jaume II (1291-1327) en un nivell
d’abandonament, i tenint en compte les característiques
d’aquest jaciment i del seu material arqueològic i la
comparació amb altres exemples, pensem que cal proposar
una cronologia, per a la part excavada i en l’estat actual de la
recerca, dels segles XIII-XIV.

Vista del jaciment des del sud-est, amb les restes del mas al peu de
la cavitat.

Bibliografia:
Folch, C.; Gibert, J. (2009). Memòria de les excavacions
arqueològiques al Roc Foradat de Cal Pepa, campanya 2009.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Enrich, J.; Enrich, J.; Sales, J. (1999) «Eremitoris rupestres
alt-medievals a la Catalunya central: una recerca sobre el
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cristianisme rural» ACRAM. I Congrés d’Arqueologia Medieval
i Moderna a Catalunya (1998), Igualada, p. 260-281.
Folch, C.; Gibert, J. (2010). «Resultats preliminars de les
excavacions al Roc Foradat de Cal Pepa (Aguilar de Segarra,
Bages)». ACRAM. IV Congrés d’Arqueologia Medieval i
Moderna a Catalunya, 10-13 de juny de 2010, Tarragona.
ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC.
PROLONGACIÓ DE LA VARIANT D’ARTÉS. DES
DE LA CARRETERA BV-4512, PK 0+960, FINS A LA
CARRETERA B-431, PK 41+000. TRAM: ARTÉS
(ARTÉS, BAGES)
Nom del jaciment:
Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Prolongació de la variant
d’Artés. Des de la carretera BV-4512, PK 0+960, fins a la
carretera B-431. PK 41+000. Tram: Artés.
Municipi: Artés.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 412830.5; Y: 4628248.0;
altitud: 300 m.
Direcció: Francesc Busquets Costa i Roser Pou Clavet
(ÀTICS, S.L.)
Promotor: ENTORN S.L.
Any intervenció: 2008 i 2009.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Projecte Prolongació de la variant d’Artés. Des de la carretera
BV-4512, PK 0+960, f ins a la carretera B-431, PK 41+000.
Tram: Artés (Bages) es va encarregar a l’empresa ATICS, S.L.
la redacció de la part d’aquest estudi dedicat a l’impacte
sobre el Patrimoni Cultural (Patrimoni Arqueològic i
Patrimoni Arquitectònic) i entre els dies 15 i 16 de maig de
2008 i entre els dies 17 i 20 de desembre de 2009 es va dur
a terme una prospecció arqueològica superficial a les àrees
afectades, encaminada a localitzar noves restes de materials
arqueològics en superfície i diferents elements patrimonials,
amb l’objectiu de poder fer una valoració sobre la possible
afectació del projecte sobre els mateixos.
Es va localitzar una troballa aïllada amb la presència de
ceràmica romana en superfície, disset edificacions rellevants
no catalogades i una estructura viària.
Per les terrasses on es va documentar material ceràmic romà
es va proposar el control arqueològic del desbrossament i
dels moviments de terres.
De les edificacions aïllades, vuit d’elles, barraques o cabanes
de pedra seca, es veien afectades i es proposava la realització
d’un estudi històrico-documental, gràfic i planimètric que
permetés determinar les característiques dels diferents
elements i conèixer amb exactitud l’afectació que tindria el
nou projecte sobre ells.
Pel tram de camí empedrat documentat es proposà la
realització d’una actuació arqueològica intensiva consistent
en la seva neteja i documentació gràfica així com la realització
de sondatges arqueològics a la zona afectada pel projecte,
per tal de determinar les seves característiques i comprovar
si es conserven parts originals del mateix, així com d’altres
estructures associades.
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Com a mesura correctora d’abast general es proposà efectuar
un control arqueològic durant els moviments de terres en
tots els seus aspectes (desbrossament, excavacions, obertures
de camins d’accés a l’obra, etc.).
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visual en punts distants entre sí de les restes constructives
de dos murs i d’una canalització d’aigua, d’època medieval
o moderna. Com a mesura correctora s’ha proposat fer el
seguiment arqueològic dels moviments de terres derivats de
l’obra.
Bibliografia:
Laosa, J. (2008). Memòria de la prospecció visual al Futur
Sector Residencial La Coma (Avinyó). Arxiu del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya
[inèdit].
RUNAM INACTIU DE VILAFRUNS
(BALSARENY, BAGES)

Una de les vuit barraques de pedra seca localitzada durant la
prospecció.

Bibliografia:
Morera, J. [et al.]. (2004). «Arquitectura popular en pedra
seca: arqueologia d’algunes barraques del Bages». Actes del II
Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Sant
Cugat del Vallès. 10-21 d’abril de 2002. ACRAM, p. 495-499.
Trullàs, Ò. (2004). Memòria del seguiment arqueològic
a la variant d’Artés (VB-0030), 2004. Arxiu del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
[inèdit]
Trullàs, Ò. (2004). Memòria del desmuntatge tècnic controlat
i del trasllat d’una barraca de vinya. Variant d’Artés (VB0030), 2004. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

FUTUR SECTOR RESIDENCIAL LA COMA
(AVINYÓ, BAGES)
Nom del jaciment: Futur Sector Residencial La Coma.
Municipi: Avinyó.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 415067,0; Y: 4635095,0;
altitud: 360 m.
Direcció: Javier Laosa Martín (PICAT, S.L.).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2008.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada per la modificació de les
normes subsidiàries de plantejament al Sector La Coma
d’Avinyó (Bages).
Els treballs han consistit en la prospecció superficial sense
intervenció directe, cartografiant, fotografiant i recollint
aquells testimonis d’una possible troballa.
Els resultats de la intervenció han estat la identificació
1 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.

Nom del jaciment: Runam Inactiu de Vilafruns.
Municipi: Balsareny.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 406612; Y: 4632890; altitud:
320 m.
Direcció: Jordi Morera Camprubí (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: AGBAR - ACYCSA.
Any intervenció: 2009-2010.
Descripció2:
Arran de l’elaboració del Projecte d’obra per a la construcció de
les actuacions destinades a la reducció de l’impacte ambiental del
runam inactiu de Vilafruns es va encarregar a l’empresa ATICS
S.L. la redacció d’un estudi previ del possible impacte de les
obres sobre el Patrimoni Cultural i les mesures correctores
a prendre.
L’estudi va concloure que cap dels element del patrimoni
cultural conegut es veia afectat directament pel projecte
d’obra, si bé calia tenir present la possibilitat de descobrir
nous jaciments, i posava èmfasi en el fet de que en les
proximitats hi havia diversos indrets d’interès patrimonial:
- Pla de Calaf: indret on als anys ’70 del segle XX s’havien
descobert fragments ceràmics corresponents al Bronze Final
i una destral polida de basalt.
- Necròpolis de Vilafruns: als anys seixanta s’hi excavaren
quatre tombes ubicades a redós de l’antiga església romànica
de Santa Cecília, consistents en unes fosses simples amb
cobertes d’una o dues lloses de pedra i sense protecció lateral.
L’únic material associat era ceràmica grisa. En l’actualitat les
restes han desaparegut completament.
- Colònia minaire de Vilafruns: destinada a acollir els
treballadors que explotaven la mina de potassa, es començà a
construir l’any 1962.
- Pou de Vilafruns: conjunt d’instal·lacions mineres a la
superfície de la mina.
- Mas Vilafruns: mas amb coberta a dos vents, de dues
plantes i golfes, i amb el carener perpendicular a la façana, és
documentat amb anterioritat al s.XIV.
- Imatge de Santa Cecília: imatge que representa a Santa
Cecília, d’unes mides pràcticament naturals i que s’alça sobre
2 Informació extreta de: Morera, J. (2010). Memòria del seguiment arqueològic realitzat a les obres destinades a la reducció de l’impacte ambiental del
runam inactiu de Vilafruns. Balsareny (Bages). Arxiu del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya [inèdit].
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un pedestal de pedra picada. La imatge es feu a partir de 1922,
en record d’una petita capella que hi havia hagut a l’indret,
anomenada Santa Cecília de Vilafruns i documentada des del
segle X. En l’actualitat no queda cap resta de l’antiga capella.
El projecte per reduir l’impacte ambiental del runam tenia un
objectiu principal que consistia en cobrir i impermeabilitzar
els residus, creant una coberta vegetal per sobre que s’integrés
a l’entorn mediambiental. En aquest sentit, es pretenia
regularitzar la morfologia, tant del runam salí com dels llots
acumulats, de tal manera que no quedés tan abrupte, amb
pendents molt més suaus. Els residus no s’excavarien, ja que
quedarien coberts i impermeabilitzats en el subsòl.
Per assolir aquests objectius, la majoria de moviments de
terres es centrarien en la muntanya salina per tal de distribuir
volums, i únicament en tres punts es preveien rebaixos en
zones sense acumulació de residus:
- A ponent de l’obra es preveia la construcció d’un vial que
circumdaria bona part del conjunt en el seu resultat final, i si
bé a bona part del camí es feia a sobre de terres sobreposades
i runes, a la part de ponent s’havia de retallar lleugerament el
vessant del serrat, en un 480 m de llargada.
- A la zona llevantina s’observava un promontori d’origen
natural que sobresortia de la muntanya salina, al damunt del
qual es conservaven les restes de les bastides de suport d’uns
rails que s’iniciaven als peus de les instal·lacions mineres i
que aguantarien un sistema de vagonetes de transport de
runes. El projecte d’obres preveia retallar el petit turonet per
la construcció del vial perimetral. La importància d’aquest
punt rau en la proximitat a l’indret on els anys seixanta
s’excavaren les quatre tombes de la necròpolis de Vilafruns.
- A la part septentrional del runam s’hi preveia l’excavació
d’una gran rasa (200 m de llargada per 15 m d’amplada i 6 de
fondària) per a acollir un gran col·lector d’aigües.
Davant de la proximitat d’elements d’interès patrimonial
a la zona, i del fet de que el projecte d’obra contemplava
les remocions de terres, es va decidir prendre un seguit de
mesures correctores concretades en una prospecció superficial
al llarg de l’àrea afectada i el seu entorn més immediat, així
com efectuar el control arqueològic dels moviments de terres.
Durant la prospecció a l’àrea d’actuació no es va poder
detectar cap nou element d’interès arqueològic o
arquitectònic no catalogat, ni les restes de cap dels elements
coneguts prèviament en les proximitats.
Pel que fa als resultats de les tasques de control arqueològic dels
moviments de terres, han estat completament negatius a nivell
arqueològic, no podent detectar nous elements arqueològics ni
arquitectònics, i s’ha constatat que les ja conegudes no s’han
vist afectades per les obres. En molts dels punts intervinguts
ràpidament afloraven els nivells geològics.
Bibliografia:
Daura, A.; Galobart, J.; Piñero, J. (1995). L’arqueologia al
Bages. Manresa: Centre d’Estudis del Bages.
Egam, SL (2009). Projecte d’obra per a la construcció de les
actuacions destinades a la reducció de l’impacte ambiental del
runam inactiu de Vilafruns. [inèdit].
Morera, J. (2010a). Memòria de la prospecció superf icial i
seguiment arqueològic al projecte constructiu de les actuacions
destinades a la reducció de l’impacte ambiental del runam
inactiu de Vilafruns, novembre i desembre de 2009. Arxiu del
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Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit].
Morera, J. (2010b). Proposta de seguiment arqueològic a
les obres destinades a la reducció de l’impacte ambiental del
runam inactiu de Vilafruns. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit].
Morera, J. (2010c). Memòria del seguiment arqueològic
realitzat a les obres destinades a la reducció de l’impacte
ambiental del runam inactiu de Vilafruns. Balsareny (Bages),
març de 2010. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

LA VALL SALINA DE CARDONA
(CARDONA, BAGES)
Nom del jaciment: La Vall Salina de Cardona.
Municipi: Cardona.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 390101; Y: 4639985
(Muntanya de Sal). X: 391056; Y: 4640649 (Sant Onofre est).
Altitud: 391-533 m.
Direcció: Alfons Fíguls Alonso i Olivier Weller (IREC i
CNRS – UMR 7041).
Promotor: IREC i CNRS - UMR 7041.
Any intervenció: 2007-2008.
Descripció:
Situació de la Vall Salina
La Vall Salina es troba situada en el Terme Municipal de
Cardona (Bages), un espai de gairebé 2 km de llarg per 0,2 a 0,7
km d’ample. El Salí té una disposició de sud-est a nord-oest.
La vall es troba encaixada entre el Castell i el nucli urbà al nord
i Tresserres al Sud. En el Sud-oest es troba el diapir salí de la
Muntanya de Sal. L’altitud de la Vall Salina oscil·la entre els
391 i els 533 m.s.n.m. sent el punt més baix el Pla de la Sal a
prop del riu Cardener i el punt més alt el cim del diapir.
Antecedents i motius de les intervencions
Malgrat tenir una seqüència cronològica de més de 6000
anys d’història i ser l’explotació de sal gemma més antiga
d’Europa, l’interès arqueològic i històric per la Vall Salina de
Cardona és força recent. En canvi, sí que ha despertat al llarg
del temps la inquietud de miners, camperols i aficionats a
l’arqueologia que han confeccionat interessants col·leccions
d’indústria lítica polida.
L’enginyer de mines Agustín Marín fou el primer en donar
importància a la concentració de destrals polides que es
trobaven a la vall. El seu treball s’inicià el 1914 i relacionà
les destrals de pedra polida aparegudes entre els antics talls
de la sal amb l’explotació d’aquest mineral durant el Neolític
(Marín, 1931: 11).
Posteriorment, un altre enginyer, Juan Manuel López de
Azcona va aprofundir en el tema de la mineria prehistòrica
de la sal (López de Azcona, 1933).
Els treballs d’aquests dos enginyers no tingueren continuïtat.
Joan Serra Vilaró, coneixedor de les troballes a la vall, només
es limità a reproduir el que afirmaven Marín i López Azcona,
mostrant molt poc interès pel tema (Serra Vilaró, 1966: 10).
L’interès arqueològic pel Salí es recupera a finals dels anys
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80, quan hi va haver un primer intent per reprendre els
treballs iniciats per Marín i López de Azcona.
A mitjans dels 90, a partir de l’estudi de la indústria polida
local, s’emprenen nous treballs amb l’objectiu de concretar
les evidències de la possible explotació de l’halita cardonina
durant el Neolític (Fíguls i Bonache, 1997; Aranda i Suñé,
2007; Bonache, 2007). Posteriorment es van dur a terme
prospeccions al voltant de la vall (Fíguls, 2004) i treballs
més amplis centrats a l’entorn del Solsonià i la seva relació
amb la sal de Cardona (Weller, 2002). En els darrers anys,
investigadors de l’Institut de Recerques Envers la Cultura
(IREC) i del Laboratoire de Protohistoire européenne
(Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie), pertanyent
al CNRS de França, han dut a terme treballs conjunts a la
zona, concretant-se dos projectes de recerca relacionats amb
l’explotació de la sal gemma a la Vall Salina de Cardona. En
aquests projectes es pretén estudiar la importància que va
adquirir la sal, no solament com un bé de consum, sinó com
un “útil-valor” al neolític.
L’any 1991, es va trobar en el “Collet de Sant Onofre” restes
ceràmiques (del segle I fins al segle V dC) que donen testimoni
de la presència romana a la vall (Daura, 2001: 93-97).
Peculiaritats de la Vall Salina
La morfologia de la Vall Salina és molt peculiar fruit de
l’acció natural i antròpica. La solubilitat dels materials és la
causant de l’extraordinària transformació del paisatge, tant de
la Muntanya de Sal com de la vall (Fíguls et al., 2007a: 201).
Aquesta transformació ve donada, d’una banda, per l’erosió
superficial (afavorida per la solubilitat), quedant l’argila com
a residu, formant un “barret” per sobre de les formacions
salines (cap rock o seal rock en la terminologia geològica).
D’altra banda, hi ha una erosió subterrània, amb la formació
de cavitats, que a l’enfonsar-se formen dolines (bòfia en
l’argot local). Aquestes dues circumstàncies (la superficial i
subterrània) han contribuït a la contínua transformació del
paisatge al llarg del Quaternari, dels temps històrics o dels
mateixos temps actuals.
Aquests canvis incideixen activament en la deposició i
conservació de les restes arqueològiques. Així doncs, ens
trobem que el collet de Sant Onofre és un cap rock que cobreix
la sal gemma del turó, sent uns sediments molt flonjos sense
cap estratigrafia (ni arqueològica ni geològica). Qualsevol
actuació humana (activitats agrícoles) o natural (colonització
dels pins) aguditza els efectes postdeposicionals (moviments
verticals, moviments horitzontals, conservació, etc.), sent
una dificultat més a superar.
Resultats
De les dues intervencions desenvolupades fins ara (2007 i
2008) hem pogut començar a delimitar l’àrea d’explotació de
la vall i la seqüència cronològica que abasta des del neolític
fins l’actualitat, gairebé ininterrompudament.
S’ha prospectat en 3 talls de la sal, on s’ha documentat
presència de restes d’eines mineres d’extracció de roques
metamòrfiques (destrals i resquills corresponents a trossos
d’una sola cara i tall), eines per a la mòlta (molí de vaivé
de pòrfir i fragments de molins que presenten varietat de
matèria primera utilitzada), esclats de sílex i un fragment de
braçalet de Glycymeris.
Dins del Turó de Sant Onofre, on s’ha prospectat i sondejat,
s’han delimitat 2 espais prehistòrics corresponents al
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Neolític final (oest de Sant Onofre) i al Calcolític (est de
Sant Onofre). És en aquesta zona oriental del collet on es
van documentar tègules romanes i materials de cuina, per
la qual cosa es confirmaria, a falta d’estructures d’habitació,
l’ocupació i possible assentament romà, amb una cronologia
que abasta del segle I al segle V dC.En aquest mateix indret
s’ha documentat la presència de restes òssies, restes d’ostreas,
ceràmica a mà prehistòrica indeterminada, ceràmica
paleocristiana, ceràmica alt-medieval, ceràmica gris medieval
i material de construcció modern i contemporani.
Les restes localitzades a la part est de Sant Onofre es troben
en un indret privilegiat i estratègic, un punt que permet
dominar l’entrada del Salí i controlar les dues valls (Pla dels
Fangassos i la Vall Seca-Riera Salada).
La Vall Salina és un excepcional jaciment on discorren
6500 anys de la mineria de la sal. Representa a la vegada
l’únic jaciment de sal gemma d’Europa occidental accessible
directament des de la pròpia superfície, com també
l’explotació d’halita més antiga d’Europa. La nostra feina
es centra en el treball de camp per a precisar la cronologia,
les tècniques i la intensitat de l’extracció, però també, a la
vegada, a escala regional caracteritzar la funció i les qüestions
socioeconòmiques d’aquesta primera explotació de sal de
roca al Neolític mig, lluny evidentment, 3000 anys més tard,
de la cèlebre mina d’Hallstatt (Àustria).

Vall Salina de Cardona. El turó de Sant Onofre divideix la vall en dues.
Al fons, es pot observar els afloraments salins de la Serra de la Sal.
(Font: Alfons Fíguls)

(A) Fragment de braçalet de Glycymeris. (B): Fragment de ceràmica
campaniforme. (C): Fragment de ceràmica romana africana de cuina.
(D): Fragment de ceràmica grisa paleocristiana. (E): Fragment de
ceràmica alt-medieval. (F): Fragment de ceràmica grisa medieval
(Font: Alfons Fíguls).
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CAN BACARDIT DE GREVALOSA
(CASTELLFOLLIT DEL BOIX, BAGES)
Nom del jaciment: Can Bacardit de Grevalosa.
Municipi: Castellfollit del Boix.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 388837; Y: 4618308; altitud:
721 m.
Direcció: Jordi Morera Camprubí (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2005.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada per la troballa de dues
tombes excavades a la roca, on afloraven restes humanes. Per
tal de realitzar el seu estudi, el mes de gener de 2005 s’hi
dugué a terme una intervenció arqueològica d’urgència.
La intervenció va permetre posar de manifest que es tractava
d’una petita necròpolis amb tres tombes excavades a la
roca i ubicades sobre dos grans blocs de pedra que voregen
un corriol. Només va ser possible localitzar les restes de
l’individu inhumat en una de les tombes.
El primer dels enterraments és una fossa simple de tipus
banyera, retallada en el terreny geològic i orientada de nord
a sud. La planta per l’exterior és rectangular, amb els angles
una mica arrodonits. El fons és pla i té una llargada de 170
cm, una amplada de 51 cm a la zona del cap, de 64 a la
zona pèlvica i de 60 cm als peus. La fossa era farcida per un
nivell de terres marrons poc compactades amb presència de
nòduls de calç i revestiment de morter. Les restes d’aquesta
inhumació corresponien a un individu adult de sexe masculí
i edat avançada, col·locat en decúbit supí. La majoria dels
ossos es trobaven encara en connexió anatòmica. En el
nivell de reompliment del sepulcre només es van recollir 7
fragments de ceràmica oxidada a torn, molt probablement
pertanyents a l’època ibèrica.
1 Informació extreta de: IPAC. (2005). Inventari del Patrimoni Arqueològic
de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit] (revisió de J. Amorós, X. Oms, O. Varas, O,
Vilanova i X. Esteve, 2010).
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La segona sepultura es troba en la mateixa roca que l’anterior,
a 25 cm a llevant i també es tracta d’una fossa simple de tipus
banyera, de planta rectangular, angles arrodonits i fons pla.
La llargada de la fossa és de 178 cm i l’amplada és de 48 cm
a la zona del crani, 31 cm a la zona pèlvica i 20 cm a la zona
dels peus. L’orientació d’aquesta és també de nord a sud,
totalment paral·lela a la tomba anterior. També en aquest
cas l’estrat de cobriment presenta ceràmiques ibèriques, però,
com en el cas anterior, no es poden considerar vinculants per
a datar la sepultura.
El tercer enterrament era situat en la roca més petita de les
dues i, tipològicament es tracta també d’una fossa simple
de tipus banyera. La planta tendeix a la regularitat, amb els
angles una mica arrodonits i el fons completament pla. La
llargada màxima que conserva és de 111 cm. L’amplada de la
zona central és de 29 cm, mentre que a l’extrem és de 17 cm.
Aquesta sepultura, a diferència de les altres, està orientada
d’est a oest. La colmatació d’aquesta fossa era únicament per
un nivell de terra vegetal que no sobrepassava els 50 cm de
potència màxima.
Bibliografia:
Daura, A.; Galobart, J. (1982). «Les tombes medievals
excavades a la roca: el cas del Bages». Dovella: Revista
d’Història i Art del Bages, núm. 5. p. 13-23.
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SOLAR DEL COLLET DE CAN XIMPICS
(CASTELLFOLLIT DEL BOIX, BAGES)
Nom del jaciment: Solar del Collet de Can Ximpics.
Municipi: Castellfollit del Boix.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 390582.5; Y: 4613772.0;
altitud: 696 m.
Direcció: Cristina Belmonte Santisteban
(ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Ajuntament de Castellfollit del Boix.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
La present intervenció es realitzà al solar ubicat a tocar de les
escoles de la vila, zona coneguda com Collet de Can Ximpics,
i que fou parcialment excavat els anys ’70 del segle XX,
localitzant-se evidencies d’un poblat iberoromà.
Aquest solar, propietat de l’Ajuntament, és terreny edificable i
el consistori, com a promotor de l’obra, sol·licità la realització
d’una prospecció arqueològica per tal de poder fer una primera
valoració de l’interès arqueològic de l’àrea afectada en cas que
es decidís realitzar-hi alguna edificació.
En total es van realitzar 11 sondejos, 8 dels quals donaren
resultats positius, permeten delimitar un jaciment de com a
mínim uns 600 m2 d’extensió.
Les restes localitzades corresponien a una concentració, en
l’àrea delimitada, de materials ceràmics d’època ibèrica en uns
nivells estratigràfics d’entre 0.20 i 0.50 m de potència. Aquests
sediments estaven associats a cinc murets, força arrasats, els
quals segurament formaven part d’algun petit assentament.

Un dels sondejos en procés d’excavació (Font: C. Belmonte).
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realitzada al solar del Collet de Can Ximpics. Intervenció
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SEPULCRE DE BOADES
(CASTELLGALÍ, BAGES)
Nom del jaciment: Sepulcre de Boades.
Municipi: Castellgalí.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 405191,5; Y: 4615704,8;
altitud: 210 m.
Direcció: Sònia Hernández Martínez (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.)
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
Any intervenció: 2005.
Descripció2:
El sepulcre de Boades, pertanyent a la vil·la romana de
Boades, és del tipus de cambra o cel·la i planta quadrada.
Exteriorment amida 5,1 x 5,6 m i 3,9 x 3,6 m per l’interior.
Per dins la coberta era originàriament de mitja volta, mentre
que externament té una teulada de doble vessant. Les parets
que sostenen el pes de la vota són més gruixudes que les

2 Informació extreta de: Daura, A.; Galobart, J:, Sanchéz, E. (1988). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit] (revisió de
J. Amorós, X. Oms, O. Varas, O, Vilanova i X. Esteve, 2010).
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frontals. L’altura total del monument és de 3 m a l’arrencada
de la coberta i de gairebé 5 m a la carena del teulat.
El seu aparell constructiu és poc acurat, amb pedres i morter.
La única decoració està formada per tres filades sobreposades
de rajoles situades a la façana, a manera d’imposta i presenta
un sòcol treballat.
El mausoleu va ser restaurat l’any 1932 pels Amics de l’Art
Vell. L’arquitecte Cèsar Martinell i l’arqueòleg Josep de C.
Serra Ràfols van tapiar la porta que hi havia al costat de
llevant i van obrir l’actual, que correspondria a l’original.
Van desmuntar també un arc interior d’època moderna
que suportava un pis superior, de quan el mausoleu va ser
reaprofitat com a pallissa. Prèviament a aquestes treballs
de restauració, el seu interior va ser completament excavat,
posant-se al descobert un conjunt de sitges que van ser
datades d’època ibèrica.
A causa de no haver estat reomplertes de nou, les parets de les
sitges van anar ensorrant-se, deixant totalment al descobert
els fonaments dels murs del mausoleu, fet que comprometia,
a la llarga, l’estabilitat del monument.
Per aquest motiu, i per la necessitat de recuperar el nivell de
circulació de l’espai interior del mausoleu, l’any 2005, i sota la
direcció tècnica de l’arqueòloga Sònia Hernández Martínez,
de l’empresa ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L.,
es va dur a terme una intervenció de consolidació, consistent
en el reompliment de les cavitats de les sitges amb grava fina
fins a assolir el nivell original de circulació del mausoleu. Es
va realitzar també la neteja de vegetació i brutícia, tant de
l’interior del monument com del seu exterior. Igualment, es
van sanejar les clavegueres de l’exterior de l’edifici.
Bibliografia:
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C/ FRANCESC VINYAS, 32
(MOIÀ, BAGES)
Nom del jaciment: C/ Francesc Vinyas, 32.
Municipi: Moià.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 425094; Y: 4629498; altitud:
715 m.
Direcció: Laura Suau Leal i Rony José Castillo Gómez
(ATICS, S.L.).
Promotor: El Cor de la Ciutat, S.L.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
La intervenció arqueològica es va realitzar en motiu de la
reforma al solar núm. 32 del carrer Francesc Vinyas de Moià
per tal d’ubicar-hi un nou edifici destinat a habitatges. Es
tractava del Projecte bàsic i d’execució de l’Edif ici Plurifamiliar
entre mitgeres al Carrer Francesc Vinyas, núm. 32. de Moià
(Bages).
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Situació de la intervenció dins el nucli urbà de Moià.

Tot i que el carrer Francesc Vinyas no presenta cap protecció
dins el Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de
Moià de l’any 1980, s’inclou en una zona d’interès arqueològic,
sobretot tenint en compte la proximitat de la muralla medieval
que encerclava la vila localitzada, segons la documentació, just al
davant del solar afectat, seguint la mateixa direcció que el carrer
Francesc Vinyas. Amb aquests antecedents, el grup municipal
MAP-ERC de Moià va comunicar al Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la
seva preocupació per l’execució de l’esmentat projecte, davant
la possible existència de restes arqueològiques en el subsòl del
solar. Conseqüentment, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat va ordenar dur-hi a terme una intervenció
arqueològica de caire preventiu, prèvia a la realització del
projecte arquitectònic.
Acte seguit, el propietari de la finca va encomanar a l’empresa
d’arqueologia ATICS S.L. la realització del seguiment
arqueològic de les obres, que es van dur a terme en dues fases
successives. La primera va consistir en l’estudi documental de
l’indret i en la realització, el dia 16 de febrer de 2005 i sota
la direcció tècnica de l’arqueòleg Rony José Castillo Gómez,
del control arqueològic de l’enderroc de l’immoble existent. La
segona fase, dirigida per l’arqueòloga Laura Suau Leal, es va dur
a terme durant els dies 13 i 14 d’abril del 2005 i es va centrar
en el control arqueològic dels moviments de terra efectuats en
el solar.
L’objectiu principal era el de documentar les possibles restes
patrimonials i nivells estratigràfics conservats per tal de poder
decidir sobre l’emplaçament i les característiques del futur
projecte arquitectònic del nou edifici, així com també avaluar
la importància de les restes arqueològiques descobertes amb
la finalitat de protegir-les, aplicant el mínim impacte sobre
d’aquestes.
Els resultats del control arqueològic van permetre documentar
una seqüència estratigràfica intacta en la zona del pati de la
casa, de la qual cal destacar una anivellació d’argiles que
va proporcionar materials d’època moderna. Aquest estrat
es situava per sobre d’una capa d’argiles estèrils que cobria
directament el substrat natural, compost de roca de llicorela.
A la resta del solar l’estratigrafia constava d’una sola capa de
runa, amb materials arqueològics d’època contemporània,
corresponent a l’anivellació produïda a l’hora d’aixecar la casa
que hi havia en aquest indret. L’edifici en qüestió es va construir
l’any 1940. En el moment d’enderrocar les fonamentacions de
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l’esmentada construcció es va poder recuperar un fragment
de llosa quadrangular de pedra calcària, allisada en una de les
cares i treballada amb una inscripció, en lletres capitals i una
decoració de difícil interpretació, possiblement una flor de lli.
Segons fonts orals, aquesta casa s’hauria aixecat amb pedres
provinents d’una església, la de Sant Sebastià, desapareguda
en un incendi durant la Guerra Civil. El temple fou construït
l’any 1508 i reformat durant els segles XVII-XVIII. L’edifici es
trobava a l’actual plaça de Sant Sebastià, on es va col·locar una
estàtua rememorativa dels fets.
L’excavació de la finca va permetre confirmar la procedència
dels materials utilitzats en el bastiment de l’edifici de l’any
1940, just acabada la Guerra Civil, ja que tot fa pensar que la
llosa quadrangular descrita anteriorment podria provenir del
cementiri de l’església de Sant Sebastià o d’alguna sepultura
adjacent a aquesta. Les despulles de l’església s’havien d’haver
utilitzat per edificar un col·legi en el mateix municipi, però
les bones influències del propietari de la casa van servir per
apoderar-se de tot el pedruscall de la capella destruïda. A més
de la troballa de la llosa amb inscripció, cal dir que moltes de les
pedres que formaven les fonamentacions perimetrals de l’edifici
eren carreus calcaris de mida gran i mitjana, ben escairats i amb
les cares exteriors planes.
Pel que fa a restes anteriors a la construcció de l’edifici existent
en aquest solar no s’ha documentat cap vestigi, la qual cosa fa
pensar que, o bé no hi va haver cap edificació rellevant, o que
a l’hora de construir l’edifici esmentat es va arrasar tot tipus
d’element arquitectònic anterior.
Només es coneix la notícia documental de la presència d’unes
barraques per vendre carn construïdes en aquest indret l’any
1879 i en desús a partir dels anys 1918-1920.
No obstant això, no descartem la possibilitat de l’existència
d’algun tipus de construcció en aquest lloc, anterior al 1879, la
qual no hauria deixat cap rastre, ni arqueològic, ni documental.

correctores de reintegració d’un mur de façana-tancament
i d’un portal d’època moderna (s.XVII), enderrocats sense
control arqueològic previ, amb suspensió temporal de la
Llicència d’Obres municipal.
La finca s’ubica dins el casc antic de Moià, molt a prop del
circuit de la muralla medieval del s.XIV, al carrer Francesc
Vinyas. Antigament el carrer era conegut com carrer de la
Cendra i formaria part d’un dels primers ravals del municipi,
edificat a partir de finals del segle XVII.
La intervenció, duta a terme el novembre de 2007, va
plantejar la reconstrucció i adequació del mur que formava
part dels pocs fragments de muralla del s.XVII del municipi
i que s’havia desmuntat per iniciar les obres d’adequació
d’una nova botiga. La reconstrucció va ser una anastilòsi i
el sistema de reconstrucció del mur es va fer mitjançant la
pedra calcària original utilitzant morter de calç per a les
juntes. L’arc es va refer mitjançant el disseny d’una cintra
i fent servir els maons de ceràmica que prèviament s’havien
guardat, d’unes dimensions de 20 x 20 cm.

Bibliografia:
Castillo, R. J. (2005). Memòria de la intervenció arqueològica
preventiva al Carrer Francesc Vinyas, núm. 32 de Moià (Bages),
2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]

Descripció:
La intervenció arqueològica va estar motivada pel projecte de
construcció d’un nou edifici en el terreny de 218,49 m², en el
solar ja construït, entre els carrers Rafael Casanova i Hospital.
La façana de llevant de l’edifici que es volia enderrocar per
a construir el nou es trobava a la banda on hi havia hagut el
fossat-pas de ronda de l’antiga muralla medieval del s. XIV.
És per això que es va plantejar una intervenció arqueològica per
tal de comprovar si hi havia restes arqueològiques que poguessin
veure’s afectades per les obres de la futura nova construcció.
Amb la prospecció del terreny i l’estudi visual dels
aproximadament 8m de desnivell entre totes dues façanes, des
de la cota a nivell de peu del carrer Rafael Casanova fins el
nivell de peu del carrer Hospital, es va arribar al nivell geològic
conformat per la coneguda Formació Artés (Fm). Els resultats
obtinguts van ser negatius des del punt de vista arqueològic.

Suau, L.(2005). Memòria de la intervenció al solar núm. 32
del C/ Francesc Vinyas (Moià, el Bages), 2005. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]

C/ FRANCESC VINYAS, 9
(MOIÀ, BAGES)
Nom del jaciment: C/ Francesc Vinyas, 9.
Municipi: Moià.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 425090; Y: 4629539; altitud:
750 m.
Direcció: Cristina Casinos Molina.
Promotor: Maria Dolors Armadans Monsech.
Any intervenció: 2007.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada pel projecte de reforma
interior d’una finca que implica l’aplicació de mesures

TERRENY ENTRE EL CARRER RAFAEL CASANOVA,
NÚM. 26 I EL CARRER HOSPITAL, NÚM. 7
(MOIÀ, BAGES)
Nom del jaciment: Terreny entre el Carrer de Rafael
Casanova, núm. 26 i el Carrer Hospital, núm. 7.
Municipi: Moià.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 425255; Y: 4629450; altitud:
710 m.
Direcció: Cristina Casinos Molina.
Promotor: Varal Real State SLU.
Any intervenció: 2008.

DOLMEN DEL PLA DE TRULLÀS
(MONISTROL DE CALDERS, BAGES)
Nom del jaciment: Dolmen del Pla de Trullàs.
Municipi: Monistrol de Calders.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 419178; Y: 4624008; altitud:
569 m.
Direcció: Javier González Muñóz (ARQUEOCIÈNCIA
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Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Ajuntament de Monistrol de Calders.
Any intervenció: 2005.
Descripció1:
El dolmen del Pla de Trullàs és un típic dolmen de cambra
simple o pirinenca, d’estructura molt desfeta. Ja a principis
de segle XX tan sols romania dreta una llosa falcada
verticalment a terra. Al costat d’aquesta se’n observava
una segona de caiguda, que descansava sobre les altres, més
petites, que tancaven la cambra.
L’espai intern delimitat per les lloses assolia forma
rectangular, amb unes dimensions aproximades de 3,22 x
1,73 m, amb orientació sud-nord.
Del seu interior es recuperaren algunes dents humanes, un
fragment de mandíbula i alguns fragments de ceràmica llisa,
excepte un que presentava uns motius decoratius incisos de
ratlles paral·leles, així com la vora d’un vas.
L’any 2003 es va dur a terme una intervenció arqueològica
consistent en la restitució i adequació del dolmen, amb
l’objectiu bàsic del muntatge de l’estructura en el seu
emplaçament original.
Posteriorment, entre febrer i març de 2005, es realitzà una
nova intervenció arqueològica de reconstrucció d’aquest
monument, sota la direcció tècnica de l’arqueòleg Javier
González Muñóz, de l’empresa ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.
La intervenció de reconstrucció i consolidació del megàlit
s’organitzà en diverses fases:
La primera fase consistí en la neteja de l’entorn i l’excavació
del nivell vegetal. També se subjectà amb pilars metàl·lics la
llosa B (lateral est) per prevenir la seva caiguda.
La segona fase consistí en el rebaix de 30 cm a tota la cambra
central per poder construir un sòl compactat de pedres i
formigó que fonamentaria tot el conjunt de lloses.
La tercera fase serví per moure i col·locar les lloses que
formaven part del megàlit en posició vertical, amb l’ajuda
d’una màquina retroexcavadora.
La quarta fase fou el farciment amb formigó de l’interior de
la cambra i el recolzat de les altres pedres de mides petites
al voltant de les lloses laterals per consolidar i reforçar
l’estructura.
L’última fase fou la reproducció parcial el túmul que
l’envoltava. Aquest és d’uns 11 m de diàmetre per una alçada
màxima de 1’80 m, amb una superfície total de 95 m². No
es cobrí totalment l’estructura del dolmen, sinó que es deixà
lliure la llosa de coberta així com la part superior i frontal de
les lloses B, C i E, permetent un accés a l’interior i creant un
conjunt que permet la comprensió visual i didàctica de com
era el megàlit en origen.
L’objectiu final de la intervenció era la realització d’un
projecte didàctic i de senyalització amb plafons explicatius
que reconstruïssin el dolmen i expliquessin als visitants la
funció i context històric del monument.
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C.S.I.C.
Batista, R. (1961). Sepulcros megalíticos de la comarca del
Moyanés. Col: Corpus de sepulcros megalíticos. España.
1.Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona: Instituto
de Prehistoria y Arqueología.
Clop, X.; Faura, J. M. (1995). El sepulcre megalític de Les
Maioles (Rubió, Anoia). Memòria def initiva dels resultats de
l’excavació arqueològica. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit].
Clop, X.; Faura, J. M. (2002). «El sepulcre megalític de Les
Maioles (Rubió, Anoia). Pràctiques funeràries i societat a
l’altiplà de Calaf (2000-1600 cal ANE)». Estrat 7, Igualada:
Centre d’Estudis Comarcal d’Igualada.
Colominas, J.; Gudiol, J. (1923). Sepulcres megalítics de
l’Ausetània. Barcelona.
Daura, A.; Galobart, J.; Piñero, J. (1995). L’arqueologia al
Bages. Manresa: Centre d’Estudis Bagencs.
Hoskin, M. (1998). «Les orientacions de les cambres
simples o pirinenques de la Catalunya occidental». Ceretania,
Puigcerdà.
Martín, A.; Mestres, J. (2000). «Datacions absolutes i
periodització de la fi del neolític a l’edat del bronze en la
Catalunya Peninsular» AA.DD. XII Col·loqui internacional
d’Arqueologia de Puigcerdà. Puigcerdà.
Molist, M; Clop, M. (2000). «La investigación sobre el
megalitismo en el noroeste de la Península Ibérica: novedades
y perspectivas». Muitas antas, pouca gente? Actas do I coloquio
sobre megalitismo. V.S. Gonçalves.

ESGLÉSIA DE SANT PERE
(MONISTROL DE MONTSERRAT, BAGES)
Nom del jaciment: Església de Sant Pere.
Municipi: Monistrol de Montserrat.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 403790; Y: 4607389; altitud:
162 m.
Direcció: Cristina Sayos Trapote (ATICS, S.L.), Sònia
Hernández Martínez (ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals, S.L.).
Promotor: Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat
de Catalunya i Ajuntament de Monistrol de Montserrat.
Any intervenció: 2007.

Bibliografia:
Almagro, M.; Serra Ràfols, J. de C.; Colominas, J.
(1945). Carta arqueológica de España: Barcelona. Madrid:

Descripció2:
L’inici de les obres de construcció d’una rampa d’accés a la
placeta situada davant l’església de Sant Pere de Monistrol,
sense control arqueològic, va posar al descobert la presència
de restes òssies humanes pertanyents a la sagrera del conjunt
religiós.
Davant la descoberta, durant el mes d’abril de 2007 i sota la
direcció de l’arqueòloga Cristina Sayos Tapote, de l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L., es va dur a

1 Informació extreta de: Daura, A.; Galobart, J., Sánchez, E. (1988). Inventari
del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit] (revisió de J. Amorós, X.
Oms, O. Varas, O, Vilanova, i X. Esteve, 2010).

