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RESUM 

El present treball es proposa l' estudi fonnal de I'habitat construtt amb materials duradors a Catalunya durant el Bronze Final i la 
Primera Edat del Ferro, i se centra en l' aninisi deIs materials i tecniques de construcció emprats, així com en l' estructura de la casa (planta, 
dimensions, superfície). Els elements definidors d'aquests habitacles en els períodes estudiats consisteixen en l'ús sistematic de la pedra i la 
terra com a materials de construcció i la disposició d'habitacions de planta rectangular compartint parets mitgeres, amb poca compartimenta
ció interna i pocs agenc¡:aments al seu interior (llar, forn, banquetes). Les dimensions maximes d'aquestes habitacions no superen, per nonna 
general, els 20 metres quadrats. La unifonnitat d'aquestes construccions, unida a la poca compartimentació de l'espai, suggereix que ens tro
bem davant una arquitectura poc especialitzada, que podria correspondre a una societat amb una organització socio-política poc complexa. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is the study, from a fonnal point of view, of domestic architecture in Catalonia during Final Bronze Age and 
First Iron Age. The study deals with the analysis of materials and building technics employed during this period, as well as house structure 
(plan, size, surface). The defmig elements of these buildings can be summed up as follows: systematic use of stone and earth as building 
materials and existence of rectangular plan houses sharing party walls, with few internal partitions and few domes tic arrangements (hearth, 
oven, benches). The size of these houses is rarely bigger than 20 sq. m. The unifonnity of these buildings, besides the few internal partition 
of space, suggests that we are dealing with a non-specialised architecture which could correspond with a not much sociopolitically complex 
society. 
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INTRODUCCIÓ 

L, estudi de l' arquitectura domestica durant 
el Bronze Final i Primera Edat del Ferro a Catalunya 
ofereix una problematica complexa, derivada en part 
de les mancances de que pateix la nostra investiga
ció, i en part resultat de la propia naturalesa del tema 
d' estudio En primer lloc, cal destacar que l' estat de la 
investigació és molt desigual en les diferents zones 
de Catalunya i que, arnés, dins els ambits cronolo
gics que ens ocupen, són encara pocs els assenta
ments excavats en extensió i amb metodes d' excava
ció i de registre moderos. En segon lloc, al llarg 
d'aquests períodes es dóna una gran diversitat de 
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formes d'habitat a Catalunya, tant des del punt de 
vista de les tecniques i materials constructius com de 
les plantes i dimensions deIs habitac1es, factors que 

I El present treball resumeix alguns deis aspectes tractats a 
la meva Memoria de Llicenciatura, titulada Arquitectura domesti
ca a Catalunya al Bronze final i Primera Edat del Ferro, llegida 
el juny de 1992. 

La realització d'aquest artide no hauria estat possible 
sense la col·laboració d'una serie d'investigadors, a qui vul! 
expressar el meu agralment pel fet d'haver-me facilitat la utilitza
ció d'informació inMita_ Aquestes persones són Josep Gallart, 
Ignasi Garcés, José Luís Maya, Josep Ignasi Rodríguez, Jordi 
Rovira, Joan Sanmartí, Joan Santacana i M. Teresa Mascort. 
Igualment, agraeixo a J. Sanmartí i G, Estrugas l'aportació de 
documentació fotogratica. 



dificulten l'aplicació d'un esquema d'analisi global i 
provoquen dubtes sobre la interpretació funcional de 
certs tipus de jaciments. En els darrers anys, alguns 
investigadors s'han interessat en aquests aspectes i 
han establert una serie d'arees a Catalunya en funció 
del tipus d'habitat predominant i de la presencia o 
absencia d'una certa organització urbanística2

• En 
línies generals, aquests treba11s defineixen tres for
mes basiques d 'habitat durant el Bronze Final i la 
Primera Edat del Ferro: en cova, en fons de cabana 
(estructures reta11ades al sol natural amb superes
tructura de materials peribles; alllades o formant 
aldees) i en construccions fetes amb materials dura
dors (normalment reunides formant poblats, amb un 
ús controlat de l' espai que es tradueix en l' existencia 
d'estructures constructives adossades, formant agru
pacions separades per carrers), amb algunes formes 
intermitges. El coneixement d'aquests tres tipus és 
forr;:a desigual, i la informació que podem obtenir de 
les coves i fons de cabana és encara molt precaria. 
Hi ha, en primer 110c, poques coves que hagin estat 
ben excavades en el conjunt de 11ur superfície, de tal 
manera que fins i tot resulta difícil saber si han estat 
ocupades amb finalitat domestica; així mateix, rara
ment han proporcionat bones estratigrafies o bé bons 
estudis deIs seus materials, i els seus agenr;:aments 

2 El primer treball en aquest sentit fou el realitzat per J. 
Rovira i J. Santacana en 1982 (Rovira & Santacana 1982: 26-35), 
ampliat en 1989 (Rovira & Santacana 1989: 100-111). Una classi
ficació nés detallada i exhaustiva és la realitzada per E. Pons, J.1. 
Maya i R. Buxó (Pons, Maya & Buxó 1989). 

domes tic s són sempre mal coneguts. Quant als fons 
de cabana, per norma general són de difícil interpre
tació ja que, a causa de la naturalesa perible de les 
seves superestructures, només ens han arribat les 
parts enfonsades al sol, quan aquestes no han estat 
destru'ides pels treba11s agrícoles o de construcció; el 
seu interior poques vegades revela informació sobre 
1'organització de l'espai. 

En l' estat actual de la investigació, és 1 'habitat 
constru'it amb materials duradors el que ens permet 
fer un estudi aprofundit i considerar elements com 
els materials constructius, les dimensions, la planta i 
1'agenr;:ament intern deIs habitatges; en definitiva 
ens permet aplicar-hi una analisi més exhaustiva. És 
per aixo que hem decidit basar el present article en 
aquesta modalitat d 'habitat, la qual cosa ens limita 
geograticament a les següents zones: Catalunya 
occidental .¡ central i curs inferior de 1 'Ebre. El nom
bre de jaciments que considerarem és relativament 
redu'it, ja que ens hem basat en aque11s assentaments 
que han estat excavats en bona part i que han pro
porcionat estructures destinades clarament· a la fun
ció d'habitat, els quals hem situat a la fig. P. Les 
limitacions d'espai fan que centrem aquesta analisi 
en les qüestions purament arquitecturals, és a dir, en 
els aspectes formals i estructurals, no funcionals. 

3 EIs jaciments s 'han situat a la fig. 1 emprant diferents 
símbols segons I'illnbit cronologic que ocupen. Quant a les fases 
del Bronze Final, s'ha seguit la cronologia establerta per E. Pons i 
J.L. Maya (Pons & Maya 1988: 547). 

• Jaciments del Bronze Final II 

• Jaciments del Bronze Final 111 

• Jaciments de la Primera Edat del Ferro 

~-~~-----_ .. _-_ .... ~_ .. _-----

FIGURA 1: Situació deis assenlaments esmentats alllarg de l'arlicle: núm. J, Tossal de Solibemal, Torres de Segre, Segriá; núm. 2, Genó, Aitona, Segria; 
núm. 3, Tossal de les Pareletes, Albages, Les Garrigues; núm. 4, La Serra del Calvari, La Granja d'Escarp, Segria; núm. 5, La Colomina, Gerb, La Noguera; 

núm. 6, Els Vilars, Arbeca, Les Garrigues; núm. 7, Guissona, Segarra; núm. 8, El Calvari, El Molar, Priorat; núm. 9, Puig Roig, Masroig, Priorat; 
núm. JO, Coll del Moro, La Serra d'Almos, Ribera d'Ebre; núm. 11, Barranc de Gafols, Ginestar, Ribera d'Ebre; núm. 12, Aldovesta, Benifallet, Baix Ebre. 
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ANALISI FORMAL (1): ELS 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

Preparació de l'area de construcció 

Previament a l'establiment d'un habitat cal, 
sovint, realitzar una serie de treballs destinats a 
aconseguir una superfície horitzontal sobre la qual 
disposar les edificacions. Durant els períodes consi
derats, aquesta preparació es limitava, per norma 
general, a l'aplanament del teneny indispensable 
perque la construcció fos possible, aplanament que 
solia consistir en un retallat de la roca natural. En 
altres ocasions, es recorria a un reompliment per tal 
de salvar els desnivells del terreny. Com a exemple 
de retallat de la roca podem citar l' assentament del 
Tossal de Solibemat on, abans de construir l'habitat
ge, es van retallar les margues del tos sal sobre el 
qual esta situat per tal de suavitzar-ne el pendent i 
delimitar-ne rarea habitable (Gónzalez et al. 1982: 
162). EIs treballs de reompliment els tenim docu
mentats a 1'establiment del Puig Roig on el desnivell 
del terreny fou terraplenat amb argiles i codols, con
tinguts per un mur que delimita el poblat (Genera 
1986: 56). Per una altra part, a Aldovesta, els murs 
descansen directament sobre la roca de base i per 
l' exterior eren refor~ats amb tena (Mascort, 
Sanmartí & Santacana 1991: 17). Quan les construc
cions s 'havien de realitzar en una zona ja ocupada en 
una fase anterior, no sempre es retiraven les restes 
de parets més antigues abans de la nova ocupació, 
sinó que es reaprofitaven les estructures existents o 
bé s'excavaven les trinxeres de fonamentació tallant 
paviments i murs anteriors, tal i com es va fer a 
1'assentament del Tossal de Solibemat (Gónzalez et 
al. 1982: 163). 

