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RESUM 

En aquest article es presenten els primers resultats d'un projecte d' arqueologia experimental, que s'esta desenvolupant en un labo
ratori a J'aire lliure on se sotmeten a experimentació sistematica diversos aspectes de J'arquitectura i tecniques constructives tradicionals 
aplicables a la protohistoria de la Mediterrania nord-occidental, per tal de verificar les hipotesis de reconstrucció proposades en els dar
rers anys per a diversos jaciments. 
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ABSTRACT 

In this paper, early results of an experimental archaeology project are presented. Experimental project is being developed in an 
open-air laboratory, where several hypotheses recently proposed on protohistoric architecture and building techniques of western Medi
terranean sites are being verified by experiment. 
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1. DESCRIPCIÓ 1 OBJECTIUS 
DEL PROJECTE 

En aquest article es presenten els primers 
resultats d'un projecte d' arqueologia experimental, 
que es realitza amb finan~ament del Ministeri 
d'Educació i Cultural. El projecte es desenvolupa 
en un laboratori al' aire lliure, que ha estat creat per 
sotmetre a experimentació sistematica diversos as
pectes de l' arq uitectura i tecniques constructi ves 
tradicionals aplicables a la protohistoria de la Medi
terrania nord-occidental, per tal de verificar les 

I Programa d'investigació experimental (generació 
d'hipotesis, valoració i diagnostic) sobre arquitectura i tecni
ques de construcció en la protohistoria de Catalunya 
(PB96-0235). 
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hipotesis de reconstrucció que, alllarg deIs darrers 
anys, han estat proposades per a diversos jaciments. 

L'experimentació en arqueologia és actual
ment una estrategia d'investigació ben consolidada, 
la virtualitat de la qual ha estatja ampliament expo
sada per diferents autors (Coles, 1973; Reynolds, 
1988; Reynolds, 1989; Bioul, 1996), de manera que 
no cal insistir ara en aquesta qüestió. Cal dir, pero, 
que fins avui l' experimentació ha estat poc utilitza
da en la recerca desenvolupada al nostre país, llevat 
deIs treballs sobre agricultura medieval de 
l'Esquerda (Ollich, Rocafiguera, Ocaña, 1998) i al
gunes experiencies puntuals sobre diferents activi
tats de transformació (Sarabia, 1992; Ramón Buri
Uo, 1997; Ramos, 1997). PeI que fa, més concreta
ment, a l' experimentació en arquitectura protohis
torica, el projecte que presentem en aquest article ha 
nascut com la continuació Iogica deIs treballs sobre 
arquitectura iberica que s' estan realitzant des de 



l'any 1992 al jaciment d' Alorda Park (Calafe11, 
Baix Penedes) (Pou, Sanmartí, Santacana, 1995), 
on s'han materialitzat diverses propostes recons
truc:tives basades en la documentació obtinguda en 
l'excavació i en paraHels etnografics. AIgunes 
d'aquestes idees2 han quedatja clarament invalida
des pel treball experimental, mentre que d' altres es 
poden considerar, almenys provisionalment, com a 
hipótesis verificades. Ara bé, els treballs realitzats 
a Ajorda Park anaven més enlla de l'arqueologia 
experimental, ja que es tractava també d'un assaig 
de muse1tzació d'unjaciment, la qual cosa implica 
un condicionament per a la visita que fa difícil la 
continuació sistematica deIs treballs d' experi
mentació. D' altra banda, les possibilitats de realit
zació d' aquesta, queden logicament i necessaria
ment limitades, en el cas d' Alorda Park, al marc fí
sic i cronologic del propi jaciment. 

El projecte que s'ha iniciat a El Vendrell, en 
canvi, neix d'una filosofia diferent, i sense els condi
cionaments que suposa treballar en el marc d'un ja
ciment concret. Efectivament, aquí es tracta de re
prc:duir experimentalment construccions del perío
de protohistoric independentment de llur cronologia 
i de la natura del jaciment on hagin estat descobertes, 
amb la sola lirnitació que tinguin un interes objectiu 
per a la comprensió de les tecniques i materials em
prats per a 11ur construcció i per a les condicions 
d'habitabilitat de les estructures resultants. No es 
pretén, per tant, la reconstrucció de jaciments com
plets -tot i que no s' exclou-, sinó d'un nombre lirni
tat d' estructures susceptibles de proporcionar un vo
lurn d'informació important gracies al seu estat de 
conservació, la qualitat de les restes deIs nivells 
d'enderroc, el nombre i estat de conservació deIs 
material s mobles trobats al seu interior, etc. 

Les intervencions a realitzar en aquest labora
tori tenen un doble objectiu. Pel que fa a les parts 
conservades de les construccions originals -que 
SÓ:1, obviament una part molt petita del conjunt- el 
que es pretén no és tant la replica exacta de 
l' original-que, tanmateix, no s' exclou necessaria
ment- com la interpretació deIs sistemes construc
tius, que permeti crear noves estructures del mateix 
tipus que les originals i verificar-ne la viabilitat. Dit 
d' una altra manera, estructures que, sense ser la 
copia exacta de les existents, haguessin pogut ser 
l' obra deIs seu s constructors, i aixo només pot ser el 
resultat de la plena comprensió de les formes de tre
ball i deIs objectius pretesos. 

Amb relació a les parts no conservades dels 
edificis -de les quals només tenim, despla<;:ats del 

2 Especialment les referents a la passibilitat que existis
sin cabertes inclinades a sartides de fums als sastres. 
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seu lloc original, una petita part dels elements cons
tructius-, l' objectiu és naturalment sotmetre a verifi
cació experimental les hipotesis que s'han formulat 
sobre la seva forma original. Aquestes hipotesis 
s'han elaborat essencialment a partir deIs elements 
constructius suara esmentats, pero també tenint en 
compte les característiques, la posició estratigrafica 
i la distribució en planta dels elements mobiliaris re
cuperats en l'excavació. 

En tot el procés de reconstrucció cal tenir ben 
present que el que es vol experimentar -en la fase ac
tual deIs treballs- és estrictament la construcció, no la 
forma d'obtenció del material constructiu ni els equi
paments que s'hi utilitzaven. Aixo es resumeix en la 
possibilitat d'utilitzar instrumental modem -óbvia
ment molt més efica<;:- per a totes o la majoria de fun
cions no estrictament relacionades amb el fet cons
tructiu, sempre, és clar, que no alterin la natura deIs 
materials ni deIs processos de construcció. És a dir, 
s'ha emprat instrumental modem per a l'obtenció de 
material s constructius o de la superfície adequada per 
construir-hi, i no en la propia fase de construcció. 
Amb tot, és clar que en fases ulteriors del desenvolu
pament del projecte caldra abordar la construcció 
d' algunes edificacions emprant exclusi vament els 
mitjans i instrumental antics, ja que només d'aquesta 
manera pot ser possible avaluar la productivitat de di
ferents hipotesis reconstructives i, consegüentment, 
quina és la més versemblant en termes econornics. 

Així mateix, cal insistir en el fet que la verificació 
de les hipotesis reconstructives rau tant en la viabilitat 
de la construcció des d'un punt de vista estatic com en 
la seva capacitat per poder complir les funcions que se 
li atribueixen (habitació, emmagatzematge o altres). 
Aixo suposa la necessitat de controlar durant un perío
de prolongat la resistencia als agents atmosferics i, en 
el cas de les cases, les condicions d'habitabilitat (pro
pietats terrniques, hurnitat, capacitat de sortida de 
fums, etc.), la qual cosa implica, a la vegada, un marc 
temporal d'actuació de diversos anys. 

Finalment, el projecte contempla també la ne
cessitat d' aprofitar les estructures construi"des per tal 
de mi llorar la nostra comprensió sobre els processos 
de formació deIs jaciments arqueologics del període 
considerat. Aixo suposa, en un futur, l'incendi 
d' algunes d' aquestes estructures i, en altres casos, la 
supressió deIs treballs de manteniment. 

L'empla<;:ament escollit per a la realització del 
treball experimental és un terreny situat dins la urba
nització anomenada Bonavista, dins del terme muni
cipal de El Vendrell (Fig. 1, a). Ellloc és situat da
munt una plataforma rocosa d'uns 30 m d'al<;:ada, a 
uns 200 m de l'actuallínia de costa, i havia estat ocu-
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FIGU RA 1: a) Situació de l Laboratori d ' A rqueolog ia Experimental del Vendrell i dei s jaci lllents cS lllentats en el tex t (Barranc de GMoIs i 
A lorda Park) , b) Planta de la darrcra fa se constructi va de rassentalllen t de Barranc de Gat'o ls. 
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pat durant la protohistori a, segons mostra la troball a 
en s Iperfície de ceramiques iberiques i amfora itali
ca. La proximitat del mar su posa, logicament, un 
grau d'humitat elevat i temperatures suaus. Els vents 
preclominants són de component est. Aquesta ubica
ció suposa unes condicions ambientals concretes, 
que no necessariament es corresponen amb les deis 
jaciments utilitzats per a I'experimentació. Aq uest 
és, pero, un inconve nient inevitable en una instal·la
ció de la naturalesa de la que es proposa. En tot cas, 
cal dir que I'elecció d'aquest indret és deguda a un 
cer! nombre d'avantatges que permetien reduir con
siderablement els costos. Primerament , la col· labora
ció del Forum Calafell , ag rupac ió d ' empreses 
d'aq uesta localitat que posava a di sposició del pro
jeCl.e I' ús deis terrenys on es realitza la reconstrucció, 
el wbmini strament d'aigua, una pal1 dei s materials 
de construcció i l' allotjament deis estudiants de la 
Uni versitat de Barcelona que participen en els tre
balls . A tot aixo cal afegir la relativa proximitat a 
Ba celona, les bones comunicacions amb aq uesta 
ciutat i la immediatesa del pobl at d' Alorda Park, la 
qual cosa permet una gestió conjunta que també fa 
po:;sible una optimització deis recursos disponibles. 

2. LA PRIMERA FASE: 
CONSTRUCCIÓ DE CASES 
SEGUINT TECNIQUES 
CONSTRUCTIVES 
PROTOHISTÓRIQUES 

2.1. Elecció de la documentació. 
Fases de la intervenció 

El primer objectiu seleccionat ha estat la veri fi 
c3ció experimental de les hipotes is reconstructi ves 
que s' havien proposat per al jaciment protohi tori c 
del Barranc de GaFols (Ginestar, Ribera d' Ebre), ex
cavat per aquest mateix equip de recerca (Fig. 1). 
Descobert en la seva totalitat entre 1990 i 1998, 
aquestjac iment ha lIiurat un gran nombre de restes de 
material de construcció i elements 11l0bles, la qual 
cosa ha fet poss ible alguna pro posta preliminar que 
inc lo"t"a la ubicac ió aprox imada a I' interior de les ca
S(;S de la major part deis objectes recuperats. 

