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Concepte d'espai públic 

El desenvolupament1 al Llevant peninsular, entre els se- 
gles VI1 i IV aC, de trac;ats urbanístics que responen a con- 
cepcions constructives predefinides,? planteja la necessitat 
d'analitzar els factors que conformen l'ús de l'espai per part 
de les comunitats prerromanes com a pauta per a l'ordena- 
ció de l'hhbitat i la plasmació a la planificació, distribució i 
forma en els recintes dels components política-jerhrquics i 
religiosos que configuren la suprestructura ideolbgica.3 

El poblat fortificat d'alqada com a nucli d'un territori 
mostra una disposició geogrhfica selectiva vertebrada en 
funció de les necessitats defensives, econbmiques i10 de 
prestigi dels grups ktnics que l'impulsen, seguint patrons que, 
malgrat ser propis de l'hrea del NE peninsular des del Bronze 
Final, han estat enunciats i definits com a estructures sbcio- 
territorials a 1'Europa Central durant la Primera Edat del 
Ferro.' Entroncats amb el concepte d'hhbitat de prestigi, 
aquests enclavaments, circunvalats perimetralment per re- 
cintes muraris, la funció dels quals és, més que militar, de- 
limitadora i representativa, disposen d'una superfície cons- 
tructiva Útil de dimensions constants (augmentada sols en al- 
gunes ocasions fora del perimetre). A l'interior es disposen 
els edificis constitutius de les successives fases d'ocupació. 
A partir dels condicionants topogrhfics, es configura el traqat 
de la xarxa viaria com a l'element bhsic de la distribució se- 
mimicro del recinte i que presenta generalment poques mo- 
dificacions durant la vigkncia del poblat, per la qual cosa l'u- 
bicació dels edificis públics acostuma a correspondre, així 
mateix, al moment de formació; en cas contrari, han de ser 
configurats a partir de la remodelació de recintes destinats 
inicialment a funcions no representatives. 

L'estructura de planificació d'un habitat és conseqükn- 
cia de la relació jerhrquica que s'hi estab1eix;s la represen- 
tativitat exterior del poder i el prestigi d'una determinada 
forma d'organització social tenen el punt culminant a la 
construcció arquitectbnica,6 unificant status i arquitectura 
com a parts bhsiques d'un discurs polític.7 La construcció i10 

ordenació dels recintes públics respon a la necessitat d'im- 
bricar els membres d'una comunitat al voltant d'uns trets 
d'estructura ideologica representatius d'aquesta comunitat;g 
les activitats i10 rituals que es desenvolupen en els espais co- 
munitaris són al mateix temps mostra de les relacions d'in- 
terdependkncia entre els membres d'una comunitat i base per 
a la projecció exterior del total d'aquesta comunitat. 

La teorització de l'anhlisi ha de partir dels condicionants 
de l'evolució sbcio-espacial, intel.lectua1 o ideolbgica, tkc- 
nica i estktico-figurativa de les agrupacions urbanes, com a 
resultat i estímul dels processos socials, dels quals es deri- 
va 1'6s de l'espai a l'interior dels nuclis d'hibitat i, per ex- 
tensió, a la seva hrea dependent.9 

B. Hillier i J. Hanson10 defineixen, dins la Teoria del ter- 
ritori anzb zones i categories, la relació entre l'Ús/funciÓ de 
l'espai públic i la política exterior de la comunitat, en la qual 
els edificis i els espais públics són estructures de govern de 
les comunitats que les construeixen, emmarcades dins un 
hmbit global d'interrelació d'assentaments d'un mateix grup 
2tnico-polític (vegeu quadre 1) 

meclnica 

Quadre I 
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L'organigrama anterior es pot complementar i adaptar al 
món ibi:ric del NE peninsular formulant la relació entre les 
estructures ideolbgiques (polítiques i religioses) i econb- 
miques d'una comunitat, en funció del caracter que s'ator- 
ga en cadascuna d'aquestes a I'espai públic (vegeu quadre 2). 
Totes les activitats conjuntes de la comunitat s'articulen te- 
nint com a base la definició i la utilització dels espais públics. 

La definició del concepte espai públic no s'ha de limitar 
a les superfícies d'ús comunitari als poblats, sinó que ha 
d'englobar també, en un primer nivell de registre, necrbpo- 
lis i santuaris1 I com a exponents de la realització de prhcti- 
ques privades i10 públiques, perd inserides en tots dos casos 
dins I'estructura de pensament i10 creences de la societat de 
qui: depenen espacialment; i, en una segona lectura, més 
extensa i per a la qual no es disposa de documentació, po- 
dria incloure's dins del concepte el conjunt del territori que 
depi:n d'una comunitat.12 En relació als trets exposats s'han 
de contemplar, també, els elements centreuropeus i les or- 
ganitzacions jerarquitzades de carhcter principesc de I'hrea 
de I'alta Andalusia. 