2 Informació extreta de: Calvo, I. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit] (revisió de J. Amorós, X. Oms, O. Varas,
O, Vilanova, i X. Esteve, 2010).
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terme una intervenció arqueològica a l’indret. Aquesta va
consistir en el rebaixament d’uns 10 cm de terres a l’àrea
situada entre la paret lateral sud de l’església i un mur de
contenció que transcorre paral·lel a la paret sud de l’edifici,
en dos sectors separats per una rasa moderna.
La intervenció va permetre documentar 9 inhumacions,
la majoria d’elles en molt mal estat de conservació, totes
incompletes excepte una (corresponent a un nounat), i que
segurament haurien estat enterrats en caixes de fusta, ja que
s’han trobat diversos claus de ferro. Es van recuperar també
alguns rosaris i cadenetes amb creus que portarien els difunts
al voltant del coll.
La ceràmica recuperada durant l’excavació indica que la
cronologia de les inhumacions és d’època moderna (segles
XVI-XVIII). Aquest fet també és recolzat per l’alineació de
les sepultures en paral·lel al mur lateral i a un contrafort de
l’església renaixentista. Les sepultures més recents serien just
anteriors a la construcció del cementiri actual fora del nucli
urbà de la població.
Davant la continuïtat de les obres i la necessitat de l’obertura de
nous punts, durant l’agost i setembre de 2007 es va dur a terme
una altra intervenció arqueològica a l’indret. Aquesta, dirigida
per l’arqueòloga Sònia Hernández Martínez, de l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L., va permetre
documentar 20 inhumacions més. El tipus d’enterrament és de
fossa simple i presenten una col·locació i orientació arbitrària.
L’aixovar que acompanyava els difunts eren objectes metàl·lics
com agulletes de cap rodó i algunes medalletes i rosaris.
Al llarg d’aquesta intervenció es va poder localitzar també
el fonament de la capella lateral de l’església, posterior a la
nau central. Alguns dels enterraments localitzats en aquesta
segona fase s’ubicaven per sota els fonaments de l’edifici, la
qual cosa demostra que eren anteriors a la seva construcció,
que data del 1570. Pel que fa als fragments ceràmics
localitzats, es trobaven mesclats i pertanyien a un ventall
cronològic comprès entre el s.XIV i s.XVII.
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Descripció:.
La intervenció arqueològica a la Cova Regalada ha estat
motivada per la constatació de l’actuació d’excavadors furtius
a l’indret i de l’augment de l’activitat excursionista dins el Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, on es troba la
cavitat.
Amb anterioritat, únicament es tenia notícia de la troballa
d’alguns materials arqueològics d’època prehistòrica localitzats
per excursionistes que havien visitat la zona.
Davant d’aquesta situació, la Generalitat de Catalunya va
impulsar una campanya d’intervenció arqueològica per tal de
comprovar la presència, o no, d’indicis d’ocupació humana, i,
en cas de que aquesta hagués existit, proporcionar elements de
datació.
Els treballs no van permetre localitzar cap estructura d’interès
arqueològic que indiqués algun tipus d’ocupació de llarga
durada en el temps. Tot i així, els fragments de ceràmica
localitzats a l’estrat superficial de la cova i un gravat parietal del
segle XVIII suggereixen ocupacions temporals de l’espai, des
d’època prehistòrica fins a finals del s.XIX o inicis del s.XX.
Aquestes ocupacions intermitents podrien estar vinculades amb
la pròpia evolució històrica del massís, on consta en diverses
coves de l’entorn la presència tant de caçadors recol·lectors
prehistòrics com de pagesos, fugitius i refugiats durant períodes
de guerres en època medieval i moderna.
Més enllà de les dades arqueològiques, la intervenció a la Cova
Regalada va permetre constatar que aquesta va ser formada per
l’acció erosiva de l’aigua sobre els conglomerats que formen el
massís, que durant el pas del temps es va anant omplint de llims
i argiles aportades per un sistema d’aigües subterrànies.
Les ocupacions humanes de caràcter temporal documentades
a l’estrat superficial s’haurien produït en períodes en que la
parada de la circulació d’aigua hauria assecat la cavitat.

Bibliografia:
Sayos, C. (2007). Memòria de l’excavació arqueològica a
l’església parroquial, Monistrol de Montserrat, 2007. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
Hernández, S. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica
a l’entorn de l’església de Sant Pere, 2007. Arxiu del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
[inèdit]
COVA REGALADA
(MURA, BAGES)
Nom del jaciment: Cova Regalada.
Municipi: Mura.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 412574.5; Y: 4614719.5;
altitud: 576 m.
Direcció: Karin Harzbecher Spezzia (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2009 i 2010.

Vista de l’interior de la Cova Regalada (Fotografia: K. Harzbecher).

Bibliografia:
Harzbecher, K. (2010). Memòria de la intervenció
arqueològica a la Cova Regalada (Mura, Bages). Campanyes
2009 i 2010. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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COLLET DE LES CAIXES
(NAVÀS, BAGES)

Ximenos, de l’empresa Cat Patrimoni S.C.P, es va dur a
terme a finals del mes d’agost de 2009.

Nom del jaciment: Collet de les Caixes.
Municipi: Navàs.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 395022; Y: 4642090; altitud:
550 m.
Direcció: Cristian Folch Iglesias i Jordi Gibert Rebull
(Universitat Autònoma de Barcelona) (2006-2007), Ramon
Rodríguez Ximenos (Cat Patrimoni S.C.P.) (2009)
Promotor: Universitat Autònoma de Barcelona (2006-2007),
Ajuntament de Navàs (2009).
Any intervenció: 2006, 2007 i 2009.

Bibliografia:

Descripció1:
El jaciment del Collet de les Caixes s’ubica al centre d’un
camp conreat, al cim d’un petit altiplà, a uns 300 m a l’oest
de la riera de Valldeperes.
Tot i que ja es tenia notícia de la presència de tres tombes de
banyera excavades a la roca amb anterioritat, no és fins l’any
2006 quan es descobreix el jaciment arran d’una prospecció
superficial efectuada pels arqueòlegs Cristian Folch i Jordi
Gibert en el marc d’un programa de prospecció arqueològica
a la Vall del Cardener (Folch i Gibert, 2006), endegat des de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Al llarg del mes de juliol de l’any 2007, a càrrec dels mateixos
arqueòlegs Cristian Folch Iglesias i Jordi Gibert Rebull,
es portà a terme l’excavació arqueològica de les restes. La
intervenció va permetre documentar un assentament rural
format per tres àmbits contigus que es construïren aprofitant
una balma on existien diversos encaixos excavats que
servirien per posar les bigues que sostindrien la coberta. Els
tres àmbits successius, comunicats per portes amb repeu o
guardapols, estaven delimitats per murs bastits amb un sòcol
de pedres ben desbastades per les cares vistes i lligades en sec,
sobre els quals s’efectuaria un aixecat amb tàpia. La coberta
es faria amb materials peribles, ja que no s’ha documentat
cap teula en tot el jaciment. Cal destacar l’àmbit 2, que dóna
entrada a l’edifici, on s’han documentat diverses estructures
que el definirien com un possible espai de treball.
Aquest assentament rural es complementaria amb una
necròpolis, ja coneguda amb anterioritat, formada per tres
tombes de banyera excavades a la roca i situades a uns 50
m al sud de l’assentament. Així mateix, també a uns 50 m,
en aquest cas en direcció al nord i sobre la mateixa codina,
s’ha localitat i netejat dos dipòsits, també excavats a la
roca, inèdits fina ara, i que semblen conformar una àrea de
producció vinculada a l’assentament.
Pel que fa al material arqueològic recuperat, a part de diversos
fragments ceràmics i de fauna, es localitzaren diferents estris
de ferro, un anell de bronze i molins manuals fragmentats.
Un cop finalitzada la intervenció es va plantejar la possibilitat
de consolidar i posar en valor l’espai per al municipi, però
davant la manca de recursos per poder dur a terme el
projecte, l’Ajuntament de Navàs va sol·licitar el cobriment
del jaciment per evitar el seu deteriorament. Aquesta nova
intervenció, dirigida per l’arqueòleg Joan Ramon Rodríguez
1 Informació extreta de: Rodríguez, J. R. (2010). Memòria del cobriment
del jaciment del Collet de les Caixes (Navàs, Bages). 31 d’agost de 2009.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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Barberà, J.; Daura, A. (1982). «Troballa d’una sepultura
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Barberà, J.; Daura, A.; Pardo, O. (1983). «Noves
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Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana. p. 350.
Daura, A.; Galobart, J.; Piñero, J. (1995). L’arqueologia al
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Castellnou de Bages), any 2006. Àrea de Coneixement i
Recerca de la Generalitat de Catalunya. [inèdit].
Folch, C.; Gibert, J. (2007). Informe de les excavacions
arqueològiques al Collet de les Caixes (Navàs, Bages). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit].
Rodríguez, J. R. (2010). Memòria del cobriment del jaciment
del Collet de les Caixes (Navàs, Bages) – 31 d’agost de 2009.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]

ANTIGA RECTORIA DE SALLENT
(SALLENT, BAGES)
Nom del jaciment: Antiga Rectoria de Sallent.
Municipi: Sallent.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am.
Direcció: Jordi Morera Camprubí (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: CAREY IBERGRUP, S.L.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
L’actuació arqueològica a l’antiga rectoria de Sallent
(Bages) es va desenvolupar entre el 17 i el 25 de març de
2008, i fou dirigida per l’arqueòleg Jordi Morera Camprubí.
Els treballs van ser realitzats i executats per l’empresa
Arqueociència Serveis Culturals, S.L.
Aquesta intervenció es va realitzar per encàrrec de l’empresa
Carey Ibergrup SL, ja que tenia l’objectiu de fer un seguit
d’obres a l’edifici. La intervenció consistí en la realització
d’un estudi històrico-arqueològic del recinte, plasmat en
l’execució de 25 cales parietals i 5 sondejos en el subsòl.
Els treballs arqueològics van documentar que l’edifici
era el resultat de la unió de 4 finques diferents, amb un
origen baixmedieval. Això permetia establir una sèrie
de fases evolutives de cadascuna de les finques, amb un
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desenvolupament individualitzat des de la seva gènesi fins al
segle XVII. En aquest segle, la unió de les 4 finques va donar
com a resultat l’edifici de la rectoria observable avui en dia,
el qual va tenir diferents reformes i refeccions en els segles
següents.
Bibliografia:
Morera, J. (2008). Memòria de la intervenció arqueològica a
l’Antiga Rectoria de Sallent (Bages). Març 2008. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya [inèdit].
BOSC DE SANT MARTÍ
(SANT FRUITÓS DE BAGES, BAGES)
Nom del jaciment: Bosc de Sant Martí.
Municipi: Sant Fruitós de Bages.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am.
Direcció: Jordi Morera Camprubí (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Any intervenció: 2005.
Descripció2:
La intervenció ha estat motivada per la voluntat de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de documentar i
recuperar el jaciment del Bosc de Sant Martí, format per
un conjunt d’estructures de llosa arrenglerades, d’origen i
funcionalitat incertes. L’objectiu era revaloritzar l’àrea on
s’ubica des d’un punt de vista patrimonial.
La intervenció ha consistit en la neteja i desbrossament de
les estructures, així com la realització de diversos sondejos
per tal de documentar la seva estratigrafia i establir la seva
funcionalitat i cronologia.
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció.
TORRE DE SANT MARTÍ
(SANT FRUITÓS DE BAGES, BAGES)
Nom del jaciment: Torre de Sant Martí.
Municipi: Sant Fruitós de Bages.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 406793; Y: 4623523; altitud:
310 m.
Direcció: Jordi Morera Camprubí (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Any intervenció: 2005 i 2006.
Descripció3:
La intervenció ha estat motivada per la voluntat de
2 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
3 Informació extreta de: Vilalba, P. (2005). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit] (revisió de J. Amorós, X. Oms, O. Varas,
O, Vilanova, i X. Esteve, 2010).
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l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de documentar
i recuperar la Torre de Sant Martí, per tal d’incloure-la
al Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del
municipi i recuperar l’indret del Parc de Sant Martí com a
espai cultural i patrimonial. Se sabia que en aquell punt es
localitzava la torre medieval dita la Guardiola, damunt la
qual es construí posteriorment la Torre de Santmartí, una
torre de telegrafia òptica edificada a mitjans del s.XIX.
Els treballs arqueològics, duts a terme l’any 2005, han
consistit en l’excavació i documentació de les restes. La
presència d’un vèrtex geodèsic i d’un dipòsit d’aigua a
l’indret han obligat, però, a fer només una excavació parcial
de l’àrea, per la qual cosa la informació obtinguda del subsòl
és incompleta.
Tot i les expectatives inicials de trobar elements d’època
medieval, les restes localitzades són àmbits relacionats
únicament amb la torre del segle XIX, no podent documentar
cap evidència anterior.
Els treballs, però, van permetre recuperar tot el perímetre
quadrangular de la torre, així com dos dels àmbits adossats
que corresponen a estances auxiliars annexades a aquesta
amb posterioritat. Els murs tenen uns 5,6 m de costat, una
amplada de 8 m i estan bastits amb doble parament de grans
pedres irregulars falcades i lligades amb morter de calç.
La major part de les torres de telegrafia òptica foren construïdes
a Catalunya entre els anys 1848 i 1853 per l’enginyer basc José
María Mathé. És en aquest context que se situa la de Sant
Fruitós. La Torre de Sanmartí era la primera d’una xarxa de
telègraf que comunicava Manresa amb Vic.
Al costat de la Torre de Santmartí es coneixia l’existència d’unes
estructures de grans blocs de pedra disposades verticalment
i separades entre elles per uns 50 m. Per aquest motiu, l’any
2006 es realitzà una intervenció arqueològica per esbrinar la
cronologia i funcionalitat d’aquestes estructures. Es tracta d’11
grans blocs verticals que es recolzaven en la part posterior d’un
salt que feia el terreny.
Un cop realitzada la intervenció arqueològica es va concloure
que es tracta de blocs de pedra col·locats en els segles XVIII
o XIX.
Bibliografia:

Morera, J. (2005). Informe de la intervenció arqueològica a la Torre
de Sanmartí. Juliol-agost de 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit].

Morera, J. (2005). Memòria de les intervencions
arqueològiques a la Torre de Sanmartí. 2005-2006. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit].
BARRACA DE VINYA DEL PARC DE SANT MARTÍ
(SANT FRUITÓS DE BAGES, BAGES)
Nom del jaciment: Barraca de vinya del Parc de Sant Martí.
Municipi: Sant Fruitós de Bages.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 406679; Y: 4623535; altitud:
251 m.
Direcció: Jordi Morera Camprubí (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Any intervenció: 2007.
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Descripció1:
La intervenció a la barraca de vinya del Parc de Sant Martí
s’emmarca en el Projecte d’intervenció al Parc de Sant Martí,
que neix de la voluntat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages de revaloritzar el patrimoni històric d’aquest indret.
Aquest procés de revalorització comporta la recuperació
d’un seguit de jaciments arqueològics, com ara el jaciment
de la Guàrdia de Sant Martí o el Bosc de Sant Martí.
D’acord amb el projecte inicial, la intervenció a la Barraca
de Vinya del Turó de Sant Martí constitueix la darrera fase
de l’actuació al Parc de Sant Martí. Aquesta intervenció,
desenvolupada el mes d’abril de l’any 2007, va ser dirigida
per l’arqueòleg Jordi Morera Camprubí, de l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L., i va consistir
en la neteja, excavació i documentació de la barraca de
vinya en qüestió, així com la restauració i consolidació de
l’estructura.
Els treballs van permetre constatar que es tractava d’una
construcció de planta circular, un fet no gaire habitual a l’àrea
bagenca, ja que la gran majoria són de planta rectangular,
amb una superfície interna de 5,4 m². La barraca, d’un sol
habitacle, és construïda en pedra seca i falques de pedra
petita. La porta d’accés és a migdia i existeixen dues obertures
petites a manera de finestres: una orientada a llevant i l’altra
al cantó nord-occidental. La construcció de l’estructura
s’hauria produït entre els segles XVIII i XIX.
Bibliografia:
Morera, J. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica a
la Barraca de Vinya del Parc de Santmartí, abril de 2007. Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit].
Soler, J. (1994). Les barraques de vinya: les construccions de
pedra seca a la comarca de Bages. Col. Quaderns, 9. Manresa:
Centre d’Estudis del Bages.
Morera, J. [et al.]. (2004). «Arquitectura popular en pedra
seca: arqueologia d’algunes barraques de vinya del Bages».
Actes del II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a
Catalunya. Sant Cugat del Vallès. 18-21 d’abril de 2004. Sant
Cugat del Vallès: ACRAM, p. 495-499.

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL.
DESDOBLAMENT DE L’EIX TRANSVERSAL
(CARRETERA C-25). ENLLAÇ DE JUNCADELLA. PK
134+000. TRAM DE MANRESA
(SANT JOAN DE VILATORRADA, BAGES)
Nom del jaciment: Projecte constrictiu. Millora
general. Desdoblament de l’Eix Transversal (Carretera
C-25). Enllaç de Juncadella. PK 134+000. Tram de Manresa
Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 401102; Y: 4621617; altitud:
218m.
Direcció: Goretti Vila Fàbregas i Xavier Geis Elias
1 Informació extreta de: IPAC. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic
de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. (revisió d’Amorós, J.; Oms, X.: Varas, O.: Vilanova,
O; Esteve, X (2010).
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(ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, SL).
Promotor: GISA, S.A.
Any intervenció: 2008.
Descripció2:
La intervenció ha estat motivada pel projecte de
desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) al seu pas per Sant
Joan de Vilatorrada.
Amb anterioritat a l’inici de les obres, a la zona afectada
pel projecte de desdoblament de la carretera només es tenia
notícia de l’existència d’una canalització coneguda com la
sèquia de Manresa, que va ser construïda al segle XIV per tal
d’aprovisionar la ciutat d’aigua provinent del riu Llobregat.
L’estructura hidràulica es troba al costat de l’actual camí de la
Joncosa i no es preveia que fos afectada per les obres.
Malgrat tot, es va considerar oportú realitzar el control
arqueològic dels moviments de terres derivats dels treballs
de desdoblament del vial, durant el qual es van localitzar
un seguit d’elements arquitectònics relacionats amb el correu
vitivinícola de la zona.
Dels diferents elements identificats, una de les barraques de
vinya quedava afectada per les obres. Tot i que no s’ubicava
dins el traçat estricte de la carretera, si que es localitzava en
un camp proper on estava previst abocar les terres provinents
dels rebaixos del subsòl.
La barraca de vinya presentava un estat de conservació
relativament bo i era datable en els segles XIX i XX. Al
presentar unes característiques similars a altres construccions
que es documenten en abundància a la zona, es va optar per
la seva excavació, documentació exhaustiva i desmuntatge.
Bibliografia:
Geis, X. (2008). Documentació d’una barraca de vinya
localitzada en les obres de desdoblament de l’Eix Transversal
C-25. Tram: Manresa-enllaç Juncadella (Manresa, Bages).
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Vila, G. (2008). Documentació d’una segona barraca de
vinya localitzada en les obres de desdoblament de l’Eix
Transversal C-25. Tram: Manresa-enllaç Juncadella (Sant
Joan de Vilatorrada, Bages). Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

ARE “SUBD-COLLBAIX”
(SANT JOAN DE VILATORRADA, BAGES)
Nom del jaciment: Àrea Residencial Estratègica “SubdCollbaix”.
Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 399927; Y: 4621976; altitud:
280 m (extrem N-O de l’àrea). X: 400087; Y: 4621592; altitud:
259 m (extrem S-E de l’àrea).
Direcció: Roser Arcos López i Marc Piera Teixidó
(ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2008 i 2009.
2 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
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Descripció:
L’Àrea Residencial Estratègica (ARE) fou un programa de
l’Institut Català del Sòl destinat a la promoció econòmica.
La realització dels plans Directors Urbanístics de les Àrees
Residencials Estratègiques de Catalunya preveia urbanitzar
una gran zona adjacent al nucli urbà de Sant Joan de
Vilatorrada, que comportaria l’afectació d’una gran superfície
de terreny de la qual no es disposava d’un coneixement
efectiu del subsòl. Per aquest motiu, entre els mesos de maig
de 2008 i febrer de 2009, l’empresa ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L. realitzà una seguit de prospeccions
arqueològiques superficials amb l’objectiu de localitzar
indicis arqueològics i patrimonials a la zona.
Les prospeccions arqueològiques van permetre detectar la
presència de tres barraques de vinya construïdes en pedra
seca. Es tracta d’unes construccions que servien per l’aixopluc
i que normalment es relacionen amb el moment d’expansió
del conreu de la vinya entorn els segles XVIII i XIX.
Tot i que des del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya es va considerar compatible
la presència de les restes amb el projecte urbanístic, es va
demanar la realització d’un estudi que recollís la descripció,
documentació gràfica i la planimetria de les estructures, que
permetés salvaguardar els seus valors culturals. Es va proposar
també la realització d’un estudi territorial en conjunt que
recopilés el testimoni d’aquests elements, construccions
característiques de la història social, econòmica i paisatgística
dels darrers segles a la comarca del Bages.
Davant d’aquest fet, INCASÒL va encarregar a l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L. la realització
de l’estudi de les tres barraques de vinya.
Els treballs han consistit en la delimitació manual i la
documentació exhaustiva de les restes. S’ha comprovat,
d’aquesta manera, que les barraques documentades presenten
una planta circular, una morfologia comuna a les altres
barraques escampades pel Bages. La barraca núm. 1, la més
ben conservada, i la número 3 s’adossen a un pendent natural.
La barraca núm. 2 es trobava en estat ruïnós, amb la coberta
i algunes parets caigudes. La seva tipologia és de planta
circular, tot i que podria classificar-se com a composta, ja
que presenta un tancat o recer que se li adossa.

Barraca de vinya núm. 1 (M. Piera, 2009).
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Bibliografia:
Arcos, R. (2008). Memòria de la intervenció arqueològica
a l’ARE Subd-Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada (Bages).
[inèdit].
Piera, M. (2009). Memòria de la intervenció arqueològica
a l’ARE Subd-Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada (Bages).
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
BOSC DEL CADEVALL
(SANT VICENÇ DE CASTELLET, BAGES)
Nom del jaciment: Bosc del Cadevall.
Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 406065; Y: 4614894; altitud:
253 m. (inici del paratge) X: 405937; Y: 4615120; altitud: 230
m. (final del paratge)
Direcció: Jordi Morera Camprubí (arqueòleg) i Elisabet
Blaya Martí (paleontòloga) (ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals, S.L.)
Promotor: Jaume Masqué Riera.
Any intervenció: 2005.
Descripció3:
La intervenció ha estat motivada per les remocions de terres
destinades a crear una activitat de reciclatge de runa al Bosc
del Cadevall. L’indret on es volia col·locar la planta estava
considerada una àrea d’expectativa arqueològica.
La intervenció, duta a terme entre els dies 15 i 16 de
desembre de 2005 sota la direcció de Jordi Morera Camprubí
i Elisabet Blaya Martí, de l’empresa ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L., va consistir en la realització d’una
prospecció arqueològica i paleontològica de caràcter visual
en tota la superfície afectada per tal de detectar la presència
de jaciments arqueològics o paleontològics susceptibles
d’ésser afectats per l’activitat projectada.
La prospecció va aportar resultats negatius a nivell
paleontològic, ja que in situ s’observà que afloraven
margues de color blau d’origen marí, on tan litològica com
paleontològicament es descartava la possibilitat de que
aparegués cap resta fòssil.
La prospecció arqueològica, no obstant, sí que va poder
documentar dos elements d’interès, una barraca de vinya i
un pou.
La barraca de vinya, de planta circular i amb un bon estat de
conservació, és feta amb pedra seca i presenta un diàmetre
interior d’uns 2 m. El mur és realitzat amb blocs de pedra
sense treballar, de mides diferents i dipositats un sobre
l’altre sense formar filades contínues. Per lligar l’estructura
s’introduïren falques de pedra petita entre els blocs. El
gruix de les parets és arreu de 60 cm. La coberta és feta
per aproximació de filades i l’espai central és taponat amb
una gran llosa megalítica. La coberta s’impermeabilitzà
mitjançant l’aportació de terra damunt les pedres que la
configuren. La portalada d’entrada
3 Informació extreta de: Blaya, E.; Morera, J. (2005). Memòria de la Intervenció arqueològica i paleontològica al Bosc de Cadevall. Sant Vicenç de
Castellet, Bages. 15-16 de desembre de 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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es situa a ponent, i al nord s’obra una petita finestra que dóna
llum a l’interior de l’estructura. A l’interior s’han localitzat
dos armariets encastat a la part de migjorn.
El pou del bosc de Cadevall, que es troba parcialment enderrocat,
és construït amb pedra seca. Tot i que no va ser possible arribar
a veure l’estructura globalment, ja que està totalment coberta
de bardissa i vegetació, sembla que la construcció tan sols és de
forma aèria, mentre que a nivell de subsòl el perímetre quedaria
definit únicament pel terreny geològic.
Bibliografia:
Blaya, E.; Morera, J. (2005). Memòria de la Intervenció
arqueològica i paleontològica al Bosc de Cadevall. Sant Vicenç
de Castellet, Bages. 15-16 de desembre de 2005. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
ARE “RESIDENCIAL NORD”
(SANT VICENÇ DE CASTELLET, BAGES)
Nom del jaciment: Area Residencial Estratègia “Residencial
Nord”.
Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am
Direcció: Míriam Esqué Ballesta (ARKEÒLIK, S.C.P.)
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada per la presentació del
Pla Director Urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègia
Residencial Nord de Sant Vicenç de Castellet. Davant
d’aquest fet s’ha impulsat la consulta dels inventaris del
patrimoni arqueològic i arquitectònic, i l’execució d’una
prospecció superficial a tota la zona afectada pel projecte.
Els treballs han permès delimitar tres Zones d’Expectativa
Arqueològica (ZEA) relacionades amb elements patrimonials
catalogats i protegits, destacant el monument funerari romà
de la Torre de Breny (BCIN) i els jaciments arqueològics
inventariats situats a prop de l’ARE, com són el Sepulcre de
Boades, la Bòbila de Cal Vidal i el carrer de la Igualtat.
- ZEA 1: ubicada fora dels límits de l’ARE corresponen a
l’àrea d’influència del monument funerari de la Torre del Breny
(BCIN) situat al cantó nord-oest i proximitats. També es van
localitzar a l’indret sis masies no catalogades i que podrien
tenir un cert interès patrimonial. En aquest sector també es
troba la masia abandonada de Cal Costa, on es té notícia de la
troballa d’elements i restes arqueològiques d’època neolítica en
els terrenys adjacents, possiblement relacionats amb estructures
funeràries d’una necròpolis de sepulcres de fossa. S’han localitzat
també dues cabanes de pastor.
- ZEA 2: s’ha localitzat només una cabana de pastor.
- ZEA 3: en aquesta zona es situa l’àrea d’influència dels
jaciments arqueològics coneguts de la Bòbila de Cal Vidal i
el carrer de la Igualtat, ambdós relacionats amb estructures
funeràries (sepulcres de fossa) d’època neolítica. Altres
elements localitzats a la zona han estat una cabana de pastor,
una possible fresquera situada en un marge de vinya i una
mola de molí reaprofitada.
Pel que fa a la localització de noves restes arqueològiques,
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més enllà de les estructures etnològiques a dalt descrites, els
resultats han estat negatius, no localitzant elements materials
ni estructures arqueològiques pròpiament dites en superfície,
encara que diverses parcel·les no s’han pogut prospectar
degut a que es trobaven urbanitzades o cobertes amb una
vegetació densa que impossibilitava la seva visualització.
ROTONDA DE SÚRIA (C/SALVADOR VENCELL)
(SÚRIA, BAGES)
Nom del jaciment: Rotonda de Súria (C/Salvador Vencell).
Municipi: Súria.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 396347,89; Y: 4632174,19;
altitud: 299 m.
Direcció: Marc Piera Teixidó (ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals, S.L.).
Promotor: Pasquina, S.A.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada per la construcció d’una
rotonda en una zona propera al casc antic de Súria. En aquella
zona, adjacent al riu Cardener i a la Riera d’Hortons, vies de
comunicació utilitzades des de l’antiguitat, es tenia notícia
d’antecedents arqueològics d’època ibèrica i medieval. Davant
la possibilitat de que poguessin existir restes arqueològiques
en el subsòl, durant el mes de novembre de 2006 l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L. realitzà un
control dels moviments de terres derivats de les obres. El
rebaix del terreny va ser escàs, sense arribar a localitzar els
nivells geològics, i els resultats van ser negatius des del punt
de vista de la localització de restes arqueològiques.
Bibliografia:
Piera, M. (2006). Memòria del seguiment arqueològic
a les obres de la Rotonda de Súria, any 2006. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
EL CINGLE
(TALAMANCA, BAGES)
Nom del jaciment: El Cingle.
Municipi: Talamanca.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 412911; Y: 4621373; altitud:
450 m.
Direcció: Òscar de Castro López (ACTIUM Patrimoni
Cultural, S.L.).
Promotor: BLASTING TALAMANCA, S.L.
Any intervenció: 2009.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada pel projecte d’ampliació
de la pedrera “El Cingle”. La pedrera, que en el moment
1 Informació extreta de: De Castro, O. (2009). Memòria de la prospecció
arqueològica a “El Cingle”- Ampliació de la Pedrera (Talamanca, El Bages). Intervenció maig de 2009. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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d’efectuar els treballs estava en desús, es trobava en procés de
reobertura i ampliació.
Els treballs han consistit en la consulta dels diversos catàlegs
i inventaris municipals disponibles per tal de determinar
l’existència d’elements del patrimoni cultural ja catalogats
en la zona afectada per l’ampliació i en la prospecció
arqueològica superficial dels 105.000 m² de la mateixa àrea.
La consulta dels inventaris va resultar negativa en quant a la
localització d’elements catalogats. Pel que fa a la prospecció
superficial, aquesta va permetre identificar un conjunt de
construccions o elements arquitectònics relacionades amb
l’explotació vitivinícola de la zona en època moderna. Es
tracta de 7 barraques de vinya i dues fosses excavades al terra
que podrien ser interpretats com a “sots d’aigua” o elements
de captació i distribució d’aigua, tot i no poder descartar la
possibilitat de que es tractessin de sitges.
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per tal de determinar la possible presència de restes
arqueològiques a la zona.
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció.
IMPLEMENTACIÓ DEL TREN TRAMVIA A LA
COMARCA DEL BAGES
(BAGES)
Nom del jaciment: Implementació del tren tramvia a la
comarca del Bages.
Municipi: Manresa, Sant Fruitós del Bages, Sant Joan de
Vilatorrada, Callús, Súria, Santpedor i Sallent.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am
Direcció: Roser Pou Clavet.
Promotor: Taller d’Enginyeria Ambiental. S.L.
Any intervenció: 2009.
Descripció3:
La intervenció ha estat motivada per la redacció de l’Estudi
d’Impacte Ambiental relatiu a la implementació del tren tramvia
a la comarca del Bages.
La intervenció ha consistit en la prospecció superficial dels
terrenys afectats i els camps adjacents al traçat del tramvia,
en una longitud total de 13.5 km.
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció.

Detall d’un dels elements arquitectònics documentats durant la
prospecció. (Figura: De Castro).

Bibliografia:
De Castro, O. (2009). Memòria de la prospecció arqueològica
a “El Cingle”- Ampliació de la Pedrera (Talamanca, El Bages).
Intervenció maig de 2009. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
PARCS EÒLICS DEL COLOMER I DE CASTELLES
(BAGES)
Nom del jaciment: Parc Eòlics del Colomer i de Castelles.
Municipi: Castellfollit del Boix, Rajadell, Aguilar de Segarra.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am.
Direcció: Juan José Bienes Calvo.
Promotor: Estudios Informes Navarra, S.L.
Any intervenció: 2005.
Descripció2:
La intervenció ha estat motivada per l’execució de l’Estudi
d’Impacte Ambiental del Projecte de construcció del Parc Eòlic
del Colomer i de Castelles. Els treballs han consistit en la
prospecció superficial de tota l’àrea afectada pel projecte,
2 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

CARRETERA C-55. PROJECTE DE MILLORA AL
NOU ACCÉS (PK 19+000 AL 31+447) A SANT VICENÇ
DE CASTELLET. TRAM: CASTELLVELL I EL VILAR
– SANT VICENÇ DE CASTELLET.
(BAGES)
Nom del jaciment: Carretera C-55. Projecte de millora al
nou accés (PK 19+000 al 31+447) a Sant Vicenç de Castellet.
Tram: Castellvell i el Vilar – Sant Vicenç de Castellet.
Municipi: Castellbell i el Vilar i Sant Vicenç de Castellet.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 405002; Y: 4612455; altitud:
166 m.
Direcció: Sònia Hernández Martínez (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: GISA.
Any intervenció: 2006.
Descripció4:
Amb motiu de les obres de millora de la carretera C-55.
Tram: Castellbell i el Vilar - Sant Vicenç de Castellet, es
va realitzar un control arqueològic dels moviment de terres
efectuats a la zona. La intervenció arqueològica al traçat de
la variant de la C-55 es va fer entre el pont d’enllaç amb
3 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.
4 Informació extreta de: Gómez, M. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia. (revisió de Xavier Bermúdez, 2010).
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l’autopista C-16 (PK 19+000) i la fàbrica “Algodones del
Bages, S.A.” (PK 21+447), amb un traçat en planta molt
similar a l’existent.
Els treballs van permetre documentar ceràmiques vidrades
dels segles XVIII i XIX en tot el traçat, sense poder
determinar, però, l’existència de cap jaciment arqueològic
en tractar-se de materials que denoten freqüentació del
lloc o, fins i tot, poden haver estat desplaçats per les tasques
agrícoles.
Bibliografia:
Hernández, S. (2006). Memòria de la intervenció arqueològica
realitzada a les obres de la millora de la C-55, any 2006. Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DEL PATRIMONI
HISTÒRICO-CULTURAL DEL PROJECTE DE
MILLORA GENERAL. DESDOBLAMENT DE LA
CARRETERA C-55. TRAM: CASTELLBELL I EL
VILAR-MANRESA.
(BAGES)
Nom del jaciment: Estudi sobre l’impacte del patrimoni
històrico-cultural del projecte de millora general.
Desdoblament de la carretera C-55. Tram: Castellbell i el
Vilar-Manresa.
Municipi: Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet,
Castellgalí, Manresa i Sant Fruitós de Bages.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 403.720,48; Y: 4.617.016,53;
altitud: 201 m.
Direcció: Francesc Antequera Devesa (CODEX Arqueologia
i Patrimoni), Josep Cruells Castells (ACTIUM, S.L.)
Promotor: AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A.
(AUDING, S.A.).
Any intervenció: 2007.
Descripció:
Aquesta intervenció correspon a una prospecció integrada
dins l’estudi sobre l’impacte sobre el patrimoni històricocultural del projecte de Millora general. Desdoblament de la
carretera C-55. Tram: Castellbell i el Vilar-Manresa. El tram en
qüestió té una longitud d’uns 15 quilòmetres entre Castellbell
i el Vilar i Sant Fruitós de Bages i discorre seguint de forma
més o menys paral·lela el curs del riu Llobregat en la seva
vessant est, travessant-lo en algun punt. La prospecció sobre
el terreny va permetre identificar diferents elements que
fins aquell moment no estaven catalogats ni en l’Inventari
del Patrimoni Arqueològic ni en l’Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Entre aquests
elements caldria destacar la masia dels Abadals i la fàbrica
de la Fassina a Castellbell i el Vilar, la pedrera i un possible
castell a Sant Vicenç de Castellet, Cal Carner, el Camí Ral
i un possible mur o canalització a Castellgalí i les masies de
Cal Sord i Can Poc Oli i un camí empedrat a Manresa. A
banda d’aquests elements també es van identificar cabanes
de vinya i trams de la sèquia en tots els municipis on es va
realitzar la prospecció.
De tots els elements, tant dels catalogats com dels no
catalogats, es van establir tres categories en funció de la seva

/ 304

/ actes

proximitat al projecte de desdoblament de la carretera C-55.
Així es van classificar els elements en punts directament
afectats, punts molt propers i punts propers.
Dels punts directament afectats destaquem la masia dels
Abadals a Castellbell i el Vilar, el Camí Ral a Castellgalí i
Cal Sord, els Comtals i un camí empedrat a Manresa. També
quedaven directament afectades diverses cabanes de vinya
localitzades en aquests municipis.
Davant d’aquestes evidències, el mes de novembre de 2007,
l’arqueòleg Josep Cruells, de l’empresa ACTIUM, S.L., va
realitzar una nova intervenció arqueològica a l’àrea. En aquell
cas, la intervenció va consistir en la prospecció superficial
dels terrenys confrontats al traçat actual de la carretera C-55
en l’entorn proper al jaciment arqueològic de Els Comtals.
La superfície prospectada era de 5.000 m². Es va portar a
terme també una excavació arqueològica concretada en
sondejos a la zona on s’ubica el jaciment. La intervenció va
oferir resultats negatius pel que fa a la localització de noves
restes arqueològiques.

Vista del possible castell de Sant Vicenç de Castellet (Font: F.
Antequera).

Cabana de vinya de planta quadrada i coberta de falsa cúpula ubicada
al peu dels cingles de la Solella dels Comtals(Font: F. Antequera).

Bibliografia:
Antequera, F. (2007). Memòria de la prospecció de l’Estudi
d’impacte sobre el Patrimoni Històrico-cultural del projecte de
Millora general. Desdoblament de la carretera C-55. Tram:
Castellbell i el Vilar-Manresa. Arxiu del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Cruells, J. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica al
desdoblament de la C-55 i al nou vial de connexió amb la C-25.
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Tram Castellbell i el Vilar – Sant Fruitós del Bages, 2007 Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL. PROJECTE
NOVA CARRETERA C-37. IGUALADA-MANRESA.
TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA –
ENLLAÇ AMB LA C-25
(BAGES)
Nom del jaciment: Estudi d’Impacte Ambiental. Projecte
Nova Carretera C-37. Igualada-Manresa. Tram: Sant
Salvador de Guardiola – enllaç amb la C-25.
Municipi: Manresa i Sant Salvador de Guardiola.
Comarca: Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 398875; Y: 4621002; altitud:
290 m. (extrem nord). X: 397924; Y: 4616269; altitud: 298 m.
(extrem sud).
Direcció: Francesc Busquets i Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: GISA.
Any intervenció: 2005 i 2007.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Projecte Nova carretera C-37. Igualada-Manresa. Tram: Sant
Salvador de Guardiola-enllaç amb la C-25 es va realitzar una
primera prospecció arqueològica superficial entre els dies 22
i 25 de novembre de 2005 a l’àrea afectada. A partir de les
modificacions realitzades en el projecte, s’ha realitzat una
nova prospecció entre els dies 5 i 7 de maig de 2007 centrada
en les noves zones afectades pels nous traçats projectats. Les
prospeccions anaven encaminades a localitzar noves restes
de materials arqueològics en superfície i diferents elements
patrimonials, amb l’objectiu de poder fer una valoració sobre
la possible afectació del projecte en els mateixos. A la vegada,
també es procedia a comprovar la localització, delimitació
i possible afectació de tots aquells elements del patrimoni
cultural que ja es troben inventariats i/o catalogats en els
diferents catàlegs existents.
Es va comprovar que cap jaciment arqueològic ni element
del patrimoni arquitectònic catalogat es veia afectat pel citat
projecte.
Durant la prospecció es van identificar trenta dues
edificacions rellevants no catalogades, de les quals set (tres
barraques de vinya eren fetes en pedra seca, un cobert amb
la mateixa tècnica, dues petites cisternes rectangulars i un
hort amb pou) quedaven directament afectades pel projecte
i per les quals es proposà la realització d’un estudi històricdocumental, gràfic i planimètric que permetés documentarles detalladament.
Així mateix, es van documentar dues estructures viàries, de les
quals una possible via romana o antic camí ral es veia afectada
per les tres alternatives proposades pel projecte, així que es va
establir la necessitat de fer sondatges arqueològics a la zona
afectada amb l’objectiu de determinar les característiques de
la via i comprovar si se’n conserven parts.
Com a mesura correctora d’abast general es va proposar
la realització d’un control arqueològic dels rebaixos que es
realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament del
projecte.

Ubicació de la zona afectada pel projecte.