En el moment de redactar aquest escrit3 s' ha 
dutja a terme la reconstrucció de dues cases seguint 

3 Aq ues( art icle fou eIHrega( a la comi ssió de la revista 
Frrel/o (! a I' abril de 1999. Ates que, durant I' estiu , es va dur a 
terme una nova fase del projec te. i que fin s al mes d 'oc tu bre no 
s' ha confirmat I'acce ptac ió definiti va de I' artic le per ser publi 
ca t, cns hem permes d'afegir els resultats de la ca ll1panya 
e ' es tiu , encara que de form a mo l! re,u 111 icla. 
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elmodel de Barranc de GaFols, incloent el condicio
nament interi or (envans, banquetes, lI ars de foc, 
forn s, revest iments de paret, etc.). Aquest treball 
s' ha realitzat en quatre etapes successives, La pri
mera, desenvolupada durant I ' estiu de 1998, com
porta la construcció deis murs i les cobertes de les 
cases. En aq uest primer moment va semblar impor
tant ex perimentar la res istencia de les cobertes als 
agents atlllosfhi cs, molt parti cul arment a les pluges 
de tardor, per la qu al cosa no es va completar el con
dicionament intern de les cases. Una segona etapa es 
va dur a terme el mes de febrer de 1999 i va consistir 
essencial ment en l' anali si de is desperfectes i la seva 
reparac ió. En el mes de mal'!; de 1999, es va ini ciarel 
condicionament deis interi ors. Finalment , durant 
I'estiu de 1999, s' ha completat el I'acabat deis 
interiors i s' ha aixecat un segon pi s per a una de les 
cases bastides el 1988. 

2.2. Descripció de la documentació 
arqueologica 

Les hipotesis que hem intentat verificar en 
aq uest projecte han estat elaborades a partir de les 
dades proporcionades per I' excavació del jaciment 
del Barranc de GaFol s. El jac illlent esta situat a poc 
menys d' un quilometre al sud-oest del poble de Gi
nestar (Ribera d ' Ebre), a l' ex trem d' una pl ataforma 
d' uns 40 m d' altitud relati va, a la dreta del torrent 
que I i ha donat el nom, just en el punt en que aq uest 
desemboca en la plana al·lu vial del riu Ebre (Belarte 
e l alii , 1992, 1994; Belarte, Sanm art í, Santacana, 
1994). 

Els treballs d'excavac ió, desenvolupats entre 
1990 i 1998, han permes de documentar-hi di verses 
fases d'ocupació. La més tardana es compon d' un 
conjunt de cases agrupades en bateria , separades per 
carrers estrets de tratrat rectilini , i completat per una 
cisterna (Fig. 1, b). Dins aquesta fase, els materials 
ceramics són majoritariament fets a ma, amb predo
mini de grans envasos de magatzem. Entre els mate
ri als a torn , al costat d'algunes ceramiques fenÍcies 
de la zona de I'estret de Gibraltar, des taca un grup de 
ceramiques de tipologia fenÍcia pero elaborades amb 
pastes clarament di ferents de les fenÍcies, Quant a la 
resta de materials Illobles, l' assentament ha 11 i urat , de 
moment, una gran quantitat d' elements i objectes que 
informen sobre les acti vitats desenvolupades pels 
seus habitants (molins, pOlldera , objec tes de fang, 
restes de lI avors i de fauna , etc.). Aq uesta fase es data 
dins el sega n quart del segle VI ae. 

Les fases més anti gues es arac terit zen per un 
sistema d ' h ~lbitat basat en cases disposades formant 



agrupacio ns pero sense compartir parets mitgeres . 
Els mate ri a ls ce ramics consisteixen en la seva ma
joria en peces a ma, amb algunes importac ions fení
cies de la zona de I'estret de Gibralta r. Aq uestes fa
ses han estat datades entre e ls segles VIIl i VII ac' 

Concre tament, per a I'experime ntació presen
tada en aq uest ar·tiele, s ' han pres com a mode l les 
hab itac ions 1 i 2 de la darrera fase construct iva del 
j ac iment , situades en e l sector A o ori ental (Fig. 2). 
Al fina l d ' aq ues ta fase, I' assentament fou abando
nat rap idament com a conseqi.ienc ia d ' un incendi 
que va propic iar una bo na conservac ió de les restes , 
tant pe l que fa a ls e lements constructius com als ma
te ri a ls mo bl es. Amb posteri oritat a l' abandó del j a
ciment, a lgun deis murs van ser desmuntats; no 
ob tant a ixo, les trinxeres d ' espoliac ió només afec
ten (i de manera parc ial) e l tra~at deis murs, i en cap 
cas han alte rat la sedimentació interna de les habita
c io ns. 

E/s murs 

Les parets d ' aquestes dues habitac ions, com 
les de tot e l sector A, estan constru'tdes amb basa
me nts de pedra de poca a l~ad a sobre e ls quals es di s
posa ven e ls a l ~a ts de toves, les restes de is quals han 
estat ben documentades en els estrats d ' enderroc. 
Prev iament a la di spos ic ió de les parets, l' urea de 
construcc ió hav ia estat retallada en una superfície 
a mb la forma de la planta de l conjunt constructiu. 

Els socols esta ven formats per dues o tres fi la
des de pedres de mida mitj ana lI eugerament retoca
des , disposades de manera irregular, e mprant di ver-
os ti pus d ' apa re ll s, amb predo mini de la tecnica del 

paredat o ma~oneri a , i unides amb argamassa de ter
ra (Fig . 2) . En línies general s, per construir e ls 
socols que de limi ten e l conjunt constructiu s' havien 
e mprat blocs de pedra de mida més gran q ue per a 
les pare ts mitgeres i, en tots e ls casos, s ' utilitza pe
dra petita com a element de rebliment i de fal ca. 
L' a l~ada conservada d ' aq uests socols varia entre 30 
i 40 c m, altitud que deu ser aprox imadament equi 
va lent a I' orig inari a, ate a I' escassetat de pedra do
c ume ntada e n e ls ni ve ll s d 'ende rroc . Qu ant a 
I' amplada, osc il·l a entre e ls 50 i 56/58 cm en els 
murs que de limiten el conjunt constructiu i entre 30 
i 40 c m en les parets mitgeres entre les d i ferents ha
bitac ions. 

Els socols dev ien anar coberts d ' un Ilit de fang 
que serv ia per regularitza r-ne la par! superior al ma
t ix temps que servia de lli gam entre aquests basa
me nts i e ls a l ~a t s de toves, que constitu 'l'en I'ele
vac ió de les pare ts . 
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FIG RA 2: Vi sta genera l. des de ¡- est, de les habitacions I i 2 de 
Barranc de G Mols. a ni ve ll de pav illlcnt. 

FIGURA 3: T ova procedent del jacilllent de Barranc de Gafo ls, 
on s' apreci a, e n una de les cares, una serie de soles dins els qua ls 

ha pe nelrat e llllo rter de fan go 

FIG URA 4 : Vista, des de l sud. de I' enderroc de toves ele 
I'habitació 2 de Barranc ele Güfols. 

FIG RA 5: Vista . des de l nord . de I'enderroc de \O ves ele 
¡- habi tac ió I de Barranc ele Gitfo ls. 
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FIGURA 6: Elemen ts de rang procedent s de l jae imcnt del Barrane de Gilro ls: a i e : rragments de fang amb marques de tro nes o big ues ; b: 
fragment amb un a cara plana; d i e. rragmcnt s amb empremtes d' encanyissat; fa i: tovcs amb res tes ele dceorae ió pintada. procedent s ele 

I"habitae ió 2 (dibui xos: R. A lvarez). 
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Quant a les toves, estan ben conservades en els 
ni vell s d ' e nde rroc d 'aques tes habitac ions (com 
també en e l conjunt de l sector oriental). L ' incendi 
que causa la destrucció del j aciment va provoca r la 
cocció parcia l o total de les toves, fet que en va per
me tre una molt bo na conservac ió (fi g. 4 i 5). 
Aquests e lements són de forma para l·lelepipedica i 
dimen. ions mo lt vari ables, indicant que hav ien es
tat elaborades emprant motil es de d iferents mides. 

L 'a lc;:a t de toves es confo rmava e mprant una 
argamassa de fa ng que feia de Ili gam entre les peces. 
La major part de les toves ben conservades presen
laven, en una de les cares , tres o quatre soles, fets se
guram ent amb e ls dits i quan la tova encara era mo
lla, més o menys paral·le ls entre ell s i en sentit lon
gitudinal respecte de la tova (Fig. 3) . Aquestes em
premtes feienuns 15 mm de gruix , entre 3 i 5 mm de 
profunditat i estaven separades entre si uns 15 mm, 
i podien haver estat practi cades per tal de fac i litar la 
penetració de I'argamassa. 

Quant a la di sposició de les toves sobre els 
socols, l' observac ió de la posició en els estrats 
d'endelToc no sempre ens ajuda. A I'habitació 2, la po
sició de les toves tant en sentit paral·lel com perpendi
cular al trac;:atdels socols suggereix un aparell de lIarg i 
través (Fig. 4). En canvi , a I' habitació 1, les toves apa
reixjen en posició obliqua respecte al socol, com si ha
guessin lliscat després d ' haver topat amb algun ele
ment situat a I'interior de I'habitació (Fig. 5). 

Un cop constru"1t I'a lc;:at de toves, la totalitat de 
la paret es cobria amb revestiment de terra, que de ve
gades conservava restes de decorac ió pintada de to
na litats vermelloses (pintura e labo rada a partir 
d ox id de ferro), formant mot ius aparentment 
geometrics (Fig. 6, fa i). 

Les cobertes 

Posse"im info rmació sobre les cobertes a partir 
de diferents e lements recuperats en e ls nive ll s 
d ' enderroc . Un primer element són els ni vell s de 
cendres que apareixen en la major part de reci ntes, 
sota e ls enderrocs de toves i sobre els paviments . 
Aquestes capes de cendres a vegades tenien molt 
poca potencia (uns 5 cm) pero de vegades asso lien 
20 cm de grui x. Un volum tan important de cendres 
devia ser e l resultat de la combustió de materi a ve
geta l procedent de la coberta, així com d 'a ltres ele
ments de fusta continguts a les diferents hab ita
cions. O ' altra banda, als enderrocs de ga irebé totes 
les habitacions s' han recuperat di versos fragments 
de terra crua barrejada amb pall a, molt endurida 
com a conseqüenc ia de I' incendi a que ja hem al·lu-
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FIGURA 7: Fragmenl de fang amb empremles de vegela ls. 

dit (Fig. 7) . Un altre deis elements consisteix en 
fragments de fang barrej at amb una gran quantitat 
d'elements vegetals (palla o altres), i que presenten 
marques d 'encanyissat i de troncs (Fig. 6, a i c) . 
Aquests elements mostren c1arament com era el sis
tema de coberta : un sistema de bigues transversa ls 
formades per tronquets d ' uns 12 cm de diametre, 
col·locades a poca di stancia les unes de les altres (de 
2 a 4 cm), damunt de les quals es disposava un entra
mat de canyes o branques, que a la vegada es cobria 
amb una espessa capa de fang barrejat amb pinassa i 
altres elements vegetals. 

ELs paviments 

En els dos rec intes que hem tri at per a aquesta 
experimentac ió, els pav iments cons iste ixen en ca
pes d ' argil a molt depurada i compactada, d ' un grui x 
mitja entre 3 i 4 cm (Fig. 2 i 8). Aquests paviments 
regularitzaven e l nivell de sol al mateix temps que 
a"lll aven I' interior de les hab itac ions de la humitat i 
contribu'ien a mantenir I'escalfor. Aquests pavi
ments eren objecte de refeccions period iques, tal i 
com s ' ha documentat a I' habitac ió l . 