Parets i murs 

F onamentacions 

Fins al moment, tenim poques dades de 
l' existencia de veritables fonaments en construc
cions anterior s al període iberic. De tota manera, 
estan ben documentats a la comarca del Segrül, als 
assentaments de La Sena del Calvari i Tossal de 
Solibemat. En el primer, s'han identificat trinxeres 
de fonamentació que arriben fins la roca natural 
(Rodríguez Duque, memoria d'excavació inMita); 
mentre en algunes de les fases d'ocupació del Tossal 
de Solibemat hom pot distingir els fonaments, fets 
amb pedres col·locades sense ordre i de major 
amplada que els socols de pedra destinats a sostenir 
els al~ats de terra (Gónzalez et al. 1982: 163). 

Parets parcialment retallades a la roca 

El retallat vertical de la roca obtenint una part 
de la paret enfonsada en el sub sol és conegut des de 
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la prehistoria i s' aplica en diferents tipus de cons
truccions, essent especialment característica deIs 
fons de cabana. Amb aquesta tecnica s'estalvia la 
utilització de material constructiu per realitzar la part 
inferior de la paret, al temps que es poden obtenir 
blocs de pedra per fer-ne la part superior. És espe
cialment indicada en terrenys tous, on el retallat no 
suposa una gran inversió d'esfor~. Bons exemples 
d'aquesta tecnica els trobem al poblat del Puig Roig, 
les parets del qual estan construldes amb tres nivells: 
la part inferior és retallada a la roca formant un sub
basament, sobre el qual s'aixequen els socols de 
pedra que rebran després el coronament de toves 
(Genera 1985: 163-173). Una variant d'aquesta tec
nica la trobem al' assentament del Barranc de 
Gafols, i consisteix en un retallat de la roca natural 
en una profunditat igualo poc inferior al' al~ada deIs 
socols de pedra, i la disposició posterior deIs matei
xos adossats a la part retallada, no sobre ella'. 

Parets i socols de pedra 

Tipus de pedra emprats. Per la construcció 
de les parets i socols de pedra hom utilitza, durant 
els períodes que estudiem, roques de tipus sedimen
tari i metamorfic, entre les quals trobem, fonamen
talment, les calduies (La Serra del Calvari, Coll del 
Moro de La Sena d'Almos, Tossal de Solibemat, 
EIs VilarsS, Genó, Barranc de Gafols, Aldovesta), 
pero també les margues i el gres (El Puig Roig, El 
Tossal de Solibemat), les sorrenques (Tossal de 
Solibemat, Tossal de Les Paretetes), el guix i les lli
monites (La Colomina). En tots aquests casos, el 
tipus de pedra emprada és abundant en les immedia
cions de 1'assentament en qüestió, la qual cosa expli
ca la varietat de tipus de pedra utilitzats en aquestes 
construccions. 

Parets de pedra. Gruix i al~ada. Per norma 
general, les parets eren constJUldes amb un basament 
de pedra acabat amb un al~:at de tena. En alguns 
casos, pero, la paret podia haver estat aixecada total
ment amb pedra. Els criteris que podem seguir per 
distingir entre un socol i les restes d'una paret de 
pedra són l'al~ada conservada, la quantitat de pedra 
documentada en 1'endenoc i els indicis sobre la uti
lització d' altres materials. 

El primer deIs criteris assenyalats permet afir
mar que al poblat de Genó les parets eren fetes total
ment de pedra, ja que en alguns punts es conserva
ven en una al~ada de 2,5 m (Maya 1982: 159). 
Paral·lelament, a 1'assentament de La Fenadura tot i 
que a 1'inici deIs treballs d'excavació es va docu-

4 De l'excavació de l'assentament del Barranc de Gafols 
hem obtingut abundant informació sobre el tema que aquí es trac
ta, per la qual cosa en farem referencia sovint. Fins al moment, se 
n'ha publicat un primer avan~ (Belarte et al. 1992); i n'existeix un 
segon artiele en premsa (Belarte et al. en premsa). 

s L' assentament deIs Vilars sera considerat aquí en la seva 
fase 1, corresponent a la Primera Edat del Ferro. 



mentar una tova, la major part deIs indicis apunten 
cap a unes parets aixecades exclusivament amb 
pedra: l' alc;:ada d' aquestes estructures arriba fins a 
1,30 m en alguns casos i, a més, apareixen grans 
quantitats de pedra procedents de 1'enderroc a l'inte
rior de les habitacions. El gruix d'aquestes parets 
oscil·lava entre 48 i 55 cm (Maluquer de Motes 
1982: 229; 1983: 8-9). És possible que, a més, els 
murs de tanca o de contenció deIs poblats (als quals 
sovint s'adossaven perpendicularment les habita
cions) fossin aixecats totalment amb pedra, fins i tot 
quan les estructures de 1'interior eren construIdes 
amb alc;:ats de terra. Almenys, així s 'ha constatat als 
assentaments delPuig Roig (Genera 1986: 56) i del 
Calvari del Molar (Vilaseca 1943: 36). 

Socols. Dimensions. Per norma general, els 
socols tenien un gruix mitja al voltant deIs 40 cm, tal 
com il·lustra el grafic següent, on es recuIlen les 
amplades deIs socols d'alguns deIs jaciments estu
diats6

: 

Aldovesta 35 - 50 cm 

ColI del Moro 35 cm 

El Calvari 50cm 

La Colomina 40 - 60 cm 

B. de Gafols (tanea) 50 - 56/58 cm 

B. de Gafols (mitgeres) 30 - 40 cm 

Malgrat la uniformitat general en el gruix deIs 
socols, pot haver diversitat d'amplades dins un 
mateix jaciment, fet que, versemblantment, cal rela
cionar amb 1'existencia de parets amb diferents fun
cions. Així, a l'assentament del Barranc de Gafols 
són més amples els socols que tanquen conjunts 
constructius que els que pertanyen a parets mitgeres 
entre dues habitacions. Les dimensions de les pedres 
emprades són bastant variades, i estan en funció del 
gruix de la paret: els socols estrets solen estar fets 
per una sola filada de pedres (CoIl del Moro) d'una 
amplada entre 20 i 30 cm per terme mig; els socols 
més amples s'obtenen amb una doble filada de 
pedres de les dimensions su ara indicades, o bé per 
una sola filada de blocs més gros sos (40-50 cm). 

Aquests basaments tenen normalment una 
alc;:ada no superior al mig metre, que es tradueix en 
dues o tres fileres de pedres de dimensions mitjanes. 
En el cas del Barranc de Gafols, l'escassetat de 
pedra documentada en els nivells d'enderroc fa pen
sar que 1'alc;:ada deIs socols en el moment d'excavar 
el jaciment, entre els 30 i els 40 cm, equival a l'ori
ginaria. Altres assentaments proporcionen resultats 
similars; així, al Calvari del Molar, 1'alc;:ada va deIs 
25 als 35 cm (Vilaseca 1943: 36), i al Puig Roig al 
voltant deIs 40 cm (Genera 1986: 56). 

6 Veg., per Aldovesta, Mascort, Sanmartí & Santacana 
1991: 17; per al Coll del Moro, Vilaseca 1953: 24; pel Calvar, 
Vilaseca 1943: 36; per La Colomina, Ferrandez & Lafuente 
1989:72. 
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Tecniques constructives. Tant per l'aixeca
ment de basaments de pedra com de parets bastides 
totalment amb aquest material, hom constata la 
presencia de diferents tecniques de construcció, no 
només d'un assentament a altre, sinó a vegades dins 
un mateix nucli, tal i com succeeix al Barranc de 
Gafols (veg. nota 4), Puig Roig (Genera 1985: 166; 
1986: 56) i Genó 7. En termes generals, podem dis
tingir entre dues maneres basiques de bastir una 
paret, una de les quals consisteix en la mac;:oneria o 
paredat i 1'altra en la disposició d'un doble parament 
amb farciment interno Basicament, s 'utilitzen bloc s 
per a la mac;:oneria i lloses per al doble parament, 
pero la forma resultant de les pedres pot variar con
siderablement segons el tractament rebut (si s 'han 
co¡'¡ocat sense treballar, o bé lleugerament retocades 
per tal d'ajustar-Ies millor, o bé escairades donant 
una aparenc;:a més acurada al mur) i la facilitat de 
talla de la pedra. Predominantment, les pedres tenen 
forma irregular, transmetent aquesta irregularitat a 
1'aparenc;:a deIs paraments, la qual cosa s'explica en 
part pel fet que les parets solien portar revestiments. 

De les dues tecniques basiques esmentades, la 
mac;:oneria o paredat consisteix en un aparell irregu
lar fet amb pedres unides sense un ordre determinat, 
col·locades en sec o bé lligades amb argamassa de 
terra. Esta ben documentada als socols de pedra del 
Barranc de Gafols (figs. 5 i 11), al Puig Roig, al Coll 
del Moro de La Serra d' Almos i al Calvari del 
Molar. El paredat pot oferir un aspecte acurat dispo
sant les pedres en doble filada, de manera que la cara 
de la pedra que fa de parament ha estat escairada 
presentant una superfície plana, mentre la cara que 
s' enfronta a les pedres de l' altra filada s 'ha deixat 
sense treballar. D'aquesta manera van ser constrults 
alguns deIs basaments del Barranc de Gafols, així 
com totes les parets mitgeres de La Ferradura 
(Maluquer de Motes 1982: 229; 1983: 8) i les de 
Guissona (fig. 8) (Colominas 1941: 36). El paredat 
fou igualment emprat per aixecar parets fetes total
ment amb pedra, i així ho veiem a les parets mitge
res de La Ferradura (ja descrites) i Genó (Maya 
1982: 159), en ambdós casos construIdes a base de 
pedres irregulars. 