Bibliografia:
Busquets, F. (2005). Memòria de la prospecció superf icial i
estudi de l’afectació sobre el patrimoni cultural (arqueològic,
paleontològic i arquitectònic). Estudi d’Impacte Ambiental
Projecte Nova carretera C-37. Tram: Igualada-Manresa.
Novembre 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
CARRER PUJADA DE PALAU, 2-8
(BAGÀ, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Pujada de Palau, 2-8.
Municipi: Bagà.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 406146; Y: 4678731; altitud:
798 m.
Direcció: Sònia Hernández Martínez (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Josep Gil Crespo.
Any intervenció: 2006-2007.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada pel projecte de construcció
d’un edifici de nova planta a la finca del carrer Pujada de
Palau, núm. 2-8 de Bagà, que comportava l’enderroc de
l’edifici existent. Amb la intervenció es pretenia realitzar la
documentació arqueològica i històrica de la finca.
L’edifici existent, molt modificat pel que fa a la organització
de l’espai intern, presentava les característiques externes
de la majoria dels edificis construïts a la zona. L’interior
es dividia en tres nivells i presentava una coberta a doble
vessant. Constava de dos edificis independents, en tres pisos
separats, dues unitats perfectament diferenciables i alineades,
paral·leles al carrer Pujada de Palau.
L’espai conegut com a nucli antic de Bagà conserva encara la
xarxa de carrers i cases de manera molt similar a com seria
en època medieval, en què predominà el Palau residencial
de la família Pinós des d’inicis del segle XIII. El recinte
emmurallat ha estat datat de 1330 i es conserva un seguit de
torres i panys de muralla de les que encara s’observen restes
entre les cases i carrers actuals.
1 Informació extreta de: Calvo, I. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
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L’espai de la intervenció ha permès documentar part del
recinte fortificat d’època baixmedieval, però tot i la seva
proximitat amb el Palau dels Pinós, aquest espai no estava
edificat ni urbanitzat en el moment que les muralles eren
bastides.
En el segle XIV aquest espai formava part dels serveis del
palau i era una àrea molt extensa formada per hortes. La
urbanització de la zona es degué produir en el segle XV, quan
està documentat que es construí un nou recinte fortificat que
ja encerclava noves construccions i ampliacions de la vila,
superant clarament l’antic recinte.
Durant el seguiment de les tasques d’enderroc es documentà
aquesta informació a partir dels diferents paraments
que formaven els edificis. Els murs perimetrals de les
cases estaven construïts amb pedres lligades amb morter
d’una amplada màxima de 45 cm, mentre que els murs
que conformaven la muralla eren de majors dimensions i
consistència constructiva, fet que els relaciona amb la muralla
de tancament medieval de la vila.
La intervenció arqueològica doncs, ha permès conèixer que
les edificacions existents en aquest indret no serien anteriors
al segle XVII, i més probablement es data la seva construcció
entre els segles XVIII i XIX, amb reformes posteriors.
Bibliografia:
Cascante, P. (2004). «La disciplina arqueològica a la vila de
Bagà». L’Erol, 80. Berga.
Hernández, S. (2007). Memòria del seguiment arqueològic
de l’enderroc al C/Pujada del Palau, 2-8 de Bagà (20062007). Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Serra, R.; Adell, J. A. (1985). «Vila de Bagà». Catalunya
Romànica. Vol. XII: El Berguedà. Badalona: Fundació
Enciclopèdia Catalana, p. 117-119-1.
Viladés, R. (1996). Les muralla de Bagà al segle XIX. Col.:
Els Llibres de l’àmbit, 8.Berga: Amalgama i Àmbit de
Recerques del Berguedà.

ANTIC PONT DEL ROSER
(BAGÀ, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Antic Pont del Roser.
Municipi: Bagà.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 406462,2; Y: 4678246;
altitud: 764 m.
Direcció: Judith Puig Gris.
Promotor: Ajuntament de Bagà.
Any intervenció: 2007.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada per la necessitat d’evitar
la degradació constant a que l’antic Pont del Roser es
veu exposat i integrar-lo com a parc públic i zona verda a
l’entrada de la vila.
La intervenció ha consistit en l’excavació i documentació de
1 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
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les restes, així com en la neteja i desforestació dels entorns
del pont. S’ha realitzat també la consolidació i restauració
de les parts malmeses, com els coronaments dels murs i les
canalitzacions.
EL POBLAT ALT MEDIEVAL I LA NECRÒPOLIS DE
SANT SEBASTIÀ DE BAGÀ
(BAGÀ, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: El Poblat alt medieval i la necròpolis de
Sant Sebastià de Bagà.
Municipi: Bagà.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 406150; Y: 4679125; altitud:
845 m.
Direcció: Josep Maria Vila Carabasa i Roser Arcos López
(ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Junta de Compensació.
Any intervenció: 2003, 2004, 2005 i 2006.
Descripció:
Amb motiu del projecte d’urbanització de la zona de San
Sebastià de Bagà, conegut com el Pla Parcial de Sant Sebastià,
i ateses les referències històriques que indicaven l’existència
a la zona d’un poblat medieval, l’any 2005 es va dur a terme
una campanya d’excavació extensiva en el jaciment. Els
treballs partien dels resultats positius dels sondejos realitzats
en campanyes anteriors.
El conjunt del jaciment s’ha de relacionar amb les restes de
l’antiga població de Bagà, precedent de l’actual poble. Es
té constància, a partir de la documentació escrita, que en
aquesta zona, entre el segle X i la primera meitat del segle
XIII, es localitzava un primitiu assentament que, a partir de
1233, va ser traslladat al seu emplaçament actual, quedant
el nucli original completament abandonat i progressivament
destruït fins a la seva transformació en camps de conreu,
segurament a l’inici de l’època moderna.
L’hàbitat
Ens trobem davant d’una superfície aproximada de 10.000
m², on el terreny presenta una sèrie de desnivells i es
caracteritza fonamentalment per ser aterrassat, mantenint
uns marges de conreus entre terrassa i terrassa.
Per tant, el conjunt arqueològic ha quedat repartit en un total
de 7 terrasses, incloses totes elles dins les parcel·les núm. 46,
47, 48, 51, 52 , 59, i en els carrers D i E.
Les estructures muràries i unitats negatives, pertanyents
a les estructures habitacionals de l’antic poblat, es troben
molt arrasades per l’acció del conreu. Moltes de les restes
es caracteritzen per conservar-se només a nivell de
fonamentació, presentant exclusivament una o dues filades
de pedres. Normalment es troben seccionades pels extrems
i desconnectades d’altres murs propers, tot i que es pot
intuir algun espai habitacional. S’han localitzat també altres
estructures completament aïllades i descontextualitzades,
sense poder establir ni concretar la seva funcionalitat dins
del conjunt arqueològic.
La necròpolis
Situada en la part de llevant del jaciment, es concentra en
una superfície aproximada de 200 m² i acull les inhumacions
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pertanyents a l’antic nucli de Bagà.
El conjunt funerari de la necròpolis abraça un total de 213
inhumacions, 144 pertanyents a enterraments de fossa simple
i 69 d’elles corresponents a enterraments de caixa de llosa.
La ubicació dels enterraments es concentra en dos espais
diferents: al carrer E i a les terrasses 4 i 5, tot i que també
s’han localitzat inhumacions descontextualitzades i aïllades.
Entre els dos espais funeraris s’ubica un gran dipòsit d’aigües,
construït als anys ‘60 del segle XX, que abasta a l’actual
població de Bagà. La ubicació del dipòsit, just damunt d’una
part de la necròpolis, fa que obtinguem la visió de dues zones
funeràries, si bé inicialment aquestes formarien part d’un
mateix conjunt.

Quatre de les tombes de lloses localitzades a la necròpolis.

Bibliografia:
Arcos, R. (2003). Memòria de la intervenció arqueològica al
Pla parcial de Sant Sebastià (setembre-octubre de 2003). Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
Arcos, R. (2004). Memòria de la intervenció arqueològica al
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Descripció:
El jaciment de l’antic Santuari de Nostra Senyora dels Tossals
es situa dins el terme municipal de Capolat (Berguedà), el
qual delimita amb els municipis de Guixers i Navès a ponent,
amb el municipi de l’Espunyola al sud, amb el de Castellar
del Riu al nord i amb el de Berga a llevant.
La seva ubicació encimbellada al vessant sud de la serra
dels Tossals el converteix en una autèntica talaia de l’Alt
Berguedà. El conjunt s’estructura en diferents terrasses,
de les quals la més elevada està ocupada per les ruïnes de
l’antiga hostatgeria, la central per l’església precedida per un
atri, i l’inferior és ocupada per la rectoria, la qual es projecta
damunt de cingle.
En motiu de la voluntat de voler recuperar aquest indret tant
emblemàtic, que des de la dècada dels anys ’50 havia quedat
abandonat arran de la seva destrucció, l’Ajuntament de
Capolat demanà a la Societat d’Arqueologia del Berguedà la
realització de diferents campanyes d’intervenció arqueològica
(entre els anys 2006 i 2007). El seu principal objectiu era el
de poder documentar els diferents àmbits de què hauria estat
compost segons fotografies antigues, referències escrites i
orals, per tal que així es determinessin les seves principals
fases evolutives.
A nivell documental, la primera referència al castell de
Capolat data de l’any 1065, quan s’esmenta una permuta feta
per Ramon pels alous dels castells de Capolat i de Terrassola
al comtat d’Urgell. Tot i això, no és fins al període modern,
que realment es parla del castell a la zona dels Tossals.
En concret, l’any 1636 el propietari del mas “la Vila”
empenyora una peça de terra del mas “Les Coromines del
castell”. Segons testimonis orals, el lloc de les Coromines del
castell seria sota el santuari i la seva plaça (esplanada situada
a ponent del santuari), la qual també era coneguda com a
“plaça del castell”. Poc després, el pare Camós també el recull
en la descripció que fa de l’antic santuari.
Tampoc queda clar si la parròquia de Sant Martí, documentada
des de l’any 1110, hauria ocupat l’emplaçament actual, o bé
si estaria situada als Tossals, ja que en una de les campanyes
d’excavació s’ha documentat la planta i la capçalera d’una
església romànica.
La campanya de l’any 2006 anà dirigida a desenrunar tots
els àmbits del santuari amb l‘excavació de l’església i l’atri;
mentre que la de l’any 2007 afectà la rectoria, l’hostatgeria i
el pastador.

SANTUARI DELS TOSSALS
(CAPOLAT, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Santuari dels Tossals.
Municipi: Capolat.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 397029,9; Y: 397029,9;
altitud: 1445,2 m.
Direcció: Pere Cascante i Torrella, Sara Simón Vilardaga.
Promotor: Societat d’Arqueologia del Berguedà i Ajuntament
de Capolat.
Any intervenció: 2005, 2006 i 2007.

Vista general de les restes excavades a la part nord de l’hostatgeria
(any 2007).
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Entre les restes més destacades hi havia la capçalera d’un
absis de tipus romànic, juntament amb part de les parets
nord i sud conservades en la majoria del seu alçat i, fins
hi tot, restes d’algunes inhumacions ubicades a la part de
ponent de l’atri. Pel que fa a la resta d’estructures, com ara
la rectoria, l’hostatgeria i el pastador, es va poder establir la
seva cronologia relacionada amb la construcció del santuari
al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII.
Referent a l’antic castell no es va poder documentar cap resta
significativa sobre la seva existència llevat d’algun fonament
de paret i alguna que altra estructura negativa.
Bibliografia:
Cascante, P.; Simon, S. (2007). Memòria de la segona
campanya d’intervenció arqueològica portada a terme al Santuari
de Nostra Senyora dels Tossals (Capolat-Berguedà). 15 juliol-31
agost de any. Societat d’Arqueologia del Berguedà. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
PROP DEL SERRAT DE LA TALAIA
(CASSERRES, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Prop del Serrat de la Talaia.
Municipi: Casserres.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am
Direcció: Josep Farguell Pallarès (ATICS, S.L.).
Promotor: Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat
de Catalunya.
Any intervenció: 2007.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada per la descoberta d’un
enterrament en un indret anomenat Prop del Serrat de la
Talaia, a l’antic camí de Santa Maria de Casserres a Sant
Marc de Cal Bassacs, al terme municipal de Puig Reig. La
descoberta es va fer en el marc del control arqueològic de
les obres corresponents al projecte Nova Carretera. Eix del
Llobregat. Carretera C-16 de Barcelona a Puigcerdà. Tram:
Puig-Reig – Barcelona.
Malgrat que les restes no es trobaven afectades per les
obres, l’erosió natural i el pas d’alguns vehicles per l’indret
(aquest era l’únic punt de pas per accedir a una torre elèctrica
pròxima) va fer que des l’Àrea de Coneixement i Recerca
de la Generalitat de Catalunya es proposés realitzar una
intervenció arqueològica d’urgència a l’indret.
La intervenció, dirigida per l’arqueòleg Josep Farguell
i Pallarès, de l’empresa ATICS, S.L., va consistir en
l’excavació arqueològica manual de la zona on es localitzava
l’enterrament i el control arqueològic de les màquines per
tal de comprovar si hi havia altres estructures funeràries en
aquest petit turó.
Els resultats de la intervenció ens són
desconeguts.

1 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
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CASTELL DE L’ESPUNYOLA
(L’ESPUNYOLA, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Castell de L’Espunyola.
Municipi: L’Espunyola.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 399360; Y: 465590; altitud:
722 m.
Direcció: Mar Flores Flores (ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals S.L.)
Promotor: Alícia Galofré Crespi.
Any intervenció: 2006.
Descripció2:
El Castell de L’Espunyola s’ubica al cim d’un petit penyal,
enmig de la vall de la Riera de Sant Quintí. En l’actualitat
s’hi observen encara diverses restes, entre les quals destaca
una masia ubicada al bell mig de l’emplaçament, que s’hi va
construir al segle XVI i que en l’actualitat encara continua
habitada. Són de rellevància també dues torres de planta
rectangular edificades al segle XIII, separades per 14 metres,
que clouen els extrems de la fortificació.
A nivell documental, la primera referència al Castell de
L’Espunyola data de l’any 950, quan Adelaida, filla del comte
Sunyer, donava al monestir de Sant Joan de les Abadesses
l’alou del “Kastrum Spugnola” junt amb l’església de Sant
Climent. Així doncs, semblava possible que en el segle X
hi hagués una torre amb un recinte de finalitat defensiva.
Sembla, però, que durant l’edat mitjana les dues torres no
estarien closes dins d’una muralla.
L’any 1997, dins el projecte Evolució del poblament a la plana
central del Berguedà des de l’època baiximperial f ins l’alta
Edat Mitjana, s’efectuà la prospecció arqueològica en els
camps de conreu i camins que circumden la fortificació, en
què s’obtingueren uns resultats que confirmaren les dades
esmentades anteriorment.
El mes de desembre de 2006, en motiu de la presentació del
Projecte de rehabilitació de la torre del castell i adequació dels
accessos, es realitzà una intervenció arqueològica en el castell
consistent en el control arqueològic de l’extracció del nivell
de terra de l’interior de la torre mestra. Amb aquesta actuació
es pretenia comprovar l’existència de restes arqueològiques
en el subsòl, i en cas de que els resultats fossin positius,
determinar si els rebaixos a realitzar podien afectar les restes.
També es va realitzar la documentació (gràfica i fotogràfica)
i la digitalització d’uns grafits ubicats en el cos central del
castell.
Els treballs van permetre documentar, just a sota del nivell
de terres enretirat, la presència d’un paviment de lloses que
cobria tota la superfície de la torre. L’enllosat, fet a base de
pedres de diferents mides, era lligat amb morter de calç. No
es localitzà cap material arqueològic associat al paviment que
proporcionés una cronologia, si bé sembla que correspondria
a les fases més tardanes del castell o, fins i tot, a una possible
refacció d’època moderna.
Pel que fa als grafits, aquests mostren una escena cavalleresca.
En total apareixen cinc cavalls amb els seus respectius genets,
tres dels quals tenen un acompanyant que tiba del cavall. Els
cossos de les figures són guarnits amb motius romboïdals,
2 Informació extreta de: Guàrdia, J. (1999). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
(revisió de Calvo, I. 2007).
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representant una cota de malla. També s’observa la presència
de dues aus: un falcó o àliga i una gallina o ànec. Els grafits
han estat datats entorn el segle XVII o XVIII.
Bibliografia:
Català, P. (1976). Els Castells Catalans. vol. V. Barcelona.
Rafael Dalmau Editor. p. 880-886.
AA.DD. 1985. Catalunya Romànica. vol. XII: El Berguedà.
Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana.
Flores, M. (2006). Memòria de la intervenció arqueològica
al castell de l’Espunyola (desembre de 2006). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
Martí, R.; Camprubí, J. (2001). Evolució del poblament a la
Plana Central del Berguedà des de l’època baix-imperial f ins l’alta
edat mitjana, 1997-2001. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

CAPELLA DE SANT MARC DE CAN BASSACS
(GIRONELLA, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Capella de Sant Marc de Can Bassacs.
Municipi: Gironella.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 407110; Y: 4652670; altitud:
495 m.
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix (ATICS, S.L.).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2005.
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es va engrandir la capella, es feu més amplia i s’aprofità el
terreny que ocupava el beneficiat. Cap a l’any 1712 es manà
construir la casa de la beneficència, però, segons l’arqueòleg
Joan Ramon Renyer, l’edifici no s’hauria arribat a construir
mai. En lloc d’aquesta obra es van remuntar les naus
substituint la coberta. En aquest moment es va construir
el cor, es van refer algunes punteres exteriors i es construí
la teulada. L’absis es va convertir en sagristia i es tapià. En
aquest mateix moment es va aixecar el presbiteri amb dos
graons. Al segle XIX es van construir els contraforts per
contrarestar l’empenta del cor i es feu un arc nou de suport
d’aquest en el seu interior. Segurament també es va instal·lar
la porta actual d’accés.
Bibliografia:
Barral, X. 1981. L’art pre-romànic a Catalunya. Segles IX i
X. Barcelona: Edicions 62.
Junyent, E. (1978). L’arqueologia religiosa a Catalunya abans
del pre-romànic. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Junyent, E.; Mazuñan, A.; Serra, S. (1985). «Sant Marc
de Cal Bassacs i el probable hàbitat medieval a Cal Bassacs».
Catalunya Romànica. El Berguedà. Vol. XII.
Reyner J. R. (2005). Informe preliminar de l’excavació a Sant
Marc de Cal Bassacs (07/2005). Arxiu del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Reyner J. R. (2005). Memòria de l’excavació arqueològica a la
Capella de Sant Marc de Cal Bassacs, juliol de 2005. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
Sitjes, X. (1977). Les esglésies pre-romàniques del Bages,
Berguedà i Cardener. Manresa. Caixa d’Estudis de Manresa.

Descripció3:
La intervenció ha estat motivada pel projecte de reforma de
l’interior de la capella de Sant Marc. El projecte pretenia
delimitar el perímetre de la nau de l’església primitiva i
documentar la possible aparició d’elements arqueològics.
Per tal d’assolir aquests objectius, durant el mes de juliol
de l’any 2005 es va dur a terme una intervenció d’excavació
arqueològica a l’interior del temple.
Els treballs han permès documentar restes pertanyents a
diferents períodes i observar l’evolució en l’ocupació d’aquest
espai al llarg del temps. Les restes més antigues corresponen
a un seguit de forats de pal que s’han interpretat com a
constituents d’una cabana, possiblement visigòtica.
Posteriorment, en època preromànica s’hauria edificat a
l’indret una primera església que ocuparia aproximadament
la llargària de l’actual. En el segle XII s’edificà un nou edifici
religiós seguint les pautes del romànic, que sembla que va
aprofitar la paret de tancament sud de l’església anterior
per l’exterior i va refer amb carreus nous la part interior.
En aquesta fase, la resta de la construcció preromànica
s’aprofitaria per altres utilitats, fet que comportà la
modificació del seu tancament.
Segurament al segle XIV es va produir una ampliació de
la nau romànica, la construcció que hi hauria al costat de
l’església s’enderrocà i es construí el beneficiat. Al segle XVII

Descripció4:
La intervenció ha estat motivada per l’execució del Projecte
de la Nova carretera. Eix del Llobregat/Carretera C-16 de
Barcelona a Puigcerdà, del PK 75+500 al PK 96+500. Tram
Puig-Reig – Berga. Clau NB-99246 que afectava l’entorn
immediat de l’església de Sant Marc de Cal Bassacs.
Durant el mes de juliol de 2005 es van dur a terme tasques
de seguiment arqueològic en els camps propers a l’església.
Un cop finalitzades les tasques de control, entre els mesos

3 Informació extreta de: Sánchez, E. et alii. (1991). Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
(revisió de M. Gómez, 2006 i R. Obradors, 2008).

4 Informació extreta de: Sánchez, E. et alii. (1991). Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
(revisió de Gómez, M., 2006 i Obradors, R., 2008).

ENTORNS DE LA CAPELLA DE SANT MARC DE
CAN BASSACS (GIRONELLA, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Entorns de la Capella de Sant Marc de
Can Bassacs.
Municipi: Gironella.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 407110; Y: 4652670; altitud:
495 m.
Direcció: Pere Cascante Torrella (ATICS, S.L.).
Promotor: CEDINSA – Concessió i Explotació
d’Infraestructures, S.A.
Any intervenció: 2005-2006.
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de desembre de 2005 i gener de 2006, es va executar una
intervenció d’excavació arqueològica preventiva consistent
en l’obertura de diversos sondejos. Els treballs van ser dirigits
per l’arqueòleg Pere Cascante Torrella, de l’empresa ATICS,
S.L.
Les estructures documentades durant la intervenció tenen un
origen possiblement alt medieval i un abandó cap a mitjans
del segle XIV. La majoria d’aquestes anirien vinculades a
l’antic camí ral que anava de Cardona a Vic, també anomenat
camí de la sal.
En funció de les referències documentals i arqueològiques
s’han pogut establir els següents horitzons cronològics:
- Segle V-VI dC. Correspon a la fase més antiga del jaciment.
Aquest moment ha pogut ser documentat a través de les
restes contingudes en una sitja. Ja en aquesta etapa hi hauria
la traça del camí, que sembla que es remunta a l’època tardo
antiga.
- Segles VII-IX dC. En aquest moment, de màxima pujança
del camí, es va crear un lloc de control de les mercaderies
de la sal abans de creuar el Llobregat. Segurament es va
buscar un indret on es pogués controlar el pas del riu, i el lloc
escollit hauria estat la zona de Sant Marc. En aquell punt
es va construir un primer edifici amb estructures peribles al
bell mig del camí, que posteriorment, al llarg del segle IX
dC, haurien estat substituïdes per unes altres de més sòlides.
- Segles IX-XIII dC. En aquesta fase es va desenvolupar un
nucli d’hàbitat disseminat format per un conjunt de diferents
masos. Per la documentació se sap que n’hi havia un que es
denominava Peraforn i un altre anomenat Gironella. També
s’ha localitzat elements (murs, nivells de circulació i llars) de
funcionalitat ramadera vinculats a cledes o orris d’un mas
o casa més allunyada de l’ermita. Pel que fa a la zona del
camí, el possible establiment de control es reforçaria amb la
construcció de sòlids murs de pedra.
- Segles XV-XIX dC. En aquesta fase es va produir l’abandó
de les estructures de funcionalitat ramadera i de les del mig
del camí. Des d’aquell moment i fins a l’actualitat, de l’indret
de Sant Marc només en perdurarà la capella, que amb el
temps s’ha anat modificant. El camí va continuar transitat
fins al moment en que es modificà el seu traçat.
Un cop feta la pertinent documentació de les restes, aquestes
van ser cobertes, ja que la seva preservació era incompatible
amb el projecte constructiu de la nova carretera.
Bibliografia:
Cascante, P.; Farguell, P. (2008). «Estudi d’impacte
ambiental, prospecció i intervencions arqueològiques
preventives en l’obra de la Carretera Eix del Llobregat
C-16 de Navàs a Berga». Tribuna d’Arqueologia 2007-2008.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. p. 213-226.
Cascante, P. (2005). Informe preliminar de l’excavació a
Sant Marc de Cal Bassacs. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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BALMA I CLAPÉS
(MONTMAJOR, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Balma i Clapés.
Municipi: Montmajor
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 390508,5; Y: 4645914,8;
altitud: 555 m.
Direcció: Carles Velasco Felipe (GRIU Arqueologia i
Patrimoni, S.L.).
Promotor: Àngel Sellés Salvadó.
Any intervenció: 2007.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada per l’execució del projecte
de rompuda forestal destinada a l’adequació de la zona
per al conreu. Els treballs, que comportaven rebaixos en el
subsòl, s’han efectuat sota seguiment i control arqueològic.
La intervenció ha obtingut resultats negatius pel que fa a la
descoberta de restes d’interès arqueològic.
Bibliografia:
Velasco, C. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica
realitzada a Sorba Vell - Balma i Clapés (Sorba, Montmajor),
juny de 2007. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
PLA PARCIAL DEL POLÍGON D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES ROCARODONA-OLVAN
(OLVAN, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Pla Parcial del Polígon d’Activitats
Econòmiques Rocarodona-Olvan.
Municipi: Olvan.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 408350; Y: 4656765; altitud:
540 m.
Direcció: Òscar Trullàs i Ledesma (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Consorci Urbanístic d’Olvan.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
L’execució del nou Pla Parcial del Polígon d’Activitats
Econòmiques de Rocarodona-Olvan, havia de comportar
l’afectació d’una superfície important de terreny,
aproximadament unes 52,73 hectàrees, de la qual no es
disposava d’un coneixement efectiu del seu subsòl. Per
aquest motiu es feu necessària la realització d’una prospecció
arqueològica visual superficial i sistemàtica, amb l’objectiu de
localitzar indicis arqueològics i patrimonials.
Dins l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya
(Generalitat de Catalunya) i a l’Inventari del Patrimoni del
municipi d’Olvan de la Diputació de Barcelona es recullen un
seguit de jaciments arqueològics propers a l’àrea d’afectació: el
Jaciment del Serrat Alt de les Ferreres, el mas medieval i les
tines de les Ferreres, el mas de la Bauma i els seus cubs, el mas i
el pou de Sant Salvador, el mas, la font i el molí de Can Llop, i
1 Informació extreta de: Calvo, I. (2008). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
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la Mare de Déu de Can Llop. Cap d’aquests jaciments, però, es
trobava dins el perímetre d’afectació directa del projecte.
La prospecció arqueològica superficial va permetre
assenyalar un total de sis noves estructures o edificacions que
presentaven valor patrimonial.
La primera d’elles és una petita barraca d’ús agrícola, alçada
amb pedres de mida mitjana i maons units amb morter i
ciment, amb reparacions fetes amb maons. Presenta una
teulada de doble vessant amb teules, que cobreix l’entramat
de bigues. En segon lloc, una petita caseta amb estructures
de dipòsit annexes, les quals es trobaven ja en desús. Les
característiques de la caseta i els dipòsits ens marquen dos
moments constructius diferenciats cronològicament. Mentre
que la caseta es una construcció actual, sembla que els
dipòsits serien de cronologia força més antiga.
Alhora, es documentaren un seguit de forats excavats a la roca
per a la ubicació d’un entramat de bigues que sustentarien
algun tipus de construcció. En el cas del primer entramat de
forats, el fet que es trobin al terra i que tota la superfície sigui
de roca, en dificulta la seva possible datació o reconeixement
de l’estructura que s’alçava. En el segon cas, en canvi, els
forats es troben ubicats al tall de paret, en una balma coberta
per esbarzers. Els forats haurien servit per recolzar les bigues
de la teulada, i podrien quedar restes materials al subsòl que
permetin establir la funcionalitat de les estructures i la seva
datació. Finalment es documentaren també el mas i la granja
de Can Rocarodona.

Perspectiva de l’àrea prospectada (Zona 11)

Bibliografia:
Trullàs, O. (2009). Memòria de la prospecció arqueològica
superf icial realitzada al Pla parcial del Polígon d’Activitats
Econòmiques de Rocarodona-Olvan (Olvan, Berguedà). Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
BOSCOS
DE
COROMINAS
(ZONA
L’ABOCADOR DELS TRES CAMPS)
(PUIG REIG, BERGUEDÀ)

PER

Nom del jaciment: Boscos de Corominas (Zona per
l’abocador dels Tres Camps).
Municipi: Puig Reig.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: a.
Direcció: Josep Farguell Pallarès (ATICS, S.L.).

Promotor: CEDINSA.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
Entre el 10 i 15 de juny de 2004 es va dur a terme una
prospecció arqueològica a la zona afectada per les obres
de millora general de la nova carretera Eix del Llobregat/
Carretera C-16 del PK 82+500 al PK 91+000 (enllaç PuigReig Nord a l’enllaç Gironella Nord. Tram Puig Reig –
Gironella), sota la direcció tècnica de l’arqueòleg Francesc
Busquets Costa de l’empresa ATICS, S.L. A partir del 28 de
juny del mateix any, l’arqueòleg Jaume Díaz Ortells, també de
l’empresa ATICS, S.L. va dur a terme el control dels rebaixos
de terres derivats de les obres, documentant una cabana de
pagès, un forn de calç i una barraca de vinya, tots ells d’època
contemporània. A l’entorn de la font de Can Periques es
van poder detectar materials d’època prehistòrica, ibèrica i
medieval, així com estructures relacionades amb l’explotació
hortícola d’aquestes terres.
Des del 16 de desembre de 2004 el control dels rebaixos els
va passar a efectuar l’arqueòleg Josep Farguell Pallarès, també
de l’empresa ATICS, S.L. En paral·lel al control arqueològic
dels moviments de terres es va realitzar una intervenció en
una zona on l’obra preveia utilitzar com a abocador de terres
sobrants, una àrea situada a 400 m a l’oest del PK 10 del
traçat de la nova carretera, en l’indret anomenat Boscos de
Corominas, dins el terme municipal de Puig Reig.
Els treballs en aquest punt han permès documentar dues
barraques de vinya i un retall al substrat geològic, interpretat
com a un dipòsit d’aigua, tots d’època moderna. De les
dues barraques, una, de planta quadrada i en bon estat de
conservació, resta fora de la zona afectada per l’esmentat
abocador de terres. L’altra barraca, ubicada en un punt
d’afectació directa de l’abocador, es va eliminar un cop se’n
hagué finalitzat la seva documentació exhaustiva. La barraca
intervinguda era de planta quadrada (aproximadament 3
x 3m), amb la porta d’accés pel sud-est. No conservava el
sostre ni tota l’alçada de les parets, que tenien un gruix d’uns
30-40 cm i eren fetes en pedra seca sorrenca amb un mòdul
que podia arribar als 40-60 cm. L’excavació arqueològica
de l’interior no va aportar cap tipus de material moble ni
matèria orgànica que proporcionés dades més detallades
sobre la seva cronologia i funcionalitat.
MONESTIR DE SANT PERE DE LA PORTELLA
(LA QUAR, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Monestir de Sant Pere de la Portella.
Municipi: La Quar.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 413347; Y: 4662022; altitud:
803 m.
Direcció: Joan Casas Blasi (ATICS, S.L.).
Promotor: Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2006.
Descripció2:
L’abadia benedictina de Sant Pere de la Portella és coneguda
2 Informació extreta de: Calvo, I. (2006). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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documentalment des de l’any 997, quan ja hi havia una
comunitat de monjos. L’any 1001 l’abadia va ser afavorida
pels veguers de la Portella, fet que comportà un període
d’esplendor que s’allargaria fins al s. XIII. A partir d’aquell
moment el monestir va caure en una època de decadència, el
qual, després de diverses vicissituds, l’any 1617 fou unit al
monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona. Des d’aquell
moment i fins a l’exclaustració de l’any 1835 hi restaren
només una comunitat de tres monjos.
Degut a l’elevat grau de degradació de les restes, l’any 2000
s’aprovà el Pla Director del Monestir de Sant Pere de la
Portella, el qual contemplava la restauració del monument
i preveia intervencions arqueològiques en diverses zones del
monestir.
En aquest marc, l’any 2006 s’efectuà una intervenció
arqueològica que tenia per objectiu assolir el coneixement
necessari per proposar una evolució històrica de l’edifici que
permetés complementar els resultats de l’estudi històric,
documental i arquitectònic, ja elaborats.
La intervenció es va centrar en el claustre i en les dependències
annexes: la nau est, la sala capitular, el refetor, la nau oest i un
cos adossat a la façana oest.
Abans d’iniciar les intervencions, el cenobi es trobava mig
enderrocat, amb les dependències monàstiques pràcticament
aterrades. Conservava, però, en relatiu bon estat l’església
del segle XI, refeta en el segle XII, constituïda per una nau
coberta amb volta de canó i amb absis semicircular a llevant.
Aquest presenta una decoració de tipus llombard, amb un fris
d’arcuacions cegues sostingut per semicolumnes adossades.
L’interior fou decorat en època barroca i neoclàssica, en els
segles XVII - XVIII. El campanar és format per una torre
massissa quadrada
A migdia de l’església hi ha un petit claustre de dos pisos i
entorn seu les dependències monàstiques, entre les que cal
destacar un espaiós palau abacial del segle XVIII.
Gran part de les estructures descobertes en les excavacions
de l’any 2006 formen part de l’últim moment d’ocupació del
lloc per masovers.
En el claustre s’ha documentat restes d’un paviment de còdols
en el pati i un gran retall en l’espai central; en els passadissos
de circulació el paviment és format per grans lloses planes
que s’adossen a la paret i que delimiten el claustre. En la sala
capitular s’han recuperat indicis d’un paviment de calç en els
extrems i un nivell de còdols i petits blocs de pedra disposats
de forma plana.
En el refetor s’han excavat tres habitacions, en la més gran
s’ha observat la presència d’un forn de pa, restes d’un dipòsit
i l’arrencada d’unes escales cap a un pis superior. Una segona
habitació presenta un paviment de blocs de pedra i cairons;
i en la tercera es documentà una claveguera feta amb blocs
de pedra, que en algun tram conservava la tapadora. L’aigua
provenia de l’interior del claustre i desguassava a l’exterior.
Bibliografia:
Casas, J. (2006). Informe d’afectació de la intervenció
arqueològica al Monestir de St. Pere de la Portella, 2006. Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
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ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. CENTRE DE
RECUPERACIÓ DE MATERIALS DEL BERGUEDÀ
(SAGÀS, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Centre de Recuperació de
Materials del Berguedà.
Municipi: Sagàs.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 410013; Y: 4649754; altitud:
664 m.
Direcció: Jaume Díaz Ortells (ATICS, S.L.).
Promotor: ECAFIR S.L.
Any intervenció: 2007.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Projecte del Centre de Recuperació de Materials del Berguedà,
es va encarregar a ATICS S.L. la redacció de la part d’aquest
estudi dedicat a l’impacte sobre el Patrimoni Cultural
(Patrimoni Arqueològic i Patrimoni Arquitectònic) i es
va realitzar una intervenció preventiva consistent en una
prospecció arqueològica superficial a tota la zona afectada,
entre els dies 21 i 23 de maig de 2007.
Cap jaciment arqueològic ni element del patrimoni
arquitectònic catalogats es veia afectat pel citat projecte,
però durant la prospecció es va identificar una Zona
d’Expectativa Arqueològica a l’àrea coneguda com el Pla de
Lladern. Els materials recollits corresponen a un fragment
de ceràmica comuna romana i tres fragments de ceràmica
comuna ibèrica. Per aquesta zona es va proposar completar la
prospecció superficial en un punt on no s’havia pogut accedir
anteriorment, així com l’obertura de cales de sondatge.
També es van identificar tres edificacions rellevants no
catalogades: les restes d’un antic mas, una petita cabana
rectangular i Casa Ponça, cap d’elles afectades directament
pel projecte.
Com a mesura correctora d’abast general es va proposar
la realització d’un control arqueològic dels rebaixos que es
realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament del
projecte.

Plànol de situació de la zona prospectada.

Bibliografia:
Díaz, J. (2007). Memòria de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
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projecte del Centre de Recuperació de Materials del Berguedà
(Sagàs, Berguedà), any 2007. Arxiu del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
SANT MARTÍ DE BIURE
(SAGÀS, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Sant Martí de Biure.
Municipi: Sagàs.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 411470; Y: 4653160; altitud:
583 m.
Direcció: Jordi Morera Camprubí (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L).
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2009.
Descripció1:
L’església de Sant Martí de Biure, datada del segle XII,
presentava problemes estructurals greus en la façana de
ponent, per la qual cosa s’encarregà un estudi geològic per
valorar l’estat de les fonamentacions de l’estructura. Els
treballs havien de permetre també completar el coneixement
històric de l’edifici en els punts objecte d’actuació. Per assolir
aquests objectius s’obriren dos sondejos:
Sondeig 1:
Ubicat a l’exterior del recinte, a la part de ponent de l’edifici,
tingué unes mesures de 8 m de llargada per 1.5 m d’amplada.
Amb aquest sondeig es pretenia comprovar la fonamentació
de l’estructura en aquella zona, ja que era la zona on
s’observaven més lesions i esquerdes en els paraments.
La intervenció en aquest punt va permetre comprovar
com l’edifici s’assentava directament damunt la roca mare
de marga, sense necessitat de fer cap rasa ni banqueta de
fonamentació. En la cantonada sud-oest es va localitzar un
retall a la roca mare, de forma ovalada i poca profunditat, amb
un perfil del tot convex identificat com a la part inferior d’una
tomba. En el seu farciment es van poder recuperar alguns
ossos, identificats com a les restes d’un enterrament. Tot i el
seu mal estat de conservació, es va constatar l’orientació de
l’individu, que estaria disposat amb el cap a l’oest i els peus a
l’est. Posteriorment el sondeig es perllongà a nord i a sud per
tal de comprovar les característiques de la plataforma rocosa
localitzada. En les dues ampliacions es documentà una mica
més de potència estratigràfica, podent identificar per sota del
terreny vegetal un nivell d’enderroc, que segons el propietari
dels terrenys s’hauria format als anys cinquanta del segle XX,
quan es va desmuntar el campanar que hi havia.
Sondeig 2:
Es va ubicar a l’interior de l’església, a l’angle nordoccidental, i tenia unes mides d’1 x 1 m. En aquell punt hi
havia una esquerda interna a nivell estructural. En aquest
sondeig es va poder identificar un paviment de rajoles de
20 cm que cobrien un empedrat de lloses de pedra lligades
amb formigó, i que segons el propietari, s’hi havia disposat
l’any 1974, quan es van fer unes segones obres a l’edifici. Per
sota d’aquest nivell es localitzà un nivell de preparació de
1 Informació extreta de: Morera, J. (2009). Memòria de la Intervenció Arqueològica a Sant Martí de Biure. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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formigó, a sota del qual es trobà un tercer estrat de terres
marronoses de tonalitat clara que cobrien el terreny geològic.
No es pogué recuperar cap material arqueològic.
Així doncs, els resultats de la intervenció han estat negatius
a nivell arqueològic, ja que no s’ha pogut recuperar quasi
cap dada que permeti aprofundit en el coneixement de
l’edifici. Pel que fa a l’estratigrafia, els nivells documentats
corresponen a diferents reformes que patí l’església al llarg
de la segona meitat del segle XX, una als anys 50 i l’altra
el 1974. A més, i segons els propietaris, recentment ells
mateixos van realitzar una neteja de les runes que s’havien
acumulat al voltant del temple amb motiu d’aquestes obres.
En aquesta actuació van aparèixer tot de fragments d’ossos
humans procedents de les proximitats de l’església.
La intervenció ha permès documentar que l’església s’assenta
sobre una plataforma rocosa, potser horitzontalitzada en el
moment en que es bastí, sense cap necessitat de fonamentació.
Tan sols és de destacar la presència d’un enterrament a la zona
externa de l’edifici, a la cantonada sudoccidental. L’arrasament
de la superfície feia que gairebé no es conservessin les restes
del sebollit i que alguns dels fragments estiguessin fora de
la fossa. Cal pensar que l’enterrament correspondria a una
cronologia medieval, però no tenim cap dada arqueològica
per confirmar-ho, a banda de la mateixa orientació O-E del
mateix.
En aquest sentit, no és descartable que encara es conservin
altres enterraments en el subsòl de l’església, tan a l’interior
com a l’exterior, així com altres retalls com podrien ser sitges,
forats de pal, dipòsits, etc. Pel que fa als nivells estratigràfics
que permetien veure l’evolució dels diferents nivells
d’ocupació, semblaria que haurien desaparegut completament
amb les diferents reformes ocorregudes a l’edifici.