Urbanísticament, es defineix com a espai públic la suma 
de la xarxa viLia i els edificis destinats a una utilització co- 
munithria (representatiu, religiós i10 econbmic). La intro- 

ducció de la xarxa viaria (places amb funció d'agora i car- 
rers) dins el concepte d'espaipúblic és bisica, ja que del seu 
tragat se'n deriven els conceptes d'urbanisme prefixat, en el 
qual la planimetria urbana és el resultat d'un discurs orga- 
nitzatiu apriorístic, entenent com una idea unithria el global 
dels elements arquitectbnics que conflueixen a un assenta- 
ment, i urbanisme per defecte, en el qual únicament el perí- 
metre murari és resultat d'un plantejament actiu (el resultat 
de I'aprofitament de les característiques que confereix la 
topografia del terreny), i la resta del tragat és la conseqiikn- 
cia de la distribució arbitraria dels recintes constructius. En 
tragats que responguin al primer concepte podra compren- 
dre's millor la gradació del paper social de I'.us de I'espai i 
la distribució d'assentaments. 

L'anhlisi espacial dels tragats urbans, per tal de jerar- 
quitzar la importhncia social dels edificis públics, presenta 
dos problemes basics: I'escassetat de plantes excavades amb 
proporcions significatives en relació a la superfície total 
dels poblats i, en una mesura més petita, el tipus construc- 
tiu d'aquests poblats, que parteix de I'ús del mur perimetral 
com a base per a la disposició del primer grup d'habitats, fac- 
tor que condiciona, especialment a les Brees de Castelló- 
Catalunya, el desenvolupament topografic ulterior. 

Sitgcs - Edil'icih 
h i n g u l n t . ~  

Cohcsi6 social Emmagatzcmatgc 
d'cxccdcnt 

I 

Hhbitats 

urbanística 

Quadre 2. Interrelació entre estructura social i urbanisme. 
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No obstant aixb, els diferents tipus de recintes estudiats, 
quan han estat concebuts per a un ús específic, presenten una 
ubicació preponderant en el traqat dels poblats. D'aquesta 
manera, i pel que fa als temples,l3 els de Burriac i Ullastret 
s'ubiquen a les zones elevades (acr¿jpolis?) dels seus nuclis 
d'hhbitat respectius, desenvolupant la idea de preponderhn- 
cialreferkncia visual respecte de la resta dels edificis de I'as- 
sentament; mentre que la proximitat de les construccions d'a- 
questes caracteristiques a la Illeta de Banyets i Ullastret per- 
met apuntar la possibilitat de I'existbncia d'una Brea 
específica destinada a espais cultuals. 

b. I .  Enterraments perinatals. Diferenciats dels ressenyats 
en el cas a.2 en funció de la preskncia d'un ampli nombre 
d'inhumacions al mateix recinte. Són associables a espais co- 
munitaris deguts a grups socials relacionats per parentiu de 
carhcter triballfamiliar. 

b.2. Culte/ritual de carkcter templal. La construcció d'e- 
dificis amb plantejament cultual predefinit presenta el pro- 
blema del concepte de la religiositat ibkrica. Si bé és cone- 
guda la ritualitat funerhria prerromana i, a partir de I'icono- 
grafia escultbrica, pot deduir-se I'existkncia de creences 
mistkriques centrades en la vida d'ultratomba que componen 
la part fonamental de I'estructura religiosa ibkrica junta- 

Religiositat i espai arquitectbnic 
en medi urbh 

Les construccions interpretades com a 
temple, juntament als recintes als quals s'as- 
signa una funció comunithria de carhcter ri- 
tual, plantegen la problemhtica de I'organit- 
zació i amplitud de la practica cultual a I'in- 
terior dels poblats ibkrics. Podem diferenciar 
dos nivells de cultelritual en funció del tipus 
d'espai utilitzat en el qual es desenvolupen: 

al Culte privat: realitzat a I'interior d'es- 
tructures d'habitació en les quals no hi ha una 
diferenciació arquitectbnica clara en relació a 
la resta de les construccions de carhcter domb- 
tic; podem enunciar tres tipus de ritualitat al seu 
interior: 

a. 1. Culte/ritual de caracter agrari. 
Representat pels ccpebeters>> i10 estatuetes amb 
representació figurada i atribució a 
DembterITanit, datades del període s. IV-I1 
aC, com també elements iconogrhfics atri- 
bu'its a Triptblem. 14 

a.2. Enterraments perinatals. Relaciona- 
bles amb els cicles de la fertilitat (mort i re- 
surrecció) i els rituals de pertinen~a a la co- 
munitat; planteja la problemhtica de I'origen 
ktnico-cultural (grec, semita o indígena) de la 
prhctica. 15 

a.3. Sacrificis fundacionals. Relacionats 
amb el cas anterior; interpretables, així ma- 
teix, com a part d'un ritual propiciatori espe- 
cífic, possiblement relatiu a la fertilitat, amb 
origen mÚltiple.16 

bl Culte/ritual públic/comunitari: realitzat 
tant en unitats arquitectbniques assimilables 
per les caracteristiques morfolbgiques a les 
unitats d'habitació comunes en els poblats en 
quk s'ubiquen, com en edificis religiosos amb 
plantejament cultual predefinit. 

I 

Fig. I .  Ullastret. Temple B. Reconstrucció isomttrica informltica. 



ment amb els principis curatius i10 de la natura origen dels 
santuaris rupestres, ens manca la informació respecte del cul- 
te urbh. 