En segon lloc, trobem parets compostes per la 
disposició d 'una doble filada de lloses vertical s amb 
farciment intern de pedres petites i terra. Aquesta 
tecnica fou emprada a l' assentament del Barranc de 
Gafols (veg., a la fig. 11, la paret del fons), al Cal
vari del Molar (Vilaseca 1943: 37), a Genó i a 
Aldovesta. En aquest darrer jaciment, 1'ús d'aquesta 
tecnica és sistematic (Mascort, Sanmartí, Santacana 
1991: 17). A les parets deIs habitacles del sector oest 

7 En el cas de Genó, hem fet aquesta obsevació visitant el 
jaciment. 

8 La descripció detallada de la tecnica constructiva en 
aquests assentaments figura, respectivament, a Belarte et al. en 
premsa; Genera 1985: 166; 1986: 56; Vilaseca 1953; Vilaseca 
1943: 36. 



de La Serra del Calvari (La Granja d'Escarp) 
s'empra aquesta tecnica pero refor~ant les dues fila
des de Iloses verticals amb sengles banquetes de 
pedres planes adossades als costats (Rodríguez 
Duque 1991: 79). És possible que la construcció de 
parets disposant les Iloses verticalment respongui a 
raons d'ordre practic, ja que aquest sistema permet 
realitzar un estalvi de pedra. En efecte, la quantitat 
de pedra requerida per construir un mur depen de 
l' area de cada pedra exposada en el parament del 
mur. Així, si hom col· loca horitzontalment pedres 
planes una sobre altra, la superfície exposada és peti
ta en relació al volum, que queda ocult dins la paret, 
i es necessita una gran quantitat de Iloses per cada 
metre quadrat. En canvi, es necessita menys pedra 
quan s'exposen les cares amples en el parament del 
mur (Harrison 1979: 32). 

D'altra banda, hem de considerar la tecnica de 
construcció emprada al recinte A de l' establiment 
d' Aldovesta (fig. 6), única en els assentaments 
d'aquest període i també original dins la resta del 
jaciment, que es construí, com hem vist, amb doble 
parament de Iloses verticals. Per aquest recinte, en 
canvi, hom disposa una capa de pedres mitjanes i 
petites barrejades amb terra, formant una semi-coro
na circular de tres metres d'amplada mitjana, limita
da per les dues cares amb sengles filades de pedres 
més grosses, de formes i dimensions regulars 
(Mascort, Sanmartí & Santacana 1988; 1991: 17-
18). Malgrat que aquest recinte no ha estat interpre
tat funcionalment com a construcció domestica pels 
seus excavadors, hem considerat interessant desta
car-ne la tecnica constructiva, ja que, d'altra banda, 
pel fet de constituir tot el jaciment un únic edifici, no 
es pot separar de la resta d'espais a que esta vinculat. 

Tant als basaments com a les parets, les pedres 
poden estar unides en sec o bé amb ajuda d'una 
argamassa de fango El fang s'empra com a Iligam de 
manera sistematica al nuc1i del Barranc de Gafols, 
on en alguns punts les pedres són practicament 
immerses en el fang que els dóna cohesió i conforma 
el basament. Igualment, les pedres estaven lligades 
amb fang als poblats de Guissona (Colominas 1941: 
36), La Ferradura (Maluquer de Motes 1982: 229; 
1983: 8) i Genó (Maya 1982: 159). En el cas deIs 
socols, la seva unió amb la superestructura de terra 
(tapia o tova) es realitza mitjan~ant la disposició 
d'un llit de fang sobre l'última filada de pedra la 
qual, sovint, es caracteritza per una disposició més 
regular de les pedres, oferint una superfície plana. 
Aixo és observable, per exemple, en alguns basa
ments al' assentament de La Serra del Calvari 
(Rodríguez, memoria d'excavació inMita). 

AlrJats de terra 

La construcció de parets de terra sobre basa
ments de pedra esta extensament documentada a la 
protohistoria catalana, com a mínim des de la 
Primera Edat del Ferro. Les parets o fragments de 
paret constrults amb aquests material s no es conser-
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ven in situ com les estructmes de pedra, sinó que 
n'apareixen restes en els nivells d'enderroc. En 
poques ocasions, pero, tenim la certesa de quina tec
nica de construcció fou emprada per aixecar aques
tes parets; i encara és més rar que aquestes se 'ns 
conservin en una mesura que ens permeti obtenir 
informació suficient sobre les seves característiques 
(dimensions de la paret, disposició i apareIl en el cas 
de les toves, utilització de revestiments, etc.). Les 
dades més fiables les obtenim en el cas de les toves: 
si el jaciment ha estat destrult a causa d'un incendi, 
les toves s 'han cuit i mantenen la seva forma, reves
timents, restes d'argamassa, i poden estar unides 
entre si. Si no s 'han cuit, es poden identificar per les 
restes de revestiments. En canvi, en el cas de la 
tapia, aquesta mai s 'ha pogut documentar (en crono
logia pre-iberica) conservant la forma de les tapia
des, i la seva utilització se sol deduir de l'absencia 
d'indicis relacionables amb l'ús de toves. 

L'estudi de la composició de la terra no ens pot 
ajudar a 1 'hora de discernir si ens enfrontem amb 
estructures de tapia o bé de tova. Segons les publica
cions tecniques i les dades etnografiques, la terra 
emprada ha de ser, per ambdós procediments, argilo
sa pero no excessivament, ja que l'argila sofreix 
importants canvis de volum amb els canvis de tem
peratura, donada la seva gran capacitat d'absorció 
d'aigua (Bardou, Arzoumanian 1978: 11; Doat et al. 
1983: 165; Font & Hidalgo 1991: 38 i ss.). Per nor
ma general, s'utilitza la terra propera allloc on s'ha 
de realitzar la construcció, per bé que rep un tracta
ment diferent segons si la construcció ha de ser amb 
toves o amb tapia. Per la tapia, la terra es barreja 
amb una mica d'aigua i s'hi afegeix cal~ o grava. La 
barreja s'aboca dins un encofrat de fusta (tapiera), 
on se li dóna consistencia piconant-la amb una eina 
anomenada ma~ó (procediment de la compactacióy. 
Per a la construcció amb tova, la terra es barreja amb 
una quantitat important d' aigua i se li afegeixen ele
ments vegetal s com a desgreixant. Un cop feta la 
barreja, s' elaboren les toves utilitzant motIles, es 
deixen eixugar i es col·loquen sobre els murs un cop 
seques. Així, els elements diferenciadors basics són: 
la presencia d'elements vegetals a les toves (absents 
a la tapia), la major quantitat d'aigua en aquest 
mateix element, la presencia de cal~ o grava a la 
terra de la tapia, i la necessitat de deixar eixugar les 
toves abans de la posta en obra. La quantitat d'aigua 
emprada no deixa indicis en el registre arqueologic. 
Quant a la presencia d'elements vegetals, es pot 
veure a les toves en forma deIs buits que hi han dei
xat en podrir-se. Si les toves estan molt desfetes, 
pero, aquest element no és identificable. Pel que fa a 
la presencia de cal~ o grava, aquests elements per si 
soIs són molt pobres per relacionar-los amb la cons-

9 Cal assenyalar que no tenim cap indici que el procedi
ment d' aixecat de les parets fos en realitat analeg al que coneixem 
com a tapia. Potser caldria considerar la possibilitat del modelat 
directe de les parets amb fang sense ajuda d'encofrats, com es fa 
encara avui en algunes comunitats de l' Asia Menor. 



trucció amb tapia, ja que són materials que poden 
formar part de la composició natural de la terra 
emprada. 

Al~ats de tapia. EIs assentaments on la tapia 
esta documentada amb una certa seguretat són 
Aldovesta, La Serra del Calvari i La Pedrera. En 
l'excavació del primer, en diferents recintes apare
gueren capes irregulars de terra argilosa sobre els 
paviments, corresponents al' enderroc de les parets 
de tapia (Mascort, Sanmartí & Santacana 1991: 18). 
A La Serra del Calvari, els seus excavadors esmen
ten l' existencia d' estructures constructives a base de 
tapia, toves i pedres (Rodríguez Duque 1986, 131). 
A La Pedrera (VaIlfogona de Balaguer) també estan 
documentades tant la tapia com la tova (GaIlart & 
Junyent 1989), pero en desconeixem les característi
ques, ja que en aquest jaciment només s'han practi
cat taIls estratigrafics destinats a coneixer la seva 
evolució cronologica i no l'urbanisme o l'arquitectu
ra. Al Tossal de les Paretetes (Albages) també és 
probable que s 'utilitzés la tapia per l' al<;:at de les 
parets IO

• 

Al~ats de tova. Pel que fa a la tova, les dades 
de que disposem són més abundants. Tenim docu
mentats enderrocs de toves en diversos assenta
ments, en alguns deIs quals el bon estat de conserva
ció de les toves permet coneixer la seva forma i 
dimensions. Pel que fa a la forma, es tracta sempre 
de peces paral·lelepípedes, normalment aIlargades 
pero en alguns casos tendents al quadrat. Quant a les 
dimensions, el jaciment del Barranc de Gafols és el 
que ha aportat un major volum d'informació. S'hi 
han recuperat toves en els enderrocs de la major part 
deIs recintes, i estan especialment ben conservades 
les de les habitacions 1, TI, I1I, IV i VII (veg. figs. 16 
i 17). Les seves dimensions són variables, fet que 
implica la utilització de diversos motIles en la seva 
elaboració. Tal i com succe"ia amb la tecnica cons
tructiva deIs basaments, les dimensions de les toves 
varien segons el recinte. En canvi, a la resta de jaci
ments on les toves estan ben documentades (Puig 
Roig, La Colomina), aquestes tenen unes dimensions 
for<;:a uniformes. Encara que la informació que apor
ta és mínima, cal fer referencia a l'assentament del 
Calvari (El Molar), durant l'excavació del qual es 
van recuperar fragments de toves de 20 cm de longi
tud (Vilaseca 1943: 36-37). El quadre següent recuIl 
les dimensions de les toves en els jaciments on han 
estat més ben documentades ll, expressades en cm: 

10 Segons ens ha informat J. Gallart. 

11 Sobre les toves del Puig Roig, veg. Genera 1986; sobre 
La Colomina, veg. Ferrandez & Lafuente 1989: 72; sobre La 
Serra del Calvari i EIs Vilars d' Arbeca, veg. les corresponents 
memories d'excavació (Rodríguez, memoria d'excavació inedita; 
Garcés et al., memoria d'excavació inedita). 