Els paviments eren col·locats a l' interior deis 
hab itacles un cop constru"ides les parets, al mateix 
temps que se n'aplicava el revestiment. Aixo és es
pec ialment ev ident a I' habitac ió 1, on e l pav iment 
remuntava sobre el socol deis murs, formant un únic 
e leme nt junt amb el revestiment. 

ELs agen{aments interns 

Les habitacions de l' assentament del Barranc 
de Gafols co nservaven alguns e le me nts d ' e
quipament que hav ie n servit per realitzar diferents 
acti vitats domestiques . Els ele ments més significa
tius són les lI ars de foc , presents en totes les hab ita
cions del conjunt ori ental del jaciment, així com un 



FIGURA 8: Vista. des de I'es!. de I' habilac ió I del jaciment dc 
B'IITanc de GMols. En primcr pla. I'clcmcnt dc comparli mcntació 

longitudinal. 

fom , en I' angle sud-est de I' habitació l. A més 
d'aques ts elements, s' hi han documentat banquetes 
i, possiblement , prestatges. 

Les lIars de foc documentades al sector ori en
tal d'aquestjaciment tenen sempre pl anta rectangu
lar (amb longituds entre els 120 i 140 cm, i amplada 
mitjana de 80 cm) i estan situades aprox imadament 
al centre de les habitac ions. Des d ' un punt de vista 
ti pologic, corresponen a grups di ferents , essent les 
d,~ les habitac ions I i 2 les que presenten una tecnica 
de construcció més acurada. Aquestes dues lI ars es
tan retallades en els paviments respectius i, a més, 
tenen sengles vores elaborades amb argila que deli
miten la zona de combustió. 

La ll ar de I'habitac ió 1 hav ia estat habilitada 
excavant el sol de base i el propi pav iment amb el 
.ual es relaciona funcionalment. L'espai obtingut 
rn itj anr;a nt aquesl retall fou revestil amb un marc 
c\ 'a rgila de coloració clara dins el qual es va col·lo
car la ll ar. La superfície de combustió d ' aquesta es
tructura eSlava constitu',da per una capa grui xuda 
(4-6 cm) d ' argila molt fin a, de color vermell vi u, 
1I10lt endurida i esq uerdada per I'acció continuada 
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FIGURA 9: Vista de la prcparació de la llar de roc dc I'habi t:]ció I 
ele Barranc de GMols. 

FIGURA 10: Vista de la capa de preparació del l'orn elc I'hab itació I 
de BalTanc de Girro ls. 

d' una escalfor intensa. Sota aquesta superfície hi 
havia dues capes superposades de preparació re
frac l~lI'ia formada per codols petits i per fragments 
ceramics (Fig. 9). Quant a la llar de l' habitac ió 2, es
tava igualment delimitada per un marc d 'argila. En 
aquest cas, pero, no hi hav ia la capa de preparac ió. 

A I' angle sud-oes t de I'hab itac ió I hi hav ia 
una altra estructura de combustió de pl anta ovalada, 
que interpretem com un forn (Fig. 10). Aquest ele
ment eslava delimitat i conlingut per unes parets de 
terra argi losa molt depurada, d' un grui x entre 3 i 6 
cm, que delimitaven un espai de 11 0 x 95 cm, amb 
una alr;ada max ima de 45-50 cm, al mateix ni ve ll 
que la solera del forn , malgrat que en el costat est no
més conservava alguns cenlímetres. Adossant-se él 

les parets descrites, es van identi ficar, de dalt a baix, 
les següents capes: la superfície de combusti ó, un 
ni ve ll de preparació compost per petits codols i pe
dretes de pocs centímetres de dimensió m3xima 
(que només s' havia conserval a la meitat occidental) 
i, per fi , una capa de terra molt compac ta, de color 
marró roge nc i amb un alt contingul d' argiles. Tota 
l' estructura recolzava sobre un basament formal per 
di verses capes de pedres de dimensions mitj anes 



FIGURA 11 : Visla, des de l' oesl, de les hab iwcions I i 2, del 
jacimcnl del Barranc de Gilfols, on es pOI di slinguir I' enva 

Iransversal de I' habitació 2. 

(entre 10 i 20 cm de longitud), i presentava una re
fecció antiga que afecta tota la meitat ori ental. 

Elements de compartimentació 

Els dos recintes que han estat objecte de la 
nostra reconstrucció experimental han lIiurat indi 
c is de I' ex istenci a d 'envans de pedra o de tova. En el 
cas de l recinte L (Fig. 8), es tracta d ' un en va situat a 
la part nord-oriental , o rientat paral·le lament a I'eix 
longitudinal d 'aques t i format per una sola fil ada de 
toves revestides amb una capa de terra i dipositades 
sobre el pav iment de I' habitació. Com que I'espai 
resultant entre aquest enva i la paret nord del rec inte 
és molt redu"lt , cal pensar que es tracta, més que d ' un 
en va, d ' algun moble, tal vegada una mena d 'armari 
o lIit, cobert amb una capa de materi a vegetal que, 
per un extrem, devia recolzar sobre l' estructura de 
lO ve i, per l' altre, devia anar encaixat en el mur. En 
e l cas del rec inte 2, és clara I'existencia d ' un en va 
transversa l fet de pedres i toves. Aquesta estructura 
separava dos ambits clarament diferenc iats per la 
seva estratificació interna i també per les funcions 
que hi són presumibles (Fig. 11 ). 

2.3. Hipotesis de treball 

Amb aquesta documentac ió, les hipotes is re
constructi ves que es poden formul ar són les se
güents : 

l . Pe l que fa a l' a l ~ada total de les cases i la 
possibilitat que aquestes tingues in un pi s superi or. 
La documentac ió més important des d ' aquest punt 
de vista rau en l' estrati grafi a interior de les cases i en 
la naturalesa deis materi als mobles recuperats en e ls 
ni vell s d ' enderroc. Cal observar en aquest sentir que 
a penes s' han trobat objectes i/l si/u damunt de is pa
viments. La major pan de is materi als mobles apa-
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re ixien sobre el ni vell de cendres que cobri a els pa
viments o barrej ats amb e ls ni vell s d ' enderroc de les 
paret . Aixo equi va l a dir que la immensa majori a de 
peces trobades al ' interior de les cases devien estar 
penj ades a les parets, o bé utilitzant I'embigat deis 
sostres, o estaven col·locades damunt banquetes de 
materi a ls peribles, prestatges, alte ll s o , fins i tot, un 
pi s superior. L 'ex istencia de banqueta pot ser esta
bl erta amb for~a seguretat en e l cas de I ' habitació 1, 
pero la seva func ió podria perfectament ser la de tre
ball i manipul ac ió (vegeu i/lfra, punt 3). La poss ibi
litat que moltes peces esti guessin penjades és també 
de l tot pl ausible, sobretot en el cas deJs petits vasos 
amb forat de su pensió al peu, d ' altres vasos amb 
nanses i deis pondera. Ara bé, cap d 'aquestes solu
c ions no permet explicar la presencia d ' un gran 
nombre de vasos d ' emmagatzematge en els ni vell s 
d ' enderroc de les parets. Aquests, necessari ament, 
havien d ' estar en un pi s superior, o bé sobre la teula
da. En e l primer cas, ca ldri a pensar en un pi s total
ment a"t" lI at de la planta baixa i dotat d ' una entrada 
independent, per tal d 'evitar el ri sc d ' intox icació 
que suposa I'emmagatzematge de cereals. Caldri a 
que estigués ben ventilat -dotat, per tant, de dife
rents obertures- i ti ndria l' avantatge d ' estar protegit 
per un solida coberta. De fet, I'ex istenc ia d ' un pi s 
superio r es pot su posar també per raons d 'economia 
d ' esfor~ en e l procés constructiu i en el manteni 
ment de les cases. En e fecte, construir un recinte ad
j acent amb func ió de magatzem, amb el treball que 
suposa e l rebaix de l so l, així eom I'extrace ió i prepa
rac ió de les pedres per als socols deIs edificis, tot 
aixo amb l' instrumental di sponible a princ ipi s de l 
segle VI aC, podria suposar un es for~ superior al 
que representava simplement elevar un pis superior, 
que fins i tot podia ser de parets més primes i par
eialment inex istents. Aquesta economia es podria 
donar també pel que fa al manteniment, si es té en 
compte que les eobertes de fang sónnecessari ament 
debil s i neeess iten múltiples refeccions, de manera 
que la di sminució de la superfície de teul ada suposa 
també un avantatge evident. 

Ara bé, també és poss ible que els envasos de 
magatzem anessin sobre teulada, hermeticament 
taneats i tal vegada protegits per un cobert, j a que 
I' emmagatzematge exterior, tot i que poe freqüent, 
és ben documentat etnograficament4

. Igualment , els 
suposats elements de eompartimentaeió fets amb 
argila erua tant es poden coneebre en un pi s superior 
eom en una terrassa deseoberta, si bé en aquest cas 
s' haurien d ' entendre possiblement eom a as seca-

~ Per exelllp le en d ife rents zones de la Grecia actua l i de is 
Balcans occ identa ls (T riantafy llido u-Balad ie. 1979. 154), a la 
Tu nísia me ri d ional (LOlli s , 1979) i a l' índ ia (Shinde, 199 1). 



do rso Les ev idencies arqueo log iques permeten 
doncs formul ar dues hipotesis ben diferenciades 
an b relació a aquest punt. Les dues solucions possi
bies han esta! reprodu·'des : la primera (casa amb 
planta baixa i un pi s), per a h- I, i la segona (planta 
baixa utilització de la coberta per a I'emm a
gatzematge) per a h-2. 

2. Amb relac ió a la ubicació de les portes, 
hem de dir que no hi ha evidencies arqueologiques 
positi ves que permetin situar-les. En tot cas, sembl a 
logic pensar que s'obrien en el cos tat oriental, la 
qual cosa hauria permes aprofitar al max im la in so
lac ió i, a la vegada, ev itar el cen; , que és el vent més 
fred i inlens a la Foia de Móra. Aquesta idea vindri a 
recolzada també pel fet que en el rec inte 2 1a part oc
cidental és ocupada per una recambra, mentre que 
se mbl a més logic que la porti doni a la pec;a princi
pa I de la casa. 

3. Quant a la possible pre encia de banqueles, 
le , ev idencies més ci ares són les de I' habitac ió l . Es 
tracta, d ' una banda, d' una gran tova col·locada per
feclament pl ana i directament damunt del pav iment 
al' angle occidental del recinte. Al costat mateix hi 
hav ia un gran vas ceramic esc lafat, que possible
ment hav ia anat originari ament al damunt. D' altra 
banda, cal esmentar I' estructura, ja descrita, que és 
exactament paral·lela al mur nord de I'habitació i és 
a una di stancia de només 60 cm d' aquest. Aixo ex
clou que pugui trac tar-se d' un enva, per la qual cosa 
hem suposat que dev ia tractar-se del basament que, 
juntament amb la propia paret, devia sostenir un en
fustat recobert amb branques i fang per tal d' obtenir 
u a superfíc ie regul ar. Podrien correspondre a ele
ments d'aquesl tipus alguns fragments de fang amb 
empremtes d'encanyissat i de poc gruix (Fig. 6, d), 
la qual cosa fa pensar que no devien correspondre a 
la coberla. Aquesta estructura, teninl en compte que 
en aquest recinte hi ha I' únic forn trobat a I'as
sentament, hauri a pogut servir per a la manipulac ió 
d' aliments i lIur preparac ió per a la cocció, pero no 
es poden excloure altres funcions5

. 