L'adopció d'un sistema templal correspon, per la utilit- 
zació d'un patró d'origen mediterrani reflectit en la tipolo- 
gia edilícia, a I'existkncia d'una organització religiosa urbana 
forta, amb la plasmació del seu poder econbmic en I'arqui- 
tectura i possible representació antropomorfa17 d'un cul- 
teIadvocaci6 predominant.18 Si admetem el punt anterior, 
hem de plantejar-nos el perquk de l'abskncia en les fonts 
cl2ssiques de refer6ncies a cultes urbans del món ibbic (tant 
propis com adoptats), la dificultat de reconkixer, des de la 
perspectiva arqueolbgica, els recintes dedicats a aquesta 
practica i el seu caracter universal i10 zonal.19 

La coexistkncia als nuclis d'habitació ibkrics d'un culte 
privat innegable juntament amb un de públicltemplal permet 
de suggerir l'existkncia d'una possible dualitat de practi- 
ques i creences: una de comuna a la totalitat de la població 
i una altra d'exponent d'un grup o classe social (comer- 
ciants? guerrers? jerarquies i10 caps ktnics i10 sbcio-polítics?) 
que per la seva potencia econbmica, resultat de I'organitza- 
ció de la producciÓ/control de l'excedent agrari i projecció 
exterior, necessita uns trets de reafirmació del seu estatus ba- 
sat en patrons foranis; en aquest cas, el temple t s  un exem- 
ple d'espai de control. 

M. Almagro ha plantejat la funcionalitat d'aquestes 
construccions, especialment el conjunt de la Illeta de 

Banyets, com I'exponent d'una organització gentilícia a 
partir del model de les regies orientalitzants (centres de 
poder organitzatiuladministratiu i, especialment, econbmic, 
vinculats a elits relacionades per parentiu i10 dependkncia 
social) evolucionades amb caricter de jerarquització prin- 
cipesca a partir dels Karum i els temples amb activitat 
econbmica prbxim-orientals, característics de l'expansió 
comercial semita.20 

Tanmateix, la tipologia de les construccions no pot pa- 
ral.lelitzar-se amb els models sírio-mesopothmics adoptats 
posteriorment a Etrúria (Murlo, Aquarosa), estudiats per M. 
Torelli i G. Camporeale, basats en la idea del bit-hilani i el 
liwan l'organització de recintes partint d'un espai distribuy- 
dor (I'únic exemple acceptable dels quals a la Península 
Ibkrica seria, amb reserves i per a una problemitica sbcio- 
cultural diferent, el palau-santuari de Cancho Roano)21 i sí 
amb els tipus edilicis religiosos grecoetruscs; per aixb creiem 
que ha de mantenir-se la línia analítica interpretativa basa- 
da en el carhcter cultual i representatiu. 

No obstant aixb, l'existkncia d'una estructura religiosa 
relacionada amb un recinte templal no exclou la possibilitat 
que aquest recinte (la seva estructura) acompleixi un paper 
econbmic; tant com a focus d'atracciÓ/organitzaciÓ de I'ac- 
tivitat d'una estructura poblacionallterritorial en base a l'as- 
cendent d'un culte difós i10 prestigiat (model semita); o com 
a exponent de la riquesa present i futura d'una comunitat ba- 
sada en la penetració i10 reflex d'una estructura cultural prb- 
xima amb la qual existeixi, així mateix, una dependkncialre- 

Quadre 3. Comparació de la superfície de les cases i dels edificis públics. 



laci6 econbmica forta, com és el cas d7Ullastret/EmpÚries, Moleta del Remei (Alcanar, Tarragona). H. 1737; Alorda Park 
I'estructura ideolbgica de la qual, plasmada en I'arquitectu- (Calafell, Tarragona). Recinte A38. 
ra, ha estat descrita per a una chora amplia.22 

Recintes constructius de carlcter religiós 

Malgrat el restringit nombre de recintes relacionables amb 
una activitat comunitaria de carhcter religiós-cultual, pot efec- 
tuar-se una enumeració, no exhaustiva, en funció de la tipo- 
logia constructiva. S'hi configuren els següents apartats: 

- Temples de planta ccin antisu: Illeta dels Banyets (El 
Campello, Alacant). Temple A.23; Puig de Sant Andreu. 
Ullastret. Temple A.24 i Temple B.25; Cerro de 10s Santos.26; 
Burriac. Cabrera de Mar. Edifici públic.27; Cástulo (Jaén). 
Edifici públic o cultual?28 

- Temples de planta quadrangular/temenos: Illeta dels 
Banyets (El Campello, Alacant). Temple B.; L'AlcÚdia 
(Elx). Temenos29. 

- Recintes religiosos d'esquema semita: Temple de La 
Muela (Cástulo, Jaén)30; Sant Miquel de Llíria (Valencia). 
Temple3 1 .  

Així mateix s'han diferenciat estructures religioses 
inclassificables basant-se en la informació publicada, a: 
L7AlcÚdia (Elx). Temple32; Cerrillo Blanco (Porcuna, 
Jaén)33; mentre que les fonts classiques referides a la Penín- 
sula Iberica citen I'existkncia de recintes religiosos a Sagunt 
(Artemison), I'únic mencionat dels quals s'ha plantejat la 

AnPlisi de la funcionalitat dels recintes públics de 
carlcter religiÓs/cultual a partir de l'estructura 
arquitectbnica 

La incompleta informació disponible dificulta en gran 
mesura I'anAlisi de la funcionalitat de la gran part dels re- 
cintes tractats. Com que no es pot recórrer a I'estudi de la dis- 
tribució microespacial dels materials, s'ha d'efectuar una 
aproximació tebrica al paper desenvolupat a partir de dos 
parametres: la comparació de la superfície d'aquestes cons- 
truccions en relació a la mitjana dels edificis del poblat en 
que s'ubiquen i el calcul tebric de les proporcions edilícies, 
a fi de delimitar el volum de recursos destinats a la cons- 
trucció i d'establir-ne l'edificació comunitaria. 