120 

B. de Gilfols Habitació I 50-60 x 40 x 10-14 

22-30 x 14-20 x 12 

B. de Gilfols Habitació 11 20-40 x 12-14 x 14 

30 x 20 x 12 

50 x 30 x 12 

B. de Gilfols Habitació III 30-40x20x 12-14 

B. de Gafols Habitació IV 25 x 12-18 x 12-14 

B. de Gilfols Habitació VII 20x 9 x 8-12 

28 x 9 x 9 

38-39 x 9 x 9-10 

PuigRoig 46-50 x 19-20 x 15-16 

La Colomina 41 x 15 x 12 

En relació a la disposició de les toves ens hem 
de limitar afer hipotesis a partir de l' observació de 
la posició de les mateixes caigudes al peu deIs 
socols, o bé mitjan<;:ant la comparació amb dades 
etnografiques o amb assentaments protohistorics 
d:altres ambits geografics. Logicament, les toves es 
dlsposen per filades contínues de tal manera que la 
construcció avanci regularment sobre tota la seva 
superfície, repartint-se les carregues sobre la longi
tud del basament (Doat et al. 1983: 121-122). 
Independentment de la tecnica emprada per la posta 
en obra de les toves, cal evitar la superposició de 
dues juntes verticals i Higar solidament les toves deIs 
angles. 

Sobre aquesta qüestió, M. Genera considera 
que les toves del poblat del Puig Roig devien estar 
disposades "a soga" o "a l'espanyola" en filades 
desiguals, interpretació 'bastant versemblant si es té 
en compte que el gruix deIs socols de les parets mit
geres (entre 20 i 25 cm) ve a coincidir amb el de les 
toves (Genera 1985: 168; 1986: 57). A La Serra del 
Calvari, les toves es van trobar caigudes en disposi
ció paral·lela als basaments, la qual cosa suggereix 
que havien estat col·locades de llarg. Per una altra 
part, a l'assentament del Barranc de Gafols, la dispo
sició de les toves en l'enderroc és difícil d'interpre
tar. A les habitacions 11 i III trobem les toves tant 
paral·leles com perpendiculars als socols, fet que 
suggereix una alternan<;:a del Ilarg i el través (fig. 
17). En canvi, a I'habitació I (fig. 16), les toves apa
reixen en posició oblíqua respecte al socol. Aixo fa 
pensar en la possibilitat que les toves, col·locades de 
llarg, en el moment d'enderrocar-se les parets topes
sin amb algun puntal que les desviés de la seva 
orientació originaria. 

Pel que fa a l'al<;:ada, cal tenir en compte qui
nes són les proporcions que, segons els tecnics, han 
de mantenir les parets. Cada fragment de mur 
compres entre dos angles pot tenir un gruix maxim 
d'un metre, una altura de 8 metres i llargada de 12 
metres, és a dir que l'amplada d'un mur de toves no 
pot ser menor a la vuitena part de la seva al<;:ada 
(Doat et al. 1983: 121; grups Talpuy i Craterre 1985: 
52). A partir d'aquestes dades, podem considerar 



que, si en els assentaments protohistorics amb parets 
de tova els basaments tenen un gruix entre 40 i 60 
cm, aquests devien poder sostenir parets d'uns 4 m 
d'al~ada maxima i 6 m de llargada. Segurament, 
pero, donat que s 'han documentat parets de longitud 
superior als 6 m (per exemple, al Barranc de Gafols), 
cal esperar que l'al~ada fos menor (probablement no 
es superaven els 3 m). En el cas del Puig Roig, amb 
unes parets d' amplada al voltant deIs 25 cm, l' al~ada 
no podia ultrapassar els 2 metres. 

Les toves anaven lligades entre elles mit
jan~ant un morter de fang, la qual cosa és suggerida 
pel fet que en una de les cares de cada tova (presu
miblement la part que era col·locada boca avalI) es 
troben empremtes en forma de soles, fetes segura
ment amb els dits, perque hi penetrés l'argamassa. 
Aixo esta documentat als tovots del Puig Roig 
(Genera 1985: 168; 1986: 57) i també en la major 
part de les toves més ben conservades del Barranc de 
Gafols (fig. 12), on les empremtes tenen 15 mm de 
gruix, entre 3 i 5 mm de profunditat i estan separa
des entre si uns 15 mm. En aquest darrer assenta
ment, algunes unitats conserven el morter adherit a 
la seva cara superior (figs. 14 i 15), reproduint en 
positiu les empremtes digitals fetes a la cara inferior 
de la tova que hi estava en contacte, mentre a la 
superfície oposada (la seva cara inferior) tenen 
igualment les empremtes. EIs soles es practicaven un 
cop acabada la tova, quan encara era molla. Quan 
estaven seques, s'anaven col·locant sobre els socols 
de pedra, alternant amb capes de morter de fango 

Un cop feta la paret, les toves eren revestides, 
en general, amb una capa de fang de pocs mil·líme
tres de gruix, aplicada en forma de capes molt allisa
des, destinada a protegir la paret contra la pluja i els 
cops i a perfeccionar l'aillament termic (fig. 12). 
Sobre el revestiment d 'una de les cares lateral s 
d'algunes toves del Barranc de Gafols s'ha docu
mentat la presencia de decoració pintada amb tonali
tats vermelloses. La pintura es conserva en estat 
fragmentari, de manera que no sempre s'hi poden 
distingir clarament els motius representats. Tot i 
així, podem parlar, almenys, de tres motius pintats 
diferents: un deIs més freqüents es compon de series 
de franges de 0,5 cm de gruix mitja, paral·leles entre 
si i en disposició oblíqua en relació a la tova (fig. 
13); un segon motiu consisteix en una franja ampla, 
d'uns 2 cm de gruix, tra~ada seguint un deIs extrems 
llargs de la tova (fig. 15); per últim, algunes toves 
estan decorades amb una franja que segueix un deIs 
extrems lIargs de la pe~a i de la qual parteixen per
pendicularment una mena de regalims, que tal vega
da havien format part d'una decoració més complexa 
(fig. 14). L'observació d'aquest darrer motiu pintat 
ens ha permes deduir quina és la cara inferior i quina 
la superior (segons el sentit en que ha regalimat la 
pintura), advertint que les empremtes digitals estan a 
la superfície inferior de la tova. La presencia de 
toves pintades s'ha documentat en varies de les habi
tacions excavades fins al moment (recintes 1, 11, 111 i 
IV), sense que sembli tractar-se d'un element exclu-
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siu d'un espai destinat a unes funcions concretes. Si 
bé els revestiments de fang de les toves tenen, com 
hem vist, una funció practica, probablement hem de 
pensar en una intenció estetica quan hi ha presencia 
de decoració pintada. 

Les cobertes 

Materials 

Les cobertes són un element molt mal conegut, 
del qual només ens arriben restes escadusseres, car 
eren constru'ides amb materials que requereixen unes 
condicions de conservació que poques vegades es 
reuneixen. S 'han pogut recuperar fragments de 
cobertes en aquelIes construccions que han sofert els 
efectes d'un incendio En aquests casos, sovint apa
reix sota les capes d' enderroc i sobre el paviment 
una capa de cendres, a vegades molt espessa, resultat 
de la combustió de la fusta i altres elements vegetals 
procedents de la coberta, com ha estat documentat a 
La Serra del Calvari (Rodríguez Duque 1986: 131), 
al Barranc de Gafols i en alguns recintes 
d'Aldovesta (Mascort, Sanmartí & Santacana 1991: 
17 i ss.). A La Serra del Calvari, les restes de troncs 
cremats procedents del sostre arribaven a formar 
veritables tramats (Rodríguez Duque 1986: 131). 
Altres elements relacionables amb les cobertes són 
fragments de terra amb empremtes de vegetals, 
interpretats com arrebossats que devien cobrir entra
mats de canyes o branques. La trobalIa de fragments 
d' aquest tipus és especialment abundant al Barranc 
de Gafols, sempre amb marques de vegetals i amb 
possibles improntes de trones de fusta. Igualment, a 
La Ferradura es van trobar fragments de terra amb 
una cara llisa i encalada i l' altra amb una serie 
d'empremtes amb un gruix de fins a 110 mm corres
ponents a l'entramat de canyes sobre el qual hom 
diposava la capa de fang (Maluquer de Motes 1983: 
9). Igualment trobem aquestes empremtes sobre terra 
al poblat de Genó (Pons, Maya & Buxó, en premsa). 
Un darrer element constructiu que potser es va em
prar en la construcció de les cobertes és la pedra en 
forma de lIoses, destinades a refor~ar les cobertes de 
branques i fang, tal i com assenyala M. Genera per 
al Puig Roig (Genera 1985: 170; 1986: 57), interpre
tació que potser hem de donar a algunes pedres trO
bades a l'interior de les habitacions al Barranc de 
Gafols, en una zona de vents forts i freqüents. 