4. Amb relac ió als envans, l' evidencia més 
clara es troba a l' habitac ió 2, amb un muret transver
sal que separa clarament dos ambits, deixant un pas 
a la part septentrional. No hi ha indicis clars sobre 
quina podia haver estat I' alc;ada ori ginal d'aquesta 
es tructura, que era feta amb toves o terra damunt un 
basament de pedra. 

5 Com ara sosteni r instrulllents diversos o. fi ns i tolo eom 
a Il il. ates a la s im ili tud que té alllb estructures destinades al repas 
actuallllent encara en LIS en publ ats bcrbers. 
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5. No hi ha, és ciar, cap evidencia sobre I'ex is
tencia de finestres, pero aquesta pot ser suposada si 
es tenen en compte les necessitats d' il ·luminació i 
de ventil ac ió d' uns recintes on durant bona part de 
I'any hi devia haver brases consumint-se. L' única 
ubicació possible, en el cas del recinte 2, és el mur 
sud-oest. En el cas del recinte I podri a ser també el 
mur nord-oest i, de fet, hi ha alguns indicis en aquest 
sentit en l' enderroc de toves. En efecte, algunes de 
les peces de grans dimensions que es pot suposar 
que procedien d'aquesta paret tenen angles arrodo
nits que bé podrien correspondre a finestres . Com a 
hipotesi alternati va es podri a suposar, ates el grui x 
d'aquesta paret (de 55 a 60 cm), que es trac tava de 
fornícules que haurien servit per col·locar-hi objec
te di versos. 

6. Amb relac ió a la coberta , les restes recupe
rades són escasses, pero su fi cients per poder perme
tre una hipotes i reconstructi va ben fonamentada. Es 
tracta de fragments de fang barrejat amb una gran 
quantitat de materia vegetal i que presenten em
premtes de bi gues de fu sta de petit di ametre (uns 
12- 15 cm) molt juntes (deixant una separació entre 
2 i 4 cm). A més, també s' han descobert alguns frag
ments de fang amb superfíc ies planes (Fig. 6, b), que 
és possible interpretar com les restes d' una segona 
capa de fang dipositada per damunt de I'anteri or 
amb I' objecte garantir la impermeabilitat del con
junt, tal com s' ha pogut comprovar a Alorda Park i 
en altres jac iments (Daune-Le Brun, Le Brun, 
1996). També s' ha partit de la idea que, en absencia 
de teules, la coberta hav ia de ser pl ana o només molt 
lIeugerament inclinada. Efecti vament , les ex perien
cia fetes a Alorda Park amb cobertes inclinades han 
resultat del tot negati ves, tant pel que fa a la imper
meabilitat com a la durac ió temporal. 

7. El forn . [nterpretem com a tal l' es tructura 
de combustió identi ficada a I'angle sud-oest de 
I' habi tac ió I (Fig. 10), ja que és netament diferent 
de la resta d'estructures de combustió identificades 
a les cases d' aquesta zona del jac iment, i interpreta
des com a lI ars. En efecte, les lIars del jac iment pre
senten característiqucs forc;a uniformes: pl anta rec
tangular, base excavada al sol, solera al mateix ni 
ve ll que el paviment, posició central dins I'habi 
tac ió. L'element interpretat com a forn és de pl anta 
ova lada, esta situat en angle i sobrealc;at en una altu 
ra de 50 cm respecte al pav iment. Considerem que 
aquest element havia de tenir, doncs, una funció di 
ferent del de la resta d'estructures de combu stió. La 
presencia d' un basament que sobrealc;ava la solera 
en 50 cm, així com d' unes parets de fang que envo l
taven tota l' estructura, fa pensar en la necess itat ele 
sostenir una vo lta. D' altTa banda, la forma circ ul ar 
de I' es tructura sembla recolzar la idea de l seu cobri -



ment mltp nt;ant una cúpula. L'absencia d 'ele
ments, a I' interior de I' habitació, que permetin atri
buir a aquest forn una funció artesanal, ens porten a 
considerar-lo un fOrll domesti c, destinat a la cocció 
de l pa. Pe l que fa a poss ibles paral·l els d 'estructures 
d'aquest ti pus en assentaments de cronologia simi 
lar, tenim e l fOrll de la Ferradura (U lldecona), es
tructura igualment de planta circular i s ituada a 
l' angle d ' un a hab itac ió, per al qual , en elmoment de 
I' excavació, es conservava encara in situ I' ar
rencada de la vo lta de fang (Maluquer de Motes 
1983). 

3. LA RECONSTRUCCIÓ 

3.1. Prepació del terreny 

Els terrenys on s' ubica ellaboratori presenten 
una base rocosa calcaria (igual que en e l cas de l Bar
ranc de Gáfols) i una feble cobertura de terra rossa, 
presentant en la seva superfície una cobertura ve
geta l bas icament d ' herba seca d'Aphyllanthion (fe
na l), que va ser ampliament utilitzada en els poste
riors processos de treball. 

Previament a la construcció de les dues cases, 
es va rebaixar e l ten'eny en una profunditat entre 12 i 
40 cm i en una superfície de 6,45 m per 8,67 m, amb 
ajuda d ' una maquina excavadora, rebaix que va 
afectar principalment l' estrat de terra rossa i part de 
l' estrat de graves, obtenint una superfície interna 
fort;a ani vellada que posteriorment es va condicio
nar manualment. Les dimensions de la superfície 
obtinguda coinc ide ixen amb les de les dues cases 
originals de l Barranc de Gáfols , on e l terreny havia 
estat també rebaixat previament a la construcció 
deis murs, seguint una tecnica que, de fet, és fre
qüent a les construccions del bronze final i primera 
edat del ferro de la zona de l' Ebre. 

El rebaix del terreny previament a la construc
ció té una doble finalitat: per una part, permet de re
gularitzar el terreny (que presentava una Il eugera 
inc linació en sentit est-oest en el cas del laboratori 
experimental), al mate ix temps que suposava una 
mi llora de les condicions termiques de les cases, ja 
que permet un escalfa ment més rapid i una millor 
conservac ió de I' esca lfor. 

3.2. Els socols de pedra 

La construcció deis socols de pedra, imitant 
e ls que es documenten al jaciment de Barranc de 
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FIGURA 12: Vista. des de I' est, de is soco ls de pedra realit zats al 
Laboratori d ' Arq ueolog ia Experimental de l Vendrell . 

GaFols , es va fer superposant dues o tres fi lades de 
pedres unides amb fang o Previament es van selec
cionar pedres ca lcaries (8 m3) de diferents dimen
sions: mitjanes (35-40 cm), petites (entorn els 20 
cm) i diferents rebles per falcar. La regularitat de la 
construcció es va assegurar mitjant;ant la utilitzac ió 
de dos fils para l·lels fixats als extrems de la paret, 
per tal d ' entreguardar les pedres. Així es van obtenir 
uns trams de paret molt rectes, igual que a les cases 
original s, en la construcció de les quals tal vegada 
s 'empra un sistema d 'aquest ti pus. La unió entre les 
pedres es va assegurar amb la utilització d ' un mor
ter de fang fet a base d ' una barreja d' aigua amb terra 
rossa previament garbellada, molt similar al que 
s' hav ia observat als socols de paret de les cases ori
g inals. 

El resultat d ' aquest procés (Fig. 12) van ser 
uns basaments de pedres amb bases planes i dife
rents amplades i alt;ades. En efecte, d ' una banda e ls 
socols de pedra de dimensió mitj ana, que delimita
ven les parets nord i est presenten una amplada de 55 
cm i el socol de la paret oest una amplada de 50 cm; 
d ' una altra banda, els socols de pedra de petita di 
mensió, és a dir les parets mitgeres , presenten una 
ampl ada de 33 cm. A causa de l desnive ll del terreny 
i de la necess itat d ' anive ll ar la cúspide per tal de fa
c ilitar e l posterior alt;at amb toves, aquests socols 
presenten diferents alt;ades totals. Les diferenc ies 
max imes des d ' aquest punt de vista queden repre
sentades pel socol que delimita els reci ntes per 
l' oest ( 10 cm d ' alt;ada total), i pe ls que delimiten la 
part est (45 cm d ' alt;ada); pel que fa a les parets lon
gitudinals, l' alt;ada és ev identment variable, decrei
xent progressivament d'est a oest. 

Cal dir també que la disposici ó de les pedres 
en aq uests basaments no es fa segons un procedi
ment uniforme, sinó que, tal com ha estat detallat en 
I'apartat 2.2 ., en els edific is origi nals e constata la 
presencia de di ferents tecniques de construcció, que 



han estat reprodu'ides en ellaboratori , i que detallem 
a continuac ió: 

- Paret mitgera entre recintes 1 i 2: Socol de 
33 cm d'ample i una alc;:ada de 23 cm a 
I' oest i 45 cm a I' est. Fet a base de dues fil a
des de pedres paral·leles de mitjana i petita 
dimensió, sense un ordre determinat, lIiga
des amb abundant morter de fango 

- Paret sud : socol de 33 cm d' ampl ada i una 
alc;:ada de 23 cm al costat oest i 45 cm a 
I'est. Als ex trems és fet a base d' una dobl e 
filada de 1I0ses verti ca ls amb farciment in
tern mitj anc;:ant pedra petita i fang, trencant 
les juntes amb pedres de petita dimensió i 
amb di spos ició plana. Cal destacar que a la 
part central del parament nord d ' aquest 
socol s' utilitza I' aparell irregul ar esmentat 
en el punt anteri or. 

- Paret nord : Socol de 55 cm d'amplada i una 
alc;:ada de 10 cm a la part oest i de 45 cm a 
I'est. Fet a base d ' un Ilit de pedres disposa
des en dues fi lades paral·leles, general
ment pl anes, grans, seguint el límit de la 
superfície superior del retall de fonamen
tac ió. 

- Parets est i oest: Socols de 50 cm d'am
piada , amb una al c;:acla de 45 cm alllarg de 
la paret est, de 10 cm a la part nord de la pa
ret oest i 45 a la part sud. Fets a base de dues 
fil ades de pedres paral·leles, adossant-se al 
retall de fonamentac ió. 