Pel que fa al primer plantejament (vegeu quadre 3), la 
comparació de superfícies indica unes dimensions majors per 
als denominats <<edificis públics>> respecte a les unitats d'ha- 
bitació; aquestes diferencies són més redu'ides quan es trac- 
ta d'espais constructius no predeterminats en els quals s'e- 
fectua una practica de tipus comunitari (Moleta del Remei, 
Alorda Park). Es pot afirmar, per tant, la concepció especí- 
fica dels primers i adoptada dels segons, factor que, rela- 
cionat amb la diferencia de volum de materials i treball ne- 
cessaris per al seu alqat, permet la interpretació com a re- 
cintes comunitaris. 

problematica arqueolbgica34, i els erigits en honor d'Esculapi 
a Cartagena (Polibi 10,10, I); Venus a BatheiaIBadia (Plu- Determinació d 'alcades 

tarc, Scipio Maior, 3); i Artemis Ephesia a Hemerosco- 
peiot135 (Estrabó III,4,6), sense que d'aquests Últims es diposi La determinació de I'alqada dels edificis és I'element ba- 

de contrastació material. sic per establir tant la jerarquia de I'edifici com el volum de 
material utilitzat en la construcció. A manca d'informacions 

- Recintes comunitaris amb caracter cultual: Los textuals sobre les proporcions, s'han utilitzat dos metodes de 
Cabañiles (Zucaina, Castelló). Recintes H. I ., H.2. i H.3.36; treball per al calcul de I'elevació: 

Quadre 4 
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I1.lum. Ext. 
45 lux 
45 lux 
45 lux 
45 lux 
45 lux 
45 lux 
45 lux 
45 lux 
45 lux 
45 lux 
45 lux 

Alt. Total * 
5,19 m. 
13 m. 

8,90 m. 
7,40 m. 
4,90 m. 
7,90 m. 
4,72 m. 
6,70 m. 
4,00 m. 
6,00 m. 
4,19 m. 

EDIFICI 
Burriac 
Campello A 
Campello B 
Cerro de 10s Santos 
Sant Miquel de Lliria 
Ullastret (Temple A) 
Ullastret (Temple B) 
Alorda Park 
Cabañiles 
Escudilla 
Moleta del Remei 

Il.lum. Int. 
0,23 lux 
0,14 lux 
0,17 lux 
O, 16 lux 
0,30 lux 
O, 18 lux 
0,28 lux 
0,35 lux 
0,28 lux 
0,31 lux 
0,30 lux 

D. Mur 
0,40 m. 
0,65m. 
0,65 m. 
0,60 m. 
0,43 m. 
0,65 m. 
0,40 m. 
0,60 m. 
0,45 m. 
0,65m. 
0,45 m. 

L x D x H  
8,7Ox5,0x3,44 
12,Ox8,0x10,2 
7,00x6,5~6,80 
15,6x6,9~5,00 
13,Ox3,7x3,50 
6,90x6,2~5,70 
12,0x4,0~3,32 
6,8Ox3,3x6,70 
8,00x4,0~4,00 
9,9Ox3,6x6,00 
7,00x3,7~4,19 

:&Al$ada Total fins a la biga de llom 

S. planta 
4330 m2 
96,00m2 
4530 m2 
107,6 m2 
48,lO m2 
42,78 m2 
48,OO m2 
22,44 m2 
32,OO m2 
35,64m2 
25,90 m2 

S. Coberta 
53,07 m2 
115,2m2 
74,20 m2 
13 1,3 m2 
35,lO m2 
5 1 ,O6 m2 
5836 m2 
24,40 m2 
34,80 m2 
37,90m2 
27,38 m2 



a/ M6dul proporcional. Basat 
en el concepte de la delimitació, 
per a I'arquitectura ibkrica, d'un 
mbdul constructiu segons un patró 
de mesures proporcional, adoptat 
com a conseqükncia de I'assump- 
ció de tkcniques edilícies medi- 
terranies; influkncia que ha estat 
comprovada en altres elements ar- 
quitectbnics, com les fortificacions 
i els monuments funeraris. 
Documentat 1'6s de tovot i, en una 
mesura més petita, tapial, per a 
l'estructura dels murs, I'al~ada dels 
quals es reparteix entre la baselfo- 
nament de pedra, que ai'lla el to- 
votltapial de la humitat del terreny, 
i el parametre sustentat per I'ante- 
rior. 