Restes de la tomba localitzada durant l’excavació (Fotografia: J.
Morera).
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ROC DE PALOMERA
(SALDES, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Roc de Palomera.
Municipi: Saldes.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 397050; Y: 4674287; altitud:
1440 m.
Direcció: Ainhoa Pancorbo Picó (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Consorci de la Ruta Minera.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
Amb motiu de l’elaboració del Projecte de recerca dels
jaciments arqueològics medievals de la ruta minera (Cercs,
Fígols, Guardiola de Berguedà, Vallcebre i Saldes), la direcció
del Consorci de la Ruta Minera es va posar en contacte, a
principis de 2006, amb l’empresa Arqueociència
Serveis Culturals S.L. per tal de projectar l’estudi històric
i arqueològic del jaciment del Roc de Palomera. L’encàrrec
consistia en un estudi previ de cara a la posterior valoració
de les característiques del jaciment per tal de consolidar-lo,
restaurar-lo i, en definitiva, revaloritzar-lo, per tal d’incloure’l
dins la ruta esmentada.
El jaciment ja havia estat objecte d’intervenció arqueològica,
l’agost de 1971, sota la direcció de l’arqueòleg medievalista
Dr. Manel Riu Riu, que en va documentar l’ocupació entre
els anys 1040 i 1490. En aquell moment es va poder dibuixar
una planta aproximada del jaciment, es va excavar una de les
habitacions i es van fer sondeigs en dos àmbits més.
El nou estudi, que es va dur a terme entre els dies 4 de
setembre i 16 d’octubre de 2006, va consistir en la recerca de
les fonts documentals, el desbrossament general del jaciment,
el dibuix i topografia de les estructures visibles, i l’excavació
de tres dels àmbits descoberts. Aquestes tasques van
permetre identificar en gran part la distribució del jaciment,
documentant una vintena d’habitatges, distribuïts a banda i
banda d’un eix central que recorre la penya de punta a punta.
Tots els habitatges estaven delimitats per murs de grans blocs
de pedra disposats en sec formant filades regulars, en alguns
casos sobre un sòcol tallat a la mateixa roca natural. En tots els
casos estudiats hi ha un únic accés des del carrer i en gairebé
tots l’interior es distribuïa en dos nivells aprofitant el pendent
de la roca natural. S’han trobat en tots els nivells inferiors
restes de paviments de factura molt barroera formats per lloses
de pedra de totes les mides, mentre que en els nivells superiors
únicament s’hi documenta la roca natural. Es desconeix el
tipus de coberta d’aquests habitatges, ja que no s’ha pogut
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documentar cap indici al respecte. Tanmateix, la manca de
teules o pissarres ens fa pensar que potser es tractaria d’edificis
de planta baixa i coberta de ramatge i fang, extrem però que,
ara per ara, no podem confirmar.
Així mateix, de l’excavació dels àmbits sud-occidentals
sembla desprendre’s la possibilitat de l’existència d’un espai
d’àmbit comú a migdia del poblat. En aquest sentit, cal
considerar les grans dimensions del forn documentat en un
dels àmbits, així com l’existència d’un encaix, possiblement
corresponent a un trull, a migdia del mateix.
Pel que fa al material arqueològic, molt escàs, està format
per fragments de ceràmica vidrada de color marró clar i verd
oliva, metalls i diversos fragments de fauna. Aquest material,
juntament amb la localització de petits fragments de ceràmica
grisa medieval, generalment informes, permeten aportar una
cronologia d’entre els segles XII i XIII, sense poder precisar
més. Cal destacar també la presència de fragments de ceràmica
blava valenciana, producció que ens mena a la segona meitat del
segle XIV i principis del segle XV.
Tanmateix, només la documentació escrita ens informa de
les primeres fases del jaciment. En aquest sentit, la primera
referència es remunta a l’any 1085 quan Armand, habitant
del Roc de Palomera, fa testament (Riu, 1985: 254). En
aquell moment l’existència d’aquest assentament estaria
estretament lligada a la facilitat defensiva de l’indret, a
l’explotació de les abundants pastures de la muntanya, i al
control dels passos de muntanya i les vies de comunicació.
El següent horitzó cronològic ve representat per un diner
partit de Barcelona, datat a partir de 1258, però trobat fora
de context.
Al llarg del segle XIV el Roc de Palomera es troba
abundosament documentat gràcies als protocols notarials de
la baronia de Pinós a Bagà. El document més interessant,
sens dubte, és el nomenament del castlà de Palomera,
datat de l’any 13151, ja que ens fa pensar en una possible
fortificació i encastellament del Roc. D’altra banda, es tracta
del primer cop que en la documentació escrita es parla de les
cases del Roc de Palomera i del seu camí públic.
La documentació dels segle XIV i XV sembla indicar la
presència d’un grup nombrós de població habitant a la zona de
Palomera. Aquest horitzó és el que tenim arqueològicament
més ben datat i associat a tots els paviments documentats,
així com també a l’ús del forn, a partir de mitja dotzena de
fragments d’escudelles blaves valencianes amb decoració
radial anomenada de roda de carreta.

Vista del Roc de Palomera. (Font: Xavier Torras).

1 A.C.A. Protocols notarials. Bagà. n. 170, fol.2. Recerca efectuada per
Raquel Valdenebro.
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A partir de les primeries del segle XV s’observa una tendència
a baixar cap a Saldes, però també possiblement a assentarse en masos, que els propis habitants del Roc havien anant
aixecant al llarg del segle XV.
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BASSA DE LA RIERA DE MERLÈS
(SANTA MARIA DE MERLÈS, BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Bassa de la Riera de Merlès.
Municipi: Santa Maria de Merlès.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 416579.9; Y: 4652864.2;
altitud: 543 m.
Direcció: Enric Vilalta Ribé (GRIU. Arqueologia i
Patrimoni, S.L.).
Promotor: COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA,
S.A.
Any intervenció: 2005.
Descripció2:
L’any 2005 es dugué a terme una prospecció arqueològica
amb motiu del projecte d’Estudi d’Impacte Ambiental
de les obres de construcció d’una bassa d’aigua de dues
hectàrees en el terme municipal de Santa Maria de Merlès.
La intervenció pretenia determinar si aquest projecte tindria
alguna afectació sobre el patrimoni arqueològic de la zona.
Els treballs de prospecció es realitzaren en el vessant dret de
la Riera de Merlès, en la confluència d’aquesta amb el Barranc
del Clot de l’Infern, al costat de la carretera comarcal C-154.
En el moment de realitzar la intervenció, aquesta àrea era
coberta en part per terres de conreu abandonades i per una
petita zona de bosc, pendent de desforestar.
La prospecció de camp es centrà en la zona on s’havia de
construir la bassa i l’abocador de materials de construcció
procedents de la seva excavació.
Un cop finalitzades les tasques arqueològiques de prospecció
2 Informació extreta de: Calvo, I. (2006). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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i control dels treballs de desbrossament i excavació de la
bassa es pogué determinar la no presència de material ni
estructures arqueològiques en la zona, tant en superfície com
en el subsòl.
Pel que fa a la zona destinada a abocador de la terra provinent
de l’excavació, en aquest punt la roca natural gairebé aflora
en superfície, de tal manera que la construcció de la bassa
d’aigua no comportava cap risc d’afectació sobre el patrimoni
arqueològic.
Bibliografia:
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ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DE
L’EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL TRAÇAT DE
LA CARRETERA C-26, DEL PK 127+675 AL 144+220.
TRAM: MONTMAJOR-BERGA
(BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Estudi d’Impacte Ambiental de
l’eixamplament i millora del traçat de la carretera C-26, del
PK 127+675 al 144+220. Tram: Montmajor-Berga.
Municipi: Avià, Montmajor i Berga.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 394884; Y: 4653203; altitud:
750 m. (extrem sud-oest) X: 402901; Y: 4660262; altitud: 704
m. (extrem nord-est)
Direcció: Roser Arcos López.
Promotor: Taller d’Enginyeria Ambiental, S.L.
Any intervenció: 2008.
Descripció3:
La intervenció ha estat motivada per la redacció de l’Estudi
d’Impacte Ambiental de l’eixamplament i millora del traçat
de la carretera C-26, del PK 127+675 al 144+220. Tram:
Montmajor-Berga.
Els treballs han consistit en la prospecció superficial
dels terrenys afectats pel projecte d’eixamplament de la
infraestructura viaria.
L’estudi ha permès constatar que dos jaciments inclosos
dins l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya
(IPAC) es veurien afectats de forma directa per les obres de
la infraestructura, es tracta del Serrat dels Moros i del Bosc
de Correa. Segons l’IPAC, el Bosc de Correa es correspon
a un dolmen format per tres lloses que configuren una
cambra quadrangular, tot i així, en la prospecció efectuada
l’any 2008 no es va poder localitzar cap evidència de restes
arqueològiques corresponents a aquest jaciment. Únicament
en les proximitats del Bosc de Correa es van localitzar
algunes lloses caigudes al marge del camp, sense poder
assegurar però la seva pertinença al dolmen en qüestió.
D’altra banda, es van poder documentar també diferents
3 Informació extreta de: Arcos, R. (2010). Memòria de la prospecció superficial realitzada en els terrenys afectats pel projecte. Eixamplament i millora del
traçat de la carretera C-26, del PK 127+675 al 144+220. Tram: MontmajorBerga. 2008. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat
de Catalunya. [inèdit]
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construccions rellevants no catalogades, relacionades
majoritàriament amb masos i masies. Cap d’aquestes, però,
resultava directament afectada pel projecte i totes elles eren
compatibles amb la seva execució. Es tracta del mas al costat
de la Riera de Fontcades, Masia Els Arbres Blancs, Mas la
Pobla, Masia de Cal Marcelet Vell, Cobert de Cal Pauet,
Masia de Cal Ardit, Mas i ermita de la Mare de Deu del
Bosc, la Masia La Ferreria i un antic cobert enderrocat.
S’han pres com a mesures correctores el control sistemàtic
del desbrossament i de tots els moviments de terres que
afectessin els jaciments del Bosc de Correa i Serrat dels
Moros, i un programa de seguiment arqueològic dels rebaixos
efectuats en les obres de l’eixamplament de la carretera, tot
comprovant que les obres no afectessin les construccions
localitzades i no catalogades prèviament.
Bibliografia:
Arcos, R. (2010). Memòria de la prospecció superf icial
realitzada en els terrenys afectats pel projecte. Eixamplament
i millora del traçat de la carretera C-26, del PK 127+675
al 144+220. Tram: Montmajor-Berga. 2008. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
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Reig); la localització de les sitges del torrent de Figueroles
(Gironella); la localització d’estructures modernes en el Pla
de Cal Tàpies (Olvan); el control a l’Entorn de Sant Marc
de Cal Bassacs; localització de l’Església de Sant Pere de
Casserres (Casserres) i localització del jaciment de l’Accés
Casserres Est (entorn de l’església de Sant Salvi).
D’aquest seguit de controls en derivaven algunes intervencions
arqueològiques específiques destacables (realitzades entre
2006 i 2007), com ara l’excavació al paratge de la Font de
Can Periques, l’excavació a l’entorn de l’església de Sant
Marc de Cal Bassacs, l’excavació a l’entorn de l’església de
Sant Pere de Casserres i l’excavació de l’Accés Casserres Est
(entorn de l’església de Sant Salvi)1.

NOVA CARRETERA. EIX DEL LLOBREGAT.
CARRETERA C-16 (PK 75+500 AL PK 96+500). TRAM:
PUIG-REIG - BERGA
(BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Nova Carretera Eix del Llobregat.
Carretera C-16 (PK 75+500 al PK 96+500). Tram: Puig-Reig
– Berga.
Municipi: Puig-Reig, Casserres, Gironella, Olvan i Berga.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 407038,6; Y: 4644182,1;
altitud: 400m.
Direcció: Jaume Díaz Ortells i Josep Farguell Pallarès
(ATICS, S.L.).
Promotor: CEDINSA.
Any intervenció: 2005-2006.
Descripció:
La construcció d’un nou tram de la carretera C-16 de
Barcelona a Puigcerdà, o Eix del Llobregat, entre PuigReig i Berga, va motivar la realització d’una sèrie de treballs
arqueològics centrats en la inspecció prèvia dels terrenys i en
el control arqueològic dels rebaixos de terra que s’efectuaren.
Aquests treballs s’iniciaren el 28 de juny de 2004 i finalitzaren
el 31 de desembre de 2005, durant el control es detectaren
un seguit d’elements que en alguns casos, degut a la seva
escassa identitat, es documentaren i excavaren en el mateix
moment o, en altres casos, s’excavaren a posteriori dins un
projecte propi.
Entre els elements detectats cal destacar: una barraca de
vinya i una cabana de pagès al terme municipal de PuigReig; l’excavació de la barraca de vinya de Pere Roll (PuigReig); la documentació i excavació arqueològica del forn de
calç de Can Ferreres (Olvan); la localització i documentació
d’unes galeries subterrànies en els terrenys de Cal Tàpies
(Olvan); la intervenció arqueològica al paratge de la Font de
Can Periques (Puig-Reig); l’excavació i documentació d’una
barraca de vinya en els boscos de Can Corominas (Puig-
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Indicació de l’àrea intervinguda.

Bibliografia:
Díaz, J. (2004). Memòria del control arqueològic a la carretera
C-16 de Barcelona a Puigcerdà, PK 75+500 al 96+500 (2004).
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Farguell, J. (2005). Memòria del control arqueològic al Pla de
Cal Tàpies de la C-16 de Barcelona a Puigcerdà, (2005). Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]

EIX LLOBREGAT, NOU ACCÉS A CASSERRES.
CARRETERA
BV-4132
(PK
4+500).
TRAM:
CASSERRES-GIRONELLA
(BERGUEDÀ).
Nom del jaciment: Eix Llobregat, nou accés a Casserres
Carretera BV-4132 (PK 4+500). Tram: Casserres-Gironella
Municipi: Casserres i Gironella.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 406092.5; Y: 4653297.0.
Direcció: Francesc Busquets i Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: GISA.
Any intervenció: 2005 i 2006.
Descripció:
1 D’aquestes intervencions en podeu trobar més informació en les fitxes
individualitzades i en l’apartat de resums dels pòsters.
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Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Projecte Enllaç C-16 Casserres es va encarregar a l’empresa
ATICS, S.L. la redacció de la part d’aquest estudi dedicat a
l’impacte sobre el Patrimoni Cultural i per aquest motiu es
va realitzar una prospecció arqueològica superficial a la zona
afectada entre els mesos de novembre de 2005 i el mes de
juny de 2006.
El jaciment documentat com Camps de Torrent de
Figueroles es veia directament afectat pel projecte i per tant
aquest s’havia de modificar. Si no era possible, s’havia de dur
a terme una excavació arqueològica en extensió de les restes
documentades, segons el procediment establert pel Decret
78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció
del patrimoni arqueològic i paleontològic de la Subdirecció
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.
Durant la prospecció es van identificar tres zones d’expectativa
arqueològica de les quals dues podien quedar afectades per
diferents alternatives: la primera estava situada a una petita
serra situada a l’indret conegut com Racó de Barbats, on va
aparèixer un considerable nombre de fragments de ceràmica
prehistòrica, possiblement de l’Edat del Ferro.
Es proposava no afectar-la i en cas de no ser possible, la
realització de sondatges arqueològics mecànics abans de
començar el desenvolupament del projecte a tota la franja
del jaciment afectada per les obres.
La segona zona d’expectativa arqueològica estava definida
pel jaciment de Sant Pere de Casserres, excavat l’any 2006
arran del mateix projecte. Si s’afectava, s’havien d’excavar les
restes en extensió.
Com a mesura correctora d’abast general es va proposar
la realització d’un control arqueològic dels rebaixos que es
realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament del
projecte.
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CARRETERA B-402. TRAM: GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ – LA POBLA DE L’ILLET (PK 0+700 A 8+100)
(BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Carretera B-402. Tram: Guardiola de
Berguedà – La Pobla de l’Illet (PK 0+700 a 8+100).
Municipi: Guardiola de Berguedà i La Pobla de Lillet.
Comarca: Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 411700.5; Y: 4677129.5;
altitud: 726 m.
Direcció: Isabel Pereira Hernández (CÒDEX Serveis
Culturals, S.L.)
Promotor: COPCISA, S.A.
Any intervenció: 2006.
Descripció2:
La intervenció ha estat motivada per les obres del projecte Millora
general. Condicionament de les carreteres B-402, GI-402 i GI-401
de Guardiola de Berguedà a Campdevànol. Tram 1: Carretera B-402
PK 0+700 al 8+100. Tram: Guardiola de Berguedà - La Pobla
de Lillet i Tram 2: Projecte complementari. Millora local del camí
d’accés. Carretera B-402 de Guardiola de Berguedà a Campdevànol.
PK 8+100 al 8+800. Tram: La Pobla de Lillet.
Els treballs han consistit en el seguiment arqueològic dels
moviments de terres subsidiaris de l’obra projectada. Els
resultats han estat negatius des del punt de vista de la
localització de restes arqueològiques.
Bibliografia:
Pereira, I. (2006). Memòria de la intervenció arqueològica
a la millora de la carretera de Guardiola de Berguedà a la
Pobla de Lillet (03/2006). Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
NECRÒPOLIS DE SANT JAUME DE VILADROVER
(EL BRULL, OSONA)
Nom del jaciment: Necròpolis de Sant Jaume de Viladrover.
Municipi: El Brull.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 438300; Y: 4642360; altitud:
609 m.
Direcció: David Prida Trujillo (ARKEÒLIK S.C.P).
Promotor: Ajuntament del Brull i Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2009.

Perspectiva del jaciment de Sant Pere de Casserres

Bibliografia:
Busquets, F. (2006). Memòria de la intervenció a L’Eix
Llobregat, nou accés a Casserres Carretera BV-4132 (PK 4+500).
Tram: Casserres-Gironella. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

Descripció:
La intervenció ha estat motivada per l’aflorament a
superfície de restes humanes corresponent a la necròpolis de
Sant Jaume de Viladrover, com a conseqüència de la caiguda
d’un xiprer del cementiri. Posteriorment es realitzà una
segona intervenció de control arqueològic de les tasques de
plantació d’un nou xiprer a l’indret.
El lloc de villare Adtruvarii (Viladrover) és conegut des de
l’any 929 i sempre formà part de la parròquia del Brull. La seva
església de Sant Jaume ja era un feu de domini particular l’any
1131, si bé estava sotmesa a la jurisdicció parroquial del Brull.
L’església és un edifici romànic, fet en el moment del pas
2 Informació extreta de: Gómez, M. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic
de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia [inèdit].
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del segle XI al XII, amb un campanar esvelt sobre la volta
i el mur de ponent; per la poca consistència dels murs hom
li va renovar la volta i li va construir un absis nou entre els
anys 1916 i 1920. Es troba prop de dues grans masies: el
Grau i els Bastons; la proximitat d’aquesta darrera fa que
popularment es conegui per Sant Jaume dels Bastons, tot i
que no s’ha perdut l’antic nom de Viladrover.
Gràcies a la primera intervenció d’urgència realitzada a la
necròpolis de Sant Jaume de Viladrover (El Brull), motivada
per la caiguda del xiprer, es van poder documentar abundants
restes antropològiques remogudes per les arrels de l’arbre.
Les restes documentades corresponen a sis individus, 3
adults de sexe masculí i 3 subadults, corresponents totes elles
a època medieval i moderna.
Malgrat que la conservació òssia no és dolenta, la preservació
esquelètica que presenten els individus és baixa, perquè es tracta
d’esquelets molt incomplets, especialment els dels individus
infantils. S’ha pogut conèixer que els individus adults tenien
una talla mitjana entorn als 155 cm i els ossos de les extremitats
poc robusts. La manca d’elements ossis no ha permès conèixer
de forma aprofundida la morfologia i les característiques
anatòmiques generals dels individus. S’han observat signes
patològics importants similars en els tres individus d’edat adulta
relacionats amb processos degeneratius atribuïbles a la seva
edat. Destaca l’artropatia de maluc que presenta l’individu 2.
Per altra banda, durant l’excavació del forat per la plantació
d’un arbre es va poder documentar l’enterrament d’un nou
individu adult (d’entre 40 i 50 anys) i de sexe femení, que
no presentava patologies importants. El cap de l’individu
va quedar seccionat per la rasa de construcció del mur
perimetral del recinte eclesiàstic. Pel que fa a la cronologia,
aquest enterrament seria d’època moderna.

/ actes

Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 440913; Y: 4642216; altitud:
486 m.
Direcció: Francesc Busquets Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: GISA.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Projecte Millora General. Variant de Calldetenes. Carretera
N-141d, PK 1+500 al PK 3+000 es va encarregar a l’empresa
ATICS, S.L. la redacció de la part d’aquest estudi dedicada
a l’impacte sobre el Patrimoni Cultural (Arqueològic
i Arquitectònic). En el marc d’aquest estudi, entre els
dies 19 i 21 de setembre de 2005, es va dur a terme una
prospecció arqueològica superficial a l’àrea afectada pel
projecte, encaminada a localitzar noves restes de materials
arqueològics en superfície o altres elements patrimonials
d’interès, amb l’objectiu de poder fer una valoració sobre la
possible afectació del projecte en els mateixos. Els resultats
d’aquesta intervenció van ser negatius a nivell arqueològic.
Com a mesura correctora d’abast general es proposà efectuar
el control arqueològic dels moviments de terres en tots els
seus aspectes (desbrossament, excavacions, obertures de
camins d’accés a l’obra, etc.).

Àrea afectada pel projecte.

Aspecte d’un dels esquelets, excavats corresponent a un individu
adult.

ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC.
PROJECTE MILLORA GENERAL. VARIANT DE
CALLDETENES. CARRETERA N-141D, PK 1+500 AL
PK 3+000
(CALLDETENES, OSONA)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Projecte Millora General.
Variant de Calldetenes. Carretera N-141d, PK 1+500 al PK
3+000.
Municipi: Calldetenes.
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Bibliografia:
Busquets, F. (2005). Memòria de la prospecció superf icial
i Estudi d’Impacte Ambiental a la variant de Calldetenes
(9/2005). Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
CARRER TÀPIES, CARRER HOSPITAL. DARRERA
EL PALAU DELS COMTES
(CENTELLES, OSONA)
Nom del jaciment: Carrer Tàpies, Carrer Hospital. Darrera
el Palau dels Comtes.
Municipi: Centelles.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 435251; Y: 4627791; altitud:
525 m.
Direcció: Virgínia Cepero González.
Promotor: Ajuntament de Centelles.
Any intervenció: 2005.
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Descripció:
La intervenció ha estat motivada pel projecte d’habilitar
el solar situat a la part de darrera del Palau dels Comtes
com a aparcament. Els treballs, que preveien comportar una
remoció de terres, es corresponien a la construcció de la
rampa d’accés per a vianants a l’equipament.
Atenent l’interès mostrat per l’Ajuntament de Centelles,
així com per la possibilitat de que poguessin aparèixer
restes pertanyents a estructures anteriors al citat palau, es va
proposar fer el control arqueològic dels rebaixos que s’havien
de dur a terme al voltant de l’edifici. La intervenció es va
realitzar entre els mesos d’agost i setembre del 2005.
El Palau dels Comtes, declarat BCIN, es situa al centre històric
de la població de Centelles. És un edifici renaixentista-barroc
edificat al segle XVI, tot i que el seu aspecte actual correspon
a una remodelació de l’edifici efectuada el segle XVIII.
Segons Antoni Pladevall, és possible que existís una primitiva
casa comtal al segle XV, a tocar de la Sagrera.
El resultat de la intervenció arqueològica ha estat positiu,
ja que s’han pogut documentar restes arqueològiques
anteriors al citat Palau, a més d’estructures que podien estar
relacionades amb alguna de les fases del mateix. De tota
manera, no s’ha exhaurit tota la potència estratigràfica del
solar, fet a tenir present en futures intervencions.
Com a conclusió, caldria remarcar que, tot i que la major part
de les restes arqueològiques no són de gaire entitat perquè
estan molt arrasades i corresponen a estructures molt recents
(segles XIX i XX), sí que s’ha documentat un mur considerat
de màxim interès històric, associat a fragments ceràmics de
manganès i de blava de València. És tracta, probablement,
del mur de tancament de la zona urbana, relacionat amb el
creixement urbanístic del carrer Hospital corresponent a
l’ampliació, als segles XIV-XV, del primitiu mur que tancava
la sagrera des dels segles IX-X.
Aquesta hipòtesi coincidiria amb l’estudi encarregat per
l’ajuntament a l’arquitecte Miquel Suriñach i Pla per a fer el
Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Centelles, que es va
basar en l’anàlisi arquitectònic de les façanes de les cases del
nucli històric i en la documentació aportada per Pladevall,
que situa aquest mur de tancament coincidint amb el mateix
traçat que el mur excavat. Aquest és l’únic vestigi arqueològic
documentat d’aquest creixement urbanístic de Centelles i és
destacable el seu bon estat de conservació

Bibliografia:

Mur de tancament de la zona urbana localitzat al solar de darrera el
Palau dels Comtes.

1 Informació extreta de: Calvo, I. (2006). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]

Cepero, V. (2005). Memòria del control arqueològic al C/
Tàpies, C/Hospital. Darrera el Palau dels Comtes, 2005. Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
Pladevall, A. (1987). Centelles. Aproximació a la seva historia.
Centelles: Ajuntament de Centelles i EUMO Editorial.
Pujol, J. (1987). Carrer Hospital. Centelles: Ajuntament de
Centelles.
Suriñach, M. (1994). Pla Especial de protecció del centre
històric i dels elements d’interès del terme municipal de Centelles:
Ajuntament de Centelles: Impremta Moderna SCCL.
LA FONT GROSSA
(CENTELLES, OSONA)
Nom del jaciment: La Font Grossa.
Municipi: Centelles.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 435863; Y: 4626300; altitud:
498 m.
Direcció: Núria Rodó Vicente (ESTRATS).
Promotor: Ajuntament de Centelles.
Any intervenció: 2005.
Descripció1:
El jaciment es troba al costat de la Font Grossa i la riera que
ve de Saldacà i el Salt del Purgatori, delimitat per uns horts
al seu costat dret i per un camí que duu a la zona d’extracció
tosquera en el costat esquerre, el bancal de la vall que forma
el clot de la riera.
La intervenció realitzada l’any 2005 a la Font Grossa tenia
per objectius la delimitació de la superfície ocupada per les
estructures, intentar acotar la cronologia del jaciment, obtenir
informació sobre la funcionalitat d’aquest i documentar
fotogràficament i topogràficament les estructures.
El jaciment de la Font Grossa està format per un brollador
on aflora l’aigua de la roca. Aquest aporta aigua a dues
canalitzacions paral·leles que permeten parlar de dos sectors
de treball relacionats entre ells, formats cadascun per un fogó
i una pica o cubeta annexa a un dels canals, tot interconnectat
per un empedrat i delimitat pels murs de la terrassa, on se
situa el camí i sembla que per unes grans pedres en la cota
del paviment.
Els materials localitzats en els sondejos estableixen un
moment d’amortització en el segle XIX, però l’excavació no
ha permès determinar el moment de la seva construcció. Tot
i així, s’ha pogut establir una possible cronologia d’utilització
de la font, vinculada als seus diferents usos.
En un primer moment, anterior al segle XIX, s’utilitzaria
la font com a tal i potser funcionaria algun dels canals de
rec o abastiment de molins. Una segona fase, potser també
anterior al segle XIX, correspondria amb el moment què els
paraires de la zona iniciaren l’activitat, ja que sembla que ja
funcionarien els dos canals amb les dues cubetes i pica, i un
fogó per a escalfar l’aigua. La tercera fase del jaciment
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correspondria amb una reforma de les estructures, en què es
pavimentà el rentador de llana per mantenir net el terra de
treball.
Posteriorment es construí un nou fogó sobre l’empedrat.
Aquestes successives reformes i millores són indicadors de la
gran activitat d’aquesta estructura i del sector de paraires a
la zona, que necessitarien una àrea de treball en condicions.
La cinquena fase es podria situar a finals del segle XIX o
inicis del XX, és un moment d’abandó de les estructures
degut a una pèrdua d’activitat del sector, quedant visibles
tan sols algunes de les restes necessàries per a rentar roba,
quedant colgat també el camí d’accés.
Bibliografia:
Pladevall, A. (1987). Centelles. Aproximació a la seva història.
Centelles: Ajuntament de Centelles i EUMO Editorial.
Pladevall, A. (1965). «Estado de la fabricación de la lana
en la comarca de Vich en los años 1764 y 1765». Ausa, vol.
5, núm. 53. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs. p. 249-256.
Rodó, N. (2005). Informe de la intervenció arqueològica a la
Font Grossa, agost 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

Major, es documentà un mur que podria ser la façana de la
impremta que ocupava el solar fa uns anys.
Durant el control arqueològic, al carrer Nou es localitzà
un mur de fonamentació del Portal Nou, fet amb pedres
mitjanes i grans lligades amb morter de calç de color blanc
i desgreixant petit. Juntament amb aquesta estructura es
documentà part de la pavimentació de l’antic carrer que
creuava el torrent i entrava al poble. Els murs que sortien a
banda i banda d’aquest s’han interpretat com a baranes del
pont que creuava el pas al Portal Nou.
En el carrer Socós es localitzà un mur que coincideix amb el
traçat de les muralles que tancaven la vila de Centelles en el
segle XVI. Pot ser que es tracti de la fonamentació del Portal
de Sant Martí.
D’altra banda, es documentaren dues clavegueres, segurament
contemporànies entre elles, i d’època recent.
A la Plaça Major, davant l’entrada principal del Palau
Comtal, s’ha trobat una estructura semicircular feta amb
morter de calç, assentada sobre la roca natural, de cronologia
moderna, la qual s’ha relacionat amb un tambor o mur
circular que se sap que es construí davant l’església l’any 1835
per a defensar-la.

Rodó, N. (2005). Memòria de la intervenció arqueològica a la
Font Grossa, agost 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

Bibliografia:
Casquete, J. (2005). Informe del control arqueològic al C/
Hospital, Plaça Major i carrers adjacents, desembre 2005. Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]

PLAÇA MAJOR, CARRER HOSPITAL I CARRERS
ADJACENTS
(CENTELLES, OSONA)

Casquete, J. (2006). Memòria del control arqueològic a la Pl.
Major i carrers adjacents. 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

Nom del jaciment: Plaça Major, Carrer Hospital i carrers
adjacents.
Municipi: Centelles.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 435210; Y: 4627791; altitud:
524 m.
Direcció: Jacob Casquete Rodríguez (ESTRATS).
Promotor: Ajuntament de Centelles.
Any intervenció: 2005-2006.
Descripció1:
Amb motiu de les obres de repavimentació i adequació
de serveis en el carrer Hospital, a la Plaça Major i als
carrers adjacents dins el nucli urbà de Centelles, en el mes
de desembre de 2005 es dugué a terme una intervenció
arqueològica preventiva de control dels moviments de terres,
ja que les actuacions consistien en aixecar la pavimentació
antiga i adequar els serveis de clavegueram, aigua, electricitat
i comunicacions.
Un cop finalitzada la intervenció s’ha pogut observar que en
el carrer Hospital no existeix cap estructura arqueològica en
el subsòl.
És probable que el mur de fortificació de la Sagrera, present
en documents del segle XIV, coincideixi amb la línia del
carrer i que pot ser sigui on s’assenten les cases actuals.
A la banda oest, en l’últim tram del carrer a tocar de la Plaça
1 Informació extreta de: Calvo, I. (2006). Inventari del Patrimoni Arqueològic
de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat
de Catalunya. [inèdit]

PLAÇA MAJOR, 3
(CENTELLES, OSONA)
Nom del jaciment: Plaça Major, 3.
Municipi: Centelles.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 435210.0; Y: 4627791.5;
altitud: 526 m.
Direcció: Jordi Alsina Martín (ARKEÒLIK S.C.P).
Promotor: Ajuntament de Centelles.
Any intervenció: 2007.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada per la remodelació de la
finca ubicada a la Plaça Major, 3 per a la construcció de nous
habitatges. Donat que el projecte d’obres preveia el rebaix del
subsòl, els treballs es van fer sota control arqueològic.
La necessitat del seguiment respon a la suposició inicial de
que en el solar afectat es trobava la casa d’un dels germans
del comte de Centelles, que hauria estat construïda en el
segle XVI i molt modificada al segle XX. Segons les fonts
documentals, aquesta casa formava part de l’ampliació
renaixentista disposada pel comte de Centelles en el segle
XVI, just quan es va construir el palau comtal.
Els treballs de control arqueològic han permès documentar
dues parets mitgeres, una que travessa tot el solar partint-lo
per la meitat, i l’altra que parteix una de les meitats en dues
parts més. També s’ha documentat l’antiga fonamentació de
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les dues façanes, que ja es van enderrocar amb anterioritat.
Un fet a destacar és que el nivell geològic, compost de les
característiques margues grisoblavoses de la zona, s’ha
localitzat a només 20-40 cm de profunditat. Aquest fet dóna
poca esperança de trobar quelcom més, a part de l’antiga
fonamentació de la casa existent. Per tant, les rases de
fonamentació de les estructures documentades que formen
part de l’antiga fonamentació, trobem que estan retallant el
nivell geològic. La troballa d’una petit fragment de ceràmica
de reflex metàl·lic, del segle XVI, corrobora la datació de la
casa existent i que la fonamentació documentada correspon
també a aquest habitatge.
La realització dels pous i de les respectives sabates de
fonamentació previstes en el projecte arquitectònic del
nou edifici afectaven de manera global les estructures
documentades, per la qual cosa es sol·licità la completa
eliminació de les mateixes.
GENERES
(LLUÇÀ, OSONA)
Nom del jaciment: Generes.
Municipi: Lluçà.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 419952; Y: 4653978; altitud:
740 m.
Direcció: Roger Sala Bartrolí (SOT Prospecció
Arqueològica)
Promotor: Consorci del Lluçanès.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada per l’interès del Consorci
de Municipis del Lluçanès, juntament amb el Departament
de Recerca del DURSI, de delimitar el jaciment arqueològic
de Generes per tal de determinar la seva naturalesa, dimensió
i estat de conservació.
La simple observació visual del terreny va permetre identificar
dos jaciments arqueològics separats per 150 m. El jaciment
ubicat més al nord, identificat com a Generes II, presenta un
perímetre irregular d’uns 25 x 25 m, i per les característiques
del seus murs, molt probablement es pot identificar amb un
edifici medieval. Les restes ubicades més al sud, Generes
I, ocupen una superfície de 18 x 40 m delimitades per un
mur construït amb blocs de pedra de grans dimensions, en
la tècnica de la pedra seca, conservant una alçada variable
entre els 2,4 i 1,5 m i amb possibles refetes modernes. Al
nord d’aquest jaciment se situaria una possible torre, molt
enrasada, que flanqueja el perímetre per l’est. A l’entorn
d’aquesta estructura de gran entitat, se n’observen d’altres
de menys rellevància i formant túmuls. A prop d’aquestes
darreres apareixen uns clots, excavats a la roca, de forma
circular, anomenats popularment olles de granera.
En el jaciment de Generes I es recull en superfície ceràmica
feta a mà de tipus grollera amb desgreixant de quars de mida
gran, així com ceràmiques rosades i grises de factura ibèrica.
Al museu de Prats de Lluçanès es conserva la part immòbil
d’un molí, trobat a l’indret.
Davant d’aquests indicis es va dur a terme una prospecció
geofísica (geomagnètica) a la superfície del jaciment de
Generes I. Per dur-la a terme es va delimitar una quadrícula
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de 20 x 40 m a l’interior del recinte, delimitat pel mur de
grans dimensions.
Els resultats de la prospecció han permès constatar la
presència d’estructures constructives corresponents a la
divisió interna de l’edifici i la presència de diversos elements
metàl·lics. Les divisions internes detectades semblen tendir
a un patró constructiu orgànic, com és habitual en les
construccions urbanes ibèriques. Així doncs, es detecten
murs que delimiten un grup d’habitacions adossades al
sector sud i sud-est del mur perimetral. S’ha localitzat també
un possible mur intern amb un sistema constructiu similar
als murs perimetrals segons el tipus de contrast magnètic
que ofereix. Aquest podria tenir una funció de divisió entre
la zona sud i una possible torre al nord.
A manca d’una intervenció d’excavació arqueològica, els
treballs de prospecció geofísica no permeten determinar
amb claredat la funcionalitat de l’estructura identificada.
Tot i així, les seves petites dimensions, la seva associació a
ceràmica ibèrica, l’elevat grau de fortificació (possiblement
relacionada amb la presència d’un camí ubicat uns metres
a l’oest) i una posició avançada al sud respecte el castell
de Lluçà, on també s’han identificat restes arqueològiques
d’aquest període, fan pensar en la possibilitat de que tingués
la funció de defensa d’aquell assentament.

Resultats de la prospecció magnètica i interpretació dels mateixos:
en cercles vermells, elements metàl·lics; en ratlles vermelles,
estructures detectades. (Font: SOT). (Figura 67)

Bibliografia:
Sala, R. (2005). Memòria de la prospecció geofísica a Generes.
2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Sala, R.; Lafuente, M. (2007). Projecte Lluçanès de
recerca i avaluació del Patrimoni Arqueològic. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]

CASTELL DE LLUÇÀ
(LLUÇÀ, OSONA)
Nom del jaciment: Castell de Lluçà.
Municipi: Lluçà.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 420679; Y: 4656487; altitud:
896 m.
Direcció: Jordi Guàrdia i Felip (ARQUEOCIÈNCIA
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Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Ajuntament de Lluçà.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
L’actuació que s’ha dut a terme en aquest castell, d‘origen
medieval, ha consistit únicament en la retirada de l’abundant
vegetació crescuda a l’interior del recinte i de la que ocultava
exteriorment alguns dels murs que conserven una major
alçada. La neteja efectuada permet una millor visualització
de les restes del castell, així com facilitar l’accés al recinte.

/ actes

l’afectació d’una gran superfície de terreny de la qual no es
disposava d’un coneixement efectiu del subsòl. Per aquest
motiu, el mes de maig de 2008, l’empresa ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L. realitzà una prospecció arqueològica
superficial amb l’objectiu de localitzar indicis arqueològics i
patrimonials de la zona. La prospecció realitzada no permeté
localitzar nous indicis arqueològics, però si que certificà la
presència pròxima d’edificacions rurals antigues protegides dins
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), com són
les masies de Camporat i La Coma.
Bibliografia:
Arcos, R. (2009). Memòria de la prospecció arqueològica
Visual a l’Àrea Residencial Estratègica Teuleres (Manlleu,
Osona). Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
ZONA DE DALT VILA (LOCALS UEC I TRIS-TRAS)
(MANLLEU, OSONA)

Pany de mur al costat nord del conjunt.