3.3. AI~ats de tova 

En aques t apartat ca l parl ar, necessari ament , 
de dos processos d ' ac tuac ió per separat, marcats 
per la propi a naturalesa del treball amb toves: la fa
bricac ió de la tova (pri mera materia) i l' alc;:a t 
propi ament dit de la paret amb toves . Ambclós pro
cessos, realitzats separadament , es tan separats per 
u espai de temps necessari perque el fang emmot
lI at s'e ixugui i pugui esdevenir una tova per a la 
construcció. En aques t sentit , cal ressaltar que e l 
temps emprat en la rea lit zac ió de cad asc un 
d 'aques ts dos processos pot esdevenir un deis fac
tors que alterin el resultat de I' ex periment. El 
temps que duri l' assecatge de les toves com també 
I'época d'e ixugat pot influir clirec tament en les ca
rac terístiques de la tova (densitat, vo lum, grau de 
res istencia, procés d 'esquerdament. .. ). Per aquest 
motiu , fou necessari un reg istre sistemati c de les 
co ndi cions c limatolog iques deis dies en que va clu -
1'".1' la fei na (tempera tures, osc i 1·l ac ions termiques, 
pluvios itat, humitat. .. ). 
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3.3. 1. Fabricació i tipus 

Durant la primera quinzena del mes de juliol 
de 1998 es realitzaren un total de 3040 exempl ars de 
toves. Per a aquesta tasca, s' utilitzaren els següents 
tres elements com a primeres materies: 75 m3 de ter
ra rossa, fenal sec com a desgreixador vegetal i 
algua. 

Pel que fa als tipu de toves fabricades, es van 
seguir els models proporcionats per les lO ves recu
perades al Barranc de GMols. Aquests són notable
ment variats, de manera que fou necessari realitza r 
di versos motiles: dos motiles per realitza r peces 
quadrangulars forc;:a grans, amb una Ilargada de 55 
cm, amplada de 40 cm, i alc;:ada de 12 cm (se' n van 
realitza r un total de 180 exemplars); tres motiles de 
dimensions més petites, amb una longitucl de 30 cm 
de lIarg, amplada de 20 cm i 12 cm d'alc;:ada (se' n 
van realitzar un total de 1.200 exemplars); un tercer 
grup el formen un total de 3 motiles per realitzar to
ves més allargades i estretes, amb dimensions de 40 
cm de Il arg i 10 cm tant d' amplada com d'alc;:ada 
(se ' n van realitzar un total de 360 exemplars); i fi 
nalment un grup de tres motiles de 30 per 15 i per 12 
cm (se' n van realitzar un total de 1.300 exemplars). 
En total, es van emprar 26 m3 de toves per bastir la 
planta baixa. 

Quant a la tecnica de fabri cac ió de la tova, va 
consistir en l' elaborac ió cI ' un seguit de peces de ¡er
ra crua sense compactar, mitj anc;:ant l' ajuda elels 
motiles aban s esmentats, eleixant-Ies eixugar abans 
eI ' emprar-les per a la construcció. 

La mecanica ele fabricac ió de les eli ferents to
ves va consistir en la realització el ' una barreja ele ter
ra i aigua (a l' interi or el ' una banyera) mitjanc;:ant una 
ai xael a. A aquest conjunt hi vam afegir una capa ele 
fenal en tota la superfície ele la banyera, la qual fa 
ele elesgreixador, per formar par! d' aquesta barreja. 
Aproximadament , la proporció resultant fo u d' un 
75 % de terra, un 10% d' aigua i un 15% de fenal. 

Un cop feta la barreja, cada obrador ele tove , 
amb el seu corresponent motile, aga fava la quantitat 
ele pasta necessari a per ompl ir tot l' espai elelmotlle, 
tot premsant-Ia amb les mans (Fig. 13). Un cop pi e 
el motile, a la cara vista ele la tova es realitzaven una 
serie de solcs, més o menys paral·lels, fets amb els 
elits, tal i com s' ha observat a les toves ele l Barranc 
ele GMols, element que interpretem com una mesura 
perque hi pugui penetrar millor I' argamassa entre 
tova i tova. Finalment , i ja per acabar el procés 
eI ' elaborac ió ele la tova, cal realit zar-ne el elesem
motll ament, que ha ele ser uniforme per tots el can
ton s ele la tova . Perque la tova lIi sq ui millor elurant 



FIGURA 13: Procés cl" claboració de les loves (Laboralori 
d' Arqllco logia Experimental del Vcndrell ). 

aquesta part fin al del procés , és aconse ll abl e mull ar 
bé les pare ts de l motil e prev iament a I'abocament de 
la pasta a l seu inte rior. 

Quant a l procés d ' e ixugada de les toves, ca l 
dir que, e n primer 1I 0c, es van fer proves amb dos as
secadors, un a I' ombra i I' a ltre a l so l (F ig. 14). 
Ambdós assecado rs van donar e l mateix resultat 
quant a I' esquerdament de les toves , observant-se 
que aquestes depe nie n bas icament de la quantitat de 
de g re ixado r vegetal utilitzat a la pa ta i de la tecni 
ca de I' obrador de la tova, és a dir, s i aquest hav ia 
premsat més o menys e l fang dins e l motil e. És per 
a ixo que, per a I' e lecc ió de I' espai on s'e laboraven 
les toves, es va considerar indi fe rent que aques t esti 
gués ex posat o protegit de l so l, i e l determin ant prin 
c ipal va se r I'ex te nsió prec isada pel propi procés 
d 'e ixugada, tenint en compte e l vo lum considerable 
de toves que s' hav ien de rea litzar. 

Per c rear aquest espai, do ncs , vam rea litzar 
un a pla taforma ex posada al sol, amb una superfíc ie 
pl ana, d 'aprox imadament uns 600 metres qu adrats. 
Aquesta pl atafo rma es va rea litzar amb I'ajut d ' un a 
maquina excavadora que va apl anar I' espai neces
sari i hi va abocar una capa de sorra de platj a en tota 
la seva ex tensió. La fin alitat d 'aquesta capa de sorra 
e ra la de fac ilitar e l procés d 'eixugada i girada de la 
tova. Aquest procés és ca racterísti c d ' a lg unes bobi 
le , que utilitzen OITes o bé cendres per ta l de crear 
una capa a'illant de l te rra; a ltrament, la superfíc ie ar
gilosa o te rrosa del te rre ny podri a provocar que s ' hi 
adherís e l fang mullat de la tova, amb la consegüent 
di stors ió de l resultat fin al de la pec,:a. Amb relació a 
aquest procés d ' assecada de les toves, ca l dir q ue va
ri a e n funció de I' epoca de I'any en que es rea litza. 
En e l nostre cas , e l procés es va realitzar a I'estiu , i 
es prec isava un di a i mi g de so l abans de poder g irar 
la tova i a ixí ajudar a I' e ixugada de totes les superfí
c ies. E n e lmateix mo ment de la girada de la tova, es 
g ratava la superfíc ie infe ri or per ta l d ' ex tre ure la 
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FIGURA 14: Assecador de loves (Laboralori d' Arqlleolog ia 
Experimcnlal dcl Vendrcll ). 

capa de son'es adherida, a ixí no di sto rsionar e l 
grui x de la pec,:a. 

Finalment, un cop acabat el procés de realització 
deis diferents tipus de toves, aquestes foren apilades 
en unes palete de fusta prop de la zona on s' hav ien de 
construir les cases del projecte experimenta l. 

Per a aquesta fase de producció de toves van cal
dre un total de 15 dies amb 8 hores de feina d ' una mit
jana de 6 persones no especialitzades en aquest ti pus 
de tasques (estudiants d ' ru'queologia de la Universitat 
de Barcelona). El nombre total d ' hores invertides en 
aquesta fase de la producció de toves és de 720. 

3.3. 2. CoL·Locació de Les laves 

En el procés de posada en obra de toves, es va 
continuar emprant la tecnica del fil per entreguardar 
les fil ades, de la mateixa manera que en els socols. 
Aquest procés fou rea litzat per dos operari s especia
litzats, co l·locats a banda i banda de la paret per rea
litzar I'a lc,:a t de manera uniforme. Tanmateix, ca l dir 
que aquesta tecnica fou emprada a totes les parets tret 
de l' al c,:at de la paret sud-ese Aquesta es va realitzar 
amb toves de diferents mides i major proporció de 
morter de fang, i fou alc,:ada per un operari " neOfit", 
prenent e l seu parament un as pecte forc,:a irregular. 

A causa de ladi versitatde fo rmes i dimensions 
que s' hav ien documentat a l j ac iment de Barranc de 
GaFo ls, com també per la presencia exclusiva de 
certs tipus en determinades habitacions, vam rea lit
zar so luc ions específiques i diferenciades segons e l 
mur: 

- Bastiment de la pare t nord : Consistí en la 
co l·locació de dues fil ades de grans bl ocs 
q uadrangulars, en verti cal , formant e ls dos 
paraments, Iligant les toves amb morter de 



FIGU RA 15: Vista dc I' aparc ll eonslrueliu cmpral per aixeear el 
mur nord dc I' habitaeió 1, eonstru'ida al Labora lori d' Arqucologia 

Experimental dc l Vcndrc l1. 

FIGU RA 16: Col, locac ió delmortcr sobre una fi lada de 10 ves 
(Laboralori d' Arqueolog ia Expcrimcnta l del Vcnd rel ll, 

fang i fa rcint I 'espai entre els dos para
ments amb toves de petites dimensions 
(Fi g. 15 i 16). Entre les fil ades de toves 
gran s, se n'anaven interca lant d ' altres de 
forma plana i ocupant tot el grui x del mur, 
equi va lent a I 'amplada ele la tova (uns 55 
cm), per tal de elonar més cohes ió al m ur. 
En tot el procés de posael a en obra el e les to
ves, s'ana va procurant ele co l ·locar se lllpre 
trencant el maxim ele juntures poss ibl e, 
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Per bastir aquesta paret, van ser necessari es un 

total de 180 toves de grans dimensions i unes 560 to

ves ele dimensions més petites. 

- Bastiment ele la paret oes t i norel -es t : 

I' elevac ió ele toves eI ' aq uestes parets es va 

realitzar mitj a n~a nt peces de 30 cm de \l arg 

per 20 cm d 'ample i 12 cm ele grui x, alter

nant-se el \l arg i el través en una proporció 

d' I a 2, resultant un parament fo r~a regular 

(típi c de la conslrucc ió amb tova). Es va op

tar per aquesta mesura ele toves per la rela

c ió que guarela amb el grui x elels socols 

el ' aq uestes dues parets, que és de 50 cm,just 

la suma ele l ' amplada i \l argael a ele dues to

ves juntes del ti pus ara esmentat. Es van em

prar un total ele 5 17 toves a la paret oest per 

tal d ' assoli r un a l ~a t el ' I ' 50 m, marcat per la 

pare!. norel ; i un total ele 168 toves a la parel 

nord-est. Cal dir que, a la paret oest, es van 

co l ·locar 4 obertures i 2 forn ícules, Com a 

conseqüencia, en el decurs elel procés ele 

construcc ió d ' aquesta paret, algunes ele les 
lO ves eren ta\l aeles per tal que els enca ixos 

el ' aq uestes obertures foss in més regu lars. 