Partint de l'anhlisi de les di- 
mensions dels llen~os de paret con- 
servats als poblats, s'estableix que 
l'alpda oscil.la, per regla general, 
entre el doble i el triple de l'am- 
plada de la fonamentació dels 
murs, que és un valor absolut, i 
aquesta freqükncia es defineix com 
a regla. La carrega mínima que una 
fonamentació pot sostenir s'avalua, 
per a I'arquitectura rural i10 tradi- 
cional, en el doble de I'alqada de la 
fonamentació, per la qual cosa tin- 
dríem que l 'al~at d'un mur estaria 
compost per 213 de tovot/tapial i 
113 de pedra. L'aplicació d'aquest 
mbdul implica una a l~ada  (a ex- 
cepció de la coberta, és a dir, 
distancia entre la biga de llom i la 
part superior dels murs) que oscil.la 
entre 2,4 i 3,6 m per als recintes 
ibkrics, atks que el patró genhric de 
I'amplada dels murs de fonamen- 
tació es situa en 0,40 m. 

El model referit encaixa amb 
una de les fórmules bisiques de I'e- 
dilícia rural actual39 per la qual E 
(gruix del mur) és igual a H (al~a-  
da d'aquest) dividit per n (factor 
de resisthncia), calculable sota les 
constants 8,10 i 12, i per tant, tin- 
dríem: 

Aplicant el mateix parametre 
E = 0,40 m, obtindríem a l~ades  

r------ 
I ,---- ----- 

1 I '  
I j 
I 
I I 

J 

e 

CAMPELLO A 

O 5 m 

BLRRIAC 

o 5 m  

l\Ili~U n CAL/IPELLO J3 

O 5 ~n - 
a --;-I 

I I 
CERRO DL LOS SrZhTl'OS 

O 6 112 - 
==EE=: I 

RIRIIMIIIIUI!I- 
LJLI,ASTRET A 

O 4 m  
ST MIQLTL DE I,I,IRIA - 

o 5 m  

Fig. 2. Edificis identificats com a temples (plantes segons autors). 
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Escudilla 1 78,3 1 9787 1 117450 1 37,78 1 4722 1 90672 1 0,61 1 396.7 1 28,4 1 1076,3 1 125,9 

EDIFICI 

Burriac 

Campello A 
Campello B 

Cerro de 10s Santos 

Sant Miquel de Lliria 

Ullastret A 

Ullastret B 

Alorda Park 

Cabañiles 

Moleta del Remei 1 23,8 1 2975 1 35700 1 13,15 1 1643 1 31560 1 0,41 1 271,8 1 28,4 1 7743 1 125 

VOLUM CONSTR. COBERTA 

Quadre 5 

VOLUM CONSTR. MURS 

13,4 

33,44 

51,3 

27,3 

compreses entre 3,2 i 4,8 m que, si bé semblen elevades, Les alqades obtingudes per al vkrtex de la coberta dels 
són perfectament associables al concepte d'habitatges amb edificis públics oscil.len entre 1,4 i 2,8 m (vegeu quadre 4). 
dues plantes reconegut a diversos oppida del Llevant pe- 
ninsular. Determinació de l'estructura i pes del sostre40 
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b/ Aplicació de la fórmula de Rondelet. La fórmula per 
a la determinació del gruix dels murs enunciada per Rondelet 
permet d'interrelacionar diversos parametres constructius. 
S'obté una major precisió en el calcul de les dimensions dels 
murs segons la relació: 

m3 

2,09 

11,6 

2,65 

5,2 
1,13 

TOVOT 

2223 

4180 

6416 
3412 

amb la qual cosa, un cop aclarida la incbgnita H, tindríem: 

PES TOTAL 
kgIm2 

166,4 

209 

216 

166,3 

173 

PEDRA 

kg. 
1359,5 

7545,8 

1723 

3210,8 

740 

REVEST. 
m3 

40,8 

279.7 

114,8 

98,4 

37,27 

essent la referkncia L la longitud del recinte en estudi, que 
pot qualificar-se, igual que E, com un valor absolut. Els re- 
sultats d'aquest patró, aplicats als temples en estudi, es tro- 
ben recollits al quadre 4. 

Un cop definida I'al~ada de I'edifici fins a la conclusió 
dels murs, s'ha de calcular, per a construccions amb cober- 
tes a doble vessant, I'alqada de la biga de llom o coronament 
de I'armadura que sosté el sostre. Aquest valor permetra de 
calcular tant la superfície de la coberta (i, per tant, el pes) 
com el volum de materials necessaris per a la realització dels 
frontons de I'edifici. Partint de I'estructura triangular dels 
frontons i disposant com a valor absolut de I'amplada de la 
construcció (D) i el grau d'inclinació del sostre (fixada per 
a construccions rurals a dues vessants entre 30 i 35"), s'ob- 
té H (alqada existent entre el punt central de I'arran superior 
de la llum de I'edifici i la biga mare, segons el Teorema del 
Sinus: 

m3 

13,7 

148,78 

48,2 
42,l 

18,19 

kgIm2 

28,4 

28,4 

28,4 

28,4 

28,4 

20100 

50160 

76995 

40950 

La concepció de la coberta parteix de la determinació de 
la llum atorgada a la separació entre bigues; la distancia 
aplicada per a construccions rurals oscil.la entre 40 i 60 cm. 
En el cas dels edificis públics s'ha utilitzat el mbdul major, 
mentre que per als recintes d'habitat amb funció comunith- 
ria s'ha utilitzat una llum de 45/50 cm. A partir de la docu- 
mentació antracolbgica dels habitats protohistbrics, s'ha de- 
finit un parametre de diametre per a les bigues de 12 cm. 