En l’actualitat resten dempeus diversos panys de paret i dues
estances de planta rectangular del castell, a més d‘un brancal
del que devia ésser la porta principal al recinte. També
destaquen restes de diversos trams de mur que assenyalen el
perímetre extern.
Bibliografia:
Guàrdia, J. (2008). Memòria de la intervenció arqueològica al
castell de Lluçà. Any 2008. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

ARE “LES TEULERES”
(MANLLEU, OSONA)
Nom del jaciment: Àrea Residencial Estratègica “Les
Teuleres”.
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 440133; Y: 4651790; altitud:
480 m. X:440853; Y: 4651722; altitud: 480 m.
Direcció: Roser Arcos López i Marc Piera Teixidó
(ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
L’Àrea Residencial Estratègica (ARE) fou un programa de
l’Institut Català del Sòl destinat a la promoció econòmica.
La realització dels plans Directors Urbanístics de les Àrees
Residencials Estratègiques de Catalunya preveia urbanitzar una
gran zona adjacent al nucli urbà de Manlleu, que comportaria
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Nom del jaciment: Zona de Dalt Vila (locals UEC i TRISTRAS).
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 440883; Y: 4650389; altitud:
459,5 m.
Direcció: Dídac Pàmies Gual (ARKEÒLIK, S.C.P).
Promotor: Ajuntament de Manlleu.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
En motiu de la construcció d’una rasa per a la instal·lació de
cablejat elèctric al centre històric de Manlleu s’ha realitzat un
control arqueològic de tots els moviments de terra derivats
de l’obra.
Cal remarcar la importància històrica i arqueològica que
ens ofereix el municipi, ja que la presència de poblament
al territori es remunta al neolític mitjà i recent (4300-2500
aC), ateses les descobertes arqueològiques prop de l’ermita
de Sant Jaume i al Puig Guardial. També s’han localitzat
restes d’altres períodes històrics com les trobades a l’Institut
de Batxillerat, d’època calcolítica (2000-1800 aC), o les
localitzades al meandre que forma el riu Ter al seu pas pel
municipi, a la zona del Fugurull i de Can Caseta, d’època del
bronze final, ibèrica i romana (establiment rural que perdurà
fins al segle I dC).
Les primeres notícies escrites de Manlleu daten del segle X,
quan es consagrà l’església de Santa Maria, al voltant de la
qual s’anà configurant el poblament medieval, que ja al segle
XIII ocuparia el què actualment es coneix com a Dalt Vila i
estaria encerclat per una muralla amb tres accessos.
Es tenen notícies de l’existència d’una fortificació construïda
el segle XI i habitada per nobles sota el nom d’Orís-Manlleu,
però actualment no resta cap testimoni arquitectònic de
l’edificació.
Entre els anys 1102 i 1592 l’església fou regentada per una
comunitat agustiniana que la convertí en monestir. L’any
1592 el priorat de Manlleu passà a dependre del convent dels
dominics de Tremp, unió que va perdurar fins a mitjan segle
XIX. Després de les crisis demogràfiques i econòmiques
de la baixa edat mitjana, Manlleu experimentà una lenta i
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progressiva recuperació demogràfica durant el segle XVI.
Un dels factors que propicià aquest creixement fou la
manufactura de la llana.
Durant el segle XVI es produí l’últim eixamplament
de l’antic nucli emmurallat: s’incorporà a l’antic recinte
medieval l’espai que ara ocupa la plaça de Dalt Vila i al segle
XVIII es construí un nou temple cristià d’estil barroc que
s’ha conservat finis a l’actualitat, i que comportà la destrucció
de l’existent fins aquell moment.
Les intervencions dutes a terme l’any 2008 han consistit en
l’obertura de dos sondejos al campanar de l’església de Santa
Maria; un ubicat a l’interior i l’altre a l’exterior. Els sondejos
donaren com a resultat un únic estrat d’anivellament molt
potent datat del mateix segle que la construcció del campanar.
Dins l’àrea objecte d’estudi, al número 4 de la Plaça de
Grau, es documentà un tram de muralla del segle XVI
disposada d’est a oest. En la present intervenció, durant els
treballs de rebaix del subsòl, s’han documentat tres estrats
diferenciats corresponents a l’actual nivell de circulació i dos
estrats d’anivellament del terreny, tots ells corresponents
cronològicament al segle XX.
CARRER BARCELONA, S/NÚM
(MANLLEU, OSONA)
Nom del jaciment: Carrer Barcelona, s/núm.
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 440938; Y: 4649805; altitud:
456 m.
Direcció: Carme Subiranas Fàbregas (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Àngel Muntada Colom.
Any intervenció: 2008-2009.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada pel projecte de construcció
d’una vivenda unifamiliar en un solar situat dins una àrea
d’expectativa arqueològica relacionada amb les restes d’un
poblat ibèric conegut com Can Caseta.
La zona i la parcel·la en qüestió es trobaven catalogades i
inventariades dins la Carta Arqueològica de Catalunya,
realitzada pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Direcció General del Patrimoni Cultural. Actualment
es troba també catalogat en el Catàleg de Béns d’Interès
Arquitectònic, Natural i Cultural del Pla d’Ordenació
Urbanística de Manlleu, en la categoria de nivell B (Bé
d’Interès Local) – jaciments arqueològics.
Ateses les dues catalogacions, i d’acord amb la normativa
vigent, les llicències d’obres dins d’un radi de 50 metres a
l’entorn del punt on es documentaren restes anys enrere es
troben condicionades a la realització de sondejos arqueològics
previs a qualsevol afectació del subsòl, per tal de constatar
l’existència de restes i en cas afirmatiu, delimitar el jaciment
i decidir posteriorment l’actuació més adient.
La construcció de l’esmentada vivenda i la necessària afectació
del subsòl, obligava doncs a la realització d’una actuació
arqueològica prèvia que permetés observar l’estratigrafia de
la zona i determinar la seva potencialitat arqueològica.
Per tal d’acomplir amb els requisits de la normativa esmentada,
s’efectuà una primera actuació basada en la realització de
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rases de sondeig (novembre de 2008) i posteriorment un
seguiment dels rebaixos del subsòl (gener de 2009).
L’estratigrafia
documentada
en
l’excavació
fou
arqueològicament estèril, sense indicis de restes
arqueològiques del jaciment ibèric conegut com Can
Caseta i situat en aquesta àrea del municipi. La seqüència
estratigràfica era molt simple, formada per un primer nivell
de terres vegetals associat als conreus existents fins ara al
solar, un segon nivell d’argiles netes i un tercer nivell que
corresponia ja al nivell de graves d’origen natural.
Només a l’extrem sud de la rasa 2 i a la part central de la rasa
4, just al límit sud de l’actuació, es documentà l’existència
de petites acumulacions de material ceràmic d’època íberoromana associat a l’estrat d’argiles abans esmentat. Tot i això,
aquest punt constitueix el límit sud de la nova construcció
projectada i correspon a la zona de jardí, on no s’han de
realitzar rebaixos al subsòl.
Bibliografia:
Subiranas, C. (2008). Memòria de la intervenció arqueològica
al C/ Barcelona, s/n de Manlleu (Osona). Intervenció 2008.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Subiranas, C. (2009). Memòria de la intervenció arqueològica
al C/ Barcelona, s/n de Manlleu (Osona). Intervenció 2009.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]

ARE “SERRALLO BENET POQUÍ”
(MANLLEU, OSONA)
Nom del jaciment: Àrea Residencial Estratègica “Serrallo
Benet Poquí”.
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 439527; Y: 4650404; altitud:
486 m. X: 440180; Y: 4651475; altitud: 486 m.
Direcció: Marc Piera Teixidó (ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals, S.L.).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
L’Àrea Residencial Estratègica (ARE) fou un programa de
l’Institut Català del Sòl destinat a la promoció econòmica.
La realització dels Plans Directors Urbanístics de les Àrees
Residencials Estratègiques de Catalunya preveia urbanitzar
una gran zona adjacent al nucli urbà de Manlleu, que
comportaria l’afectació d’una gran superfície de terreny
de la qual no es disposava d’un coneixement efectiu del
subsòl. Per aquest motiu, el mes de febrer de 2009, l’empresa
Arqueociència Serveis Culturals S.L. realitzà una
intervenció arqueològica basada en dos treballs diferenciats.
Per una banda, la prospecció arqueològica superficial de
l’ARE Serrallo-Benet-Poquí, amb l’objectiu de localitzar
indicis arqueològics i patrimonials de la zona, que finalment
no es realitzà per no disposar del permís dels respectius
propietaris. Per l’altra, la realització de diverses rases de
sondeig a l’entorn immediat de les masies de Camporat i
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de La Coma per tal de determinar la presència de restes
arqueològiques al subsòl. El resultat d’aquestes rases de
sondeig fou negatiu des del punt de vista de la localització
de restes d’interès arqueològic.
Bibliografia:
Piera, M. (2009). Memòria de la prospecció arqueològica visual
de l’Àrea Residencial Estratègica Serrallo Benet Poquí (Manlleu,
Osona). Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
PLA PARCIAL SECTOR SÒL URBANITZABLE “EL
MAS”
(MANLLEU, OSONA)

La masia de El Mas es documenta al primer quart del segle
XX, tot i que per les seves característiques arquitectòniques
és molt provable que fos cronològicament molt anterior. Per
aquest motiu, el subsòl d’ambdues masies apareix al POUM
de Manlleu com a jaciments arqueològics.
Al centre de l’àrea objecte d’estudi s’ha documentat l’edifici de
Can Batlle. Es tracta d’un edifici de planta quadrada i coberta de
doble vessant amb planta baixa, pis i golfes, datat del segle XX.
Els tres edificis esmentats estan considerats com a Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL) i per tant, gaudeixen d’un
nivell de protecció alt. Per aquesta raó, s’ha proposat com a
mesura correctora evitar la seva afectació i la realització d’un
seguiment arqueològic dels treballs de moviments de terres
efectuats en les seves proximitats.

Nom del jaciment: Pla Parcial Sector Sòl Urbanitzable “El
Mas”.
Municipi: Manlleu.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 440901; Y: 4651508; altitud:
465 m.
Direcció: Dídac Pàmies Gual (ARKEÒLIK S.C.P.).
Promotor: Junta de Compensació del Sector PPU “El Mas”.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
La prospecció arqueològica ha estat motivada per l’execució
del projecte constructiu del Pla Parcial del Sector de Sòl
Urbanitzable “El Mas”.
Cal remarcar la importància històrica i arqueològica que
ens ofereix el municipi, ja que la presència de poblament
al territori es remunta al neolític mitjà i recent (4300-2500
aC) ateses les descobertes arqueològiques prop de l’ermita de
Sant Jaume i al Puig Guardial. També s’han localitzat restes
d’altres períodes històrics com les descobertes a l’Institut de
Batxillerat, d’època calcolítica, o les localitzades al meandre
que forma el Ter a la zona del Fugurull i de Can Caseta,
d’època del bronze final, ibèrica i romana.
Les primeres notícies escrites de Manlleu daten del segle X,
quan es consagrà l’església de Santa Maria, al voltant de la qual
s’hi anà configurant el poblament medieval, que ja al segle
XIII ocuparia el què actualment es coneix com a Dalt Vila.
Durant el segle XVI es produí l’últim eixamplament
de l’antic nucli emmurallat: s’incorporà a l’antic recinte
medieval l’espai que ara ocupa la plaça de Dalt Vila.
Els treballs realitzats en el present estudi s’han dividit en
dues tasques essencials. En primer lloc, s’ha consultat els
diferents catàlegs del patrimoni, tant arqueològic com
arquitectònic, de la Generalitat de Catalunya i el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal; i en segon lloc, s’ha
realitzat una prospecció visual al llarg de tota la superfície
afectada pel projecte.
Els resultats obtinguts han estat la consideració de dues
zones d’expectativa arqueològica en base a la proximitat dels
camps de conreu a les masies de La Coma i El Mas, on s’han
localitzat diversos fragments de ceràmica vidrada de color
marró d’època moderna.
La Coma correspon a una masia de planta quadrada on destaca la
doble façana afegida al cos primitiu, del segle XVI, dos contraforts
que suporten la façana lateral de ponent, la porxada i un edifici
annex amb un arc rebaixat a l’entrada i al primer pis.
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Edifici de Can Batlle

Camps propers a l’entorn d’El Mas

Façana de La Coma (Figura 43)
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Bibliografia:
Pàmies, D. (2009). Memòria de l’Estudi d’Impacte sobre el
Patrimoni Cultural per la redacció del Pla Parcial del Sector de
Sòl Urbanitzable “El Mas”, Manlleu (Osona), 2009. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya, [inèdit].
ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANT PERE DE
CASSERRES
(MASIES DE RODA, OSONA)
Nom del jaciment: Església del Monestir de Sant Pere de
Casserres.
Municipi: Masies de Roda.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 44549; Y: 465035; altitud:
495 m.
Direcció: Carme Subiranas Fàbregas i Marc Piera Teixidó
(ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
El monestir de Sant Pere de Casserres es troba situat al terme
municipal de Les Masies de Roda, a la comarca d’Osona,
a l’extrem d’una petita península envoltada pel riu Ter, ja
en el pantà de Sau. El lloc de Casserres és documentat per
primer cop a finals del segle VIII i ho torna a ser a la darreria
del segle següent i al llarg de tot el segle X, com un enclau
anomenat Castro Serres. La primera menció sobre l’existència
al lloc d’una església dedicada a Sant Pere data de l’any 1006.
La transformació del primitiu temple en un monestir es va
produir a cavall entre la primera i segona dècada del segle
XI, sota el patrocini dels vescomtes d’Osona, de manera que
l’any 1012 consta l’existència d’una comunitat organitzada.
El primer projecte de restauració conegut és de l’any 1410,
quan dos mestres de cases de Vic visitaren el monestir per
tal de determinar les reformes que s’hi havien de dur a terme.
El 1427 es documenta la caiguda de la volta de la nau lateral
nord a causa dels terratrèmols. El 1511 es refarà el claustre
i es restaurarà l’escala de fusta del campanar. Entre el 1573 i
el 1767 el monestir depèn del col·legi dels jesuïtes de Betlem
de Barcelona. Una vegada incautat el conjunt i les terres que
en depenien, l’estat ho vengué l’any 1774; a finals d’aquest
mateix any una revenda posarà el monestir en mans dels
hereus del mas Pla de Roda, que en foren propietaris fins que
fou adquirit definitivament pel Consell Comarcal d’Osona.
L’any 1995 es dugué a terme una intervenció arqueològica
en el conjunt monàstic de Casserres. Aquesta intervenció
permeté un millor coneixement del conjunt: el claustre,
l’església, les dependències annexes i la important necròpolis
existent a l’interior de les dependències del monestir, que
majoritàriament cal associar a un moment previ a la seva
construcció, probablement als segles IX-X.
La nova intervenció arqueològica efectuada l’any 2005,
vingué motivada per la restauració de la coberta i les voltes
de l’església de Sant Pere de Casserres.
Els primers treballs arqueològics realitzats l’any 2005
s’efectuaren el mes de febrer i s’iniciaren amb el seguiment
arqueològic de l’obertura del forat de la sabata de la grua,
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amb la qual s’havien de dur a terme els treballs de restauració
de la coberta de l’església. L’esmentada sabata se situava arran
de la façana sud del monestir (ala de migdia), per la part
exterior d’aquesta i a la part central. Les dimensions del forat
per la sabata eren de 4,30 x 4,30 m amb una profunditat
màxima de 1,90 m. Els resultats d’aquest seguiment foren
negatius.
Posteriorment es dugué a terme el seguiment arqueològic
dels treballs de restauració de les voltes i coberta de l’església
del monestir i la realització de 8 cales de sondeig a la coberta
de l’església fins arribar a trobar la volta. L’estratigrafia
documentada en totes les cales era molt similar: un nivell
superficial format per una fina capa d’arena mesclada amb
petites pedres i fragments d’argamassa que cobria un nivell
de reompliment format per dues filades de pedres no molt
ben col·locades, una damunt de l’altre. Sota aquest nivell, en
dues de les cales, s’identificava un nivell format per pedres
allargades i planes, o lloses, que a la vegada cobrien un
nivell d’uns 15 cm ben compactat format per pedres i argila.
Aquest fet, documentat en les cales 3 i 5, ens indica que molt
probablement estem davant d’una antiga coberta de l’església
formada per un nivell de preparació molt ben compactat que
formava el pendent desitjat per tal de fer-hi encabir un nivell
format per lloses planes que seria la coberta. En les altres
cales tant el nivell de preparació com el nivell de lloses no
fou documentat, i és possible que aquest hagués desaparegut.
En totes les cales de sondeig, per sobre la volta hi havia una
fina capa d’argamassa d’uns 5 cm de potència que la cobria.
No es va documentar cap material arqueològic que ens pugui
indicar un moment cronològic o la datació relativa de les
diferents fases de la coberta de l’església.

Aspecte presentat per la cata 4 en procés d’excavació.
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Rosell, R. [et. al] (1984). «Sant Pere de Casserres».
Catalunya Romànica. vol. 2. Barcelona. p. 354-391.
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llegenda. Vic: Eumo i Consell Comarcal d’Osona.
Subiranas, C. (2005). Memòria de la intervenció arqueològica
a l’església del Monestir de Sant Pere de Casserres. Intervenció
de 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

COLLET DE CAL GUARDA
(MASIES DE VOLTREGÀ, OSONA)
Nom del jaciment: Collet de Cal Guarda.
Municipi: Masies de Voltregà.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 438112; Y: 4653157; altitud:
499 m.
Direcció: Roser Pou i Calvet (ATICS, S.L.).
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
L’actuació arqueològica, duta a terme entre els dies 24 de
novembre i 1 de desembre de 2006, la va efectuar l’empresa
ATICS S.L. sota la direcció tècnica de l’arqueòloga Roser
Pou, juntament amb els arqueòlegs Miquel Martí i Ariadna
Baulenas.
L’excavació d’urgència al Collet de Cal Guarda ha permès
documentar el que queda del fons d’una fossa circular
(possiblement una sitja), el reompliment originari de
la qual ja havia estat excavat amb anterioritat. Així, en el
moment d’iniciar la intervenció es va procedir a la retirada
de les terres que s’havien tornat a abocar a la zona excavada,
quedant al descobert el subsòl geològic. Posteriorment es
procedí a rebaixar el subsòl vegetal en un perímetre d’uns 2
m al voltant d’aquesta zona. Així, es va poder identificar el
que restava d’aquesta fossa circular, molt malmesa, arrasada i
tallada pel mateix marge del camí.
L’excavació duta a terme abans de la intervenció arqueològica
reglada havia buidat pràcticament tota la fossa. Només
quedava una mica de sediment a tocar de les parets (uns 3
cm), sense que contingués cap tipus de material arqueològic.
El material que es va poder estudiar és el que es va recollir
anteriorment i que es va facilitar a la direcció dels treballs
en el moment de començar la intervenció. Aquest conjunt
està format per material ceràmic a mà, una punta de sílex i
un fragment de molí (part mòbil). L’estudi d’aquest material
ha permès identificar diversos vasos de mida mitjana i
petita, amb unes coccions desiguals amb predomini de la
neutre i unes pastes força depurades, amb un desgreixant
de mida mitjana. En quant a formes, trobem tant formes
obertes (bols) com tancades (gerres, olletes, etc.). Les formes
són hemisfèriques i globulars, alguns dels vasos presenten
carenes molt marcades mentre que en d’altres les inflexions
són molt més suaus. Les decoracions més utilitzades són les
sèries incises, tant d’espiga com de sèries d’incisions de mitja
canya. En quant a prensions, es documenta una nansa de
cinta i petites llengüetes i mugrons.
Posteriorment es va obrir una àrea de 18 m2 al voltant
d’aquesta fossa. Es rebaixà el sòl vegetal (20 cm) i quedà al
descobert el subsòl geològic de llims de color groc-gris. No
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es localitzà cap tipus d’estructura. Un cop realitzat aquest
sondeig es procedí a efectuar-ne 4 més a la mateixa vessant
del puig (molt erosionada), dins del límit del circuit de
motocròs. Aquests sondejos es realitzaren de 4 m2 cadascun.
Es rebaixà el sòl vegetal, que oscil·lava entre els 10 i 20 cm
quedant al descobert el subsòl geològic de llims de color
groc-gris.
Les restes de l’estructura que s’han pogut excavar al Collet
de Cal Guarda formarien part d’un jaciment més extens, tot
i que a la zona on s’han efectuat els sondejos no s’ha pogut
localitzar cap més evidència arqueològica, ja que el terreny
en aquest punt està molt erosionat, deixant al descobert
ràpidament el subsòl geològic.
Amb aquestes dades, però, s’ha identificat un nou jaciment
a l’aire lliure datat en un moment inicial del Bronze a la
comarca d’Osona.

Vista general del Collet de Cal Guarda un cop delimitada la fossa.

Bibliografia:
Pou, R. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica
d’urgència al Collet de Cal Guàrdia. Masies de Voltregà
(Osona). Del 24 novembre al 1 de desembre de 2006. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
CAMPS DE CAN FARIGOLA
(MASIES DE VOLTREGÀ, OSONA)
Nom del jaciment: Camps de Can Farigola.
Municipi: Masies de Voltregà.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 437625,50; Y: 4654251,65;
altitud: 499 m.
Direcció: Joan Casas Blasi i Miquel Martí Rosell
(ARKEÒLIK, S.C.P.).
Promotor: CEDINSA TER. Concessionària de la
Generalitat de Catalunya, S.A.
Any intervenció: 2006-2007.
Descripció:
Els treballs de desdoblament de l’Autovia C-17 en el seu pas
pel municipi de les Masies de Voltregà han posar al descobert
les restes d’un nou jaciment prehistòric de notable entitat.
Els treballs d’excavació arqueològica han permès documentar
les restes de trenta-vuit possibles estructures, trenta de les quals
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corresponien a fosses i possibles forats de pal amortitzats amb
materials prehistòrics, concretament pertanyents al bronze
inicial. S’han localitzat també tres vasos ceràmics d’ubicació
isolada. La intervenció ha permès també documentar tres
estructures d’època contemporània, identificades amb un
possible forn o estructura de combustió i dos retalls de grans
dimensions relacionats amb l’extracció d’argiles d’una Bòbila,
localitzada anteriorment en aquell paratge.
Sembla que les estructures localitzades als Camps de Can
Farigola haurien format part d’un jaciment més extens
que no s’ha pogut localitzar, atès que extraccions de graves
efectuades anteriorment a la zona l’haurien malmès.
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superficial dels terrenys afectats pel traçat de la nova variant,
en el tram que aquesta discorre pel municipi d’Olost, amb
una llargada total de 2,3 km. La intervenció s’ha dut a terme
al llarg del mes d’agost de l’any 2006 i ha estat dirigida
per l’arqueòloga Lourdes Moret i Pujol, de l’empresa
ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals, S.L.
Els objectius de la prospecció eren determinar la presència
o no de restes arqueològiques en els terrenys afectats pel
projecte i concretar el seu grau d’afectació per l’obra en cas
que se’n localitzessin.
La prospecció va resultar negativa pel que fa a la troballa de
restes arqueològiques en les zones prospectades. Tan sols es
van localitzar restes ceràmiques associades al molí del Coll
del Ram.
Bibliografia:
Moret, L. (2006). Memòria de la prospecció superf icial: Variant
d’Olost, de la carretera C-154 a BV-4405 (2006). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya [inèdit].
PUIG CIUTAT
(ORISTÀ, OSONA)

L’estructura de combustió localitzada durant l’excavació (fotografia:
Arkeòlik).

Bibliografia:
Martí, M. ; Casas, J. (2008). Estudi dels jaciments dels
camps de Can Farigola i dels camps de Can Baulenes. Masies de
Voltregà, Osona. Premi de l’Ajuntament de Manlleu. [inèdit].
VARIANT D’OLOST. PK 18+000 DE LA CARRETERA
C-154 AL PK 1+300 DE LA CARRETERA BV-4405
(OLOST, OSONA)
Nom del jaciment: Variant d’Olost. PK 18+000 de la carretera
C-154 al PK 1+300 de la carretera BV-4405.
Municipi: Olost
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 426331; Y: 4647701; altitud:
583m (inici). X: 425175; Y: 4649688; altitud: 614m (final).
Direcció: Lourdes Moret Pujol (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: COVITECMA, S.A.
Any intervenció: 2006.
Descripció1:
La intervenció arqueològica ha estat motivada per la redacció
de l’Estudi d’Impacte Ambiental en els terrenys afectats pel
projecte Millora General. Variant d’Olost. PK 18+000 de la
carretera C-154 al PK 1+300 de la carretera BV-4405. Tram:
Olost.
Els treballs han consistit en la prospecció arqueològica
1 Informació extreta de: Calvo, I. (2006). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]

Nom del jaciment: Puig Ciutat.
Municipi: Oristà.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 422454,11; Y: 4644698,28;
altitud: 526 m.
Direcció: : Roger Sala Bartrolí (SOT Prospecció
Arqueològica), Carles Padrós Gómez i M. Àngels Pujol
Camps.
Promotor: Consorci del Lluçanès i Ajuntament d’Oristà.
Any intervenció: 2005, 2007 i 2010.
Descripció:
El jaciment de Puig Ciutat és conegut des dels anys ’80 del
segle XX, quan els moviments de terres que s’efectuaren a
l’indret per a l’extracció de graves van posar al descobert la
presència d’estructures i abundant material arqueològic ibèric
i romanorepublicà. Des d’aquell moment, i fins a l’actualitat,
la zona ha estat visitada per diversos excavadors furtius, els
quals n’han extret una gran varietat de materials arqueològics
(Cruells, 1984).
Davant de la notable entitat de les restes en quant a dimensió
i riquesa dels materials, l’any 2005 es va portar a terme un
programa de prospeccions geofísiques per tal de determinar
la naturalesa del jaciment, les dimensions i el seu estat de
conservació. Aquestes pretenien alhora autoavaluar els nous
mètodes de prospecció geofísica utilitzats per l’empresa SOT
Prospecció Arqueològica.
Aquesta primera campanya d’intervenció arqueològica es va
centrar en l’espai ocupat pel camp central del cim del turó,
en el qual es va delimitar una quadrícula de 120 x 90 m, on
es va realitzar una primera exploració general mitjançant una
prospecció geomagnètica. Els resultats de la intervenció van
posar de manifest l’existència d’una trama urbana complexa
en el seu subsòl, amb la identificació de dos carrers principals
perpendiculars, a l’entorn dels quals s’organitzaven un seguit
d’estructures. Al centre del camp es va poder identificar un
edifici (edifici 1) que presentava una orientació diferenciada,
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un senyal magnètic més potent i unes dimensions majors a la
resta d’estructures identificades (11,5 x 11,5 m).
Davant d’aquests resultats es va efectuar un test específic
sobre la superfície de l’edifici central mitjançant el georàdar
i la prospecció elèctrica, sistemes que van permetre obtenir
un major detall de les estructures, però que tenen una presa
de dades més lenta. Aquests tests van permetre confirmar
la presència de l’edifici singular i obtenir més informació,
observant l’organització interna basada en l’obertura d’un
seguit d’habitacions entorn d’un pati central i un accés
complex des del sud en forma de passadís.
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dels elements ceràmics amb la gran quantitat d’armament,
tot ell de tipologia romana, sembla ser indicatiu d’un
enfrontament bèl·lic entre romans ubicat cronològicament
a la primera meitat del segle I aC. Així doncs, sembla que es
podria tractar d’un enfrontament en el marc de les Guerres
Sertorianes (83-72 aC) o més endavant, en la Guerra Civil
entre Juli Cèsar i els partidaris de Pompeu (49-45 aC).

Ubicació dels sondejos efectuats l’any 2010 i resultats de les tres
cales de major entitat.
Resultats de la prospecció al camp central (any 2005).

L’any 2007 es va dur a terme una nova prospecció que
representava una continuïtat de la intervenció de l’any 2005.
Aquests treballs, efectuats en un dels punts més elevats del
turó, van obtenir resultats negatius a nivell estrictament
arqueològic, si bé van permetre constatar la presència de la
roca mare en un punt molt proper a la superfície en aquell
indret.
Els treballs a Puig Ciutat s’han reprès l’any 2010 amb
l’incici d’un projecte de recerca a sis anys vista. Els treballs
duts a terme en aquesta nova campanya han combinat l’ús
de diferents mètodes de prospecció geofísica i l’obertura
de sondejos en punts estratègics del jaciment. D’aquesta
manera, s’han fet exploracions extensives mitjanant la
prospecció magnètica en els altres dos camps ubicats al cim
del turó de Puig Ciutat, obtenint en tots dos la constatació
d’una trama urbana força complexa, la qual cosa ens indica
l’ocupació més o menys intensiva de tot el turó, assolint unes
5 hectàrees de superfície.
S’han efectuat també quatre sondejos de força entitat per
tal de comprovar els resultats de les prospeccions, les
característiques de les restes i el seu grau de conservació.
El primer sondeig realitzat (sondeig 1), ubicat a l’extrem
est del turó, ha permès localitzar la muralla, el traçat de la
qual s’intuïa seguint el marge est del camp oriental del puig.
L’obertura del sondeig en aquest punt ha posat de manifest
també la presència d’una estança de 4,20 x 3,40 m adossada
a la muralla, l’excavació de la qual ha mostrat la presència
d’una gran quantitat de material ceràmic caigut i conservat
in situ (grans recipients, campanianes A i B, etc.), així com
diversos elements metàl·lics, principalment armament (un
pilum, diverses puntes de fletxa, puntes de catapulta, glandes,
etc). La conjunció en aquest mateix espai de la destrucció
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Posteriorment es va obrir un segon sondeig (sondeig 5)
damunt una de les habitacions de l’edifici central (edifici
1), identificat durant les prospeccions prèvies. Aquesta
intervenció va permetre posar de manifest que l’estructura
presentava també una cronologia romano-republicana,
contemporània, o lleugerament posterior, a la resta de
sondejos realitzats.
Un tercer sondeig (sondeig 4) es va obrir en un dels extrems
est del camp central, en un punt on les tasques agrícoles
havien fet aflorar a superfície algunes pedres i materials
arqueològics amb fractures recents. Aquesta cala, del
tipus rasa, va permetre documentar un seguit d’estructures
difícilment interpretables degut a l’estretor del propi
sondeig. No obstant, si que va permetre localitzar un nivell
fortament cremat, amb la presència de molts carbons i restes
ceràmiques encastades al nivell de circulació, segurament
indicis també d’un nivell de destrucció.
L’últim dels sondejos amb resultats positius (sondeig 7) es
va efectuar en l’extrem sud del marge est del camp est, en el
punt on el desbrossament superficial va permetre localitzar
el traçat de la muralla. Aquest sondeig permetia comprovar
la forma com l’estructura s’assentava en el subsòl i la seva
potència total, que es va demostrar d’entre 0.80 i 2 m en
funció del punt.
Bibliografia:
Cruells, W. (1984). Inventari del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
García, E.; Padrós, C.; Pujol, M. A.; Sala, R.; Tamba, R.
(2011). «Resultats de la primera campanya d’excavació al jaciment
de Puig Ciutat (Oristà, Osona)». Ausa, 166. [en preparació].
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Sala, R. (2005). Memòria de la prospecció arqueològica a Puig
Ciutat, 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Sala, R. (2007). Memòria de la prospecció arqueològica a Puig
Ciutat, 2007. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Sala, R.; Padrós, C.; Pujol, M. A. (2010). Informe de la
intervenció arqueològica a Puig Ciutat, campanya 2010. Arxiu
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d’un altre possible grup d’edificacions relacionades amb la
cisterna, situada més al nord.
Un cop observats els resultats, es van fer tres perfils de
georadar per tal d’identificar la disposició de les restes
detectades en el sondeig magnètic i la seva profunditat. Els
resultats aportats per la prospecció georadar van permetre
veure quatre nivells horitzontals que podrien correspondre a
nivells successius d’ocupació del lloc, en forma de paviments
o anivellaments del terreny.
Així doncs, la prospecció geofísica realitzada a l’hort de
Santa Eulàlia ha posat en evidència la conservació de restes
arqueològiques al seu subsòl, però no n’ha quedat clara la
seva atribució, ni funcional ni cronològica.

Sondeig a la zona de la muralla en procés d’excavació (sondeig 1).

SANTA EULÀLIA DE PARDINES
(PRATS DE LLUÇANÈS, OSONA)
Nom del jaciment: Santa Eulàlia de Pardines.
Municipi: Prats de Lluçanès.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 418946.6; Y: 4648883;
altitud: 663 m.
Direcció: Roger Sala Bartrolí (SOT Prospecció
Arqueològica).
Promotor: Consorci del Lluçanès.
Any intervenció: 2006.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada per la voluntat del
Consorci del Lluçanès de determinar la possible existència
de restes arqueològiques al subsòl de l’hort adjacent al
conjunt d’edificis de l’església i rectoria de Santa Eulàlia de
Pardines (Prats de Lluçanès, Osona). L’interès en la zona
es basava en l’observació superficial de diversos elements
arqueològics a l’entorn del conjunt, com les restes d’un camí
empedrat ubicat al nord i de datació desconeguda, però molt
probablement pre-medieval.
La metodologia emprada va combinar la prospecció
geomagnètica i el georadar. Amb la prospecció geomagnètica
es va obtenir una primera visualització d’una àmplia extensió
(15 x 45 m) dins del perímetre de l’hort, la qual va permetre
observar la pervivència al subsòl de dos grups de restes:
les relacionades amb un antic edifici adossat a l’hort, i les
1 Informació extreta de: Sala, R.; Lafuente, M. (2006). Projecte Lluçanès de
recerca i avaluació del patrimoni arqueològic. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]

Estructura viària localitzada al nord de l’àrea prospectada. (Font: SOT)

Bibliografia:
Sala, R. (2005). Memòria de la prospecció arqueològica a
Santa Eulàlia de Pardines. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Sala, R.; Lafuente, M. (2006). Projecte Lluçanès de
recerca i avaluació del patrimoni arqueològic. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]

TOMBA DEL C/NOU, 12 (ACTUALMENT NÚM. 36)
(SANT BARTOMEU DEL GRAU, OSONA)
Nom del jaciment: Tomba del C/Nou, 12 (actualment núm. 36).
Municipi: Sant Bartomeu del Grau.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 431375; Y: 4648530; altitud:
855 m.
Direcció: Mateu Riera Rullan (1999) i Míriam Esqué
Ballesta (ARKEÒLIK, S.C.P.) (2008).
Promotor: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
Any intervenció: 1999 i 2008.
Descripció2:
A principis de 1999, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya va portar a terme una
2 Informació extreta de: Molera, S. (2008) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.
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intervenció arqueològica d’urgència a la finca del C/Nou,
núm. 12 (actual núm. 36) de Sant Bartomeu del Grau, en
motiu de l’aparició de les restes d’una tomba de lloses durant
les obres de rebaix d’un turonet en el marc de les obres
d’ampliació del pati de la finca.
La tomba, orientada de nord-oest a sud-est, presentava una
coberta de dues lloses col·locades a doble vessant, sobre
les quals es conservava una altra petita llosa que tapava la
juntura. Al costat de la tomba, a l’alçada del cap, hi havia
dues lloses més clavades verticalment.
De l’interior de la tomba es van recuperar les restes d’un
esquelet. L’estudi antropològic va permetre concloure que es
tractava d’una dona d’entre 22 i 25 anys d’edat i d’una altura
aproximada de 158 centímetres, la qual hauria patit una forta
anèmia.
A manca de material arqueològic associat i seguint criteris
tipològics, es va proposar una datació per a la tomba d’entre
els segles IV i XIII dC.
L’any 2008, unes pluges a la zona van posar al descobert un
nou crani en un punt molt proper on s’havia fet la primera
intervenció. Davant d’aquesta nova descoberta, l’Ajuntament
de Sant Bartomeu del Grau va impulsar una nova intervenció
arqueològica a la zona.
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció efectuada
l’any 2008.
Bibliografia:
Molera, S. (2000). Memòria de la intervenció arqueològica a
la tomba del C/Nou, 12 (actualment núm. 36) de Sant Bartomeu
del Grau (Osona), 1999. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
DESDOBLAMENT DE L’EIX TRANSVERSAL.
CARRETERA C-25. PK 180+400 AL PK 199+735. TRAM:
GURB-ESPINELVES. BOSC DEL QUER
(SANT JULIÀ DE VILATORTA, OSONA)
Nom del jaciment: Desdoblament de l’Eix Transversal.
Carretera C-25. PK 180+400 al PK 199+735. Tram: GurbEspinelves. Bosc del Quer.
Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 443472; Y: 4639983; altitud:
618 m.
Direcció: Òscar de Castro López (ACTIUM, S.L.).
Promotor: CEDINSA EIX TRANVERSAL. Concessionària
de la Generalitat de Catalunya, S.A.
Any intervenció: 1993, 2005, 2009 i 2010.
Descripció1:
L’any 1993, en motiu de la construcció de l’Eix Transversal, es
va realitzar una intervenció arqueològica preventiva en el tram
1 Informació extreta de: De Castro, O. (2011). Informe d’afectació de restes. Intervenció Arqueològica. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. PK 180+400 al PK 199+735. Tram: Gurb-Espinelves. Bosc del
Quer. Sant Julià de Vilatorta, Osona (Agost-Desembre de 2010). Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
[inèdit]; Molera, S. (1999). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. (revisió d’Irene Calvo, 2006).
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de Calldetenes a Sant Julià de Vilatorta que va proporcionar
resultats negatius excepte en una zona pròxima al PK 2 de
la carretera de Sant Julià de Vilatorta a Vilalleons, on van
aparèixer restes de ceràmica campaniforme, restes de fauna,
carbons, fragments de terra recremada i alguna resta de sílex.
No es tractava de materials in situ, sinó de fragments rodats,
segurament procedents d’algun assentament proper. La
descoberta d’aquests materials va convertir la zona en una àrea
d’expectativa arqueològica, motiu pel qual l’any 2005 es va dur a
terme una prospecció superficial per tal d’identificar el possible
jaciment d’origen dels materials localitzats anteriorment.
Els treballs de l’any 2005 van combinar la prospecció
superficial amb l’obertura de rases en un dels camps propers
a la zona de la troballa. Les rases van permetre caracteritzar la
dinàmica geològica de la zona i documentar restes de materials
d’època prehistòrica en la franja central del camp prospectat. Es
localitzaren també reses d’un antic canal o via d’aigua, i restes
d’una possible llera d’aquesta via i d’un paleocanal.
Els materials arqueològics localitzats consistien en fragments
informes de ceràmica prehistòrica, restes de ceràmiques a torn
amb acabat pintat (antiga o altmedieval), restes de sílex tallat,
restes òssies (probablement faunístiques) i restes de carbons. No
es va poder localitzar el jaciment calcolític o del bronze antic
esperat, si bé semblava que la zona on s’havien obert les rases
seria una àrea perifèrica al possible assentament.
L’any 2009, la presentació del Projecte Constructiu. Millora
General. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. PK
180+400 al PK 199+735. Tram: Gurb-Espinelves, que preveia la
realització de moviments de terres en tot el traçat, afectant el
subsòl fins ara no urbanitzat i un punt proper al Bosc del Quer,
va motivar la realització d’una nova intervenció arqueològica
preventiva de prospecció en aquell punt.
Per aquest motiu, en una primera fase, desenvolupada entre
els dies 12 i 20 de novembre de 2009, es dugueren a terme
uns treballs previs consistents en l’obertura de sondejos en
tota l’àrea d’expectativa arqueològica.
Els treballs efectuats en aquesta primera fase van consistir
en l’obertura de 19 cales amb retroexcavadora en direcció
transversal a l’eix viari i abraçant la totalitat de l’amplada
de l’àrea d’afectació de l’obra. Els treballs van permetre
identificar la presència d’estructures arqueològiques en el
sector A2, ubicat entre la carretera de Sant Julià de Vilatorta
a Vilalleons i la zona del Bosc del Quer. En aquest punt es
va fer necessari el rebaix en extensió fins a la cota d’aparició
de les estructures, per tal de delimitar-ne la seva distribució
espacial. Aquests treballs van permetre identificar unes 115
possibles estructures arqueològiques, i acotar el jaciment en
direcció sud, est i oest. No obstant, els límits pel nord resten
fora del perímetre d’afectació directa de l’obra.
Entre el 2 d’agost i el 31 de desembre de 2010 es dugué a
terme l’excavació en extensió de tota la zona delimitada. En
total s’han excavat 570 estructures, totes elles corresponents
a fosses retallades al subsòl, no essent possible identificar cap
obra de maçoneria. Cronològicament es corresponen a dues
fases ben diferenciades del jaciment: una de prehistòrica i
una segona de tardoantiga.
Pel que fa a la fase prehistòrica, s’han pogut documentar un
total de 241 estructures, corresponents a 3 fons de cabana, 7
estructures de combustió o fogars, 2 tombes d’inhumació, 3
sitges, 28 fosses indeterminades i 199 forats de pal. Aquestes
estructures pertanyen a diferents horitzons cronològics:
neolític postcardial, calcolític, bronze final o ferro. D’aquests
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horitzons antics en destaca la gran quantitat de material
recuperat, tenint una àmplia representació de materials
ceràmics amb decoració campaniforme pirenaic, així com
elements de pressió i suport (cordons, mugrons, etc.).
Pel que fa a les estructures, cal fer una menció especial a
l’aparició de 3 possibles fons de cabana, caracteritzats per
una fossa de grans dimensions (d’uns 2,5 m aprox. a l’eix
longitudinal) amb materials prehistòrics al seu interior,
restes de carbons i cendres i, en un cas (estructura 188), un
fogar a la seva base.
Pel que fa a les sepultures, es tractava de dues inhumacions.
Una d’elles es trobava dins una fossa amb un pou d’accés sobre
un nivell de lloses planes, i una segona, en molt mal estat de
conservació, només s’ha pogut identificar per alguns fragments
de restes òssies humanes (occipital, falanges i costelles).
Pel que fa a la fase tardoantiga, s’han pogut determinar un
total de 324 estructures relacionades amb activitats agrícoles
de la zona a l’entorn del segle VII dC. D’aquestes 303 són
estructures d’emmagatzematge o sitges, 19 fosses o retalls de
funcionalitat indeterminada i 2 forats de pal.
A falta d’un estudi més detallat, el material es correspon
bàsicament a fragments de ceràmica a torn lent o torneta
i de cuina (olles, plats i tapadores), amb una cronologia del
segle VII dC, segons s’ha pogut establir per comparació
tipològica. D’aquest període en destaca també un important
conjunt de restes lítiques de quars corresponents a esclats i
nuclis, així com per elements macrolítics (mans de morter,
percutors i fragments de molí). Destaca la poca quantitat
de restes òssies recuperades, que es relacionaria amb l’alta
acidesa dels sediments que componen el terreny.
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MAS VILATAMMAR
(SANT MARTÍ D’ALBARS, OSONA)
Nom del jaciment: Mas Vilatammar.
Municipi: Sant Martí d’Albars.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 424030,5; Y: 4652768,5;
altitud: 610 m.
Direcció: Roger Sala Bartrolí (SOT Prospecció
Arqueològica).
Promotor: Consorci del Lluçanès.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada per l’estudi de la
documentació medieval escrita referent a la zona i les feines
de prospecció de camp tradicionals sobre el territori, els
quals van permetre suposar l’existència d’una explotació
romana ubicada prop del mas Vilatemmar. També es van
poder identificar les restes d’una via empedrada que podrien
correspondre a la via romana de Cardona.
La intervenció ha consistit en l’execució d’un programa de
prospecció geofísica multisistema (gradiometria magnètica,
sondeig elèctric i georadar) sobre el camp proper al mas i en
diferents punts de l’entorn. L’aplicació de diferents sistemes
de prospecció geofísica permeten assolir una aproximació
completa degut al fet de que cada un dels mètodes contempla
paràmetres diferents.
Els treballs han permès documentar resultats d’evidències
d’ocupació antiga en el subsòl del Pla de Vilatammar.
Pel que fa al tipus de jaciment, s’han localitzat tres grups
d’estructures, podent diferenciar les restes d’una estructura
viària, elements diversos d’un assentament agrícola amb
sitges de datació indeterminada i indicis superficials de la
possible presència d’un taller metal·lúrgic d’època iberoromana.