- B asti ment de la paret mitgera entre les elues 
habitac ions i ele la paret sud: I'a lc;:at el e to

ves eI ' aq uestes parets es va rea litzar amb 

toves de 30 cm ele \l arg per 15 cm eI 'ample i 

12 cm de grui x, alternant-se, com en el cas 

anteri or, el\larg i el travésen una proporció 

d ' I a 2. Es va optar per aquesta mesura ele 

toves perque és el tipu s de tovot que més 

abunelantment s' ha documentat en aques ts 

sectors el e I' excavació, i també perque el 

grui x deis socols eI ' aquestes el ues pa rets 
- que és de 30-33 cm-equival a la suma ele 
I' ampl aela i la lI argaela ele elues toves elel ti 

pu s ara esmentat di sposades en paral·le\. 

Es van emprar un total ele 562 toves a la pa
ret sud per tal d 'assolir un alc;:at de tova 

d ' 1' 50 m, i un total de 529 toves a la parel 
norel -es!. En aquest sentit , ca l es mentar que 
el di ferent nombre ele loves emprades a les 

dues parets obeeix a la relac ió amb la paret 

oes t: mentre que la paret mitgera hi es ta 

adossada, la pa ret suel es prese nta so l ielüri a. 

- Bastiment el e la paret suel-est: es tracIa 
d ' una paret rea litzael a per un so l operari no 
espec ial itzat, feta sense anar a fi I i altern ant 

trams concaus i trams convexos i alc;: aela 
amb tot ti pus de toves, entre les quals es 
van emprar sobretot les el e mesures de 40 x 
10 x 10 cm, uli I i tzant també una gran quan

ti tat ele morter de fango Per construir aq ues
ta paret es va n necessi tar unes 280 toves. 



El temps necessari per a la construcc ió de is al
<;a ts de tove d ' aque tes dues habitac ions ha estat de 
6 di es. Per a aquesta tasca, comptavem amb l' aj ut de 
dos operari s experimentats en la construcc ió de pa
rets (ca l destaca r que tots dos treba ll aven sempre en 
la mate ixa pare t, un a cada banda, per ta l que 
I'a ixecame nt fos homogeni i més practic dins la 
logica constructiva d ' un a paret de doble parament), 
idos o perari s no e pecialitzats per a le tasques de 
submini strament de mate ri a l: un rea litzant i servint 
e l morter de fang i I' a ltre servinr le toves. El total 
d ' ho res in vertit e n construir les pare ts d ' aq uest pri 
mer pi s de les cases ha estat de 192. 

3.4. Les cobertes 

3.4. J. L' embigat i encanyissat 

Per rea litza r I'embigat, es van col·locar un to
tal de 80 bi gues de cas tanyer d ' entre 10 i 12 cm de 
di ametre, en sentit transversa l a les dues habitacio ns 
(40 bigues per rec inte). Es van anivellar per la part 
superior, mitj an<;anl un cordill entre la primera i úl 
tima biga de cada recinte, i respectant e l pendent del 
sostre, c reat per l' al<;at de les parets. A mesura que 
s'anaven col·l ocant les bigues, aquestes eren falca
des mitj an<;a nt pedres de pe tites dimensions. Alma
teix temps, s'anaven coronant les pare ts i la separa
c ió entre biga i biga amb to ves de 40 cm x 10 cm x 10 
cm. El resultat fou que tota la par! superi or de 
I'edifici va quedar ani ve llada amb la superfíc ie ex
terna de les bi gues , les quals estaven separades entre 
s i per uns 10-1 2 cm, di stancia necessaria per po
der-se entrecre uar les bigues de les dues habitac ions 
quan recolzaven a la part superior de la paret mit
gera. 

Per a aque ta tasca d ' embigar, fo u necessari a 
la parti c ipac ió de dues persones a la vegada , una a 
cada ex trem de la biga per tal de poder falcar-la i una 
tercera persona servint e l materi a l. El temps e mprat 
en aquest procés fou tant sois d ' un dia (8 hores). 

Finalme nt , es va procedir a la col·locac ió 
d ' un entramat de canyes tran sversa ls a I'embi gat, 
sen se lIigar, per ta l de co l·locar-hi a sobre una bar
reja de fang amb mo ll de fenal, que abasta va un 
gruix d ' uns 4 c m (Fig . 17). En aquest sentit, ca l es
me ntar que e l sos tre de I' habitac ió 2 es va realitzar 
amb la mate ixa te rra verme ll osa amb que es fabri -

aven e lmorter i les toves, me ntre que e l sostre de 
I' hab itac ió I es va fer amb un a le rra més argil osa 
de co lo r verdós que, a priori , es presenta molt més 
impermeabl e . 
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FIGURA 17: Procés d'claborac ió de les cobertes (Labora tori 
d' Arqueologia Experimental del Vendrell ) . 

3.4.2. Coberta de fang 

Per a la construcció de l sostre, es rea litzava e l 
fang prev iament, al qual s' afeg ia e l fenal tot fent una 
barrej a dins de cabassos, en el mate ix sostre (Fig. 
17). La quantitat de fe nal gastat en aquest procés era 
e l doble que en l' e laborac ió de la pasta per a la fabri
cac ió de toves. Cada operari elaborava la seva 
propi a barrej a i I' aplicava immediatament sobre e l 
lIit de canyes, tot premsant-Ia i mode lant-Ia amb for
<;a a ig ua a les mans per tal de no crear esquerdes i 
respectar el pendent del sostre . L' aparen<;a final del 
sostre és irregular, essent uns trams més ben acabats 
que altres, segons I' ex periencia de I'operari . 

Un cop acabada aquesta operac ió en tota la su
perfíc ie del sostre, es va dec idir de canalitzar míni 
mament l' aigua, preveient les conseqüencies de 
poss ibles pluges. Així, vam rea litzar unes comises 
de pedres recobertes de fang en els extrems nord , 
ud i oest del sostre, per ta l que l' aigua sempre des

guass i sobre les cantonades de la paret est. 

El te mps emprat en aquesta part del procés 
d 'elaboració de la coberta fou de 8 dies (64 hores). 
La rea lització d 'aquesta tasca es va fer amb un total 
de 6 persones, 4 col·locant e l sostre i dues preparant 
e l fang i servint el material. 

3.4.3. Resistencia ais agents 
atm.osferics i reparacions 

Durant tot e l procés de construcció de sostres i 
a l<;a ts de toves es van registrar les osc il ·lac ions 
c limatiques. El reg istre es va continuar durant e ls 
mesos posteriors, fin s a la campanya de reparac ions 
duta a te rme al mes de desembre. El reg istre 
d ' aquestes dades es va fer amb la fin alitat de con
trastar-les amb els efectes que e ls agents atmosfe
ri cs produ'¡'en en e ls materi a ls. Els e le ments atmos-



FIGU RA 18: Dcsperfcc tcs a la paret es t CO Ill a conseq li cncia de 
¡- acc ió cros iva de ¡- aigua de pluja (Laboratori (¡- Arqueologia 

Experilllcn tal del Vcndrell ). 

feri es que s' hav ien de tenir més ben representats 
eren les precipi tacions i temperalUres. Hem elaboraL 
un a taul a on s' ha anotat tan sois la mitjana de tempe
ratures mensual s, el toLa l de precip itacions men
sua s i la prec ipitació max ima en un sol dia: 

Prccipilació Preci pilació 
Mesos Temperalura lolal maxima 

Agost 25 ,1 9 67,7 33 
Setf lll bre 22,3 1 54.4 31 
Octubre 17,3 '+ 34,2 19.5 
NO\ elllbre 12,67 7,6 6.8 
Des Ill bre 10.2'+ 96 50 
Gener 10,3 45,6 27 

Amb relac ió a les conseqi.i encies deis agenLs 
atmos ferics sobre les construcc ions ex perimentals, 
es van fer les seg i.ients observacions en els mesos 
pos teriors a la fin alització de la primera etapa del 
projecte: 

- Erosió general de les parets (Fi g. 18): fruit 
de les pluges del mes d'agost, sobretot la 
del dia 2 d'agost, un cop bas tides les parets 
i quan encara no esta va insta l·lat el sostre, 
es produúen un seguit d 'esquerdes a les 
parets deis edi ficis. Aques tes arrencaven 
deis toll s que s' hav ien fet amb la plu ja en el 
coronament de les parets, on es recolzaven 
les bigues de fu sta encara no recobertes per 
la capa de fang del sostre. Aquesta obser
vació ja ens hav ia fet pensar en la conve
niencia de canalitza r I' aigua del sostre mit
jan<;:ant corni ses de pedra i fan g, per tal 
d'evitar la cai guda latera l de I' aigua de 
pluj a, un cop feLa la primera capa del sos
treo O'aquesta manera, s'ev itava la forma
ció de to ll s d' aiguél , que era canalitzada 
vers les parets de l' est. 
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- Ca iguda parcial de la parel sud : fruit de les 
pluges delmés d'octubre, sobrelot per les 
precipitac ions del di a 18, es va crear un toll 
d' aigua a la cantonada sud-esl del soSlre a 
I' habitac ió 2. Aquest toll provoca que 
s' anés desgastant la part eSI de la parel sud 
fin s al punt de provocar la ca iguda de dues 
bigues de fu sta que hi recolzaven al da
munt. Tanmateix, ca l que observem que la 
formac ió d'aquesL LolI es deu bas icamenl a 
un error ele construcc ió, ja que no s' hav ia 
donat el pendent necessari a la capa ele fang 
del sostre; d'a ltra banda, I'aplicac ió d' un a 
sola capa de fang no proporcionava el 
grui x suficient per poder res istir I'acc ió de 
!'aigua de pluja. Fou per aques t motiu que 
es va creure necessüria !'aplicac ió d ' una 
segona capa de fang en lor el sostre, ele
ment que, d ' altra banda, ha estal ev ielencial 
per les res tes de sostre documenlades en el 
jac iment de Barranc de GaFols. 

- Al armant desgast deis frontal s de les parets 
de l' est: Un cop ja feta la pri mera capa ele 
sostre es va canalitzar I' ai gua, com s' ha dit, 
mitjan<;:ant corni ses de pedra i fang, per lal 
eI 'evitar el desgast de les parets laterals. 
Així, es va donar sortida a l' aigua deis sos
tres a través ele dos desguassos practicats a 
les frontals de les parels de I'es t. Fruit de 
les pluges deis mesos posteriors, es va po
der observar que aques t sistema no era el 
més adi ent , ja que per al la on desguassava 
!' aigua del sos tre es va crear un profund 
desgast ele la paret ele lova, que a la lI arga 
poeli a provocar que es desplomés la paret. 
Fou arran d 'aquesta ob ervació que vam 
dec idir d ' in stal·lar-hi un voladís, prolon
gant les canyes elel sos!re, a tot el frontal est 
ele I' edifici. O'aquesta manera, s'evitava el 
contacte direcle de I' aigua que desguassa 
pel sostre amb les parets de toves. 