L'alqada del monjo entre la biga i la biga de llom s'ob- 
té a partir del Teorema del Sinus i, en proporció, se li dóna 
(distancies curtes) u n  diametre de 10 cm; el nombre de bi- 
gues multiplicat per dos atorga el de travessers o cabirons, 
i la longitud s'obté a partir del Teorema de Pitkgores, i s'a- 
plica el mbdul ja expressat per a les bigues pel que fa al dia- 
metre. La llum entre els cabirons es troba dividida a intervals 
regulars (0,8-1 m) per les carreres, aplicades longitudinal- 
ment als travessers, i el diametre és de 6 cm. La longitud dels 
puntals (suports entre el monjo i els cabirons) s'obté, així 
mateix, aplicant el Teorema del Sinus, el nombre és igual al 
de cabirons i el diametre és equivalent al del monjo. 

La biga de llom o filada (biga longitudinal en la qual re- 
colzen els cabirons) té una longitud equivalent a la de la plan- 
ta de I'edifici. El diametre és major que el de la resta de les 
parts de I'armadura, amb un mbdul de 15 cm de diametre per 
a aquesta. 

El volum de la fusta utilitzada a la coberta s'obté a par- 
tir de la fórmula del volum del cilindre (3,14 x r2 x h), i mul- 
tiplicant el resultat total pel pes específic de I'espkcie utilit- 
zada (per a I'irea ibkrica majoritariament pinus i quercus), 
650 Kg/mn i 850 Kg/mn respectivament, obtindrem el pes de 
la fusta emprada, tenint com a factor de correcció el grau 
d'humitat en el moment de ser utilitzada.41 

kg 
1507 

3271,6 

2047,6 

3729 

1704 

No 

5100 

34962 

14361 

12300 

4658 

No 
1625 

18595 

6025 

5261 

2273 

kg. 
61200 

419550 

172200 

147600 

55905 
130,4 

13,2 

25,8 

13,5 

kg. 
32880 

357024 

115680 

101040 

43656 

10187 

1650 

3225 

1687 

312960 

31680 

61920 

32400 

1,81 

2,l 
0,37 

0,54 

1177,6 

1383,8 

242,4 

351 

28,4 

28,4 

28,8 

28,4 

1450 

1663,l 

624,2 

1076,3 

171,8 

163,48 

129 

125,9 



El revestiment d'argila es calcula en valors de promig 
prbxims a 20 KgIm2, i aquest guarisme es multiplica per la 
superfície de la coberta,obtinguda mitjan~ant la relació de la 
longitud de la planta i la dels cabirons. El resultat és el pes 
total, en argila, del sostre. El canyís de la coberta s'estipula 
en valor de 8,4 KgIm2, equivalents a un gruix de 10 cm. El 
volum total és el resultat de la seva multiplicació per la su- 
perfície de la coberta; la suma dels resultats per a I'argila i 
el canyís proporcionen el pes total del revestiment. 

El pes total de la coberta és el resultat de la suma dels pe- 
sos de la fusta (a excepció de les bigues, perquk suporten el 
propi pes i les carregues que incideixen damunt d'elles re- 
percuteixen directament sobre els murs, és a dir, en el pes li- 
neal) i el revestiment, més el de les sobrecarregues. Les so- 
brecarregues essencials són les referides a la incidkncia del 
vent i la neu (pluja), que són valors establerts per a les cons- 
truccions arquitectbniques rurals segons les arees geografi- 
ques, a les quals s'apliquen els factors de longitud, latitud, 
altitud i rkgim climatic.42 El valor de les sobrecarregues, es- 
tablert proporcionalment en 90 Kglm2, es multiplica per la 
superfície de la coberta, a fi d'obtenir el pes total de les so- 
brecarregues de la coberta de I'edifici. 

El pes total obtingut per a la coberta, dividit entre la 
superfície de la planta, proporciona el total del pes en kglm2.43 

Determinació del volum de materials de la construcció 

Partint dels resultats obtinguts en el calcul de les algades, 
pot efectuar-se la determinació de la quantitat de material 
emprat en la construcció dels edificis. L'aplicació de la fór- 
mula del volum per a cossos rectangulars (L x H x D) per- 
met de conbixer els que s'han utilitzat en I'al~at dels murs, 
mentre que per als frontons multipliquem I'area pel gruix 
(112 B x H) x E, en el cas de les cobertes a dues vessants. Per 
als sostres plans o a una vessant ha de restar-se del volum 
dels murs el pendent i10 la inclinació de la coberta, establerta 
a 5" de desnivell, i el volum es calcula a partir del Teorema 
del Sinus establert en aquests casos. 

Aplicant la relació 113 respecte a la fonamentació pkria 
i I'alsat de tovotltapial, podem calcular el nombre de tovots 
necessaris per a I'edificació de les parets, determinant-ne prk- 
viament el mbdul. L'analisi dels tovots conservats a poblats 
ibkrics permet d'establir un patró de dimensions mitja con- 
sistent en la relació 1 :2 de la longitud respecte de I'ampla- 
da i 1 :4 en referkncia al gruix (L=2D 6 L=4E), essent la pon- 
deració més comuna 40x20~ 10 cm (vegeu quadre 5 per al 
muntant de tovots necessaris per a la construcció dels edifi- 
cis estudiats). 