Sitja tardoantiga amb rebliment a base de blocs de pedres (Font: O.
de Castro).

Bibliografia:
Amorós, J. (2005). Memòria de la prospecció arqueològica
preventiva realitzada a la zona del bosc del Quer. Campanya de
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Generalitat de Catalunya. [inèdit]
De Castro, O. (2011). Informe d’afectació de restes. Intervenció
Arqueològica. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera
C-25. PK 180+400 al PK 199+735. Tram: Gurb-Espinelves.
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Fragment de via localitzada (Font: SOT).
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TURÓ DE LA TORRE DE SANT QUIRZE DE BESORA
(SANT QUIRZE DE BESORA, OSONA)
Nom del jaciment: Turó de la Torre de Sant Quirze de Besora.
Municipi: Sant Quirze de Besora.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 435807.5; Y: 4661624.0;
altitud: 634 m.
Direcció: Francesc Busquets i Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
La intervenció arqueològica que es va dur a terme en el turó
anomenat de la Torre de Sant Quirze de Besora fou motivada
per la troballa accidental d’una sèrie d’estructures durant el
procés d’excavació d’un dau en el subsòl, efectuat per encabir
el fonament d’una futura torre de WI-FI. Les obres van
posar al descobert dues possibles estructures que semblaven
dos murs i un estrat de rebliment entre ells, format per
pedres i morter de calç. Una d’aquestes estructures es trobava
parcialment destruïda per l’acció de la retroexcavadora.
Per esbrinar l’entitat de les restes aparegudes es va programar
una intervenció arqueològica d’urgència que va consistir en
dues parts diferenciades. En una primera actuació, limitada
en el dau de fonamentació, es va procedir a efectuar la neteja
de les estructures aparegudes i la documentació d’aquestes.
I una segona actuació, realitzada dintre del recinte tancat
de l’antena repetidora, va afectar als voltants immediats del
dau de fonamentació. Aquesta intervenció va consistir en
l’excavació del nivell superficial d’aquesta àrea, amb l’objectiu
bàsic d’esbrinar les característiques i entitat de les restes
aparegudes i tenir una visió global i no limitada per les
dimensions del dau de fonamentació.
L’actuació dintre del recinte de l’antena repetidora va
concloure quan es va localitzar el substrat geològic, a pocs
centímetres per sota el paviment de rajols.
Pel que fa al dau de fonamentació, es va localitzar una
estructura que sembla un mur, construït amb pedres de
dimensions mitjanes i petites conjuntades entre elles
amb morter de calç blanc. Aquesta estructura és de difícil
interpretació, ja que no podem resseguir-la degut a que
s’endinsa per sota la caseta del repetidor i també fora dels
límits del recinte de l’antena del repetidor, però sembla que
es tracta d’un mur perimetral que circumval·la la mateixa
torre.
Així doncs, estem davant d’una estructura de planta circular,
de la qual tot ens fa pensar que es tracta d’una torre amb
finalitats defensives. Pel que fa a la seva adscripció cronològica
se’ns fa difícil datar el seu moment constructiu. Gràcies a
la intervenció arqueològica realitzada sabem que hi ha un
estrat d’amortització del paviment de la torre (no oblidem
que està fet de rajols de tipologia moderna) que ens dóna
uns materials, tot i que força escadussers, que ens permeten
situar aquest moment en el segle XIX.
Per tant, d’aquí es desprèn que l’últim moment d’ús de
l’estructura el podríem relacionar amb alguna de les diferents
batalles carlines que es produïren a Sant Quirze de Besora.
Ara bé, no podem descartar la hipòtesis de que el moment
constructiu de la torre sigui d’una època molt anterior, tant
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per les seves característiques tipològiques com per la seva
ubicació. Ja que, malgrat que siguin molt pocs els estudis
que parlin sobre la tipologia de torres carlines, sembla que
la majoria d’elles eren de planta quadrada. D’altra banda, és
interessant el fet de que la torre guarda un contacte visual
molt clar amb el Castell de Besora, circumstància que ens
fa pensar en la possible existència d’aquesta, ja en època
medieval.

Sondeig a l’interior de la torre (Font: F. Busquets).

Bibliografia:
Busquets, F. (2008). Memòria de la intervenció arqueològica
al Turó de la Torre de Sant Quirze de Besora. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
NOU ENLLAÇ DE LA C-17 A SANT QUIRZE DE
BESORA AMB LA BV-5227 CARRETERA DE VIDRÀ
(SANT QUIRZE DE BESORA, OSONA)
Nom del jaciment: Nou enllaç de la C-17 a Sant Quirze de
Besora amb la BV-5227 Carretera de Vidrà.
Municipi: Sant Quirze de Besora.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 436044.3; Y: 4661307.0;
altitud: 650 m.
Direcció: Francesc Busquets Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: ECAFIR, S.L.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
Arran de l’elaboració del projecte Nou enllaç de la C-17 a
Sant Quirze de Besora amb la BV-5227. Carretera de Vidrà
es va dur a terme una prospecció arqueològica superficial a
l’àrea afectada, entre els dies 20 i 22 d’agost de 2008.
En la consulta dels inventaris del patrimoni (arqueològic
i arquitectònic) de la Generalitat de Catalunya, no es va
identificar cap jaciment o element catalogat que es veiés
afectat pel projecte.
Durant la prospecció es van identificar set edificacions
rellevants no catalogades, de les quals dues calia tenir en
consideració: una era una capella dedicada a la Verge de
Montserrat; i l’altra un canal de dimensions importants que
rep el nom de Canal de Can Guixà i que des de la fàbrica del
mateix nom es dirigeix al riu Ter.
Per ambdós elements, en cas de ser afectats pel projecte, es
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proposava la realització d’un estudi històric i gràfic, abans de
l’execució de les obres, que permetés documentar-ne bé les
característiques.
Com a mesura correctora d’abast general es va proposar
la realització d’un control arqueològic dels rebaixos que es
realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament del
projecte.
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La intervenció va consistir en l’obertura de 5 sondejos,
tipus rasa, distribuïts de tal manera que permetessin
estudiar la major part possible del solar. Els treballs van
permetre documentar únicament la presència d’un estrat
d’anivellament dipositat directament damunt de la roca
mare, amb una cronologia d’entre el segle XX i XXI. D’aquest
mateix moment s’hauria de considerar la construcció dels
dos coberts.
Així doncs, malgrat les expectatives inicials de localitzar
restes d’interès arqueològic a l’indret, els resultats de la
intervenció van ser negatius.
Bibliografia:
Casas, J. (2006). Memòria de la intervenció arqueològica
al C/Mondois 4, Tavertet, Osona (2006). Arxiu del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
[inèdit]
ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DE L’ÀREA
RESIDENCIAL DE LA CANAL II
(TONA, OSONA)

Vista del Canal de Can Guixà (Font: F. Busquets)

Bibliografia:
Busquets, F. (2008). Memòria de la prospecció superf icial i
estudi de l’impacte sobre el Patrimoni Cultural (arqueològic,
paleontològic i arquitectònic). E.I.A. nou enllaç C-17 a Sant
Quirze de Besora amb la BV-5227. Carretera de Vidrà. Setembre
2008. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
C/ MONDOIS, 4
(TAVERTET, OSONA)
Nom del jaciment: C/Mondois, 4.
Municipi: Tavertet.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 452014.76; Y: 4649576.92;
altitud: 871 m.
Direcció: Joan Casas Blasi (ARKEÒLIK, S.C.P).
Promotor: Antoni Molina Compte.
Any intervenció: 2006.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada per la construcció d’un nou
edifici d’habitatges dins el nucli urbà de Tavertet, declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional. La ubicació del solar, a escassos
50m al sud de l’església parroquial de Sant Cristòfor, feia
considerar la possibilitat de que es conservessin en el subsòl
restes funeràries associades al temple.
El solar intervingut, de 250m², comptava amb una àmplia
zona verda i la presència de dos coberts amb la teulada
enrunada, que presentaven un aparell constructiu similar,
compost per filades irregulars de blocs de pedra units amb
morter de calç i falcats amb maons i teules.
1 Informació extreta de: Calvo, I. (2006). Inventari del Patrimoni Arqueològic
de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat
de Catalunya. [inèdit]

Nom del jaciment: Estudi d’Impacte Ambiental de l’Àrea
Residencial de La Canal II.
Municipi: Tona.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 436494.6; Y: 4633695.3;
altitud: 568,10 m.
Direcció: Mònica Oliva Poveda (ARKEÒLIK, S.C.P).
Promotor: INCASOL.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada per la presentació del Pla
Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques
de Catalunya, promogut per INCASÒL, que preveia la
urbanització de l’àrea de La Canal II, pròxima al nucli urbà
de Tona.
Davant la presentació del projecte, INCASÒL va encarregar
a l’empresa ARKEÒLIK S.C.P. la prospecció superficial de
la zona i la redacció d’un informe de l’impacte del projecte
sobre el Patrimoni Cultural (Arqueològic i Arquitectònic) a
la zona afectada.
En la consulta dels inventaris del Patrimoni Arqueològic
i Arquitectònic de Catalunya es va constatar l’existència
de diversos elements catalogats ubicats a l’entorn de l’àrea
intervinguda, com són La Roqueta, d’època romana (II aC
- III dC), el Pati de l’escola Vedruna-Camp de les Lloses,
també d’època romana ( s.II i I aC), i el jaciment de Les
Escomes (III-I aC). Com a jaciments i elements patrimonials
catalogats com a BCIN, en destaquen El Castell, de moments
ibèrics i romans (s.II aC) i també amb nivells medievals (s.
IX i XV ) i; finalment, el jaciment de Camp de les Lloses,
amb construccions del Bronze final i preibèric (s. VIII-V aC)
i un assentament romà republicà (entre els segles II i I aC).
Cal destacar a nivell de Patrimoni Arquitectònic el mas de
La Canal, que està protegit com a BCIL.
Els treballs de prospecció, dirigits per l’arqueòloga Mònica
Oliva i efectuats juntament amb els arqueòlegs Míriam
Esqué i Dídac Pàmies, es van dur a terme entre els dies 23
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i 24 de maig de 2008. La intervenció va aportar resultats
negatius, no permetent localitzar cap nova resta o estructura
arqueològica.
Així doncs, a l’espera de la realització d’una prospecció
mecànica i donada la proximitat a elements patrimonials
catalogats, es va proposar com a mesura correctora de
caràcter general el control arqueològic dels rebaixos de les
màquines una vegada iniciada l’obra.
Bibliografia:
Ajuntament de Tona. (1982). Normes Subsidiàries de
Planejament del Municipi de Tona. Ajuntament de Tona.
Ajuntament de Tona. (2008). Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Tona. Ajuntament de Tona. (http://www.tona.
cat/POUM/pouminici.htm)
DD.AA. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
DD.AA. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
Lleopart, A. (2006). Retalls del passat per conèixer millor
Tona. Ajuntament de Tona.
Oliva, M. (2008). Prospecció arqueològica per a l’estudi
d’impacte ambiental de l’àrea residencial de La Canal II (Tona,
Osona). Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Pladevall, A. (1990). Tona. Mil cent anys d’història. Col·lecció
l’entorn, 16. Editorial Eumo i Ajuntament de Tona.

C/ PORTAL DE LA CARRERA
(TORELLÓ, OSONA)
Nom del jaciment: C/ Portal de la Carrera.
Municipi: Torelló.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 439032; Y: 4655181; altitud:
512 m.
Direcció: Jordi Guàrdia Felip (ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals, S.L.).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2007.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada pel projecte de construcció
de 24 habitatges a la zona del Sector de La Carrera,
concretament en un solar situat al Carrer del Portal de la
Carrera de Torelló. La zona estava declarada com a Àrea
d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica.
La intervenció va consistir en l’obertura de fins a 31 rases,
distribuïdes per tota la superfície del solar. Els sondejos
arqueològics se situaren, alternativament, de forma
transversal i perpendicular en relació a l’orientació del solar
Malgrat les expectatives inicials, la intervenció va presentar
1 Informació extreta de: Calvo, I. (2007). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia. [inèdit].
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resultats negatius en quant a la localització de restes d’interès
arqueològic.
Bibliografia:
Guàrdia, J. (2007). Informe de la intervenció arqueològica al solar
del Portal de la Carrera. 2007. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
Guàrdia, J. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica al solar
del Portal de la Carrera. 2007. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit].

SOT DE GEMANA
(VILADRAU, OSONA)
Nom del jaciment: Sot de Gemana.
Municipi: Viladrau.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am
Direcció: Joan Casas Blasi (ARKEÒLIK, S.C.P.).
Promotor: Viladrau Educació S.L.
Any intervenció: 2007.
Descripció2:
La intervenció ha estat motivada per la intenció de Viladrau
Educació, S.L. de realitzar uns camps de treball educatius a la
zona del Sot de la Gemana, on a nivell superficial s’observava
un conjunt de pedres acumulades. Tot i que inicialment no
es podia descartar que es tractés de les restes d’una paret de
pedra seca desmuntada, davant la notícia de que en aquell
punt Mossèn A. Pladevall anys enrere hi havia realitzat
una intervenció, es va considerar oportú realitzar-hi una
intervenció de neteja i documentació gràfica de les restes.
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció.
ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT ROMÀ (ANNEXES)
(VILANOVA DE SAU, OSONA)
Nom del jaciment: Església romànica de Sant Romà
(annexes).
Municipi: Vilanova de Sau.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 449703; Y: 4646932; altitud:
400 m.
Direcció: Joan Casas Blasi (2005) (ARQUEOTÈCNICA
93, S.C.P.) i Eva Cano Isla (2007) (MINOA Arqueologia i
Serveis S.L.).
Promotor: Ajuntament de Vilanova de Sau i Associació de
Turisme de Vilanova de Sau.
Any intervenció: 2005 i 2007.
Descripció:.
Durant l’estiu i inicis de la tardor de 2005, i com a
conseqüència de la sequera que afectava a àmplies zones
de Catalunya, es va reduir notablement el nivell d’aigua de
2 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
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molts embassaments. Aquest fet va fer que emergissin de les
aigües del pantà de Sau les restes de l’antic poble de Sant
Romà de Sau, inundat amb motiu de la posada en marxa de
la presa l’any 1964.
A prop de l’església de Sant Romà, a uns 50 metres cap
el sud-est, van aparèixer diverses restes d’estructures.
Aquests fets van originar la primera sol·licitud d’excavació
preventiva, que es va portar a terme a finals de 2005. Les
estructures descobertes: tres enterraments, (dos d’ells amb
lloses i un antropomorf ), dos grans forns i restes de murs i
d’habitacions, situen els moments més antic de la ocupació
a la tardo-antiguitat, per tant, en un període anterior a la
construcció de l’església romànica de Sant Romà.
Ja era conegut que la zona conserva, en diferents estats,
interessants restes d’arquitectura medieval. A més de
l’església de Sant Romà, trobem les restes del Castell de
Cornil (o Puig de la Força) i les domus del Pi i del Casal
dels Santromà. L’església de Sant Romà de Sau apareix ja
a la primera llista de parròquies del bisbat de Vic datada
entre 1025 i 1050. L’església primitiva fou substituïda per
una de nova consagrada els anys 1061-1062, que sofrí moltes
modificacions posteriors.
A partir d’aquestes troballes, a finals de 2007 es va portar a
terme la segona, i de moment darrera, campanya d’excavacions
arqueològiques als voltants de l’església de Sant Romà.
Després d’una primera neteja de la zona (el fet d’estar
submergides complica les tasques de neteja inicials de cada
campanya), es van enretirar tots els grans blocs de pedres que
omplien l’àrea, la majoria d’ells procedents de les restes de
les edificacions del poble. El nivell superficial estava format
per terres i sorres de deposicions fluvials de color marró amb
pedres petites i còdols, i amb presència de materials ceràmics
superficials de cronologia contemporània.
A uns 0,20 m del nivell superficial es va documentar una
inhumació secundària, un conjunt d’ossos corresponents a la
part superior d’un individu adult, sense connexió anatòmica
i sense estructura funerària.
Es van localitzar també una sèrie de murs i estructures de
diferent cronologia. El primer era un mur de pedra seca
de 4,32 m de llarg i 0,40 m d’amplada assentat sobre el
terreny geològic, al qual es lliuraven altres murs i estructures
associades que corresponien ja a època moderna.
La durada de la campanya, limitada forçosament per la nova
pujada del nivell de l’aigua, no va permetre esgotar tots els
nivells arqueològics ni esbrinar e
ls límits de les estructures, que se suposen esteses als voltants
de l’església.

Estructures localitzades durant el procés d’excavació.
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Bibliografia:
Estudi antropològic de les restes visigòtiques de St. Romà de Sau
(12/2005). Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
ROC DEL MIGDIA
(VILANOVA DE SAU, OSONA)
Nom del jaciment: Roc del Migdia.
Municipi: Vilanova de Sau.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 448905 ; Y: 4645467; altitud:
680 m.
Direcció: Riker Yll Aguirre i Miguel Angel Paz Martínez.
Promotor: Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social.
Any intervenció: 2007.
Descripció:
El jaciment es situa al peu de les cingleres que envolten el poble
de Vilanova de Sau, molt proper als jaciments del Paleolític
Superior i Epipaleolític del Castell i el Cingle Vermell.
Al Roc del Migdia s’han portat a terme quasi una desena
de campanyes. El jaciment resulta especialment interessant
perquè és un dels pocs a Catalunya que presenta una
estratigrafia del mesolític prou desenvolupada, amb nivells
des del Paleolític Superior fins el Bronze Antic. El jaciment
és també especialment ric en ornaments de cargols i petxines
d’origen marí, per època mesolítica i del Neolític Antic.
Durant l’anterior campanya de 2004, de curta durada i
bàsicament de neteja i consolidació del jaciment, es va
poder establir una seqüència que, en menys d’un metre de
potència i com a mínim al sector sud del jaciment, va des de
moments del Bronze Final fins al Paleolític Superior Final. Per
aquesta seqüència es disposa de diferents datacions absolutes
per a la zona central: 7.280±370 anys BP; 7.950±370 anys BP;
8.190±320 anys BP i 8.800±240 anys BP (totes sense calibrar).
Durant la campanya de setembre de 2007 es varen excavar
diferents quadrícules situades al fons del jaciment (tocant a la
balma que forma la cinglera) per tal d’unificar i verificar el perfil
estratigràfic de deu metres de longitud paral·lel a la cinglera.
Els treballs portats a terme varen permetre unificar
part d’aquest perfil encara que no totalment degut a la
discontinuïtat d’alguns dels nivells i a la fragilitat dels
perfils degut a la natura cendrosa i desfeta dels sediments.
Tanmateix, es varen poder recuperar i excavar en extensió dos
nivells estratigràfics corresponents al moment de transició
entre el Mesolític més recent i el Neolític Antic, situats a la
zona central del jaciment i que havien quedat colgats durant
les campanyes anteriors.
Durant aquesta intervenció es va excavar també un potent
nivell gris amb diverses estructures de combustió i restes
de carbons, de fauna i de material lític. Entre el material
recuperat s’ha de destacar l’abundància de restes de cargols
marins, molts d’ells treballats per formar penjolls o d’altres
elements ornamentals, i de diversos fragments ossis amb
traces de poliment i treball.
Els nivells excavats presentaven dues intrusions en forma
de pou, similars a les que ja s’havien localitzat en anteriors
campanyes i que estan datats de l’Edat del Bronze.
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Promotor: Gas Natural sdg. S.A.
Any intervenció: 2009.

Indicis de combustions localitzats durant l’excavació.

Bibliografia:
Alcalde, G. (1980). Interès de l’estudi dels micromamífers
per a la Prehistòria. Bellaterra: Universitat Autònoma de
Barcelona. [tesi de llicenciatura inèdita].
Olària, C. (2004-2005). «El tránsito hacia las economías
de producción de las últimas tribus cazadoras recolectoras
del mediterráneo peninsular». Quaderns de Prehistòria i
Arqueologia de Castelló, 24. Castelló de la Plana. p. 43-60.
Paz, M. A..; Vila, A. (1987-88). «El Roc del Migdia
(Vilanova de Sau, Osona): un jaciment mesolític atípic?».
Tribuna d’Arqueologia 1987-88. Barcelona: Departament de
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Rodríquez, A. C.; Yll, R. (1992). «Materias primas y
cadenas operativas en el yacimiento epipaleolítico del
Roc del Migdia (Vilanova de Sau. Barcelona)». Treballs
d’Arqueologia, núm. 1. Bellaterra: Universitat Autònoma de
Barcelona. p. 73-82.
Vila, A. (1981). Els processos de treball en el Paleolític i el seu
desenvolupament. Barcelona: Universitat de Barcelona. [tesi
doctoral inèdita].
Vilalta, A.; Estévez, J.; Yll, R. (1982). «Sis mil·lennis de
dinàmica econòmica abans del Neolític». Ausa, 10. p. 55-60.
Yll, R. [et al.]. (1980). «La reconstrucció paleoecològica. El
Cingle Vermell». IV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de
Puigcerdà. Puigcerdà: Institut d’Estudis Ceretans, p. 85-88.
Yll, R.; Wunch, G.; Gillamon, C. (1986). «Metodologia
instrumental per a l’estudi de les sepultures mesolítiques. (Roc
del Migdia. Vilanova de Sau. Osona)». Cota Zero, 2. p. 14-19.

GASODUCTE GURB – SANTA MARIA DE CORCÓ
(OSONA)
Nom del jaciment: Gasoducte Gurb – Santa Maria de Corcó.
Municipi: Gurb, Les Masies de Roda, Manlleu i Santa Maria
de Corcó.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 440322; Y: 4648582; altitud:
465 m. (punt inicial). x. 446875; Y: 4652229; altitud: 575 m.
(punt final).
Direcció: Manuela Raga Rubio.
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Descripció1:
La intervenció ha estat motivada per la redacció d’un Estudi
d’Impacte sobre el Patrimoni Cultural previ al Projecte de
conducció i subministrament de gas natural del tram comprès
entre els municipis de Gurb i Santa Maria de Corcó (Osona).
La intervenció arqueològica ha consistit en la prospecció
superficial de tota la zona afectada pel projecte de construcció
del nou gasoducte. El traçat prospectat té una longitud de
11.497 m i una amplada aproximada de 50 m.
En la recerca prèvia a la prospecció es va poder constatar
que el traçat del gasoducte discorria per una zona d’elevat
interès patrimonial, si bé tots els jaciments arqueològics
documentats es trobaven fora de l’àmbit estricte del projecte.
Els únics elements documentats durant la prospecció intensiva
i sistemàtica de la superfície han estat fragments ceràmics
de producció contemporània. No s’han descobert fragments
ceràmics anteriors ni altres elements d’interès arqueològic.
Bibliografia:
Raga, M. (2009). Proyecto de conducción y suministro de Gas
Natural Gurb-Santa Maria de Corcó (Barcelona). Memoria de
Prospección. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. NOVA
CARRETERA. RONDA EST DE L’OSONA. DES DE
LA C-153, AL PK 5+000 A LA C-37. TRAM: GURBTORELLÓ
(OSONA)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Nova carretera. Ronda Est de
l’Osona. Des de la C-153, al PK 5+000, a la C-37. Tram:
Gurb- Torelló.
Municipi: Gurb, Masies de Roda, Manlleu, Santa Maria de
Corcó i Torelló.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 443594.0; Y: 4650564.0.
Direcció: Francesc Busquets i Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: Entorn. SA Enginyeria i Serveis.
Any intervenció: 2008.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental
del Projecte de nova carretera. Ronda Est de l’Osona. Des de
la C-153, al PK 5+000, a la C-37. Tram: Gurb - Torelló es
va encarregar a l’empresa ATICS, S.L. la redacció de la
part d’aquest estudi dedicat a l’impacte sobre el Patrimoni
Cultural (Patrimoni Arqueològic i Patrimoni Arquitectònic)
i entre els dies 1 i 7 de desembre de 2008 es va dur a
terme una prospecció arqueològica superficial a les àrees
afectades, encaminada a localitzar noves restes de materials
arqueològics en superfície i diferents elements patrimonials,
1 Informació extreta de: Raga, M. (2009). Proyecto de conducción y suministro de Gas Natural Gurb-Santa María de Corcó (Barcelona). Memoria
de Prospección. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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amb l’objectiu de poder fer una valoració de la possible
afectació del projecte sobre els mateixos.
Fruit d’aquesta intervenció es van localitzar dos pous no
catalogats, però que no es veien afectats pel projecte.
Com a mesura correctora d’abast general es proposà efectuar
un control arqueològic durant els moviments de terres en
tots els seus aspectes (desbrossament, excavacions, obertures
de camins d’accés a l’obra, etc.).
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Formaria part del camí ral d’època medieval, que unia Vic i
Ripoll. Tot i que alguns autors sostenen que el seu origen es
remuntaria a l’època romana. El tram localitzat presenta uns
45 m. de llargària conservada, amb una amplada que varia
entre els 1,90 i 2,40 m.

Àrea on s’han efectuat els treballs arqueològics.

OBRES DE MILLORA GENERAL,
DESDOBLAMENT I CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA C-17 (PK 75+450 AL 84+500). TRAM:
MASIES DE VOLTREGÀ - SORA
(OSONA)
Nom del jaciment: Obres de millora general, desdoblament i
condicionament de la carretera C-17(PK75+450 al 84+500).
Tram: Masies de Voltregà - Sora.
Municipi: Masies de Voltregà, Sora.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 436723; Y: 4653568; altitud:
512 m.
Direcció: David Prida Trujillo (ARKEÒLIK, S.C.P.).
Promotor: CEDINSA.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
Durant l’execució de les obres de millora de la carretera
C-17 es dugué a terme el control arqueològic preventiu a
l’àrea afectada per les mateixes. Amb aquesta intervenció es
pretenia localitzar qualsevol estructura o material arqueològic
que es pogués veure afectat de forma negativa pels treballs
efectuats a la carretera.
Els treballs arqueològics van permetre documentar diferents
edificacions d’època moderna i contemporània dins l’àrea
d’afectació de les obres. La presència d’aquests elements va
fer que s’adoptessin mesures correctores per tal d’assegurar
la seva salvaguarda.
D’entre els elements localitzats destaca la Via de la Cogulera,
un element catalogat com a Jaciment Arqueològic, el qual no
quedava directament afectat per les obres a la C-17.
La Via de la Cogulera és un antic camí retallat a la roca
natural, que presenta alguns murs de contenció i plataformes
construïdes amb pedres locals i unides amb argamassa.

Detall del tram conservat de la via de la Cogulera. (Font: David Prida).

Bibliografia:
Prida, D. (2009). Informe del control arqueològic de les obres
de millora general, del desdoblament i condicionament de la
carretera C-17(PK 75+450 al 84+500). Tram: Masies de
Voltregà - Sora. Març-2009. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya [inèdit].
CARRETERA C-154, VORAL KM 14. PROPER AL MAS
PERMANYER (MIL·LIARI)
(OSONA)
Nom del jaciment: Carretera C-154, voral km 14. Proper al
Mas Permanyer (mil·liari).
Municipi: Sant Bartomeu del Grau, Muntanyola.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 428905.5; Y: 4646591.5;
altitud: 750 m.
Direcció: Roger Sala Bartrolí (SOT Prospecció
Arqueològica).
Promotor: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
En motiu de la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
projecte de millora general del Nou vial des de la carretera C-154
f ins a l’Eix Transversal a l’alçada del túnel de Fontfreda
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(C-25, PK-170). Tram: Sant Bartomeu del Grau – Oristà –
Muntanyola, es realitzà una prospecció arqueològica per tal
de localitzar i documentar a nivell superficial els jaciments
arqueològics presents a la traçada del nou vial. La intervenció
va ser dirigida per l’arqueòleg Joan Casas Blasi, de l’empresa
ATICS, SL, i es va dur a terme l’any 2005. En aquell mateix
any, el mateix arqueòleg efectuà una excavació arqueològica
preventiva als jaciments localitzats en l’àrea afectada. Tots
aquests treballs van permetre documentar diverses zones
d’interès arqueològic, entre els quals destacava el jaciment
del Permanyer, on s’hi havien localitzat acumulacions de
pedres amb nombrosos fragments ceràmics i de tegulae
romana. També es va detectar la presència de diverses traces
viàries relacionades amb l’assentament en qüestió.
Amb aquests coneixements previs, l’Ajuntament de Sant
Bartomeu del Grau va promoure la prospecció geofísica al
jaciment arqueològic del Permanyer per tal de determinar-ne
l’abast, naturalesa i estat de conservació. Amb aquests treballs
es pretenien localitzar les restes de l’eix de comunicacions
que, per referències en la documentació escrita medieval i la
cartografia històrica, s’ubicaria en aquesta zona.
La intervenció arqueològica va consistir en una primera
exploració geomagnètica en una àmplia àrea (150 x 90 m),
en la qual posteriorment es van fer dos tests de menors
dimensions amb georadar.
Els treballs de prospecció van permetre localitzar clars indicis
de la presència de restes arqueològiques en diversos punts de
la zona prospectada. D’aquesta manera, es va poder localitzar
la via, que transcorre paral·lela al traçat de la carretera actual,
així com restes d’edificacions i altres elements associats. A
nivell superficial es va documentar també la presencia de
material ceràmic i de tegulae.

Resultat i interpretació de la prospecció geomagnètica (Font: SOT).
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ANTIC CAMÍ DE SANT SALVADOR AL PERMANYER
(OSONA)
Nom del jaciment: Antic camí de Sant Salvador al Permanyer
Municipi: Sant Bartomeu del Grau, Muntanyola i Oristà.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 428602,47; Y: 4646399,54;
altitud: 780 m.
Direcció: Pere Cascante Torrella (ATICS, SL).
Promotor: Empresa.
Any intervenció: 2005-2006.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada pels resultats de la
prospecció arqueològica realitzada arran de la presentació
del projecte de construcció de la Nova Carretera des de l’Eix
Transversal a l’alçada del Túnel de la Font Freda (C-25) f ins al
PK 14 de la carretera C-154. En el transcurs d’aquells treballs
es van documentar diverses restes d’estructures viàries que
podrien correspondre a diferents trams de l’antic camí de
Sant Salvador de Serrallops al Permanyer.
Durant el mes d’agost i setembre de l’any 2005 es dugueren a
terme diferents sondejos arqueològics per tal de documentar
arqueològicament les restes materials localitzades durant la
prospecció. Concretament es van fer en un punt del Camí
de Sant Salvador de Serrallops i en un altre del Permanyer.
Del camí de Sant Salvador de Serrallops hi ha referències
des del segle X i es troba citat en la documentació medieval
com a [...Strata publicam...]. El camí cap a Sant Salvador de
Serrallops s’unia al de Sant Jaume d’Alboquers en una zona
planera i prenia la direcció nord, cap al Permanyer. En els
treballs de prospecció es van documentar dos trams d’aquest
camí (tram 1 i tram 2), però només el tram 2 quedava
totalment afectat per la construcció de la nova carretera.
Aquest fet motivà la seva excavació i documentació abans
de procedir al seu desmuntatge definitiu. El tram tenia una
llargada de 37 m i una amplada d’entre 1.5 i 4 m. L’empedrat
seguia una direcció de sud-est a nord-oest i es creuava amb
un camí de transhumància que porta a Castellar de N’Hug.
Tot i que es pot afirmar que el traçat del camí és d’origen
antic i que va estar en ús durant el segle X, no es va poder
determinar que l’empedrat existent fos construït en aquella
època. S’han pogut reconèixer nombroses reparacions,
algunes d’elles ben modernes amb l’aplicació de totxos o
llosses de gres.
Pel que fa al camí localitzat a la zona del Permanyer, aquest
correspondria a un tram del camí romà que podria haver
comunicat la zona del Permanyer amb el turó dels Tossals,
on durant la prospecció es van localitzar restes que podrien
correspondre a un jaciment romà. El tram de camí presentava
les característiques típiques de les vies romanes, amb tots els
seus elements (“margines”, “rudus” i “statumen”), i l’amplada
corresponent, d’entre 2 i 3 m.
El material ceràmic localitzat en el rebliment i a les juntes
dels murs correspon a un mateix període cronològic. Entre
les restes destaquen fragments de ceràmica comuna ibèrica
i romana, ceràmica de vernís negre del tipus campaniana
A, tègula i ceràmica itàlica. No es va trobar cap element
relacionat amb èpoques posteriors, ni medieval ni moderna,
1 Informació extreta de: Villalba, P. (2006). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. (revisió de Irene Calvo, 2009).
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la qual cosa sembla recolzar la hipòtesi de que el camí
quedaria abandonat al acabar l’època romana i no es tornaria
a utilitzar mai més com a via.
L’any 2006 es van realitzar noves intervencions
arqueològiques a l’indret, degut a que alguns dels trams del
camí quedaven afectats pel traçat de la nova carretera C-154.
En aquesta segona fase d’excavació es desmuntà el tram de
via ubicat a la zona de Sant Salvador de Serrallops, el qual ja
havia estat documentat en la intervenció de l’any 2005. En
aquest moment, el desmuntatge de l’estructura va permetre
comprovar que el tram de camí es recolzava directament
damunt la roca mare. El camí en aquest punt continuà en ús
fins a l’actualitat
Pel que fa a l’àrea del Permanyer, en la nova intervenció de l’any
2006 es va procedir a obrir l’àrea en extensió. L’excavació va
permetre documentar un tram de mur a banda i banda de la via
corresponent a les “margines” del camí. Es documentà també
un estrat de pedruscall interpretat com a ”statumen”, preparat
per assentar-hi l’estructura del camí, en el qual es recolzaven
els murs. El paviment, en molt mal estat de conservació,
estaria format per una capa molt fina de pedruscall i lloses de
mida petita i mitjana col·locades de manera plana damunt del
rebliment. El fet de que durant l’excavació no s’hagi localitzat
cap fragment ceràmic dels tallers africans (Africana C o D),
ha portat a interpretar que el camí deixaria de tenir un paper
important a partir del segle III dC, moment en que s’hauria
abandonat el tram del Permanyer, habilitant el traçat de
l’itinerari per un altre indret.
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La intervenció ha estat motivada per la presentació del
projecte de construcció de la Nova Carretera des de l’Eix
Transversal a l’alçada del Túnel de la Font Freda (C-25) f ins al
PK 14 de la carretera C-154.
Els treballs han consistit en una primera prospecció
superficial als terrenys afectats pel projecte, que es va dur a
terme entre els dies 18 i 25 de juliol de 2005, sota la direcció
tècnica de l’arqueòleg Joan Casas Blasi.
Aquesta prospecció anava encaminada a localitzar restes de
materials arqueològics en superfície que delimitessin futures
àrees d’actuació i, a la vegada, cercar possibles nous elements
arqueològics per poder donar una valoració (delimitar els
jaciments i concretar la possible afectació) d’aquells elements
del Patrimoni Cultural ja inventariats. En aquest sentit, es
va fer especial incidència a l’àrea propera al turó i camí del
Permanyer, a la zona dels Tossals i al camí d’Alboquers, ja
que estudis anteriors havien localitzat restes de materials que
pertanyerien a un jaciment arqueològic d’època romana i a
traçats de via d’origen medieval o, fins i tot, romà. Aquests
punts podien veure’s afectats per l’obra.
Els treballs van permetre documentar diverses estructures
viàries d’època indeterminada, anteriors a l’actual camí
d’Alboquers, però amb un possible origen medieval,
destacant dues zones: la d’Alboquers i la de Sant Salvador
de Serrallops, citat a la documentació medieval del segle X
com a [..Strata publicam..]; i la del Permanyer-Tossals.
Igualment es van delimitar diverses Zones d’Expectativa
Arqueològica (Z.E.A.). Així, es va poder confirmar
l’existència de les àrees delimitades en el Projecte de Recerca
Arqueològica i Explotació del Patrimoni del Lluçanès elaborat
per Roger Sala i a la vegada es van detectar quatre noves
Z.E.A., dues de les quals van aportar materials mobles
(ceràmica) de cronologia moderna i contemporània (segles
XVII-XX).
Per últim, es van identificar vuit edificacions no catalogades
de les quals només un petit cobert o barraca feta de pedra es
podia veure afectat pel projecte.

ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. NOVA
CARRETERA DES DE L’EIX TRANSVERSAL A
L’ALÇADA DEL TÚNEL DE FONT FREDA (C-25)
FINS AL PK 14 DE LA CARRETERA C-154
(OSONA)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Nova Carretera des de l’Eix
Transversal a l’alçada del Túnel de la Font Freda (C-25) fins
al PK 14 de la carretera C-154.
Municipi: Sant Bartomeu del Grau, Oristà i Olost.
Comarca: Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 427631; Y: 4647271
Direcció: Joan Casas Blasi (ATICS, S.L.).
Promotor: Empresa.
Any intervenció: 2005.
Descripció:

Vista de l’empedrat ubicat a l’encreuament de camins entre Sant
Salvador de Serrallops i Alboquers (PK 3+821).

339 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							
Bibliografia:
Casas, J. (2005). Memòria de la prospecció superf icial al nou
vial de la carretera C-154 f ins a l’Eix Transversal (Sant
Bartomeu del Grau, Oristà, Muntanyola i Olost). Juliol de
2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
CASTELL DE CEURÓ
(CASTELLAR DE LA RIBERA, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Castell de Ceuró.
Municipi: Castellar de La Ribera.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 364490,7; Y: 4654506,8;
altitud: 657 m.
Direcció: Pere Cascante i Torrella.
Promotor: Bisbat de Solsona, Ajuntament de Castellar de la
Ribera.
Any intervenció: 2005 i 2006.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada per les obres de restauració
de la rectoria de Sant Julià de Ceuró, amb l’objectiu de
reconvertir-la en alberg juvenil i hostatgeria. En l’edifici
es tenien evidències físiques i documentals de l’existència
d’un castell medieval. Davant d’aquest fet, juntament amb
la troballa de restes arqueològiques de certa rellevància en
el seu subsòl, es va plantejar la necessitat de realitzar una
intervenció arqueològica a la zona.
El lloc de Ceuró és documentat per les referències històriques
com a “Ozró”, “Ozoro” o “Odro” a partir de l’any 819, arran de
la consagració de la catedral d’Urgell. Poc després, l’any 1068
s’esmenta la venda d’una parcel·la de vinya a Ceuró i també
a les Llenes. Posteriorment, l’any 1073 apareix citat com a
castell. Amb tot, les referències més rellevant del lloc són
conservades en dos pergamins de l’arxiu diocesà, en els quals
s’esmenta un capellà anomenat Guillem i una comunitat de
clergues que es dotaren d’una “tina et tona” . Al segle XII el
lloc de Ceuró es documenta amb una església i un castell.
...Castrum de Odero cum ecclesia et omnibus pertinentiis suis...
que va passant per diferents mans, com és el cas de Berenguer
de Josa, Guillem de Lavansa, fins a quedar abandonat. A
mesura que s’avança en el temps, les notícies documentals
són cada cop més escadusseres.
Les darreres reformes que s’hi van fer van ser al segle XVIII,
quan un tal “Mossèn Retg i Pujol” va emprendre un seguit
de reformes a la rectoria, les quals han quedat reflectides en
les portes i llindes principals. Aquest rector és esmentat per
Francisco de Zamora en un dels seus viatges.
Els treballs arqueològics realitzats es van concentrar en dos
sectors; un afectava el que es va denominar com a “àmbit
1” o “àmbit sud” i l’ altre com a “cala exterior”. El primer
d’ells es situava al cos més septentrional de la rectoria, a tocar
d’un celler subterrani, mentre que el segon es situava davant
l’església de Sant Julià.
Entre les restes més antigues, datades de cap a mitjans del
segle XI, en calia destacar un conjunt de dos recipients
excavats a la roca natural, de forma rectangular i situats a
diferents nivells; així com també els encaixos o forats d’algun
tipus d’estructura relacionada amb una premsa o amb altres
elements utilitzats per a l’elaboració del vi. Contemporani a
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aquestes construccions en serien les inhumacions descobertes
davant de l’església, excavades a la roca i de perfil antropomorf.
Arran de la construcció de la residència de la família Ozró,
procedent dels senyors de Lavansa i també de Josa, aquestes
estructures van quedar amortitzades i aprofitades com a
fonament per a la construcció d’un edifici noble de planta
rectangular i dividit en dues crugies. Hom apunta que el
celler conservat a la part de llevant correspondria a aquest
període. Les darreres reformes relacionades amb el castell es
produïren a mitjans del segle XV, poc abans que els senyors
de Josa abandonessin el lloc. D’aquest període en destaca la
troballa d’un ducat venecià encunyat en or i datat del segle
XV. La seva amortització es produí en plena era moderna,
quan va ser reconvertit en rectoria.