Creiem que cal considerar com un cas apart el 
jaciment d' Aldovesta, integrat per diversos recintes, 
alguns deIs quals són de planta rectangular o trape
zo'idal i altres de planta semi-circular (fig. 6). Al 
contrari del que hem vist fins ara, els recintes de 
planta semi-circular no van proporcionar restes de 
bigues carbonitzades ni capes de cendres importants 
ni restes de fang amb empremtes de materia vegetal. 
Altrament, és difícil imaginar aquests recintes 
coberts amb un sistema de bigues radials, que hau
rien hagut de ser molt llargues en el cas del recinte A 



(diametre de més de 14 metres). Aquests factors fan 
pensar en la possibilitat de l' existencia d 'una coberta 
semi-cupular de fang, solució que explicaria tant el 
fet de no haver-s'hi trobat restes de fusta cremada 
com el gruix considerable de les parets d' aquest 
recinte (Mascort, Sanmartí & Santacana 1991: 23). 

Hipótesis reconstructives 

Les restes recuperades, doncs, semblen indicar 
que la coberta anava disposada sobre un embigat de 
fusta recolzant sobre les parets longitudinal s de les 
habitacions. En ocasions, a l'interior deIs recintes 
hom disposava troncs verticals fent la funció de 
columnes o puntals, destinats a ajudar a sostenir les 
bigues de la coberta. Per damunt d'aquest embigat es 
disposava una capa d'elements vegetal s (joncs o 
canyes, branquetes), sobre la qual s'aplicava una 
capa espessa de fang barrejat amb palla. EIs sistemes 
de cobrició de les construccions actuals de tapia o 
tova són similars a la reconstrucció proposada per a 
la protohistoria. Així, per exemple, a les comarques 
de Lleida, els corrals constru'its amb parets de tapia 
es cobreixen amb canyes disposades transversal
ment, for~a atapeldes, al damunt de les quals s'apli
ca una capa de terra ben fina i compacta, perque 
escopeixi l'aigua de pluja (Torrent 1965: 25). Al 
Perú, en construccions actuals de terra, es recobrei
xen els murs amb canyes abans de col· locar la cober
ta, per tal de protegir les parets de la pluja i d'una 
dessecació massa rapida (Doat et al. 1983: 40). 

Pel que fa als tipus estructurals, i deixant de 
banda la possibilitat d'una volta per al recinte A 
d' Aldovesta, normalment les cobertes devien ser 
inc1inades, a un o a doble vessant, per tal de perme
tre l'escolament de l'aigua de pluja. De moment, 
pero, i donat que no s'ha realitzat cap experimenta
ció al respecte, ens hem de limitar a elaborar hipote
siso Ens sembla més versemblant el predomini d 'un 
únic vessant, donada l' escassetat de columnes cen
trals als jaciments que coneixem, com veurem a 
l' apartat següent, per bé que en alguns casos podria 
haver hagut una coberta a doble vessant, com sugge
reix l' existencia de llars de foc en posició central. 
Així, E. Junyent proposa cobertes a doble vessant 
per al poblat de Genó (Junyent 1989: 98). Tomarem 
a tractar aquests aspectes en l' apartat referent a 
il·luminació i ventilació. 

En relació a aquest darrer aspecte cal conside
rar la possibilitat de l' existencia d' altells sota les 
cobertes, aprofitant la zona de major al~ada de les 
mateixes. Aixo ens és suggerit pel fet que, a l'assen
tament del Barranc de Gafols, sovint les peces cera
miques (sobretot grans gerres) apareixen caigudes 
sobre l'enderroc de toves (veg. fig. 16), és a dir que, 
sens dubte, estaven col·locades en un lloc alto 

Elements de sustentació interna 

En relació a les cobertes hem de considerar els 
elements de sosteniment, funció realitzada fonamen-

122 

talment per les parets (de les quals ja s 'ha parlat), 
pero en ocasions compartida per columnes o puntals 
de fusta, identificats en el registre arqueologic ja 
sigui per forats al terra de les habitacions, ja sigui 
per pedres planes que en feien de basament. Els 
forats de pal estan documentats als poblats de Genó, 
Les Paretetes, La Colomina, El Puig Roig, La 
Ferradura, Aldovesta i El Barranc de Gafols, i les 
bases a La Serra del Calvari i El Puig Roig. 

En molts deIs ambits del poblat del Puig Roig 
s 'han documentat forats excavats a la roca mare, 
molts deIs quals són, versemblantment, forats de pal 
(Genera 1986: 57). En ocas ion s apareixen alineats 
seguint un mur, indicant que les parets de pedra i 
tovot, molt primes, eren refor~ades amb troncs de 
fusta c1avats verticalment, o bé que alguns envans no 
arribaven fins al sostre i els elements de fusta soste
nien la coberta. En altres casos, falten algunes de les 
parets deIs habitac1es, i apareix una alineació de 
forats en la zona que hauria d' ocupar una d' elles 
(fig. 4)12. AIguns d'aquests elements estan envoltats 
interiorment per pedres verticals, destinades a falcar 
els pals. De la mateixa manera, al poblat de La 
Colomina són presents els forats de pal amb pedres 
de falca al seu interior tot seguint els mur s més 
llargs (Ferrández & Lafuente 1989: 72), i també 
al poblat de Genó hi ha una serie de c10ts excavats a 
la roca, on es devien encaixar les fustes destinades a 
sostenir les bigues de la coberta (Maya 1982: 159), 
a vegades falcades amb llosetes. Al recinte B 
d'Aldovesta (fig. 6), un cerc1e de pedres de 70 cm de 
diametre falcava el pal central de sosteniment 
de l'embigat de l'habitació (Mascort, Sanmartí & 
Santacana 1991: 18). Per una altra part, al Tossal 
de Les Paretetes s 'han documentat dos forats de pal, 
un d'ells amb pedres de falca i l'altre amb restes de 
fusta carbonitzada a l'interiorJ3

• 

Quant a les bases de columna, aquestes són 
presents a la zona d' entrada de dues habitacions que 
comparteixen una paret mitgera al poblat del Puig 
Roig; coincideixen amb els extrems deIs murs i pre
sumiblement sostenien columnes de fusta l4

• A La 
Serra del Calvari, segons J.I. Rodríguez la coberta és 
sostinguda per un pilar central de pedra arrebossat 
amb fang (Rodríguez Duque 1986: 131). Per últim, a 
la casa E7 de La Ferradura, una llosa quadrada al 
centre servia de recolzament per un pal de fusta que 
devia aguantar la teulada (Maluquer de Motes 1982: 
231). 

12 En principi aquests forats de pal pertanyen a estructures 
de fons de cabana d'una fase anterior d'ocupáció del poblat 
(Genera 1986: 61), pero creiem que alguns d'ells van ser reutilit
zats, ja que coincideix la seva ubicació amb l' alineació que hauria 
hagut de seguir un deis murs del poblat. 

13 Informació oral proporcionada per Josep Gallart. 

14 Observat directament en una visita al jaciment. 



ANÁLISI FORMAL (11): 
AGEN<;AMENT INTERN 
DELS HABITATGES 

Paviments 

El tipus més freqüent de paviment consisteix 
en una o varies capes de terra premsada, a vegades 
sobre un llit de cOdols o grava. En alguns casos, com 
a estabilitzant de la terra s 'hi ha barrejat guix, la qual 
cosa dóna un color blanquinós al paviment, tal i com 
succeeix als Vilars d'Arbeca (Garcés et al., memoria 
d'excavació inMita) i al Tossal de Solibernat 
(Rovira et al., memoria d'excavació 1981, inMita). 
En aquest darrer jaciment, el paviment conté nodols 
de guix molt abundants barrejats amb una gruixuda 
capa de terra argilosa. En el cas del Puig Roig, els 
paviments són més elaborats, constant d'una primera 
capa de preparació de cOdols o de fragments cera
mics, seguida d'una capa de terra piconada, que a la 
vegada és coberta per un tercer nivell d'argiles fines 
(Genera 1986: 58). Un últim material que fou proba
blement emprat és la pedra en forma de lloses, docu
mentada cobrint petits espais, que tal vegada siguin 
restes d'un paviment o bé la delimitació una area per 
una funcionalitat concreta (segurament la mólta). 
Així, a El Calvari del Molar, una llosa de calcaria 
voltada de petits cOdols de quars cobria una zona de 
150 cm de longitud per 60 cm d'amplada (Vilaseca 
1943,36). 

Coneixem, per una altra part, tipus de pavi
mentació més senzills, en que el mateix sol natural 
constituYa totalment o parcial el pis de les habita
cions, com a La Ferradura, on la roca feia de sol al 
fons mentre a 1'entrada el pendent del sol era salvat 
amb una capa de terra premsada col·locada sobre 
pedres (Maluquer de Motes 1982: 229; 1983: 9). En 
alguns recintes d' Aldovesta els paviments consistien 
simplement en la roca natural regularitzada, pero en 
altres eren fets amb terra i coberts, probablement, 
amb una capa de palla (Mascort, Sanmartí & 
Santacana 1991: 17 i ss.). Al poblat de Genó el pavi
ment és el mateix sol natural, a vegades recobert 
parcialment de terra en les zones on el sol és irregu
lar (Maya 1982: 160). 

Revestiments de parets 

En alguns deIs assentaments coneguts d'aquest 
període s 'ha documentat l' existencia de revestiments 
a la cara interna de les parets o socols, un cop 
aquests havien estat aixecats, fent la funció de regu
laritzar-ne la superfície. Un deIs assentaments que 
aporten més informació sobre aquest aspecte és el 
nucli del Barranc de Gafols, amb revestiments de 
terra aplicats tant sobre els basaments com sobre els 
al~ats de tova. En el cas deIs socols, el revestiment 
conservat in situ consisteix en una continuació de la 
mateixa capa de terra argilosa depurada que compon 
els paviments. A més, als enderrocs s 'han recuperat 
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fragments de gruixudes capes de terra amb la super
fície externa molt allisada, que probablement anaven 
aplicats sobre els socols de pedra. 