Els parametres de I'arquitectura rural actual indiquen una 
composició per als tovots formada pel 60% de sorra, 20% 
$argila, 15% d'aigua i 5% d'estabilitzant (palla i cal$); si 
traslladem aquestes proporcions al volum de tovots utilitzat, 
obtenim unes quantificacions aproximatives respecte a la re- 
moció d'arids i I'ús d'aigua necessaris per dre~ar els diferents 
edificis. Tenint en compte la relació del pes del tovot per m3, 
establert en 1500 Kg., i dels pesos per m3 dels materials em- 
prats, s'obtenen els Kg. de material necessaris per a I'alsat 
dels murs (vegeu resultats del model als quadres 5 i 6). 

El volum de pedra per a la construcció del sbcol, establert 
al patró 113 del total de I'alqat del mur, es divideix entre el 
volum corresponent al mbdul de pedra emprat en cada cas 
(material irregular, desbastat i10 escairat segons els tipus). 
Per al calcul del pes, hem fet servir el corresponent a la pe- 
dra calcaria, perqub és la més comuna a la zona d'analisi, es- 
sent aquest de 2400 KgIm3 (vegeu quadre 5).44 

Determinació de la il.luminaciÓ de recintes45 

La il-luminació dels edificis és el resultat de la suma de 
dos factors: la il.luminaci6 exterior (Ilum diüsrra), i la il.1~- 
minació interior (Ilum artificial). La quantificació de I'a- 
portació de llum natural a un edifici esta condicionada per 
I'orientació, el nombre d'hores solarslregió en qub s'ubica i 
el tipus constructiu del recinte, que mostren la incidkncia i 
la penetració de la llum solar, el nombre d'obertures i la re- 
flectincia dels murs, respectivament. 

Quadre 6 



La il.luminaci6 interiorlartificial s'obté mitjan~ant dos 
procediments: les estructures de combustió i els punts de 
llum constitu'its per Ilhntieslllums d'olilgreix animal; no és 
lbgic 1'6s de teies o atxons, per la forma de combustió, que 
pot provocar la ignició dels materials del sostre i produeix 
una gran quantitat de fum en funció del combustible i el tir 
vertical46. Aquests punts de llum han de ser considerats, no 
com a fonts principals d'il.luminaciÓ, sinó com a llums de 
recolzament del flux lluminós aportable per aquests. El cal- 
cul del flux lluminós s'obté multiplicant la superfície del re- 
cinte expressada en m2 per la il.luminhncia, dividida pel 
factor d'utilització multiplicat pel factor de manteniment, se- 
gons la formulació: 

S (m2) x E (lux) 
Flux lluminós (0)  = 

FU.  x FM.  

ja que el flux lluminós és la quantitat de punts de llum exis- 
tents en un recinte multiplicat pels lúmens que produeix ca- 
dascun d'aquests (s'ha pres com a referkncia els Iúmens 
produ'its per una espelma, 12'57, i perqui: és el tipus de pro- 
ducció lumínica calculable actualment més prbxim a les 
llinties de combustible gras), la il.lumin8ncia mitjana s'ob- 
té per la relació següent: 

0(12,57xx) x FU. x FM. 
1l.luminincia (E) = 

s (m2) 

Els valors FU i FM s'entenen, en aquest cas, com a 
constants per comparació arquitectonica amb estructures si- 
milars a les tractades, i es xifren en 0,09 i 0,5 respectivament. 
A I'aplicació del model s'han disposat punts de llum, a in- 
tervals regulars d' 1 m, en els murs longitudinals dels edifi- 
cis públics, i el resultat del model és reflectit al quadre 4. 
Malgrat que els valors absoluts (ha d'afegir-se la il.lumina- 
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Flg 3 Edificis amb func16 cultual (plantes segons autors) 
ció natural i la produ'ida per les estructures de combustió) són 
redui'ts, 0,14 a 0,35 Lux, la il.luminhncia mitjana obtinguda 
és per si mateixa suficient per a una mínima habitabilitat, tot El valor del FLD s'ha expressat comparativament en re- 
i que no ho és per a la realització de tasques de precisió. laci6 als ciilculs realitzats per a estructures arquitectbniques 

El cilcul de la il.lumin8ncia exterior és conceptualment actuals de característiques (forma i superfície del recinte, 
més difícil de precisar per a aquest període que el de la inte- punts d'entrada de Ilum) similars a les tractades, i s'ha ob- 
rior, perqui: arquitectbnicament els valors només poden ser servat que la penetració de la llum disminueix en funció de 
calculables per mesuració directa, analisi de maquetació aes- la distancia del punt il.luminat en relació al pla de I'obertu- 
cala 111 i simulació computeritzada.El flux de llum que rep ra, per la qual cosa per a estructures rectangulars d'una úni- 
I'interior d'un recinte constructiu es calcula en funció de la ca obertura frontal, el FLD s'estima entorn a 1' 1 % als 4 m. 
mitjana d'hores solars de la regió en qui: s'ubica (latitud), 1'0- de I'eix longitudinal.47 
rientació d'aquest i el nombre d'obertures, la forma, posició Per a la il.luminhncia exterior s'ha tingut en compte el 
i dimensions (I'angle d'incidkncia de la llum i, per tant, la di- nombre d'hores solars de la latitud en qui: s'ubiquen els ja- 
fusió a I'interior de la construcció és més gran si el finestram ciments, entenent el valor minim de la il~luminació per a la 
és vertical), les dimensions del recinte i la reflecthcia interior. ponderació del 90% de les hores de llum anuals, i es xifra en 