Vista dels diferents recipients excavats a la roca i relacionats amb
una premsa de vi.

MURALLA DEL NUCLI ANTIC
(CASTELLAR DE LA RIBERA, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Muralla del Nucli Antic.
Municipi: Castellar de la Ribera.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 368978; Y: 4653690; altitud:
630 m.
Direcció: Lídia Fàbregas Solé.
Promotor: Ajuntament de Castellar de la Ribera.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
La intervenció arqueològica al mur del nucli antic de
Castellar de la Ribera ha estat motivada per les obres de
consolidació de part del tram oest de l’estructura, que es
trobava en un elevat grau de degradació.
Els treballs han consistit en la neteja exhaustiva de tota
l’estructura i en la consolidació de les seves parts més
erosionades. Durant els treballs no s’ha localitzat cap tipus
de material arqueològic. Tot i així, l’estudi dels paraments i
els coneixements previs de l’estructura permeten aportar les
següents conclusions:
1. Que la part semicircular del mur de Castellar de la Ribera té
els seus orígens a l’edat mitjana, però que tal i com la veiem avui
en dia és en gran part una reconstrucció de mitjans segle XIX.
2. Que aquesta part es comunicava a través d’un mur de
continuació amb els coberts de davant de Cal Jalmar. Del
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mur de contenció només en queden quatre filades d’alçada, i
cinc carreus d’amplada a la part central-inferior.
3. Que la resta de murs que s’observaven en tota la part sud
són afegits posteriors que s’havien anat construint davant
l’esllavissament del terreny natural en desaparèixer el mur
de contenció.
4. Que un cop net i a la vista, en la part que devia ocupar
l’antic mur actualment només s’observen afloraments de
tapàs (terreny natural) els quals han estat protegits amb
banquetes de formigó per evitar-ne la continua erosió.
5. Que les fileres més baixes, reconstruïdes l’any 1997,
corresponen, segons fonts orals, a la continuïtat que tenia la
part semicircular cap al sector sud al segle XIX. Just als seus
peus discorria l’antic camí ral que conduïa a la parròquia de
Sant Pere de Castellar.
Així doncs, la intervenció es limità a fer un seguiment de les
obres de neteja, la qual aportà resultats negatius des del punt
de vista arqueològic. Els treballs, però, van permetre acabar
l’obra de consolidació del mur seguint el patró ja assenyalat
des d’un principi.

Imatge del mur del nucli antic del Castellar de la Ribera un cop
finalitzada la intervenció de neteja i consolidació.

Bibliografia:
Fàbregas, L. (2006). Memòria del seguiment arqueològic de
l’obra de consolidació del mur del nucli antic de Castellar de la
Ribera. Intervenció de 2006. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
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NECRÒPOLIS DE SANT AGUSTÍ D’ISANTA
(LLADURS, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Necròpolis de Sant Agustí d’Isanta.
Municipi: Lladurs.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 377417; Y: 4661695; altitud:
1.042 m.
Direcció: Josep M. Vila i Carabasa (ARQUEOCIÈNCIA
Serveis Culturals, S.L.).
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
La intervenció arqueològica a estat motivada per la descoberta
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d’una tomba a la necròpolis de Sant Agustí d’Isanta arran
d’una petita esllavissada de terres. Davant d’aquest fet, i de
l’imminent perill de destrucció que assetjava l’estructura,
des dels Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció
General del Patrimoni Cultural s’impulsà una intervenció
arqueològica d’urgència sobre les restes, amb l’objectiu de
recuperar el màxim possible de dades històriques.
L’enterrament es trobava al límit meridional d’una plataforma
situada al sud-oest de l’església de Sant Agustí, en un nivell
inferior respecte el pla en el que se situa el temple. A causa
de l’esllavissada que va provocar-ne la descoberta, en el
moment d’iniciar la intervenció s’havia perdut la meitat
sud de la tomba i també una part d’aquest mateix costat de
l’esquelet, que va poder ser recuperat parcialment entre la
terra despresa del talús.
La intervenció es va iniciar amb la retirada de la capa vegetal
que cobria una part de la tomba. Això va permetre delimitar
el costat septentrional de l’estructura, que estava composta
per una alineació de dues lloses de pedra, d’uns 3 cm
d’amplada, adossades contra el retall de la tomba obert a la
roca. A continuació es va procedir a l’excavació de l’esquelet,
que es trobava en posició decúbit supí i col·locat al fons de la
tomba, directament damunt la roca.
Aquesta tomba s’ha de relacionar amb la necròpolis medieval
que es va desenvolupar a l’entorn de l’església de Sant Agustí
d’Isanta, que presenta un parament característic dels temples
rurals del segle XI o inicis del XII. Al voltant d’aquesta
església, que donava servei a una petita comunitat rural i que
es trobava al costat del castell d’Isanta, es va anar formant
una necròpolis d’inhumació, que probablement es va iniciar
a l’entorn de l’exterior de la capçalera del temple i que
posteriorment es va estendre a tot el perímetre al voltant de
l’església, conformant, possiblement, una petita sagrera.
Pel que fa a la tipologia, la tomba pertany a un tipus molt
habitual a les necròpolis medievals. Es tracta d’una caixa de
lloses que revesteix un retall en el subsòl i que probablement
anava coberta també amb altres lloses que no s’han
conservat. Només s’ha documentat un petit bloc que podria
correspondre a un fragment de la coberta original.
Respecte a les característiques de la tomba, tot i el seu
important grau de destrucció cal pensar en una estructura
de planta rectangular d’uns 1,8 x 0,55 m, de la qual només
es conservaven in situ les dues lloses que delimitaven la seva
capçalera i una part del costat septentrional. El fet que els
ossos de l’esquelet es trobessin relativament remoguts indica
que amb tota probabilitat en el moment de l’enterrament no
hi havia terra dins de la tomba, sinó que el rebliment d’aquesta
es va anar generant per filtracions produïdes amb el pas del
temps. Pel que fa a la seva cronologia, aquest tipus de tomba
acostumen a aparèixer documentades a partir del segle XII.
En el moment actual s’està a l’espera dels resultats d’un anàlisi
de C-14 que determinarà de manera clara la seva cronologia.
L’observació de l’esquelet durant l’excavació permet concloure
que es tracta d’un individu de sexe femení i edat superior als 30
anys. Presenta algunes lesions característiques d’aquesta edat a
la columna vertebral. Aquestes lesions i els relleus d’insercions
musculars que s’han pogut observar assenyalen que aquesta
persona realitzaria un important esforç físic, com a mínim
amb la part superior del cos: braços i esquena. També presenta
patologia oral: importants dipòsits de càlcul dental que són
conseqüència d’una baixa higiene dental i/o d’una dieta rica
en proteïnes. L’alçada de l’individu s’ha estimat en 146.9 cm.
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Aquesta segona actuació es va executar arran de la sospita
de què l’església actual de Santa Margarida, del segle XVII,
aprofitava parcialment murs d’una església romànica, i a la
vegada aquesta església romànica aprofitava també dos murs
d’una edificació preromànica, possiblement de culte cristià.

La tomba localitzada en procés d’excavació.

Bibliografia:
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a Sant Agustí d’Isanta. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
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LA RECTORIA
(NAVÈS, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: La Rectoria.
Municipi: Navès.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 387023,5; Y: 4649954,5;
altitud: 608 m.
Direcció: Damià Griñó Màrquez.
Promotor: Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Generalitat de Catalunya.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
La intervenció arqueològica a la rectoria de Navès ha estat
motivada per la necessitat de documentar i recuperar les
restes arqueològiques descobertes anys enrere, -en el marc
d’unes obres efectuades a l’edifici-, que es trobaven en procés
d’erosió. Les remocions del terreny d’aquell moment havien
posat al descobert algunes tombes antropomorfes excavades
a la roca i restes de murs anteriors a la construcció de
l’edifici de la rectoria i, possiblement, també a la de l’església.
També s’havien descobert algunes sitges excavades a la roca,
possiblement lligades a l’ús de la rectoria.
La rectoria de Navès es troba catalogada tan a l’Inventari
del Patrimoni Arqueològic, com a l’Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya, atès que als anys ‘80 del segle
XX l’arqueòleg Josep Maria Gurt i Esparreguera havia
realitzat una intervenció arqueològica als voltants de l’edifici.
Aquells treballs havien permès documentar part d’una vil·la
romana datada entre els segles V i VII dC, així com una sèrie
de forats de pal i tombes antropomorfes ubicades fora del
recinte religiós i de la mateixa rectoria.
La intervenció efectuada l’any 2006 es va dividir en dues
fases clarament diferenciades. En la primera, centrada a
l’interior de la rectoria, es van excavar i documentar les 5
tombes i els murs apareguts sota el paviment de l’edifici. La
segona part es va dedicar a documentar els alçats de l’església
actual a la banda que aquesta comparteix amb la rectoria.
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Planta general de la rectoria amb les restes documentades en el seu
subsòl.

Bibliografia:
Grinó, D. (2006). Memòria de la intervenció arqueològica
d’urgència realitzada a la rectoria de Navès. Intervenció de
2006. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
PLA PARCIAL CAN REIG
(NAVÈS, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Pla Parcial Can Reig.
Municipi: Navès.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 385898; Y: 4647417; altitud:
630 m.
Direcció: Noemí Nebot Pich.
Promotor: Bluegreen Valley S.A.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
La intervenció ha estat motivada pel projecte d’urbanització del
sector de Can Reig. Els treballs han consistit en la consulta dels
inventaris del Patrimoni Cultural (Arqueològic i Arquitectònic)
de Catalunya; la realització d’una prospecció superficial
arqueològica a l’àrea afectada; i en l’obertura de diversos sondejos
en els punts de major interès des del punt de vista arqueològic.
La consulta dels inventaris ha permès constatar la presència
de tres jaciments arqueològics coneguts a la zona:
- La Sala - Linyà: indret on durant les prospeccions
arqueològiques efectuades l’any 1987 es van localitzar
ceràmiques romano-republicanes. Les seves coordenades
UTM són: X= 386017 i Y= 4647492.
- Forns de Linyà: es tracta de dos forns de cronologia medieval
i moderna. Aquests ja havien estat identificats per Mn. Serra i
posats en relació amb els coneguts forns d’Abella. El jaciment
es troba a les coordenades UTM: X=385990 i Y= 4647182.
- El Forat del Ranxo: es tracta d’una cavitat excavada a
les argiles naturals. Està formada per diverses galeries de
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recorregut desconegut, ja que es fa molt difícil accedir-hi
degut a l’esfondrament de la galeria de l’entrada.
Un cop ubicats els tres jaciments en el mapa, es procedí al
treball sobre el terreny per tal d’establir el grau d’afectació
de l’obra sobre els mateixos. El jaciment de La Sala – Linyà
es trobava directament afectat pel Pla Parcial, motiu pel
qual es va dur a terme una prospecció mecànica consistent
en l’obertura de 24 rases. Tan sols a tres dels sondejos es
van obtenir resultats positius, localitzant material ceràmic
de diverses cronologies. Així, es localitzaren fragments
informes de ceràmica vidrada moderna i/o contemporània,
fragments informes de ceràmica grisa de cronologia medieval
i/o moderna, un fragment informe de ceràmica comuna
romana i un fragment de vora de ceràmica ibèrica comuna.
Tot el material localitzat presentava un elevat grau d’erosió,
atribuïble al fet d’haver estat rodat. Els treballs no van
permetre localitzar cap estructura arqueològica en el subsòl.
En el sector on s’ubicaven els jaciments de la Sala - Linyà
i el Forat del Ranxo es va dur a terme una prospecció
arqueològica superficial. En alguns punts aquesta no es va
poder dur a terme amb garanties, atès que la visibilitat era
força dolenta degut a la densa vegetació. Els resultats de la
prospecció superficial només van ser positius en documentar
un dels dos Forns de Linyà, ja que el segon havia quedat
afectat per la construcció d’una bassa d’aigua. L’únic forn
localitzat es trobava afectat per la densa vegetació boscosa
que tenia al seu voltant (hi havia crescut un pi al mig), que
en feien perillar la seva preservació. Tot i que a l’Inventari
del Patrimoni Arqueològic el forn consta com a medieval i
modern, durant la prospecció no es va poder localitzar cap
material associat que permetés concretar aquesta data.
Per últim, cal fer esment que la intervenció de prospecció
arqueològica no ha permès documentar indicis de cap nou
jaciment arqueològic a l’àrea objecte d’estudi.
Bibliografia:
Nebot, N. (2005). Memòria arqueològica de la delimitació i fixació,
mitjançant sondatges, dels jaciments de la Sala-Linyà, Forns de Linyà
i Forat del Ranxo, a Can Reig. 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
PARC EÒLIC DE TORREGASSA
(OLIUS, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Parc Eòlic de Torregassa.
Municipi: Olius.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 373385,0; Y: 4650900,0;
altitud: 900 m. X: 374020,3; Y: 4649179,1. X: 372944,3; Y:
4649586,7.
Direcció: David Prida Trujillo.
Promotor: Endesa cogeneración y renovables.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
La intervenció arqueològica ha consistit en la prospecció
visual dels terrenys afectats pel projecte de construcció del
Parc Eòlic de Torregassa, que preveia la instal·lació de 13
aerogeneradors.
La consulta dels inventaris del Patrimoni Cultural
(Arqueològic i Arquitectònic) prèvia als treballs de
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prospecció ha permès constatar la presència de dos únics
jaciments afectats pel projecte, es tracta de la Balma de
l’Atalaia I i II, situats a uns 200 m a l’est del SET Solsona,
i corresponents a dos enterraments col·lectius de cronologia
calcolítica. Ja fora de l’àrea afectada hi ha una bon nombre de
jaciments prehistòrics de diverses èpoques, en especial cistes i
coves neolítiques i del bronze, com els de Cerc, el Vilaró Vell,
Solanells, el Vilar de Ximosa, Sant Bartomeu, la Guingueta,
els Ots, Cor de Roure i Aigües Vives. Cal tenir present també
la presència de la parròquia d’Olius, de la qual tenim una primera
menció al s.X, en concret de l’any 985, quan s’esmenta la casa i
la parròquia de Sant Esteve d’Olius. També consta, des de l’any
1000, l’existència del Palau (o castell) d’Olius, residència del
comte Ermengol d’Urgell, que torna a ésser esmentat sovint en
donacions d’alous per part dels comtes. El castell d’Olius passà
a ésser possessió de la canònica de Santa Maria de Solsona per
donació dels comtes Ermengol V (mort el 1102) i Ermengol
VI (1128), confirmada posteriorment per Ermengol VII (1183)
i pels Cardona; els bisbes de Solsona ostentaren el títol de
marquesos d’Olius, però el castell es trobava ja en decadència al
s. XVI. Encara que allunyat de l’àrea afectada pel projecte del
parc eòlic, a tocar de la ciutat de Solsona, però dins del terme
municipal d’Olius, s’alça el turó del Castellvell de Solsona.
El Castellvell és documentat per primera vegada l’any 957,
quan el comte Borrell de Barcelona el va fer reforçar. Se
sap que va ser rehabilitat encara, com a fortalesa militar, en
la Primera Guerra Carlina pel baró de Meer i sofrí greus
danys en la Tercera Guerra Carlina. L’any 1872 el capitost
carlí Morlans va fer ensorrar tres de les quatre torres que
defensaven el recinte emmurallat, del qual a dia d’avui només
en resta la base. L’arribada dels governamentals a la fortalesa
impedí la destrucció de la quarta torre, que encara s’alça en
bona part al sud-oest, obra probablement del s. XIII.
La prospecció superficial arqueològica realitzada en els
terrenys afectats pel projecte de construcció del parc eòlic
va aportar resultats negatius des del punt de vista de la
descoberta de noves restes d’interès arqueològic.
Bibliografia:
Prida, D. (2005). Memòria de la prospecció superficial: Parc Eòlic
de Torregassa. Olius, Solsonès (octubre de 2005). Arxiu del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
[inèdit]
SERRAT DELS MOROS DE LA CODINA
(PINELL DE SOLSONÈS, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Serrat dels Moros de la Codina.
Municipi: Pinell de Solsonès.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 363700; Y: 4644270;
altitud: 724 m.
Direcció: Ramon Cardona Colell.
Promotor: Empresa.
Any intervenció: 2005 i 2006.
Descripció1:
El jaciment del Serrat dels Moros de la Codina correspon a
1 Informació extreta de: Estany, I.; Garcia, G; Pou, J. (1991). Inventari
del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia
i Paleontologia. (revisió de Jordi Guàrdia, 1999 i d’Irene Calvo, 2007).
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un establiment amb una llarga perduració en el temps, que
abraça des del Bronze Final fins al període baixmedieval.
L’assentament s’ubica al cim del turó homònim, un indret
d’alt valor estratègic, tan pel bon domini visual que ofereix
de l’entorn, com per la seva proximitat a un antic camí ral
que comunicava la zona amb la població de Sanaüja i la veïna
ciutat romana d’Aeso.
Dins el projecte “Estratègies d’ocupació del territori i la seva
evolució a la comarca del Solsonès durant la protohistòria
i l’antiguitat”, als anys 90 del segle passat s’iniciaren les
intervencions arqueològiques a l’indret.
Les intervencions efectuades en aquell moment van posar
al descobert estructures pertanyents al castell de Miralles
i a la vila fortificada que es bastí al seu entorn en època
medieval. Així doncs, es va localitzar una de les portes
d’accés al castell, un bon pany de muralla amb diverses
torres, un carrer empedrat amb habitacions laterals, d’altres
habitacions adossades a la muralla i dues tombes de lloses
pertanyents a la necròpolis medieval. El material ceràmic
recuperat en aquell moment proporcionava una cronologia
dels segles XII i XIII. Paral·lelament van aparèixer materials
romans i ibèrics i un fons de cabana d’època ibèrica que
permeteren confirmar la reutilització medieval d’un primitiu
assentament.
Entre els anys 2005 i 2006 s’ha dut a terme una nova
intervenció arqueològica a l’indret. Els treballs han permès
confirmar les dues etapes en l’ocupació de l’assentament,
una primera compresa entre els segles VII aC i III dC i
la reutilització de l’indret en època medieval, a partir dels
segles X - XI.
La ocupació més antiga és encara molt incerta i només
se’n poden destacar les cubetes reomplertes en època
del bronze final i restes ibèriques associades a estructures
metal·lúrgiques, caracteritzant el jaciment com a centre
especialitzat en aquesta activitat.
L’ocupació romana ve marcada per les evidències ceràmiques
d’època republicana i altres elements com grans carreus, estucs
pintats o pollegueres de pedra. Probablement l’assentament
va ser un establiment romà de certa importància, amb
funcions de control militar de les terres.
Pel que fa a la reocupació en època medieval, es documenta
un conjunt format per un castell al cim d’un esperó rocós
amb una vila fortificada als seus peus i una àrea de necròpolis
ubicada fora muralles. A tots aquests elements es poden
afegir les restes d’una construcció religiosa situada al fons de
la riera que passa per sota del turó, una ermita consagrada a
San Mamet. L’abandó del jaciment medieval sembla que va
ser als volts del segle XIV.
És important remarcar d’aquest nucli medieval la regularitat
de l’espai de la vila fortificada, la seva estructura radial i la
singularitat del sistema de defensa (muralles poligonals i
torres rectangulars amb dos àmbits interns). Es tracta d’una
estructura de la que no és fàcil trobar paral·lels. L’aparell de
les muralles està fet amb pedres de grans dimensions.
Així doncs, aquesta darrera fase d’excavacions ha permès
diferenciar clarament dos sectors del jaciment: el sector
ibèric destinat a l’extracció de ferro, i el sector medieval, amb
restes d’una fortificació militar.
Bibliografia:
Asensio, D. [et al.] (1998). «El conjunt del castell i hàbitat
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fortificat del Camps dels Moros de la Codina». Actes del
1er Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya.
Igualada: ACRAM. p. 338-349.
Asensio, D. [et al.] (2001). «Les excavacions arqueològiques
en el jaciment ibero-romà i medieval de La Codina (Pinell,
Solsonès). Campanyes 1996-1997». Oppidum: Revista
Cultural del Solsonès, 1. p. 83-110.
Asensio, D. [et al.] (2003). «El jaciment de la Codina
(Pinell, Solsonès): un assentament d’època ibèrica, romana i
medieval». Actes de les Jornades d’Arqueologia i Paleontologia,
2000. Comarques de Lleida. Barcelona: Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. vol. 2. p. 269-284.
Cardona, R. (2004). Memòria de la intervenció arqueològica
al Camps dels Moros de la Codina. Campanya de 2004. Arxiu
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya [inèdit].
Cardona, R. (2005). Memòria de la intervenció arqueològica
al nucli medieval i ibèric del Camp dels Moros. 2005: Arxiu
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya [inèdit].

PARC EÒLIC DE PINÓS
(PINÓS, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Parc Eòlic de Pinós.
Municipi: Pinós.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 382088,6; Y: 4636465,3;
altitud: 800 m. X: 376550,9; Y: 4632092,8.
Direcció: David Prida Trujillo.
Promotor: Endesa cogeneración y renovables.
Any intervenció: 2005.
Descripció:
La intervenció ha consistit en la prospecció visual dels
terrenys afectats pel projecte de construcció d’un parc eòlic
al terme municipal de Pinós, que preveia la instal·lació de 42
aerogeneradors.
A tota la zona de Pinós, però no a la zona afectada per
la construcció del parc, trobem una intensa ocupació en
època prehistòrica, sobretot amb un important número de
jaciments vinculats al megalitisme. Entre els més propers
a la zona d’afectació es troben La Creu dels Albats, un
enterrament en cista d’època calcolítica, i el Dolmen de
Can Cabot, datat al Bronze Antic i excavat l’any 1965. Tan
l’ocupació ibèrica com romana és força desconeguda a la
zona, coneixent únicament la presència d’un assentament
rural d’època romana, anomenat La Casa Cremada1, i ubicat
al terme municipal de Su. En quant a època visigoda i altmedieval trobem el jaciment del Collet dels Clapers de
Segués, excavat entre els anys 1994 i 19952 i que correspon
a un hàbitat rural amb una necròpolis associada (necròpolis
1 Principal, J.; Igau, D. (1993). «Un assentament rural romà al Solsonès:
La Casa Cremada (Su)». Ilerda. Humanitats, 50. Lleida.
2 Guàrdia, J. (2000). «El Collet del Clapers de Segués: un hàbitat alt-medieval
al Solsonès». Actes del 1r Congrés d’arqueologia medieval i moderna a Catalunya, Igualada 1998. 15 anys d’intervencions arqueològiques: mancances
i resultats. Barcelona.
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de Segués).
Durant els treballs de prospecció a l’àrea afectada pel projecte
de construcció del parc eòlic únicament s’ha documentat una
nova estructura arqueològica. Es tracta d’una torre de planta
circular, coneguda com a torre de Castellanes, i situada
a la mateixa carena de la Serra de Pinós. L’estructura està
construïda amb pedra lligada amb calç, feta de filades molt
regulars d’uns 30 cm d’alçada cada una. El diàmetre és de 6’9
m i conserva una alçada màxima de 2’10 m a la façana nord
i 3’50 m a la façana sud.
La torre manté contacte visual amb Pinós i amb Ardèvol, i
domina una àmplia zona en direcció nord, sud i oest, fet que
fa considerar la possibilitat de que es tracti d’una torre de
guaita. L’escassetat de materials arqueològics associats a la
torre localitzats durant la prospecció, així com la manca de
referències bibliogràfiques i documentals de l’estructura, no
permeten aventurar la seva cronologia.

La Torre de Castellanes, localitzada durant la prospecció.

.
Bibliografia:
Prida, D. (2007). Memòria de la prospecció superf icial als
terrenys afectats pel Parc Eòlic de Pinós (Pinós, Solsonès). Octubre
de 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
MURALLA, CASAL DEL METGE FERRAN DEL C/
ESPERANÇA, 1
(SANT LLORENÇ DE MORUNYS, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Muralla, Casal del Metge Ferran del C/
Esperança, 1.
Municipi: Sant Llorenç de Morunys.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am
Direcció: Raúl Balsera Moraño (empresa).
Promotor: Empresa.
Any intervenció: 2007.
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LA CARRERA DEL CASTELLVELL
(SOLSONA, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: La Carrera del Castellvell.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 376589’07; Y: 4650514’74;
altitud: 672 m.
Direcció: Pere Cascante Torrella.
Promotor: Ajuntament de Solsona.
Any intervenció: 2006 i 2007.
Descripció:
La carrera del Castellvell correspon a l’antic camí d’accés al
serrat de “Setelsis” i al Castellvell. Es conserva a la part oest
del municipi, delimitant amb el terme d’Olius. Es tracta d’un
dels pocs camins que manté l’estructura original de carrera
(camí delimitat per murs de pedra seca que separen l’espai
públic de les parcel·les conreades) al municipi de Solsona.
En motiu de la creació de l’anomenada “plataforma del
Castellvell”, la qual tenia com a objectiu arranjar aquest tram
de camí, molt freqüentat pels veïns de la ciutat, l’Ajuntament
de Solsona redactà un projecte de consolidació i restauració
d’aquest tram de via. Atès que el seu origen és molt remot, es
decidí obrir diferents sondejos arqueològics per tal de valorar
l’existència del seu antic paviment i també el seu estat de
conservació.
La part més septentrional estava molt alterada, ja que hi passa
el conducte general d’aigua que alimenta Solsona, a banda
d’algunes reparacions de ciment pòrtland en el paviment.
Els resultats obtinguts en les cales fetes al llarg d’aquest tram
de camí han permès documentar, encara que sigui d’una
manera molt parcial, part del paviment original construït amb
lloses i còdols, units amb argamassa de calç i també en sec.
En alguns trams, especialment els que experimentaven més
desnivell, hi havia restes de graons i també dels trencaaigües.
Degut a la seva contínua utilització al llarg del temps, no s’ha
pogut trobar cap mostra de material arqueològic significatiu.
Un cop finalitzada la intervenció arqueològica s’ha redactat
el projecte de consolidació i restauració d’aquest tram de vial.
El projecte té com un dels principals objectius la recuperació
de l’antiga fisonomia de vial delimitat per tot un seguit de
murs de pedra seca, els quals avui dia (novembre de 2010)
estan en avançat estat de degradació, amenaçant la seva ruïna.
Amb tot, el projecte de consolidació ja ha estat concedit, tot i
que resta pendent d’execució.
CARRER DE SANT PAU
(SOLSONA, SOLSONÈS)

Descripció3: Només hi ha prefitxa.

Nom del jaciment: Carrer de Sant Pau.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 377286’3; Y: 4650527’6;
altitud: 672 m.
Direcció: Pere Cascante Torrella.
Promotor: Ajuntament de Solsona.
Any intervenció: 2008.

3 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.

Descripció:
El carrer de Sant Pau forma part de la trama urbanística

345 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							
del nucli antic de Solsona, documentat ja des de l’època
medieval i modificat al llarg del temps, especialment en la
seva part inferior. El carrer presenta una orientació de nord
a sud disposat en sentit ascendent, fruit de l’orografia del
terreny aterrassat on s’assenta la ciutat. La part baixa del
carrer és en realitat la continuació de la Plaça de Sant Roc,
construïda de nou com a resultat de l’enderroc d’una antiga
illa de cases que formava el que n’anomenaven “Plaça de la
Camorra”. La part superior del carrer fa cruïlla amb el carrer
Castell coincidint amb l’indret on hi ha l’Ajuntament.
Aquest vial va ser objecte d’una profunda reforma lligada
amb les obres de pavimentació, remodelació i soterrament de
serveis (llum, aigua i gas) l’any 2008.
Durant el decurs d’aquestes obres va ser necessari la realització
d’un seguiment arqueològic, el qual va obtenir uns resultats poc
satisfactoris. Entre les restes de més rellevància hi havia alguns
murs que anaven relacionat amb l’antic edifici dels Escolapis,
construït l’any 1774 per ordre del bisbe Lasala i enderrocat l’any
1998. Les restes recuperades corresponien al fonament d’un
dels murs de la seva façana construït amb un aparell de carreus
de pedra ben treballats i units amb argamassa de calç. Aquests
elements van aparèixer a la part inferior del carrer, a tocar amb
la cruïlla amb el carrer dels Escolapis.
Una vegada documentades, les estructures es van cobrir
amb geotèxtil, ja que es va considerar que no presentaven
un interès prou remarcable per a quedar vistes o reflectides
damunt del paviment.

Detall del mur relacionat amb una de les façanes de l’edifici dels
Escolapis.

ARE “LA CABANA DEL MÀRTIR”
(SOLSONA, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Àrea Residencial Estratègica “La Cabana
del Màrtir”.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 377751.5; Y: 4650802.3;
altitud: 666 m.
Direcció: Míriam Esqué Ballesta (ARKEÒLIK, S.C.P.).
Promotor: INCASÒL.
Any intervenció: 2008-2009.
Descripció:
La intervenció arqueològica ha estat motivada per la
presentació del projecte d’urbanització de l’àrea coneguda
com “La Cabana del Màrtir”, ubicada a les immediacions de
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la ciutat de Solsona.
Els treballs de prospecció superficial efectuats a la zona
afectada pel projecte han permès documentar la presència de
dues construccions rellevants no recollides anteriorment ni
a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic ni a l’Inventari del
Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Una
de les edificacions correspon a la masia coneguda com La
Cabana del Màrtir, que representa una mostra d’arquitectura
rural popular catalana del segle XIX. El segon element
localitzat correspon a un marge de pedra seca, del qual es
conserven diverses filades, assolint en alguns punts els 2 m
d’alçada conservats. Aquest mur delimita el camp est de l’àrea
prospectada. S’ha delimitat també una zona d’expectativa
arqueològica a les proximitats de la masia de La Cabana
del Màrtir, atenent a la gran quantitat de material d’època
moderna documentat en superfície, sobretot ceràmiques
blaves catalanes (ditada, etc.) i vidrades comunes, així com
una moneda d’època medieval.
PARC EÒLIC DEL PORT DEL COMTE
(SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Parc Eòlic del Port del Comte.
Municipi: La Coma i la Pedra, i Sant Llorenç de Morunys.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: 2000 m.
Direcció: Raquel Molina Box.
Promotor: Empresa.
Any intervenció: 2005.
Descripció1:
La intervenció arqueològica ha estat motivada per la redacció
de l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de construcció
del Parc Eòlic del Port del Comte.
La zona afectada pel projecte es troba a la Serra de Querol
i al Port del Comte, a l’oest del nucli urbà de Sant Llorenç de
Morunys, en una extensa zona a més de 2000 m d’altitud. És una
zona ubicada a l’interior de l’estació d’esquí de Port del Comte.
Estava previst que els aerogeneradors es distribuïssin en dos
grups: el primer, orientat de nord-est a sud-oest, discorreria
principalment pel vessant est del serrat de la Bofia; el segon,
amb igual orientació, es distribuiria per la serra de Querol, al
sud del primer grup.
Els treballs han consistit en la consulta de l’Inventari del
Patrimoni Cultural (Arqueològic i Arquitectònic) de la
Generalitat de Catalunya per tal de constatar la possible
presència d’elements catalogats a la zona; i en la realització
d’una prospecció superficial que permetés determinar
l’existència d’algun element d’interès arqueològic,
arquitectònic o etnogràfic no catalogat, que es pogués veure
afectat per la instal·lació dels aerogeneradors.
Els resultats obtinguts en la prospecció arqueològica
constaten la no existència de restes arqueològiques en els
indrets prospectats. Es tracta d’una zona en què el tipus de
terreny, l’altitud, l’orografia i les característiques abruptes
de l’àrea, però sense coves o abrics, fan difícil l’existència de
qualsevol tipus d’ocupació antiga
1 Informació extreta de: IPAC. (2005). Inventari del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
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Molina, R. (2005). Memòria de la prospecció arqueològica dins
l’Estudi d’Impacte Ambiental. Port del Comte, Solsonès, octubre
de 2005. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya. [inèdit].
ÀREA CONCESSIÓ MINERA PER KNAUF GMBH
(SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Àrea de concessió minera per KNAUF
GmbH.
Municipi: La Coma i la Pedra, i Guixers.
Comarca: Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 386812; Y: 4666385.
Direcció: Mireia Pedro Pascual.
Promotor: Empresa.
Any intervenció: 2007.
Descripció2:
La intervenció ha estat motivada pel projecte d’ampliació de
la concessió minera de l’empresa KNAUF GmbH en unes
120 hectàrees, dins les quals es contemplava la possibilitat
d’obrir noves explotacions mineres de guix. L’àrea es troba al
quadrant nord-est del municipi de Guixeres, entre la Serra
de Guixeres i la vall d’Aigua d’Ora.
La intervenció va consistir en una prospecció arqueològica
superficial a la zona afectada, sense que fos possible documentar
cap nou jaciment. Durant els treballs únicament es van poder
localitzar dues destrals de pedra polida, si bé es tracta d’una
troballa aïllada, sense context arqueològic. També es van
localitzar uns fragments de teules, possiblement medievals.
Bibliografia:
Pedro, M. (2007). Memòria de la prospecció arqueològica de
l’àrea de concessió minera de l’empresa Knauf GmbH Guixeres.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya [inèdit].
PARC EÒLIC DE VALLBONA D’ANOIA
(ALT PENEDÈS I ANOIA)
Nom del jaciment: Parc Eòlic de Vallbona d’Anoia.
Municipi: Orpí, Mediona, La Torre de Claramunt, La
Llacuna i Santa Maria de Miralles.
Comarca: Alt Penedès i Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 381476.5; Y: 4596758.5;
altitud: 570 m.
Direcció: Isabel Villares Matamala (ARRAGO Arqueologia
i Patrimoni S.L.).
Promotor: Energies Renovables d’Anoia, S.L.
Any intervenció: 2009.
Descripció3:
La intervenció ha estat motivada per la construcció del Parc
2 Informació extreta de: Obradors, R. (2008). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
3 Informació extreta de: Villares, I. (2009). Informe tècnic i memòria de la
prospecció visual superficial als terrenys afectats pel projecte de construcció
del Parc Eòlic de Vallbona d’Anoia (Orpí, Mediona, La Torre de Claramunt,
La Llacuna i Sta. Maria de Miralles, Anoia). Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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Eòlic Vallbona d’Anoia. El projecte preveia la instal·lació del
parc eòlic, amb un total de 14 aerogenerador i la seva línia
elèctrica d’evacuació, per la qual cosa la Direcció General
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
va considerar imprescindible realitzar una prospecció
arqueològica sistemàtica a tota la zona afectada pel projecte,
prèvia a les obres de construcció de la infraestructura.
Els treballs han consistit en la prospecció arqueològica
superficial de tota l’àrea afectada per les obres del parc,
aproximadament d’uns 10 km de traçat de camí i les zones
d’emplaçament dels 14 aerogeneradors.
Durant els treballs s’ha documentat la presència de dues
cabanes, un pou d’aigua i les restes de dues masies:
- Cabana 1: cabana de vinya o de pastor parcialment
enderrocada. L’estructura és de planta circular i obrada amb
pedra seca. Les parets només es conserven en un metre
d’alçada.
- Cabana 2: cabana de vinya de planta circular i conservada
integrament en alçat i en un molt bon estat. Les parets estan
elaborades amb pedra seca, al igual que la coberta, que és feta
amb volta. L’estructura presenta una porta lateral.
- Pou d’aigua: es tracta d’un pou d’aigua obrat amb pedra
lligada amb morter de calç i cobert amb una teulada de teules.
- Masia Can Feixes: es tracta d’una masia enrunada formada
per tres cossos i dos pisos, com a mínim. L’edifici és obrat
amb pedres i carreus lligats amb morter de calç. L’edifici
presenta algunes ampliacions, com un cos afegit amb un arc
que conté la inscripció de l’any 1876. L’estructura general de
la casa presenta, però, un aspecte més antic, probablement
dels segles XVI-XVII.
- Masia Casa Alta: es tracta d’una masia que es troba en un
estat d’enderrocament avançat, tot i així es conserva encara
l’estructura original i elements arquitectònics d’interès
històric com arcs adovellats, restes del celler, cups de vi, etc.
En molts punts la prospecció superficial ha estat impossible
de realitzar, obtenint per tant resultats negatius, degut a que
la gran massa boscosa, herbàcia i el sembrat dels camps de
cultiu impedien l’observació del sòl.
Bibliografia:
Villares, I. (2009). Informe tècnic i memòria de la prospecció
visual superf icial del Parc Eòlic de Vallbona d’Anoia (Orpí,
Mediona, La Torre de Claramunt, La Llacuna, Sta. Maria de
Miralles, Anoia. Lloc d’edició: editor. [inèdit].
ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. PROJECTE
DE TRANSFORMACIÓ DE SECÀ A REGADIU:
OLIANA, BASSELLA (RIBERA SALADA) I PINELL
(RIERA DE MADRONA)
(ALT URGELL I SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Projecte de Transformació de
secà a regadiu: Oliana, Bassella (Ribera Salada) i Pinell
(Riera de Madrona).
Municipi: Oliana, Bassella i Pinell de Solsonès.
Comarca: Alt Urgell i Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 360614,5; Y: 4661067,6;
altitud: 587 m.
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Direcció: Jaume Díaz Ortells (ATICS, S.L.).
Promotor: SUMMA S.A.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Projecte Transformació de secà a regadiu: Oliana, Bassella
(Ribera Salada) i Pinell (Riera de Madrona) es va encarregar
a ATICS S.L. la redacció de la part d’aquest estudi
dedicat a l’impacte sobre el Patrimoni Cultural (Patrimoni
Arqueològic i Patrimoni Arquitectònic) i es va realitzar
una intervenció preventiva consistent en una prospecció
arqueològica superficial a tota la zona afectada pel projecte,
entre els dies 2 i 5 de febrer de 2006.
Durant la prospecció es van identificar dues zones
d’expectativa arqueològica. Una corresponia a la part
superior del Serrat de les Tombes, on estava previst construir
una gran bassa i on podien existir restes d’un possible
cementiri medieval, motiu pel qual es va proposar un control
arqueològic durant les obres.
L’altra zona d’expectativa correspon a les immediacions
del jaciment arqueològic de La Vinya d’Ogern, pel qual
es proposava efectuar sondatges arqueològics abans de
començar a desenvolupar el projecte.
Com a mesura correctora d’abast general es va proposar
la realització d’un control arqueològic dels rebaixos que es
realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament del
projecte.
Així mateix, el projecte afectava l’extrem nord del jaciment
L’Horta de Cal Torre, pel qual també es va preveure
l’aplicació de mesures correctores intensives consistents en
la realització de sondatges arqueològics a tota la franja del
jaciment afectada per les obres.
Com a mesura d’abast general es proposà efectuar un control
arqueològic durant els moviments de terres en tots els seus
aspectes (decapatge de la capa vegetal, excavació de les rases
per instal·lar les canonades de rec, obertura de camins, etc.).

Plànol d’ubicació de la zona prospectada (cercles vermells).

Bibliografia:
Díaz, J. (2006). Memòria de la prospecció superf icial als terrenys
afectats pel Projecte de Transformació de secà en regadiu: Oliana,
Bassella (Ribera Salada) i Pinell (Riera de Madrona) febrer de
2006. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. EIX
DIAGONAL. CARRETERES C-15 I C-37. TRAM 3:
IGUALADA-CASTELLFOLLIT DEL BOIX.
(ANOIA I BAGES)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Eix Diagonal carreteres C-15 i
C-37. Tram 3: Igualada- Castellfollit del Boix.
Municipi: La Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí,
Òdena, Castellolí i Castellfollit del Boix.
Comarca: Anoia i Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 384700; Y: 4604730; altitud:
343 m (Igualada). X: 393304; Y: 4612551; altitud: 462 m
(Castellfollit del Boix).
Direcció: Francesc Busquets Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: DRAGADOS, S.A.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
Arran de l’elaboració del Projecte constructiu Millora general.
Eix Diagonal (C15/C37). Nova carretera C-37. PK 43+920 al
PK 51+050. Tram: Vilanova del Camí – Castellfollit del Boix
es va dur a terme una prospecció arqueològica superficial
entre els dies 17 i 21 d’agost de 2009 a l’àrea afectada.
Durant els treballs es va constatar que el jaciment dels
Mollons quedava afectat molt parcialment per la construcció
del nou eix viari. Davant d’aquest fet es va proposar la
realització d’una actuació arqueològica intensiva consistent
en l’obertura de rases/cales arqueològiques a la zona afectada
pel projecte (uns 612 m²).
Durant la prospecció superficial efectuada a la zona es
van identificar també catorze edificacions rellevants no
catalogades i dues zones d’expectativa arqueològica.
En un camp ubicat entre els jaciments de Cadenes de Mallol
i Can Macià es van localitzar dues depressions circulars
que podrien correspondre a dues possibles sitges. Per tal
d’esbrinar la seva naturalesa es va proposar l’obertura de
rases/cales arqueològiques per comprovar la presència o no
d’estructures arqueològiques al subsòl i excavar-les en cas de
resultats positius.
En un punt proper al jaciment del Serrat dels Moros es
localitzà un sarcòfag d’època romana. Davant d’aquesta
descoberta es proposà un control arqueològic dels moviments
de terres que s’havien d’efectuar en aquella zona.
Pel que fa a les edificacions afectades, aquestes es poden
organitzar en tres grups: un primer grup de tres cabanes de
pedra seca, un segon d’estructures relacionades amb les tasques
agrícoles i un tercer d’estructures que podrien tenir relació amb
refugis i polvorins de la Guerra Civil, com una cambra excavada
en el sòl natural, de la qual s’ha desprès part del sostre, bloquejant
l’entrada. Per tots ells es va proposar la realització d’una petita
intervenció arqueològica (excavació, documentació gràfica
i aixecament topogràfic), amb la intenció de documentar-los
exhaustivament i amb tota la informació obtinguda, realitzar
una sol·licitud al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, per tal que dictaminés si es podien eliminar aquestes
edificacions.
Com a mesura correctora d’abast general es va proposar
la realització d’un control arqueològic dels rebaixos que es
realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament del
projecte.
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Plànol d’ubicació de la zona prospectada.