Per tots els motius esmentats, entre dies 4 al 8 
de desembre de 1998 es va realitzar un a campanya 
de reparació de eliferents elelllents consLruclius de
teri orats, bas icament per I'acc ió de la pluja (princi
pal agent atmos feric que afecta aquest lipus de cons
lrucció de fan g) , entre els mesos d' agost i novembre 
de 1998. En aquest sentit , la céllllpanya de reparac ió 
va incidir bas icamenl en tres punts d ' actuac ió. 
O' una banda, la realització d' un voladís a la banela 
est deis edificis, perllongant les canyes del sostre 
uns 40 cm (Fig. 19). Un segon punl de la intervenció 
fou la reparació elels eliferents trallls ele parets eles
gastades per I' acc ió ele I'a igua, Illitj an<;:ant nous al
<;:at s ele toves a les zones més afec tades. i mitj an<;:anl 
arrebossats parcials ele terra i fenal all a on el el esgas! 



no era tan profund , Finalment, es va procedir a la 
realitzac ió d' una segona capa de sostre d' uns 6 cm, 
respectant el pendent ori ginal (oest-est), evitant la 
fo nnació de desni ve lls per tal de no crear nous toll s 
al sos tre (Fig, 20), 

Un cop acabada aques ta necessari a campanya 
ele reparac ió i finalització del sostre, observem que 
les precipitac ions deis mesos de desembre i gener 
no han afectat a penes el sistema constructiu , En 
aq uest sentit, ca l destacar com a fac tor c1 au per a 
aquests ti pus de construcció amb terra, la canalitza
ció de I' aigua del sostre i el seu desguas, a més d ' un 
manteniment constant d' aques t element. 

3.5. Els agenc;aments interns 

Una important fase de l projecte, duta a terme 
en part durant la dan'era setmana de mar<;: de 1999 i 
completada durant e l mes d 'agost, ha consistit en 
e laborar una serie d' elements que conformen l' a
condicionament intern de les habitac ions, L'objec
tiu d'aquesta actuac ió consisteix a comprovar qui 
nes són les condi cions d' habitabilitat (problemes 
provocats per la humitat, osc il ,lac ions de tempera
tura, necess itats de ventil ac ió i sortida de fum s, etc,) 
d'aques ts dos espais, un cop dotats de pav iments, 
revestiments murals i estructures de combusti ó, 

Concretament, dins d'aques ta fase d' inter
venció, s' han co l,locat els paviments a les dues ha
bitac ions, s' ha construü un en va a h-2, s' han fet pro
ves de revestiments murals a les dues hab itac ions, 
s' ha dotat ambdues habitac ions d'estructures de 
combustió (una ll ar a cada habitac ió i, a més un forn 
a h- I), i s' han constru'l't dos elements de suport (una 
banqueta a h- I i una prestatgeri a a h-2), 

El treball s van comen<;:a r, en la intervenció de 
mar<;: de 1999, per la col,locació del pav iment a 
I' interior de I' habitac ió 2, amb la idea de deixar-Io 
eixugar mentre es treball ava a I' interi or de I'ha
bitac ió 1, Segons les dades procedents de I'exca
vació, I' habitac ió 2 estava dotada d ' un pav iment de 
terra que cobria els seu s dos ter<;:os orientals; el ter<;: 
occidental no posse'la paviment i la roca en constitu
',a el ni ve ll d ' ús en aquest ambit. Aquests dos am
bi ents esta ven clarament separats mitjan<;:ant un 
enva, 

Les dades obtingudes de I' excavac ió del jac i
ment ens hav ien proporc ionat in fo rm ació sobre 
I' aspecte i consistencia final del pav iment, pero no 
obre la manera en que aquest va ser co l,l ocal. Els 

pav iments oferi en un aspecte molt compacte i alli -
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sat, i esta ven fets amb argil a, que sembl ava molt 
pura, Vam ex perimentar amb qu atre solucions que 
ens van semblar probables (Fig, 2 1): 

1, Seguint el mur meridional del recinte, i 
agafant una banda d' uns 60 cm d'ampl ada, es va 

FIGURA 19: Construcc ió del vo ladís a la cobcrta per tal d'evi ta r 
que I' aigua ele pluja afec ti les parets ele fang 

(Laboratori el' Arq ueologia Experi menta l del Vendrcll ), 

FIGURA 20: A fegi t d' una segona capa de fang sobre la cobert a, 
per tal d' enfo rti r-Ia i evi tar la penetrac ió de I'aigua ele pluja a 
I' interior dc les cases (Laboratori d'Arqueologia Expcrimenta l 

del Vendrell ), 

FIGURA 21: Elaboració del pa vill1cnt a I' habitació 2 del 
Labora tori eI'Arquco logia Experimcntal. provant elifcrents 

tccniques, 



FIGURA 22: Construcció d'u n envil a I' hab itació 2 del Laboratori 
d ' Arqucologia Experimental. 

ap licar un paviment d ' argi la. Prev iament a la posa
da en obra , l' argil a va ser garbell ada i es va barrejar 
amb aigua, en quantitat suficient per donar pl astici
tae al material pero sense I iquar-Io. Es va obtenir una 
ba.rreja faeil d'aplicar alli sant-Ia amb les mans i, a 
m / s, la consi stencia d ' aquest materi al permeti a un a 
fac il ap licació en el punt de contacte entre el pav i
ment i la paret. 

Un cop aplicat, el material queda molt humit 
i tou, i ca l esperar di es abans de poder-l o trepitj ar. 
D'altra banda, I'endema d' have r es tat co l·locat, 
el paviment ja prese nta va nombroses esq uerdes. 

2. Seguint el mur septentrional del recinte, es 
va apli car un altre tram de pav iment , emprant igual
ment argila garbell ada, pero en aquest cas barrejada 
amb molta aigua, obtenint una consistencia similar 
a la de l material emprat per elaborar les cobertes. 
S 'apli ca fac ilment amb le mans, pero l'alt grau 
d"humitat difi culta I' alli sada de la superfície, ja que 
el material queda ad herit a les mans o a qualsevol 
instrument que es vu lgui emprar per alli sar. 

El resultat obtingut amb aquest procediment 
no és gaire sati sfac tori quant a l' acabat, i necess ita 
e cara més temps d ' eixugada. Com en el cas de la 
prava 1, el paviment presenta nombroses esquerdes 
I'endema d' haver estat ap licar. 

3. Seguidament, a la part central del rec inte es 
va dipositar un tram de paviment fet amb argila ga r
bell ada, abocada en sec, humitejada lIeugerament i 
trepitj ada. El trepi g es va realitzar durant 10- 1 S mi 
nuts, per quatre persones, i el resultat fou un mate
nal compac te i de superfície forya regul ar. Aquest 
sistema presenta l' avantatge que es pot uti litzar com 
a sol immediatament després d' haver estat co l·locat 
el materi al. Amb aques t sistema, d'a ltra banda, es 
resol en els pro bl emes d ' esquerdes produ'ides durant 
el procés d'eixugada. 
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4. Finalment, seguint el mur est de I' ed ifici, 
es va fer encara una darre ra prova, abocant -hi argi la 
sense garbell ar, humitejant-Ia Ileugerament i trep it
jant-Ia tot seguir. Aquest mate ri al presentava molts 
nodul s d'argil a que no s' havien desfet, i també un a 
mica de grava, de manera que era molt difícil de 
compactar. El resultat obtingut no és, doncs. tan sa
ti sfactori co m en el cas de la prova 3. 

Separant la zona pavi mentada de la no pavi 
mentada, s' ha construü un enva en sentit transversal 
a l' ori entació de l' hab itació, segui nt els indicis sug
gerits per la documentac ió arqueologica (Fig. 22). 
Aq uests indi cis consistien en un a filera de pedres 
sobre les qua ls reposaven algunes toves; el conjunt 
presentava un grau de conservac ió mediocre i el tra
yat de l' enva era forya irregul ar. De totes passades, 
és indubtable I'ex istencia d' un en va en aq ues t in
dret, que ve recolzada per I' absencia de paviment al 
tery occidental de I'edifici. 

Aques ta es tructura es va construir col·locant 
una fi lada de pedres com a socol, sobre la qual es va 
bas tir I'alya t de toves. Tant el basament de pedra 
co m l' alyat de toves es van aixecar sobre una so la 
fil era, ja que el gruix mitj a d' aquest element era 
d' uns 20 cm. Aquesta amplada ens suggerí que no 
es tractava d ' un element de suport , sinó d ' un a im
pie parti ció. No sabem si aquest en va arribava o no 
fin s al sos tre, hem rea litzat dues proves. En primer 
1I 0c, a la campanya de mary, es va aixecar fin s a una 
alyada de 80 cmll1itj anyant 6 fil ades de toves (em
prant un total de 42 toves). Durant la ca ll1panya del 
mes d' agost, I'espai entre la darrera filera de toves i 
el sos tre es va completar amb un encanyissat reves
tit de fan g, la qu al cosa permeti a d 'ex perimentar 
aquesta tecnica, que va ser emprada per elaborar 
e lement s de co mpartimentació al Barranc de 
GaFols (Fig. 6, di e). 

També durant el mes de mary de 1999, es van 
iniciar els treball s a l'hab itac ió l . En primer Iloc, 
vam comenyar a construir e l forn, que recolzava so
bre un basament de pedra bastit directament sobre 
roca. Aquesta base del forn va ser constru')'da a partir 
de pedres de mida petita i mitjana. Sobre aquesta 
base, es va col·locar una capa de fang, sobre la qual 
es di sposa una preparació refractari a de pedres peti 
tes. Seguidament, es va disposar una capa de terra 
barrejada amb aigua sobre la capa de codols, la su
perfíc ie de la qu al hav ia de se r la so lera de 
I'es tructura (Fig. 23). A partir d'aquest ni ve ll s' han 
de construir les parets i la coberta del rorn . Per aixe
car aq ues ts elements, la base de l forn ha d ' estar 
completament seca. Com que, dos dies després 
d 'acabada la so lera, aques ta superfície estava enca-



FIG RA 23: ViSla del fOrll de I' habi lac ió 1. e l1 el 1110111e l1l de 
cO l1 slruir-l1e la so lera . S'aprecia una parl de la capa de preparació. 

encara 11 0 10la ll11e l1 1 cobe rt a pe r la solera (Laboralori 
d' Arqueologia Experimenlal del Vendrcll ). 

FIG RA 24: Vi sla del forn un cop acaba l (Labora lori 
d ' Arqucologia Experil11enlal del Vcndrcll). 

FIGURA 25: Capa dc preparaci<i dL' '" 1"'1' CO I1\1ru·'da a 
I'habilació I (Laboralori d ' Arqucolog ia E\pcrilllcn lal del 

Vendrcll ). 

/ 4 / 

ra molt hum ida i tova, no es va poder acabar la cons
trucció del forn durant la campan ya de marc;: o 

La construcc ió de les parets i la vo lta va ser 
rea litzada a la campanya d ' agos t. Ambdós ele
ments van ser e laborats a partir d' un a barreja 
d 'argil a pura, terra rossa ga rbe ll ada (en proporció 
del 50%) i ai gua, i es van anar aixecant, modelant 
el materi al directament amb les mans, en tres trams 
de 25-30 cm. Després de cada tram, s' ha en ces foc 
a I' interi ordel fo rn , pertal d 'endurir-ne les paret i 
poder eg uir aixeca nt I'estructura. L'enduriment 
de les pa rets de l forn per acc ió del foc ha permes 
cobrir-Io amb un a cúpul a sense necess itat de cin
tra. Aq ues t forn no és co mpl etament tancat: s' ha 
de ixat una obertura a la part superi or, que pOI ser 
tapada eventualment amb un a ped ra, i també una 
obertura frontal (Fi g. 24) . 