Per aplicar un model aproximatiu al problema es parteix 4.500 Lux el minim d'il.lumin8ncia assegurada o garantida. 
de la fórmula de chlcul del Factor Llum de Dia (FLD): EI resultat de la multiplicació dels dos factors atorga el nom- 

Il~lumin~ncia interior bre de lux minim en relació a la il.lumin8ncia existent a la 
FLD = en % zona per a I'area davantera dels recintes. Tot i que tebriques, 

1l.luminBncia exterior les dades aportades mostren la necessitat de la combinació 
pel qual la il.lumin8ncia interior (corresponent a la llum de la llum natural i artificial a I'interior dels recintes, inde- 
diürna, no artificial) és igual al FLD per a la il.luminhncia ex- pendentment de la fase del dia, i la supeditació de les acti- 
terior. vitats a les seves limitacions.48 
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Conclusions 

La redu'ida anhlisi realitzada fins al present sobre les ca- 
racterístiques organitzatives i ideolbgiques de la societat 
ibbrica condiciona la interpretació dels <<recintes públics)) 
perqub no poden ser associats a grups socials diferenciats. De 
la mateixa forma, el coneixement de I'estructura religiosa de 
les comunitats prerromanes peninsulars pateix, a la histo- 
riografia peninsular, d'un excessiu rigorisme/supeditació a 
la informació subministrada per les fonts clhssiques i d'una 
exclusiva tendbncia a referir a la influbncia dels grups colo- 
nials/comercials mediterranis els cultes autbctons, i en molt 
poques ocasions és valorada, des d'un prisma ideolbgiclcul- 
tual, la informació prbpia dels jaciments ibbrics. 

Com que és difícil realitzar un estudi microespacial 
dels jaciments (exceptuant les estructures dombstiques amb 
Ús comunitari), a causa del període en qui: es va realitzar 
la documentació, creiem que ha d'accentuar-se el desen- 
volupament de models arquitectbnics teorics per aprofun- 
dir en el coneixement social que, juntament amb la valo- 
ració del concepte ccespai públic>>, pot permetre d'establir 
el patró ideolbgic en funció de l'elecció del lloc de la prhc- 
tica cultual. Combinant aquest esquema amb I'anhlisi es- 
pacial de les necrbpolis s'obtindria una aproximació a I'es- 
tructura social i al caracter comunitari del culte urbh re- 
flectit a les quantificacions de material/esforq constructiu 
dels quadres 3-6. 

Els resultats a tres dels casos estudiats (Ullastret A, 
Campello A i B) mostren la necessitat de coneixement de 
tbcniques de desenvolupament arquitectbnic no equiparables 
a I'edilícia necesshria per a la construcció de la resta d'es- 
tructures del poblat, per la qual cosa necesshriament ha d'e- 
xistir una aportació específica de coneixements foranis. El 
patró genbic que es desprbn de I'estudi és que el ccculte 
urbh comunitari)) contrastat a una fase tardana (s.111-I1 aC) 
inicia el desenvolupament durant el Període Ibbic Ple, en el 
qual el model principal acceptat fins al moment era el culte 
a santuari/coves-santuari, compaginat amb la ritualitat 
dombstica. 

ABSTRACT 

Analysis models of lberian architecture. Public spaces 
and religious buildings in urban areas 

This article analizes the distribution of public spaces and 
religious buildings in North-Eastern Spain Iberian fortified 
places. 

First of all, we explain what a public space is and how it 
is articulated in the Iberian town plan. Secondly, we descri- 
be the cult activities that take place in some public spaces and 
we will then clarify the monumental religious structures. 
The meaning of this spaces is explained by their form and 
contents. 

In order to complement the existing data we need the help 
of theoretical models that allow us a better knowledge of the 
social organization of the people that built these structures. 
Therefore we outline a model which shows how to rebuild 
public precints that have religious purpose. 

RESUMEN 

Modelos de análisis de la arquitectura ibérica. Espacio 
público y construcciones religiosas en medio urbano. 

Este articulo analiza la distribución de 10s espacios pú- 
blicos y construcciones religiosas en 10s recintos fortificados 
ibéricos en el nordeste de España. 

En primer lugar, explicamos qui es un espacio público 
y cómo se articula en la planta de la ciudad ibérica. En se- 
gundo lugar, analizamos las actividades de culto que tienen 
lugar en algunos espacios públicos y aclaramos luego las es- 
tructuras monumentales religiosas. El significado de estos 
espacios es explicado a partir de su forma y sus contenidos. 

Para completar 10s datos disponibles tenemos necesidad 
de modelos teóricos que nos permitan obtener un mejor 
conocimiento de la organización social de 10s que constru- 
yeron estas estructuras. Esta es la razón por la cual, final- 
mente, diseñamos un modelo que muestra cómo recons- 
truir recintos públicos que han servido para actividades re- 
ligiosas. 
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