A més del fang, en alguns jaciments s 'han 
documentat altres materials com la cal~ o el guix. 
Segons el Dr. Maluquer de Motes, al poblat de La 
Ferradura les parets eren revestides internament amb 
capes de fang encalades (Maluquer de Motes 1983: 
9). També a La Serra del Calvari, J. 1. Rodríguez 
descriu un estucat sobre les parets (Rodríguez 1986: 
131), aplicat sobre preparació de cOdols de petites 
dimensions i, posteriorment, pintat. Els revestiments 
mural s eren també presents als sectors 2 i 3 deIs 
Vilars d' Arbeca (fase 1); en el cas del sector 3 les 
restes de revestiment recuperades són plaquetes de 
guix allisades per una cara (Garces et al., memoria 
d'excavació inMita). 

L1ars de foe 

Funció i sigificació de les llars 

La llar és un deIs elements més característics 
entre aquells que defineixen la casa ja que, més o 
menys elaborat, és present en tota mena de llocs 
d'habitació. El nombre de cases o de famílies que 
habitaven un assentament se sol deduir a partir del 
nombre de llars, per bé que s 'ha de considerar la 
possibilitat de l'existencia de llars en habitacions 
destinades a funcions no residencials. En alguns 
assentaments protohistorics t:robem una llar en cada 
recinte, la qual cosa pot indicar que cada habitació 
es corresponia amb una casa; quan aquest element 
no es troba en tots els recintes pot significar que la 
casa es componia de diverses habitacions. En els 
assentaments que estem analitzant tenim documenta
des llars de tipus diferents, t~mt pel que fa a la seva 
forma i dimensions, com a la tecnica de construcció 
i ubicació dins el recinte on es troben. 

Ubicació,formes i dimensions 

Comen~ant per la ubicació, sembla que la 
tendencia predominant és la col-locació de la llar en 
posició central. Aixo és clar al' assentament del 
Barranc de Gafols, on totes les habitacions del sector 
oriental tenien una llar en aquesta situació; també 
sembla així al Tossal de Solibernat (Rovira et al., 
memoria d'excavació inMita) i és igualment possi
ble a La Ferradura (Maluquer de Motes 1983: 9). A 
Aldovesta la llar apareix en posició excentrica pero 
separada de les parets (Mascort, Sanmartí & 
Santacana 1991: 19), mentre als Vilars les llars hi 
estan adossades (Garcés et al., memoria d'excavació 
inMita). En algun cas, la ubicació de les llars no 
segueix un patró uniforme dins un mateix assenta
ment, com succeeix al Tossal de Les Paretetes, on 
poden estar tant al centre com al costat d'una paret 
mitgera 15. 

15 Inforrnació oral proporcionada per J. Gallart. 



Quant a les fonnes de les llars, aquestes varien 
d'unjaciment a altre. Així, tenim documentades llars 
de planta rectangular o subrectangular al Barranc de 
Gafols i a Genó, i ovalades a La Serra del Calvari 
(Rodríguez 1986: 131). 

En relació a les dimensions, només en conei
xem les del Tossal de Solibemat i del Barranc de 
Gafols. La llar del Tossal de Solibemat consisteix en 
un sector central (entre 60 i 70 cm de diametre) vol
tat d'una corona circular concentrica; el conjunt té 
un diametre de 1 metre. Les llars del Barranc de 
Gafols tenen dimensions que oscil-len entre els 120 i 
140 cm de llarg, amb una amplada mitjana de 80 cm. 

Materials i tecniques. Tipologia 

Els material s de construcció emprats per 
agenc,:ar les llars són, fonamentalment, terra, pedres i 
ceramica. Quant a les tecniques de construcció, 
solen variar considerablement d'un assentament a 
altre, variabilitat que ha donat peu a l'elaboració de 
tipologies de llars de foc basades en aquest aspecte. 
Aquí seguirem, en línies generals, la tipologia elabo
rada per E. Pon s i M. Molist (Pons, Molist 1989: 
137-142), per tal de classificar les llars: 

• Llar plana no limitada: És el tipus més sen
zill que tenim documentat, i consisteix en una zona 
de combustió de límits imprecisos en el sol de 
1'habitació. En ocasions, les restes de combustió 
d'aquestes estructures han estat netejades (Genó), i 
en altres casos han estat recollides en les anomena
des cubetes de neteja, que apareixen plenes de cen
dres (sectors 2 i 6 deIs Vilars). 

• Llar plana limitada: La zona de combustió és 
delimitada mitjanc,:ant pedres, toves, etc. Trobem 
aquest tipus de llar a 1 'habitació 4 del Tossal de Les 
Paretetes, delimitada per pedres; a Aldovesta, limita
da per un muret de pedres i toves; i al Tossal de 
Solibemat, delimitada per un marc de terra argilosa. 

• Llar construIda amb sola sobreaixecada i no 
limitada: La superfície de combustió té una prepara
ció acurada, fonnada per un socol de terra (Genó), o 
bé amb una sola de cOdols o fragments de ceramica, 
la funció de la qual és la d'incrementar la capacitat 
calorífica de la llar. La zona de construcció no té, 
pero, uns límits definits. 

• Llar construIda amb sola sobreaixecada i 
limitada: La zona de combustió ha rebut preparació 
i, a més, esta delimitada. Trobem aquest tipus de llar 
a l'habitació E2 de La Ferradura, amb una llar deli
mitada per pedres i aixecada entre 10 i 12 cm sobre 
el paviment; i a Vilars I (llar del sector 2, envoltada 
per una estructura rectangular en terra, i amb quatre 
soles de fragments ceramics corresponents a quatre 
refaccions) . 

• Llar construIda semi-excavada no limitada: 
Presenta una part enterrada, la qual cosa proporciona 
una major eficacia tennica. A aquest tipus correspo
nen les llars de La Serra del Calvari, així com la del 
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sector 6 de Vilars i les llars de les habitacions III i 
IV del Barranc de Gafols. 

• Llar constrUIda semi-excavada limitada: 
Amb una part enterrada i envoltada per una vora 
construIda que delimita la zona de combustió. En el 
moment en que E. Pons i M. Molist feien la seva 
classificació, aquest tipus de llar era conegut al 
Llenguadoc pero no a Catalunya. L'excavació del 
nucli del Barranc de Gafols, pero, ens ha permés 
conéixer tres llars, a les habitacions I, II i V, respec
tivament, excavades als paviments i amb sengles 
marcs de terra. La llar de 1 'habitació I, a més, tenia 
sola de fragments ceramics i cOdols (fig. 18). 

Foros 

Els foms són un altre tipus d'estructura de 
combustió que pot tenir caracter domestico Es dife
rencien de la llar en que, mentre aquesta és una 
estructura oberta, el fom queda tancat, nonnalment 
mitjanc,:ant una volta elaborada amb fang o pedres. 
Fins al moment, només tenim documentada la 
presencia de foms en quatre assentaments deIs perío
des estudiats. Es tracta deIs jaciments de La 
Ferradura, Barranc de Gafols, Tossal de les Paretetes 
i Genó. Els materials emprats en l' elaboració 
d'aquestes estructures són, basicament, la pedra i la 
terra i, almenys en el cas de La Ferradura i del 
Barranc de Gafols pertanyen del tipus definit per E. 
Pons i M. Molist com "foms sobreaixecats", amb un 
socol constrult (Pons & Molist 1989: 141). En tots 
els casos hi ha un únic fom documentat dins l'assen
tament. 

El fom de La Ferradura esta situat al fons de 
l'habitació E6, prop de l' angle nordest i adossat a la 
paret (fig. 3). La sola del fom era una capa de fang 
cuit d'un gruix de 2 cm, estesa sobre un llit de grava 
i pedretes, sota el qual hom troM una altra capa de 
fang sobre preparació de grava, que cal interpretar 
com una primera sola, refeta posterionnent. El fom, 
d'una amplada de 90 cm, estava delimitat i adossat a 
la paret mitjanc,:ant varies filades de pedres lligades 
amb fang fonnant una planta aproximadament circu
lar 16, que s'alc,:ava sobre la sola i que fonnava una 
volta sobre aquesta; la volta es conserva parcial
ment, fins una alc,:ada de 60 cm (Maluquer de Motes 
1983: 11). 

El fom del Barranc de Gafols esta ubicat a 
l'angle sudoest del recinte I (fig. 5). Consisteix en 
una estructura de planta ovalada, elaborada basica
ment amb terra. Es conserva al nivell de la sola, a 
una alc,:ada maxima de 45-50 cm en relació al sol de 
1 'habitació; no ens han arribat restes de la volta que 
devia haver cobert el fom, pero sí de les parets que 

" A la planta publicada per Maluquer (Maluquer de Motes 
1983: 8), el forn sembla tenir una planta quadrangular, pero 
l'observació directa d'aquesta estructura (encara in situ) ens ha 
mostrat un fom que era de planta circular. 



el delimitaven, de terra argilosa molt depurada, amb 
un gruix entre 3 i 6 cm, i que tanquen un espai de 
110 x 95 cm (figs. 19 i 20). El fom estava construit 
sobre un basament de pedres de dimensions petites
mitjanes (fig. 19), anivelIat a la part superior per una 
capa de terra. Sobre el basament, un llit de de petits 
cOdols (fig. 20) feia de preparació refractaria de la 
sola del fom, consistent en una capa de terra molt 
fina i bastant solta la superfície de la qual estava 
molt endurida per l'acció del foco Tot aixo era con
tingut per les parets de terra descrites. El fom estava 
molt malmés en la seva meitat oriental, zona en la 
qual ja s 'havia realitzat una refacció, consistent en 
una aportació de terra poc compacta i sense reparar 
la capa de preparació de cOdols. 