Para l·lelament a la construcció de l fo rn , s ' ha 
dotat aq ues ta habitac ió d ' un pav iment d'argil a se
guint el procediment 3 emprat en I' habitac ió 2. 
Hem tri at aques t sistema perque el res ultat obtin
gut a I' habitac ió 2 hav ia es tat altament sati sfac tori 
qu ant a I' aparenc;:a fin al. al mateix temps que per
met que el pav iment sigui trep itjat immed iatament 
després de la seva col·locac ió, mentre que amb els 
sistemes I i 2 ca l esperar dies fin s que es ti guin 
eixuts. 

Un cop aplicat el pav iment, es va construi r la 
ll ar de foc, en posició central i seguint els indicis 
proporcionats per la documentac ió arqueológica. 
En primer 1I 0c, es féu un retall en el pav i ment de 122 
per 95 cm en planta i 12 cm de profun ditat, als límits 
del qual s' adossa un marc d' argil a. Seguidament, 
s' apl ica una capa de fang (terra barrejada amb ai
gua), sobre la qual s' apli caren fragments de cerami 
ca a tom i códols, formant una preparac ió refractari a 
(Fi g. 25). Sobre aquesla preparac ió s'aplica una se
gona capa (tal i com presentava la ll ar de I'habitac ió 
I del Barranc de GMo ls), rea litzada de la mateixa 
manera. Les dues capes de preparac ió s'adossaven 
al marc d'argil a. A I' últim , es col·l oca una capa 
d'argil a fo rmant la solera de la ll ar, cobrint la prepa
rac ió i ado sanl -se al marc (Fig. 26). 

En aquest rec inte s' ha procedit, d' allra banda, 
a I'ex perim ent ac ió amb reves tim enls murals, 
col·locals obre la paret meri dional de l' habi tac ió 
(Fi g. 27). Com en el cas deis pav imenls, se n' han 
realitzat dive rses proves: 

l. Urilització d ' una ba rreja d ' argil a i aigua 
elllpranl la mateixa proporció argil aJa igua que en el 
cas de la prova I de pavilllen tac ió rea lilzada a I' ha
bit ac ió 2. Per a I' apli cac ió del materi al, s' anaven 



FIGURA 26: Estat fi nal de la ll ar a I' habi tació I (Labora tori 
d' Arqucolog ia Experimenta l dcl Vcndre ll ). 

FIGURA 27: Deta ll dci rcvestilll cllt ap li cat a la pare t sud de 
l' hab itació I del Labora tori d ' Arqucolog ia Experimental elel 

Vcnd rcll. 

elaborant boles amb les mans, que es lIanc;aven con
tra la paret i s' alli sa ven direc tament sobre el mur, 
amb les mans mull ades. Aquesta prova s' ha rea lit
zat sobre una franja central de l mur que hem indicat, 
abas tant des del sos tre fin s al soco l ( 185 cm 
d'alc;ada) . 

Aq uest reves timent presenta els mateixos pro
blemes d ' eixugada que en el cas d' aplicar paviment. 
L'endema, preselllava nombrose esq uerdes i co
menc;ava a separar-se de les parets. 
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2. Immed iatament al nord de la porció de pa
ret revestida amb el sistema emprat en la prova 1, 
s' ha apl icat revestiment a un nou tram , de 120 m 
d' ampl ada, i prenent l' alc;ada total del mur ( 185 
cm). En aq uest cas, s' ha utilitza t terra garbell ada (la 
mateixa terra utilitzada per fer les tove ) i barrejada 
amb aigua. Aquest revestiment es cO l11enc;a a es
querdar encara més av iat que en el cas de la prova l . 

3. Ates el resultat negatiu d'aquestes primeres 
pro ves, se' n va fer una tercera du rant la campanya del 
mes d'agost. En aques t cas, es van fer dues proves, 
consistents en I' ap licac ió, mitjanc;a nt una brotxa, 
d' una barreja d'aigua i argila en una de les proves, i 
d' aigua i terra en I 'a ltra. En tots dos casos, el materi al 
(argi la o terra) esta va molt liquat (Fig. 28). El revesti 
ment fet amb terra ha donat un resultat forc;a sa ti sfac
tori , ll1entre que el d'argil a s' ha esq uerdat. 

Encara dins d' aq uesta habitac ió 1, ca li a inter
pretar la presencia d' una mena d'enva de toves dis
posat en sentit longitudinal a I'habitac ió a un s 60 cm 
delll1ur nord . Més que un elell1enl de co l11partil11en
tac ió, que no sembl a logic atesa la prox imitat del 
mur septentrional, aquest element semblari a més 
av iat de suport, fo rmant part d' una mena de banque
ta o lIit, estructura de la qual hi ha paral·lels etnogra
fi cs al nord d' Á.fri ca. La reconstrucció d'aquesta es
tructura s' ha realitzat de la següent manera : en 
primer Iloc, s' ha di sposat un muret de toves, amb 
una alc;ada de 67 cm, formada per quatre fil ades so
bre el gruix d'una sola filera. En total. s'h i han em
pral 20 toves. Al damunt , s' hi han col·locat una serie 
de bi gues de fusta en sentit transversa l almuret, un 
extrem de les quals reco lzava sobre elmuret i I' altre 
encaixat en el mur nord de I'habitació. Aquest embi
gal sosteni a un lIit de canyes lli gades amb cordill i 
recobert per una capa de fang barrejat amb fenal , 
d' uns 4 cm de gruix (Fi g. 29). 

Durant la fase d'actuac ió de l mes d'agost, es 
va tornar a actuar a l' interior de l' habi tac ió 2, on es 
va realitza r una ll ar de foc (seguint un procediment 
analeg al que hem descrit per a I' habitac ió 1 pero 
sense col·locar-hi la preparació refraclüri a). D'altra 
banda, es va construir una mena de pre tatgeria o ar
mari , amb les parets fetes amb fi leres de toves 
col·locades contra la paret nord i els prestatges fets 
amb lIits de canyes revestits de fango 

3.6. La construcció del pis superior 

La fase delll1es d' agost de 1999 s' ha centrat en 
la construcció el" un pis sobre I 'habitac ió 1, per al qual 
s' han necess itat unes 1.500 toves, que es van real it zar 



emprant tots e ls motiles utilitzats per a la planta baixa 
excepte e ls de 55 x 40 x 12 cm. La fase d ' e laboració 
de toves va ser reali tzada per 6 persones treball ant 
8 hores durant 6 dies (un total de 288 hores). 

Previament a I'al~at d ' aq uest pis, es va eliminar 
e l voladís de la coberta d ' aquesta habitació,ja que ara 
l' alltiga coberta hav ia de servir de sol per al pis supe
ri or. Immediatament després, s' ha procedit a co l·lo
car les toves, a lternant e l lI arg i el través, i sobre 
aq uest a l ~at de toves s' ha elaborat una coberta se
guint e l mateix procediment ja descrit en l' apaJ1at 
3.4.2. La fase de posada en obra de les toves ha tingut 
una durada de 10 dies, als quals ca l afeg ir dos dies 
més per a la coberta. El total d ' hores per a aquesta 
fase del projecte (construcció de parets i coberta) ha 
estat de 480, i s' hi han emprat 14 m) de toves. 

L ' accés al pi s superior es rea l itza des de l' ex
te ri o r de la casa , i s ' ha resolt mitj a n~a nt l ' obertura 
d ' un a porta s itu ada en el mur de fa~ana oriental de 
I'edifici , és a dir, en e l mate ix mur en que se s itua 
l ' e ntrada a la pl anta baixa (Fig. 30) . A aquesta por
ta s' hi a rriba a mb aj uda d ' una escala de fu sta 
co l·l ocada a l' exterior de la casa. Perque aixo fos 
po s ible, s' ha ev itat la superpos ic ió de les dues 
portes (la d 'accés a la planta baixa i la de l pi s). A la 
pare t me ridi o na l del pi s superior s ' ha obert una se
gona porta , en aq uest cas centrada en e l mur, que 
pennet I'accés a la coberta de I' hab itac ió 2, de ma
ne ra que aques ta pugui funcionar com a te rrassa . 
La venti lac ió d ' aq ues ta habitac ió e levada es rea lit
za mitj a n~ant la dispos ició de diverses finestres e n 
e ls murs Ilargs. 

4. CONCLUSIONS 
1 PERSPECTIVES 

L' objectiu últim de I' experimentac ió ha de ser 
necessari ame nt arribar a definir parametres objec
tiu per, d ' una banda, comprovar I'e fi cacia de les 
construccions amb relac ió a les funcion s que, par
¡int de la documenrac ió arqueológica, hom e ls por 
su posar i, d ' un a alrra, avaluar e l rendiment del tre
ball aplicat en la construcció amb relació a la super
fície o e l vo lum útil aconseguits. Pel que fa al primer 
d 'aquests obj ect ius, després d ' aquesta primera fase 
de l projecte, que s' ha centrat en resold re proble mes 
tecnics de la construcc ió propiament dita, no es po
den presentar conclusions definitives. De tota ma
nera, es por dir que e l resultat fin al de is edifi c is 
constru"1ts és sati sfactori a ni vell formal i, de mo
ment, a ni vell estructural (Fig. 30). A partir d ' ara , 
ca l fe r un eguiment de com aq uestes construccions 
es veuen afectades pels diferents agents e ros ius al 
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FIGURA 28: Aplicació de revestirnent amb brotxa, a I' habitació I 
de l laboratori. 

FIGURA 29: Construcc ió d' una estructura de supon (banqueta o 
Ilit) a I' interior de I' habitac ió I (Laboratori d' Arqueologia 

Experilllental del Vendrell ). 

FIGURA 30: Aspec te fina l de I'ex terior de les dues cases 
constnl 'l"des en el marc elel projecte eI ' arqueolog ia ex perimental. 



Il arg del temps. És a dir, aq uesta primera fase no 
tjueda tancada, si nó que s' ha de completar amb un 
seguiment del procés de degradació sofert per les 
com:truccions i pel s agen9aments interns. Amb rela
ció a aquest darrer aspecte, és fonamenta l fer fun
c ionar les cases (encendre les Il ars, comprovar el 
pes que resisteix el 11 it o banqueta de l' habitac ió 1, la 
degradació del paviment i deis arrebossats, etc.). 
rgm Iment, cal ava luar les condicions d ' hab itabilitat 
obtingudes a I' interior d' aquestes construccions 
(grau d 'humitat , osc il ·lacions de temperatura, cir
cul ac ió cI ' aire, sorticla cle fum), tenint en compte que 
no es tracta de imular "com aquesta estructura va 
operar com a vivencia funcional" (Reynolcls 1989, 
pag 135), sinó cI ' ava luar de manera objecti va les 
condicions esmentacles. Només així es pot arribar a 
avaluar I' eficac ia i la vida útil d'aquestes construc
cions i deis agen9aments interns que comporten . 

Amb relac ió a I' ava luac ió del rendiment del 
treball ap licat en la construcc ió, el seu interes rau no 
tant en una mera quantificació de l' esfor9 necessari 
per assoli r determinats objectius com en la possibi 
lital que la seva comprensió dóna per entenclre la 
logica de les construccions estudi acles . Per tant , un 
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