Bibliografia:
Busquets, F. (2009). Informe de la prospecció superf icial
als terrenys afectats pel Projecte constructiu millora general.
Eix Diagonal (C15/C37). Nova carretera C-37. PK 43+920
al PK 51+050. Tram: Vilanova del Camí – Castellfollit del
Boix. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]

ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC.
DESDOBLAMENT EIX TRANSVERSAL C-25. TRAM:
LES OLUGUES-MANRESA. VIL·LA ROMANA DE
SANT AMANÇ.
(ANOIA, BAGES I SEGARRA)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Desdoblament Eix Transversal
C-25. Tram: Les Oluges – Manresa. Vil·la Romana de Sant
Amanç.
Municipi: Les Oluges, Estaràs, Sant Ramon, Pujalt, Calonge
de Segarra, Calaf, Sant Pere Sallavinera, Els Prats de Rei,
Aguilar de Segarra i Rajadell.
Comarca: Segarra, Anoia i Bages.
Coordenades UTM i altitud: X: 390584.7; Y: 4621398.1;
altitud: 356 m.
Direcció: Francesc Busquets i Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: GISA i Entorn SL, Enginyeria i Serveis.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Projecte de Desdoblament C-25. Tram: Les Oluges - Manresa
es va encarregar a ATICS S.L la redacció de la part d’aquest
estudi dedicat a l’impacte sobre el Patrimoni Cultural
(Patrimoni Arqueològic i Patrimoni Arquitectònic) i es va
realitzar una prospecció arqueològica superficial a les zones
més sensibles de quedar afectades pel projecte, documentant
67 edificacions rellevants no catalogades i es van definir 10
àrees d’expectativa arqueològica.
A partir d’aquests resultats, i tenint en compte les
consideracions realitzades des de l’Àrea de Coneixement i
Recerca de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya, es portà a terme un estudi
històric i arquitectònic específic de l’element patrimonial
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catalogat com Cal Ferrer Gros i veïnat de Sant Esteve de
Castellar, així com una intervenció arqueològica preventiva
al jaciment de la Vil·la Romana de Sant Amanç (Rajadell,
Bages) i als entorns d’aquesta, en els jaciments documentats
com Via romana/Camí ral, tram del Molí de Can Viladés
i Camí Vell de Can Viladés/tram de Camí Ral, els quals
podien quedar afectats pel nou projecte. Es va realitzar
també la documentació de diversos d’edificacions i barraques
de vinya documentades durant la prospecció.
De la vil·la de Sant Amanç es va posar al descobert un nou
àmbit de la pars rustica de la mateixa, així com una sitja
amortitzada durant el segles V-VII i un gran retall amortitzat
amb materials datats del segle IX. Pel que fa als jaciments
de l’entorn de la vil·la es va concloure que tots pertanyen a
un mateix jaciment. D’aquests es va procedir a efectuar el
desbrossat dels trams de murs que es conservaven i la neteja
dels trams d’empedrat/enllosat amb marques de roderes de
carro sobre d’elles. Tot el conjunt es va topografiar.
També es va netejar i documentar el Molí de Can Viladés
recuperant-se tota la planta tant de la bassa com del lloc on
s’ubicava la sala de molta, el canal de desguàs i altres àmbits
annexats.
Pel que fa a la zona anomenada Obaga de Viladés, es va
dur a terme un estudi de diversos afloraments de pedra
documentats i la documentació topogràfica de quatre
barraques de vinya.
Amb tota la informació aconseguida gràcies als anteriors
treballs es van establir una sèrie de mesures correctores a
aplicar durant la realització del projecte: per no afectar Cal
Ferrer Gros es va modificar el traçat en aquell punt, pel
que fa a la Via Romana/Camí Ral, després de comprovar
que el tram afectat no conservava cap resta estructural
relacionada amb l’antic camí es va proposar la seva reposició
per tal de donar continuïtat a l’antiga Via romana/Camí
Ral. Finalment, la Vil·la romana de Sant Amanç no es veia
afectada per l’actuació.
Com a mesura correctora d’abast general es va proposar
la realització d’un control arqueològic dels rebaixos que es
realitzessin a tota l’àrea afectada pel desenvolupament del
projecte.

Vila romana de Sant Amanç.

Bibliografia:
Busquets, F. (2006). Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Desdoblament de l’Eix Transversal
C-25. Tram: Les Oluges – Manresa. Vil·la romana de Sant
Amanç. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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ABASTAMENT D’AIGUA DE LA LLOSA DEL CAVALL
A IGUALADA
(SOLSONÈS, BAGES I ANOIA)
Nom del jaciment: Abastament d’aigua de la Llosa del Cavall
a Igualada.
Municipis: Navès, Lladurs, Olius, Clarina de Cardener,
Riner, Pinós, Molsosa, Cardona, Sant Mateu de Bages,
Fonollosa, Aguilar de Segarra, Sant Pere Sallavinera, Prats
de Rei i Calonge de Segarra, Veciana, Copons, Rubió, Jorba,
Òdena i Igualada
Comarca: Solsonès, Bages i Anoia.
Coordenades UTM i altitud: X: 382892; Y: 4662025; altitud:
800m (Llosa del Cavall). X: 385700; Y: 4606500; altitud:
419m (Igualada).
Direcció: Lourdes Moret Pujol i Marc Bosch de Dòria
(ANTEQUEM S.L.)
Promotor: ACUAMED.
Any intervenció: 2005, 2009 i 2010.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada pel Projecte constructiu
Red de abastecimineto de la Llosa del Cavall a Igualada
desenvolupat en dues fases, concretades en els trams: Llosa
del Cavall - Calaf i Calaf - Igualada respectivament.
Els treballs han consistit en el buidatge previ de l’Inventari
del Patrimoni Cultural (Arqueològic i Arquitectònic) de
Catalunya del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, corresponents a les comarques del Solsonès, Anoia
i Bages. S’ha realitzat també el buidatge dels inventaris de
patrimoni local i de masies de les poblacions per on discorre
el traçat de la canalització i de la bibliografia existent sobre
possibles elements d’interès ubicats en el mateix traçat.
Amb posterioritat, s’ha efectuat la prospecció superficial
de la mateixa àrea, localitzant diversos elements d’interès
patrimonial i zones d’expectativa arqueològica.
Amb l’inici dels treballs de les màquines en el terreny
s’iniciaren les tasques de seguiment arqueològic, efectuant
especial èmfasi en aquells elements d’interès patrimonial
documentats durant la prospecció, i en especial en les zones
d’expectativa arqueològica localitzades amb anterioritat.
Dins d’aquest grup cal destacar l’indret on es va documentar
la batalla de Prats de Rei de la Guerra de Successió.
AVANTPROJECTE D’ADEQUACIÓ, REFORMA I
CONSERVACIÓ DEL CORREDOR DEL NORDEST.
TRAM: IGUALADA-ABRERA
(ANOIA I BAIX LLOBREGAT)
Nom del jaciment: Avantrpojecte d’adequació, reforma i
conservació del corredor del nordest. Tram: Igualada-Abrera
Municipi: Igualada, Òdena, Castellolí, El Bruc, Hostalets de
Pierola, Collbató, Esparreguera i Abrera.
Comarca: Anoia i Baix Llobregat.
Coordenades UTM i altitud: X: 382289; Y: 4605795; altitud:
361m. (inici). X: 408536; Y: 4596030; altitud: 106m. (final).
Direcció: Dídac Pàmies Gual (ARKEÒLIK, S.C.P.).
Promotor: Ministerio de Fomento.
1 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.
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Any intervenció: 2009.
Descripció:
La prospecció arqueològica ha estat motivada per la
realització de les obres d’adequació, reforma i conservació
del corredor nord-est en el tram d’Igualada a Martorell.
Tot i la localització de restes arqueològiques datades al
paleolític inferior, a la comarca de l’Anoia no es pot parlar
d’una ocupació del territori fins al neolític, com demostren
els sepulcres de fossa documentats a Castellolí i al Bruc.
Ja en època ibèrica, la tribu dels lacetans ocupava aquestes contrades
deixant com a testimoni les restes del Vilar del Met a Vilanova del
Camí o el camp de sitges de Can Perera a Castellolí.
Amb l’arribada dels romans es reorganitza el territori i
trobem com a nucli més destacat el municipium Sigarrensis
(Prats de Rei), amb diverses explotacions agropecuàries
repartides per la comarca, com la vil·la de l’Espelt.
Entre els segles IX i X es fortificà el territori per tal de
controlar les ratzies musulmanes. D’aquesta època en resten
el castell d’Òdena, Castellolí i Collbató.
Pel què fa a la comarca del Baix Llobregat, la utilització
del riu Llobregat com a eix de comunicació entre la costa
i l’interior ha estat molt important ja des del paleolític
inferior. Al període neolític s’inicià l’ocupació del territori en
coves com les documentades a Collbató.
Un dels jaciments més importants d’època ibèrica i romana
el trobem a l’estació dels ferrocarrils catalans de MartorellEnllaç, corresponent a un centre d’explotació agropecuària
datat entre els segles VI aC i II dC. D’època romana també
cal destacar el Pont del Diable, tot i que actualment està
completament reformat.
En aquesta zona no es troben gaires fortificacions d’època
medieval, ja que va ser conquerida molt ràpidament, establint
el Llobregat com a frontera natural entre els comtats cristians
i els regnes musulmans.
Els treballs s’han dividit en dues tasques: en primer lloc,
s’han consultat els inventaris arqueològic i arquitectònic de
la Generalitat de Catalunya i els Plans generals d’ordenació
urbana referent als municipis esmentats; i, en segon lloc, s’ha
realitzat una prospecció visual al llarg de tota la superfície
afectada pel projecte.
El buidatge documental ha permès localitzar deu jaciments
arqueològics ubicats dins, o a les proximitats, de l’àrea
afectada pel projecte, als quals se’ls ha atorgat una zona
d’expectativa arqueològica (Z.E.A.):
- La Caseta (PK 8350 de l’Autovia Barcelona-Lleida).
(Igualada, Anoia). Z.E.A. 1.
- Valldaura (Igualada, Anoia). Z.E.A. 2.
- Guixera de Can Massarnau (Òdena, Anoia). Z.E.A. 2.
- Sitja a la carretera entre Igualada i Òdena (Òdena, Anoia).
Z.E.A. 3.
- Casetes d’en Mussons (Òdena, Anoia). Z.E.A. 3.
- Forn entre Òdena i Igualada (Òdena, Anoia). Z.E.A. 3.
- Cadena del Mallol (Òdena, Anoia). Z.E.A. 5.
- Prop del Centro Reto (Òdena, Anoia) Z.E.A. 4
- Can Parera (Castellolí, Anoia). Z.E.A. 6.
- Trencall camí de la Font del Ferro (Castellolí, Anoia). Z.E.A. 8.
- Polígon Barcelonès (Abrera, Baix Llobregat). Z.E.A. 10.
Pel què fa al patrimoni arquitectònic s’han localitzat
quatre elements que es podrien veure afectats pel projecte
constructiu:
- Aqüeducte de l’Espelt. Pont Gran (Òdena, Anoia).
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- Església Parroquial de Sant Vicenç de Castellolí (Castellolí,
Anoia).
- Can Parera (Castellolí, Anoia)
- La Cova (El Bruc, Anoia)
Un cop realitzada la prospecció s’han identificat set elements que
no apareixen en cap dels inventaris consultats, però que per les
seves característiques requereixen un cert nivell de protecció:
- Cal Marquès (Òdena, Anoia).
- Cal Manyoses (Òdena, Anoia).
- Cal Riera (Castellolí, Anoia).
- Sitges de La Casa Nova (Castellolí, Anoia). Z.E.A. 7.
- Cal Llucià (Castellolí, Anoia).
- El Racó (Castellolí, Anoia).
- Can Mata (El Bruc, Anoia). Z.E.A. 9.
Davant la descoberta de tot aquest conjunt d’elements
d’interès patrimonial s’han adoptat com a mesures
correctores, evitar l’afectació directe sobre aquests elements
i el control de tots els moviments de terres en tots els punts
esmentats a fi de determinar la presència o no d’estructures
arqueològiques al subsòl.
MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA B-100 DES DE MONTMANEU FINS
A LA LV-1005. PK 2+400 DE LA B-100 AL 0+000 DE LA
LV-1005. TRAM: MONTMANEU – SANT GUIM DE
FREIXENET
(ANOIA I SEGARRA)
Nom del jaciment: Millora General. Condicionament de la
Carretera B-100 des de Montmaneu fins a la LV-1005. PK
2+400 de la B-100 al 0+000 de la LV-1005. Tram: Montmaneu
– Sant Guim de Freixenet.
Municipi: Montmaneu i Sant Guim de Freixenet.
Comarca: Anoia i Segarra.
Coordenades UTM i altitud: X: 368670,81; Y: 4611595,36;
altitud: 761 m.
Direcció: Josep Maria Pérez Suñé i Pere Rams Folch (RAMS
DOMÈNECH SC. Arqueologia i Turisme).
Promotor: GISA.
Any intervenció: 2008.
Descripció2:
Amb motiu del condicionament de la carretera B-100 en
el tram comprès entre el terme municipal de Montmaneu
(connexió amb l’A-2) i Sant Guim de Freixenet (connexió
amb la carretera BV-1001), es va dur a terme una prospecció
arqueològica per comprovar la incidència de les obres sobre
les possibles restes arqueològiques. No només va prospectarse el traçat de la futura carretera, sinó també el camp del que
s’havien d’extreure les terres per al reompliment de talussos.
En total van prospectar-se uns 4 quilòmetres lineals.
El resultat obtingut de la prospecció fou que cap dels
jaciments coneguts en els termes municipals de Sant Guim
de Freixenet i Montmaneu quedava afectat per les obres.
Tampoc van detectar-se nous jaciments o espais d’interès
arqueològic durant la prospecció.
Bibliografia:
2 Informació extreta de: Pérez, J.M.; Rams, P. (2008). Memòria de la
prospecció arqueològica a la Carretera B-100 des de Montmaneu a Sant
Guim de Freixenet. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
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Pérez, J. M.; Rams, P. (2008). Memòria de la prospecció
arqueològica a la Carretera B-100 des de Montmaneu a
Sant Guim de Freixenet. Arxiu del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. [inèdit]
MILLORA
GENERAL.
NOVA
CARRETERA.
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE GUISSONA
AMB L’EIX TRANSVERSAL, CARRETERA C-25.
TRAM: GUISSONA-PUJALT
(ANOIA I SEGARRA)
Nom del jaciment: Millora general. Nova carretera. Millora
de l’accessibilitat de Guissona amb l’Eix Transversal,
Carretera C-25. Tram: Guissona-Pujalt.
Municipi: Estaràs, Guissona, Ivorra, Massoteres, Pujalt i
Sant Guim de la Plana.
Comarca: Anoia i Segarra.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am.
Direcció: Roser Pou Calvet.
Promotor: IDOM, Barcelona.
Any intervenció: 2008.
Descripció3:
La intervenció ha estat motivada per la redacció de l’estudi
d’impacte ambiental del projecte Millora general. Nova
carretera. Millora de l’accessibilitat de Guissona amb l’Eix
Transversal, Carretera C-25. Tram: Guissona-Pujalt.
Els treballs, dirigits per l’arqueòloga Roser Pou Calvet entre
els dies 29 i 30 de novembre de 2008, han consistit en la
prospecció superficial de la zona afectada per l’esmentat
projecte.
Els resultats de la intervenció ens són
desconeguts.
ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. PROJECTE
DE LÍNEA AÈRIA DE MOLT ALTA TENSIÓ 110KV
DC: OLVAN-PLANS DE LA SALA
(BAGES I BERGUEDÀ)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Projecte de línea aèria de molt
alta tensió 110kv DC: Olvan-Plans de la Sala.
Municipi: Sallent, Balsareny, Navàs ,Viver i Serrateix, PuigReig, Sagàs i Olvan .
Comarca: Bages i Berguedà.
Coordenades UTM i altitud: X: 412830.5; Y: 4628248.0.
Direcció: Francesc Busquets Costa (ATICS, S.L.).
Promotor: ELECTRA DEL LLOBREGAT ENERGIA
S.L.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
Arran de l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del
Proyecto línea aérea de muy alta tensión 110kv DC: OlvanPlans de la Sala. es va encarregar a l’empresa ATICS, SL. la
3 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.

351 /

I JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2010							
redacció de la part d’aquest estudi dedicat a l’impacte sobre
el Patrimoni Cultural (Patrimoni Arqueològic i Patrimoni
Arquitectònic) i entre els dies 20 i 25 de novembre de 2009
es va dur a terme una prospecció arqueològica superficial
a les àrees afectades, encaminada a localitzar noves restes
de materials arqueològics en superfície i diferents elements
patrimonials, amb l’objectiu de poder fer una valoració de la
possible afectació del projecte sobre els mateixos.
Degut a que el jaciment del Serrat de Cal Saltet es veia afectat
per un suport i el seu camí d’accés, es proposava la realització
d’una intervenció arqueològica de delimitació, excavació
i registre de les restes per poder situar-les correctament, i
amb els resultats obtinguts valorar el grau d’afecció del
projecte sobre elles i reubicar la torre o el camí en cas que
fos necessari. En la fase d’execució de l’obra s’hauria de dur
a terme un control arqueològic de la retirada del substrat
geològic en tots dos punts.
Les mateixes mesures s’havien d’aplicar a dues zones
d’expectativa arqueològica documentades durant la
prospecció: la primera al cim d’un turó on s’havia d’ubicar
un suport, en el qual es van documentar les restes d’una
torre circular i les restes de parament constructiu associats
a materials ceràmics d’època romana. La segona zona
d’expectativa arqueològica es va identificar a un altre turó
on hi havia d’anar un altre suport i al seu camí d’accés, on
es va documentar restes de ceràmica feta a mà, de tradició
prehistòrica i fragments de ceràmica d’època romana,
entre aquests un fragment d’àmfora romana tarraconense
indeterminada.
També es va identificar un tram del Camí Ral de Barcelona
a Berga que es veia afectat pel camí d’accés al suport 1 i, per
tant, es proposà una intervenció arqueològica de delimitació,
excavació i registre del mateix.
Pel que fa a edificacions rellevants no catalogades se’n varen
documentar trenta-una, de les quals tres es podien veure
afectades pels suports o camins (l’antic mas enrunat de Cal
Serrallebrò i dues barraques de pedra seca) i per les quals es
feia necessari realitzar un estudi històric i arqueològic.
Com a mesura correctora d’abast general es proposà efectuar
un control arqueològic durant els moviments de terres en
tots els seus aspectes (desbrossament, excavacions, obertures
de camins d’accés a l’obra, etc.).
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Barraca de pedra seca localitzada durant la prospecció.

DESDOBLAMENT DE L’EIX TRANSVERSAL.
CARRETERA C-25 (PK 145+200 I 180+140). TRAM:
ARTÉS-VIC
(ANOIA I SEGARRA)
Nom del jaciment: Desdoblament de l’Eix Transversal.
Carretera C-25 (PK 145+200 i 180+140). Tram: Artés-Vic
Municipi: Artés, Avinyó, Gurb, Muntanyola, Oristà, Sallent,
Sant Bartomeu del Grau, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa
Maria d’Oló, Gurb i Vic.
Comarca: Bages i Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 412.318,47; Y: 4.629.177,68;
altitud: 300 m.
Direcció: Roser Pou Calvet (ATICS, S.L.).
Promotor: IGR Empar. S.L.
Any intervenció: 2005.
Descripció1:
La intervenció arqueològica ha estat motivada per la
presentació pel projecte Millora general, desdoblament de
l’Eix Transversal. Carretera C-25 (PK 145+200 al 180+400).
Tram: Artés-Vic. Els treballs han consistit en la prospecció
superficial a la zona afectada pel nou traçat de l’eix viari.
L’àrea a prospectar es va dividir en 27 àrees de prospecció
per tal de fer més àgils els treballs. Els resultats van ser
negatius, ja que no es va documentar en superfície cap tipus
de material ni restes arqueològica.
Bibliografia:
Pou, R.; Martí, M. (2005). Memòria de la prospecció
superf icial dels terrenys afectats pel projecte de millora general.
Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera - C-25. Tram:
Artés-Vic (Bages-Osona), intervenció de 2005. Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
GASODUCTO SÚRIA-CARDONA-SOLSONA
(BAGES, SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Gasoducto Súria-Cardona-Solsona.
Municipi: Súria, Sant Mateu del Bages, Navàs, Pinós,
Cardona, Clariana del Cardener, Riner, Olius y Solsona.
Comarca: Bages y Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 397011; Y: 4631788 (inici
projecte). X: 379075; Y: 4650168 (final projecte).
Direcció: Chelo Olmos Montero y Mavi Leida Fernández
(VESTIGIS, C.B.).
Promotor: Gas Natural SDG. S.A.
Any intervenció: 2007 a 2009.
Descripció:
Entre los términos municipales de Súria, Sant Mateu del
Bages, Navàs, Pinós, Cardona, Clariana del Cardener, Riner,
Olius y Solsona, se ha realizado la construcción de un
gasoducto con dos pequeños ramales que se enmarca dentro
del proyecto de conducción y suministro de Gas Natural,
1 Informació extreta de: Obradors, R. (2008). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
(revisió de Xavier Bermúdez, 2010).
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Súria-Cardona-Solsona y que se ha prolongado un poco más
de 35 kms de largo.
A este proyecto se le habían marcado una serie de medidas
cautelares de salvaguarda y de aplicación previa al inicio
de las obras consistentes en la excavación de sondeos y de
seguimiento de obra.
En este sentido, con anterioridad al inicio del proyecto,
la empresa de arqueología Labrys Gestión de Patrimonio
Cultural, de Logroño, había realizado una revisión exhaustiva
de la documentación existente en el inventario de Patrimonio
Arqueológico de Cataluña (Área de Coneixement i
Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura) de los yacimientos arqueológicos
que se localizan en los nueve términos municipales, así
como en el entorno del área afectada por la construcción del
nuevo ramal. Con estos datos, y tras concluir la prospección,
determinaron que el único yacimiento cercano a la obra con
riesgo de ser afectado por la realización de la misma era el
Puig de la Grau/Puig de la Gran en el término municipal de
Súria (coord. UTM: 31T 395856, 4633108).
Por ello, se realizó la apertura de 14 sondeos entre los vértices
V-044 y V-047 del trazado del gasoducto a su paso por la
ladera norte del mismo ante la posibilidad de una mayor
extensión del yacimiento catalogado. Estos sondeos tuvieron
resultados negativos en cuanto a niveles arqueológicos y
se pudo comprobar que el gasoducto no realizaba afección
sobre el citado yacimiento.
Sin embargo, en el transcurso del seguimiento se localizaron
en superficie y de manera fortuita unas carboneras (UTM:
31T 390963, 4642832) en el Polígono La Cort, detrás de
la fábrica “La Costa”, en el término municipal de Cardona,
lo cual se notificó inmediatamente a la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña y
se puso en conocimiento de la arqueóloga responsable en
el municipio. Inmediatamente, se propuso una variante al
proyecto, que tras ser aceptado por la Inspección Patrimonial,
permitió que la obra se desarrollara con normalidad sin
afectar a ningún de estos elementos.
Así, podemos concluir este resumen indicando que ni en
los sondeos efectuados en la ladera norte del yacimiento
catalogado del Puig de la Grau, ni durante el seguimiento y
registro de los restantes movimientos de tierra se ha afectado
a elementos patrimoniales catalogados o inéditos de los
municipios de paso del proyecto.
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Bibliografia:
Olmos, CH.; Leida, M. (2009). Memoria f inal de sondeos
y seguimiento arqueológico y etnológico de los rebajes efectuados
desde agosto de 2007 a junio de 2009 en las obras de construcción
del Gaseoducto de Gas Natural de Súria-Cardona-Solsona.
Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya. [inèdit]
LÍNIA 110KV. PARC EÒLIC DE PINÓS – S.E.
CARDONA
(BAGES I SOLSONÈS)
Nom del jaciment: Línia 110kv. Parc Eòlic de Pinós – S.E.
Cardona.
Municipi: Pinós de Solsonès, Sant Mateu de Bages i Navàs.
Comarca: Bages i Solsonès.
Coordenades UTM i altitud: X: 385617,82; Y: 4.635.930,10.
Direcció: David Prida Trujillo (ArqueoCat, S.L:).
Promotor: Endesa Cogeneración y Renovables
Any intervenció: 2007.
Descripció:
La intervenció arqueològica preventiva ha estat motivada
pel projecte de construcció de la línia elèctrica de 110 kV.
Aquesta, amb un llargària de 14.707 m, compta amb 49
suports.
A tota la zona de Pinós, Sant Mateu del Bages i Navàs, però
no a la zona afectada per l’obra, trobem una intensa ocupació
en època prehistòrica, sobretot amb un important número
de jaciments vinculats al megalitisme. Entre els més propers
a la zona d’afectació senyalarem: La Creu dels Albats, un
enterrament en cista d’època calcolítica i el Dolmen de Can
Cabot, datat al Bronze Antic i excavat l’any 1965, al terme
de Pinós.
No hi ha gaires dades en l’àrea d’època ibèrica, ni pel que fa
al procés de romanització. En aquesta àrea només trobem un
assentament rural d’època romana, ubicat a Su i anomenat
La Casa Cremada2.
En quant a època visigoda i alt-medieval trobem el jaciment
del Collet dels Clapers de Segués (Pinós), excavat entre els
anys 1994 i 19953. Aquest jaciment correspon a un hàbitat
rural amb una necròpolis associada (necròpolis de Segués).
No serà fins època medieval quan la zona presenta un
fort creixement de població, fet que queda evidenciat
per l’abundant presència de monuments civils, militars i
religiosos d’aquest moment en els tres termes municipals.
Les restes més antigues trobades al lloc on hi ha el poble de
Navàs són els sepulcres de fossa del Neolític, d’uns 2.500
anys a.C. d’antiguitat. El mateix nom de Navàs, que porta el
poble, sembla que prové del topònim ibèric “nava”, però tant
d’època ibèrica com romana hi ha escasses restes al terme
municipal.
Els resultats de la intervenció efectuada l’any 2007 han estat
negatius des del punt de vista de la descoberta de noves
estructures o materials d’interès arqueològic.
2 Principal, J.; Igau, D. (1993). «Un assentament rural romà al Solsonès:
La Casa Cremada (Su)». Ilerda. Humanitats, 50. Lleida.

Vistas desde el Puig de la Grau.

3Guàrdia, J. (2000). «El Collet del Clapers de Segués: un habitat alt-medieval
al Solsonès». Actes del 1r Congrés d’arqueologia medieval i moderna a Catalunya, Igualada 1998. 15 anys d’intervencions arqueològiques: mancances
i resultats. Barcelona.
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Bibliografia:
Prida, D. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica
preventiva als terrenys afectats per la construcció de la Línia
110kv Parc Eòlic Pinós - S.E. Cardona. Pinós de Solsonès
(Solsonès), Sant Mateu de Bages i Navàs (Bages). Arxiu del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya. [inèdit]
GASEODUCTO CALDES DE MONTBUI-MOIÀ
(BAGES I VALLÈS ORIENTAL)
Nom del jaciment: Gaseoducto Caldes de Montbui-Moià.
Municipi: Caldes de Montbui, Bigues i Riells, Sant Feliu de
Codines y Moià.
Comarca: Bages y Vallès Oriental.
Coordenades UTM i altitud: X: 430658.00; Y: 4609352.00;
altitud: 203m (inicio). X: 425084.00; Y: 4629464.00; altitud:
717m (final).
Direcció: Chelo Olmos Montero y Mavi Leida Fernández.
Promotor: Gas Natural S.A.
Any intervenció: 2006.
Descripció:
El proyecto de construcción del Gasoducto de Gas Natural
en estos términos se enmarca dentro del Proyecto de conducción
y suministro de Gas Natural, Caldes de Montbui-Moià. Este
proyecto prevé la construcción de un gasoducto de 2.720
m de largo. En esta primera fase, de la cual se recogen los
resultados en las líneas que siguen, se corresponde con el
tramo iniciado en Caldes de Montbui y finalizado en Sant
Feliu de Codines. En la segunda fase se prevé la construcción
de la parte restante de la infraestructura, hasta Moià.
La obra consta en cuanto a nivel arqueológico de dos fases a
tener en cuenta, por un lado el desbroce y apertura de pista,
y de la otra la excavación de zanjas.
En Caldes de Montbui, la zona fue habitada de manera
estable durante el período Neolítico, aproximadamente en
el año 3500 aC. Durante la conquista romana se construyó
una estación balnearia con el nombre de Aquae Calidae y
alrededor del centro termal se desarrolló el núcleo urbano. En
la Edad Media, empezó a denominarse “de Montbui” a la villa
de Caldes debido a su cercanía a la baronía de los señores
de Montbui. Durante estos años la localidad se convirtió en
un importante centro comercial con numerosas industrias
de paños y curtidos. Este desarrollo económico posibilitó el
inicio de importantes obras urbanas en el siglo XVI con la
construcción del ayuntamiento, la remodelación del hospital
y una nueva iglesia parroquial. Las guerras dels Segadors y de
Sucesión marcaron la decadencia económica de la localidad
que no se recuperó hasta bien entrado el siglo XIX.
En Bigues y Riells las tierras fértiles del valle, con abundante
agua y clima suave, hacen que los testimonios de presencia
humana en la zona se remonten a la prehistoria.
Los primeros pobladores son los cazadores recolectores
del paleolítico superior que vivieron en un campamento al
aire libre conocido como Can Garriga del Solei, que acogía
a un grupo de población nómada. En este yacimiento, de
referencia en la historiográfica catalana, se han datado
materiales de una antigüedad que oscila desde los 12.000 a
los 8.000 años. Durante el neolítico, entre los 5.500 y 3.000
a.C., con la extensión de la agricultura y la ganadería se
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instalaron comunidades de población sedentarias en diversos
espacios del municipio. Los restos de este periodo que se han
localizado son las sepulturas de fosa, restos característicos de
este periodo en el Vallès Oriental.
La época de los metales queda documentada en el municipio
a partir de finales del bronce y el inicio del hierro, en torno al
1300 aC. En este momento, cambia el tipo de enterramientos
y se pasa a incinerar a los muertos, depositándolos en campos
de urnas. De este periodo se han documentado restos en Can
Vermell.
El nombre de Sant Feliu aparece ya en el año 1059, cuando
Mir Geribert y su esposa Guisla fueron nombrados barones
de Montbui por el Conde de Barcelona Ramon Berenguer
I el Viejo. Estos serán los primeros señores feudales que
ocuparan la baronia, con un extenso territorio como son los
municipios de Sant Feliu, l’Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia
de Ronçana, etc.
Los yacimientos cercanos a la obra de construcción del
gaseoducto con riesgo de ser afectados por la realización de
la misma son los siguientes:
- Can Pujades (UTM 431350-4608800. Caldes de Montbui):
yacimiento romano ubicado al sudeste de la ciudad de
Caldes, a unos 205 m sobre el nivel del mar.
- Carrer Buenos Aires (41° 37´56´´-2° 10´08´´. Caldes de
Montbui): yacimiento de cronología romana ubicado al
norte de la ciudad de Caldes, a unos 218 m de altitud. En el
año 1987 se realizó una excavación de urgencia que supuso
el descubrimiento de restos de una casa romana en muy mal
estado de conservación.
- Mas Manolo (UTM 431405-4609604. Caldes de Montbui):
yacimiento de origen romano y perduración hasta momentos
visigodos. Se trata de una zona urbana, situada al norte del
cruce de carreteras C- 1415 de Caldes a Granollers y C1413 de Caldes a Moià, en una pequeña elevación afectada
por el trazado de las carreteras anteriormente mencionadas.
- Pla de Palou (41° 38´17´´ - 2° 10´15´´. Caldes de Montbui):
yacimiento de cronología romana ubicado al este de la
población de Caldes, a unos 245 m de altitud. El paisaje lo
componen tierras de cultivo cercanas a la carretera de Caldes
a Sant Feliu, en frente del actual cementerio y al norte de
Sant Salvador. Según noticias del año 1961 aportadas por A.
de Montes, en este sitio se encontraría un lugar de habitación,
en el cual se habrían descubierto restas de cerámicas romanas,
restos de pavimentos, así como materiales de construcción
(tégulas). A pesar de todo, en el transcurso de la prospección
realizada en motivo del proyecto de obras, no fue posible
localizar ningún indicio a nivel superficial.
- El Remei (41° 38´40´´ - 2° 09´51´´. Caldes de Montbui):
yacimiento romanorepublicano ubicado al límite noreste del
núcleo urbano de Caldes, a unos 240 m de altitud. Se enclava
en una pequeña elevación que forman las tierras cerca de
la ermita del Remei. El yacimiento se ve afectado por la
construcción de la carretera que se dirige a Moià y que lo
atraviesa por el sur. El material aparecido se fecha en los
niveles fundacionales de la villa romana.
El seguimiento arqueológico efectuado entre los términos de
Caldes de Montbui y Moià ha dado un resultado negativo
en cuanto a la descubierta de restos de interés patrimonial.
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EIX VIC-GIRONELLA. CARRETERES C-154, B-432,
BV-4405 I BP-4653. TRAM: OLOST-OLVAN
(BERGUEDÀ I OSONA)
Nom del jaciment: Eix Vic-Gironella. Carreteres C-154,
B-432, BV-4405 i BP 4653. Tram: Olost-Olvan.
Municipi: Lluçà, Olost, Olvan, Oristà, Prats de Lluçanès,
Sagàs, Sant Martí d’Albars i Santa Maria de Merlès.
Comarca: Berguedà i Osona.
Coordenades UTM i altitud: X: 425690; Y: 4648053; altitud:
564m (Olost).
X: 409432; Y: 4656213; altitud: 513 (Olvan).
Direcció: Jordi Guàrdia Felip (ARQUEOCIÈNCIA Serveis
Culturals, S.L.).
Promotor: GISA.
Any intervenció: 2009.
Descripció:
Entre els dies 30 de setembre de 2009 i 14 de maig de 2010 es
va portar a terme en diferents fases una intervenció arqueològica
als terrenys afectats per les obres de Condicionament de l’Eix VicOlost. Carreteres C-154, B-432, BV-4405 i BP-4653. Tram: OlostOlvan. Clau AB-01055, sota la direcció tècnica de Jordi Guàrdia i
Felip (ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals S.L.).
Posteriorment, a mitjans de setembre de 2010 es va
comunicar al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya la presència de les restes d’un
possible forn destruït entre el trencat d’Olvan i el Rec de
Cabots, al costat de la carretera de Gironella a Vic. El mes
d’octubre de 2010 es va plantejar una intervenció d’excavació,
documentació exhaustiva i eliminació del forn, si bé no va
ser possible dur-la a terme i els treballs es van posposar fins
al mes de març de 2011. En aquell moment es va reprendre
també la intervenció de seguiment arqueològic de les obres.

ESTUDI DEL PATRIMONI CULTURAL:
ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC. LÍNIA 400 KV
SENTMENAT-VIC-BESCANÓ (III) (IV) (V)
(GIRONÈS, OSONA, LA SELVA I EL VALLÈS
ORIENTAL)
Nom del jaciment: Estudi del Patrimoni Cultural:
arqueològic i arquitectònic. Línia 400 Sentmenat-VicBescanó (III) (IV) (V).
Municipi: Anglès, Bescanó, El Brull, Brunyola, Caldes de
Montbui, Centelles, Folgueroles, Gallifa, Osor, Sant Feliu
de Codines, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià de Vilatorta,
Sant Llorenç Savall, Sant Martí de Centelles, Sant Quirze
Safaja, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Coloma de Farners,
Sentmenat, Seva, Taradell, Tavèrnoles, Vic, Viladrau,
Vilanova de Sau.
Comarca: Vallès Oriental, Osona, La Selva i Gironès.
Coordenades UTM i altitud: X: 436522.8; Y: 4627830.0;
altitud: 523 m.
Direcció: Marta Fàbregas Espadaler (ATICS, S.L.).
Promotor: Red Eléctrica de España.
Any intervenció: 2007-2009.
Descripció:
Arran de la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) del
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Projecte Línia de 400kv: Sentmenat – Vic - Bescanó es va dur a
terme un control arqueològic encaminat a localitzar possibles
restes arqueològiques que es poguessin veure afectades per
les obres de construcció de la nova línia elèctrica.
Concretament, l’actuació arqueològica es va dur a terme
als punts on s’havien d’ubicar les torres i practicar rebaixos
destinats a obrir nous camins.
Els resultats de la intervenció van ser negatius, a excepció de
la intervenció a la torre 55, ubicada a escassos metres d’un
tram de l’anomenada Via Romana del Congost. En aquell
indret es van recollir alguns fragments de ceràmica d’època
romana, identificant l’àrea per aquest motiu com a Zona
Expectativa Arqueològica.
Les notables estructures conservades de la citada Via
Romana del Congost (revolts peraltats, murs de contenció,
empedrats, etc.) revelen que estem, molt possiblement,
davant del traçat de la via romana imperial (amb refaccions
medievals i modernes) que comunicava Barcino, seguint l’eix
del Besòs, amb Ausa (Vic), i posteriorment amb el Pirineu,
per la collada de Toses (cap a Llívia), i amb Empúries, per la
via del Capsacosta.

Via romana del Congost.

EIX TRANSVERSAL. CARRETERA C-25 (PK 186+800 A
225+200). TRAM: CALLDETENES – SANTA COLOMA
E FARNERS
(OSONA, VALLÈS ORIENTAL, VALLÈS OCCIDENTAL)
Nom del jaciment: Eix Transversal. Carretera C-25 (PK 186800 i 225+200). Tram Calldetenes-Sta. Coloma de Farners.
Municipi: Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní
d’Osormort, Espinelves, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm,
Santa Coloma de Farners i Brunyola.
Comarca: Osona i la Selva.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am.
Direcció: Jordi Guàrdia i Felip (empresa).
Promotor: empresa
Any intervenció: 2005.
Descripció1: No es disposa d’informació sobre els resultats.
1 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.
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ESTUDI DE LES ALTERNATIVES PER AL
DESDOBLAMENT DE LA VIA DE LA LÍNIA R-3 DE
RODALIES DE BARCELONA
(OSONA, VALLÈS ORIENTAL I VALLÈS
OCCIDENTAL)
Nom del jaciment: Estudi de les alternatives per al
desdoblament de la via de la Línia R-3 de Rodalies de
Barcelona.
Municipi: Aiguafreda, Balenyà, El Brull, Canovelles,
Centelles, Figaró-Munmany, Les Franqueses del Vallès, La
Garriga, Granollers, La Llagosta, Malla, Mollet del Vallès,
Montcada i Reixac, Montmeló, Parets del Vallès, Sant
Martí de Centelles, Santa Perpètua de la Mogoda, Seva,
Tagamanent, Taradell, Tona, Vic.
Comarca: Osona, Vallès Oriental i Vallès Occidental.
Coordenades UTM i altitud: X: x; Y: y; altitud: am.
Direcció: Esther Medina Guerrero (ÀTICS, S.L.).
Promotor: SAITEC SA.
Any intervenció: 2008.
Descripció1:
La intervenció ha estat motivada pel projecte: Estudio de
alternativas para la duplicación de la vía en la Lína R-3 de
cercanías de Barcelona amb l’objectiu de prendre les mesures
més adients per tal de protegir el patrimoni cultural.
Els treballs han consistit en la prospecció superficial al llarg
del traçat de la Línia R-3 de Rodalies de Barcelona (tram
Vic-Montcada i Reixach).
No es disposa d’informació sobre els
resultats de la intervenció

1 Dades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya.
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