El tercer forn de que tenim notícia és el de 
l'habitació 2 de l'assentament del Tossal de les 
Paretetes. És de planta ovalada, esta situat a prop de 
la porta d'entrada i esta delimitat per lIoses c1avades 
verticalment al sol. A 1'interior d'aquesta estructura 
es distingeix la solera, endurida per 1'acció del foc 
(GalIart 1984: 184). 

Per últim, a Genó es coneix, com a mÍllim en 
una de les habitacions (habitació H-2), un petit fom 
delimitat per pedres que tendeixen a enlla¡;:ar-se en la 
seva part superior (Maya 1982: 160). 

Banes i banquetes. Raeoneres. 
Prestatges 

Aquests elements, molt freqüents i caracterís
tics als poblats iberics, es coneixen escassament als 
assentements immediatament anteriors. Tenim notí
cia de la presencia de bancs al recinte C d' Aldovesta 
(fig. 6) (Mascort, Sanmartí & Santacana 1991: 19), 
al Tossal de Solibemat (González et al. 1982: 163) a 
Genó (Maya 1982: 160; Junyent 1989: 99) i a La 
Colomina (Ferrandez & Lafuente 1989: 72). Al 
Tossal de Solibemat, la banqueta es construí reta
llant la roca. En canvi, a Aldovesta havien estat 
construldes amb pedres lIigades amb fango Pel que fa 
al poblat de Genó, s 'hi han documentat bancs reta
lIats a la roca i regularitzats amb fang i també bancs 
consistents en masses de fang allisat a la superfície 
externa; mentre a La Colomina es tracta de bancs 
correguts fets amb pedres i fang i revestits del 
mateix material. Sembla que aquestes estructures 
s' adossen a la paret de fons de les habitacions, 
almenys a Aldovesta. Mentre al Tossal de Solibemat 
la longitud del banc coincideix amb la de la paret on 
recolza, a Aldovesta el banc comen¡;:a en un extrem 
de la paret pero no arriba fins al' altre. En aquests 
dos últims assentaments, els bancs estan construits a 
base de 1I0ses que, en el cas d' Aldovesta, són lIeuge
rament escairades i de dimensions regulars, i es dis
posen horitzontalment contra la paret; en conjunt, 
l' aspecte que presenta el banc és for¡;:a acurat. Al 
Tossal de Solibemat, es juga amb l' alteman¡;:a de 110-
ses horitzontals amb d' altres de verticals, essent 
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totes elles de dimensions regulars (Rovira et al., 
memoria d'excavació inedita). 

Dins aquest apartat s 'han de considerar unes 
estructures de caracter similar i que reben el nom de 
"raconeres". Es tracta de petits basaments, construits 
amb diferents materials, i ubicats en l' angle format 
per dues de les parets d'una habitació. Coneixem 
elements d' aquest tipus a les habitacions 1, TI i V del 
Barranc de Gafols: a 1'habitació 1 es tracta d'una 
estructura de forma aproximadament quadrada, 
situada en l'angle nordoest del recinte, construIda 
amb terra i revestida amb el mateix material, oferint 
l' aspecte d 'una gran tova; a 1 'habitació II tenim un 
petit basament de pedres situat igualment a l'angle 
nordoest; per últim, a l'habitació V es documenta 
una estructura de pedres adossada a la paret oest del 
recinte, la mala conservació de la qual impedeix 
deduir si es tractava d 'un banc corregut al llarg de 
tota la paret o bé d'una raconera. També hem de 
considerar aquí 1'estructura de pedra localitzada a 
1'habitació VIII del mateix jaciment. Situada en con
tacte amb el mur occidental de 1'habitació, consis
teix en una plataforma o basament de planta circular, 
d'uns 62 cm. de longitud per 30 cm. d'amplada 
maxima (fig. 11). La seva funció no pot ser determi
nada amb precisió per bé que, donada la presencia 
abundant de molins en aquest recinte, és versem
blant pensar que pogués haver servit per a recolzar
hi aquestes peces en el moment de la mólta. 

Al mateix assentament corres pon la presencia, 
prop de l'angle nordest de l'habitació III, de tres uni
tats paral·lelepípedes de fang (amb unes dimensions, 
d'oest a est, de 56 x 14 x 18 cm; 40 x 20 x 18 cm i 
50 x 18-26 x 18 cm), disposades sobre el paviment, 
paral·leles entre si i adossades per un deIs seus cos
tats curts al mur nord, espaiades entre elles 70 i 50 
cm respectivament (fig. 21). Les superfícies verticals 
d'aquestes toves estaven revestides pel mateix arre
bossat que cobria les parets de 1'habitació, pero no 
passava el mateix amb les horitzontals. 
Probablement, n'hi havia hagut d'altres a sobre, for
mant una mena de prestatge o armari acabat amb 
elements de fusta disposats horitzontalment, idea 
que és refor¡;:ada pel fet que, a l'interior del més 
oriental d'aquests espais, van apareixer les restes 
d'un gran vas de ceramica a ma que semblava caigut 
des d'una certa al¡;:ada (fig. 22). 

Una estructura de funGÍonalitat probablement 
similar va ser identificada a La Ferradura, al fons de 
1 'habitació anomenada E2, al' angle sudest. En 
aquest cas consisteix en un petit enva de pedra, 
d'unes dimensions de 130 x 60 cm (Maluquer de 
Motes 1983: 10) que, en adossar-se perpendicular
ment a les parets del recinte, delimitava un espai de 
planta quadrada que devia fer la funció de rebost17

• 

17 A la planta publicada pel DI. Maluquer de Motes, aques
ta estructura és representada de marera que sembla una raconera 
o banqueta (fig. 3). 



Altres agen.;aments 

Considerarem encara algunes estructures no 
tant freqüents i, a vegades, de difícil interpretació, 
com són els diposits o cavitats excavades al sol, 
documentats al poblat de Genó, i en l'interior deIs 
quals no solen apareixer materials. Potser cal rela
cionar-los amb funcions de magatzem, per bé que no 
presentaven mostres d'haver estat preparades per fer 
de sitges o impermeabilitzades per tal de contenir 
aigua; també s 'ha de considerar la possibilitat que 
servissin per sostenir algun recipient o instrument 
(Pons, Maya & Buxó, en premsa). Al mateix poblat, 
es coneixen estructures elaborades amb argila que 
han estat interpretades com a restes d'una pastera 
(Maya 1987: 102). Per últim, considerem interessant 
destacar la presencia, en alguns assentaments, d'ele
ments de suport que devien anar col·locats sota les 
bases de grans contenidors ceramics. Estructures de 
suport elaborades amb pedres i fang, de forma circu
lar i rectangular, les tenim a La Colomina, a vegades 
amb la part inferior de la tenalla que sostenien enca
ra adossada a elles (Ferrandez & Lafuente 1989: 72). 
La mateixa funció devien tenir una serie d'elements 
de fang amb forma semicircular recuperats a les 
habitacions del Barranc de Gafols (fig. 23), així 
com, probablement, un seguit de peces de fang amb 
forma d'anella troncoconica documentades al poblat 
del Puig Roig (Genera 1986: 57). 

Estructures de 
compartimenta ció interna 

Considerarem com a estructures de comparti
mentació interna aquells elements que divideixen 
una mateixa habitació en diversos espais. Els envans 
són, en general, escassos, malgrat que, en algunes 
ocasions, una porció de l'espai de les habitacions era 
reservada per una funció específica, identificada per 
la presencia de certs elements mobles o estructures 
domestiques i no per l'existencia d'un enva. 

Malgrat tot, els envans estan documentats en 
algunes habitacions deIs jaciments aquí considerats. 
Així, en dues de les habitacions del nuc1i del 
Barranc de Gafols (habitacions I i 11) es coneixen 
envans de toves. Al recinte II, un d'aquests envans el 
dividia transversalment en dos espais de dimensions 
desiguals. L'enva de l'habitació 1, també de toves i 
recolzant sobre una serie de pedres de petites dimen
sions, estava disposat longitudinalment, separant una 
mena de passadís a la banda nordest de l'habitació. 
Els envans de tova també van ser emprats per dividir 
espais al poblat del Puig Roig (Genera 1986: 57). 
Pel que fa a envans de pedra, un d'ells es coneix a 
La Ferradura, de 130 cm de llarg i 60 cm d' ample, 
dividint 1 'habitació E2 en dos ambits (Maluquer de 
Motes 1983: 10). El recinte VI del Barranc de 
Gafols apareix dividit en dues estances mitjan<;ant 
un socol de pedra, segurament acabat amb toves. Per 
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últim, l'habitació 4 de Les Paretetes també estava 
compartimentada en dues estances mitjan<;ant un 
enva de pedral8

• 

ANÁLISI ESTRUCTURAL 

Plantes. Forma, dimensions i superfície 

Les construccions que analitzem en aquest tre
ball es caracteritzen, estructuralment, per una 
tendencia a les plantes rectangulars, quadrangulars o 
trapezoldals a excepció, possiblement, del Tossal de 
Solibernat, amb murs de tra<;at curvilini que fan pen
sar en una habitació de planta ovalada (GonzaIez et 
al., 1982: 162-164), tot i que l'area excavada no per
met coneixer-ne la planta completa. Pel que fa a les 
dimensions, sembla que podem parlar de diverses 
tendencies, segons evidencia l'estudi de cadascun 
deIs assentaments per separat. 

Un deIs establiments que presenta construc
cions amb dimensions més reduldes és el Puig Roig 
(fig. 4). Esta format per dues alineacions d'habita
cions de planta rectangular molt allargada, amb una 
longitud maxima de 7 m i una amplada mitjana de 
1,6 m, amb la qual cosa en resulta una superfície 
habitable de 11,2 metres quadrats per terme mitja 
(Genera 1986), si bé molts deIs recintes no arriben 
als 10 metres quadrats de superfície. En general, 
pero, no se n'han trobat les parets davanteres la qual 
cosa impideix, en alguns casos, afirmar amb segure
tat quina n' era la longitud real. 

De dimensions reduldes són també les habita
cions que el Dr. Vilaseca excava al Calvari del 
Molar (Vilaseca 1943: 36-37), les quals, adossades 
al que podria haver estat un mur de tanca posterior, 
no segueixen un patró unitari ni en la forma ni en les 
dimensions. Les plantes tendeixen a ser rectangulars 
o quadrangulars, mentre les dimensions són més 
variables, anant deIs deIs 3,24 m2 de l'habitació C 
(2,7 x 1,2 m) fins als 7,54 m2 de l'habitació B (2,6 x 
2,9 m), segons es pot deduir de la planta del jaci
ment (fig. 7) (Vilaseca 1943: 37). 

Una problematica similar presenta el poblat de 
Guissona. L'excavació deIs anys trenta posa al des
cobert diverses estructures d'habitació, de les quals 
foren excavades en la seva totalitat unes vuitl9

, i 
algunes més de forma parcial. En general, tenen 
planta trapezoIdal encara que amb tendencia al rec
tangle, a excepció d'una habitació amb planta qua
drangular. A partir de la planta publicada per Colo
minas (fig. 8) hem intentat calcular les superfícies 

18 Informació oral proporcionada per J. Gallarl. 

19 Creiem distingir vuit habitacions senceres a la planta 
publicada per Colominas, pero en algunes és difícil veure'n els 
límits pel fet d'haver estattallades posteriorment per sitges. 



deIs recintes excavats en la seva totalitat, i els resul
tats són molt poc uniformes, anant des deIs 5 o 6 m2 

de les habitacions C (2,25 x 2,25 m) i A (3 x 2 m), 
respectivament, als gairebé 18 m2 de 1 'habitació H 
(4,75 x 3,75 m). 

De la mateixa manera, al poblat de La 
Colomina (fig. 9), les habitacions documentades 
tenen una amplada que oscil·la entre els 2 i els 4 m i 
una longitud entre els 2,5 i els 8 m, existint-hi habi
tacions al voltant deIs 20 metres quadrats de superfí
cie al costat d'altres de poc més de 5 metres quadrats 
(Ferrandez & Lafuente1989: 72). 

Un assentament conflictiu en aquestes qües
tions és el CoIl del Moro de La Serra d'Almos, exca
vat als anys cinquanta pel Dr. Vilaseca, qui va iden
tificar una serie de recintes disposats en dues fileres 
(fig. 2). Les habitacions medien dos metres en sentit 
longitudinal i un metre en el transversal, la qual cosa 
representa una superfície habitable de tan soIs 2 m2 

(Vilaseca 1953: 23). Cal considerar la possibilitat 
que aquests recintes no fossin, en realitat, habitades 
sencers, sinó tan soIs la part posterior deIs mateixos. 

Per una altra part, podem distingir un grup 
d'assentaments integrats per construccions amb 
superfícies al voltant deIs 20 metres quadrats. Un 
d'aquests jaciments és La Ferradura d'Ulldecona, 
per bé que no podem saber les longituds originaries 
deIs recintes pel fet de no haver-se'n conservat la 
part davantera a causa de l' erosió. De les 10 habita
cions que formen el nudi (de planta aproximada
ment rectangular i compartint parets mitgeres), tres 
no han estat totalment excavades (habitacions E8, 
E9 i ElO), i les set restants tenen una superfície mit
jana de 18,96 metres quadrats (fig. 3). 

En la mateixa línia que La Ferradura hem de 
situar el nudi del Barranc de Gafols, segons les 
dades que proporcionen les habitacions més ben 
conservades i en un estadi d'excavació més avan9at. 
En primer lloc, del conjunt oriental coneixem cinc 
habitacions de planta aproximadament rectangular (1 
a V), les quals tenen una longitud que s'acosta aIs 8 
metres i una amplada al voltant deIs 2,5 metres. La 
superfície mitjana d'aquests recintes és de 19,56 
metres quadrats. El sector septentrional esta integrat 
per tres recintes (VI, VII i VIII) de superfície menor 
pero que no pot ser precisada amb exactitud, ja que 
no s 'ha conservat la paret nord de les habitacions VI 
i VII i, a més, la zona esta molt afectada per l' erosió. 
De tota manera, el recinte VI no devia ultrapassar els 
12 metres quadrats (6 x 2 m), la superfície de l'habi
tació VIII és de 5,81 metres, mentre 1'habitació VII 
devia ocupar un espai similar (fig. 5). 

Un tercer jaciment amb estructures d'habitat de 
dimensions similars és els Vilars. Dins la seva fase 
de la Primera Edat del Ferro (Vilars 1), s'ha delimitat 
un conjunt de sis habitacions de planta rectangular i 
dimensions uniformes, amb una longitud al voltant 
deIs 8 metres i una amplada mitjana de 2 metres, és 
a dir, amb una superfície de 16 metres quadrats per 
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terme mitja (fig.10). AIgun deIs re cintes supera 
aquestes dimensions mitjanes, almenys l'anomenat 
sector 2, amb una amplada de 2,50 m (20 metres 
quadrats), i els sectors 1 i 6, amb una longitud de 9 
m (18 metres quadrats) (Garcés et al. 1991: 190; 
Garcés et al., memoria d'excavació inedita). 

Cal fer aquí una al·lusió a Aldovesta, conjunt 
constructiu de característiques que difereixen de la 
resta de jaciments contemporanis tant pel que fa a 
les tecniques de construcció (com ja s'ha vist) com 
en els aspectes estructurals. Tan soIs un deIs recintes 
s 'ha considerat com a domestic, 1 'habitació C (fig. 
6), amb planta trapezoIdal tendent a rectangular, i 
una superfície de 21 metres quadrats (7 metres de 
llarg per 3 metres d'ample), aproximadament com 
els tres darrers assentaments considerats. 

Per últim, hem de parlar d'un grup d'assenta
ments amb uns recintes de dimensions molt supe
riors al que acabem de veure. Un d'ells és Genó, 
poblat format per 16 habitacions disposades entom 
del cim d'un turó i deixant un espai lliure al centre. 
La planta de les habitacions és rectangular, encara 
que tendeix al quadrat. La superfície de les mateixes 
oscil·la entre els 30 i els 40 metres quadrats (Junyent 
1989: 99), és a dir, que tenen el doble de superfície 
que els que hem vist fins ara en altres jaciments. 
Igualment, al Tossal de les Paretetes, les cases o 
habitacions excavades fins al moment, de planta tra
peZOIdal, tenen una superfície entre els 25 i els 40 
metres quadrats (Gallart 1984: 184; 1987: 102), 
dades bastant similars a les que s 'han obtingut al 
poblat de Genó. Probablement, en la mateixa línia 
s'ha de situar 1'assentament de La Serra del Calvari, 
on només coneixem de moment les dimensions de 
dues habitacions, de planta rectangular molt allarga
da, amb una longitud de 14 m i amplada entre 2 i 3 
metres. (Rodríguez Duque 1991: 79) fet que implica 
una superfície entre 28 i 42 metres quadrats20

• 

En definitiva, sembla que, en general, els 
assentaments documentats a la zona sud de Cata
lunya estan formats per habitacions de dimensions 
menors que aquells de la zona occidental. 

Orientació i accés 

L'orientació de les cases en general ve condi
cionada per dos factors: la topografia del lloc on 
s'estableix 1'assentament i la manera de disposar els 
recintes. EIs assentaments aquí considerats estan 
sovint situats sobre petites elevacions de superfície 
estreta (a excepció deIs Vilars d' Arbeca, situat en 
terreny pla -fig. 10-), fet que sens dubte va influir 
en el tipus de distribució de les habitacions, en file
res allargades i deixant, quan aixo és possible, un 
espai emmig com a carrer central (figs. 2, 3 i 4); amb 

20 Fins al moment, la planta de cap d'aquests tres jaciments 
no ha estat encara publicada. 



dos carrers longitudinal s i un de transversal en el cas 
del Barranc de Gafols (fig. 5). Aquesta disposició 
influeix, logicament, en l' orientació deIs habitatges. 
En altres casos, 1 'assentament s 'estableix sobre 
turons de superfície arrodonida i que facilita la dis
tribució del mateix seguint una planta oval, dispo
sant els habitatges en sentit perpendicular a un mur 
de tanca i deixant un espai al mig, de tal manera que 
les habitacions s'obren en sentit oposat al d'aquest 
mur, orientació que segueixen els assentaments de 
Genó (Pita & Diez-Coronel 1969: 242; Junyent 
1989: 98-99) o el Tossal de les Paretetes21

• 

En ambdós casos, les construccions estan dis
posades en bateria i compartint parets mitgeres, que 
són normalment els costats llargs, fet que determina 
la ubicació de les portes en els costats curts, sens 
dubte a la banda que donava als carrers22

• Tanmateix, 
a la part excavada del nucli del Coll del Moro de La 
Serra d' Almos les restes de construccions documen
tades comparteixen aparentment els costats curts, fet 
que resulta sorprenent si tenim en compte la topo
grafia. Com ja hem vist, és possible que les estructu
res conservades siguin en realitat una part de les 
veritables construccions, que en realitat es devien 
haver prolongat cap al sud. 

Considerarem, com sempre, a part, l'establi
ment d' A1dovesta, on els recintes segueixen una dis
posició ben diferent de la resta de jaciments que 
estem considerant, ja que no segueixen un pla regu
lar i simetric, sinó que, essent de plantes diferents en 
quant a forma i dimensions, s' adossen uns a altres 
constituint un conjunt també de planta irregular en la 
seva totalitat. 

IL·LUMINACIÓ 1 VENTILACIÓ 

Tant la il·luminació com la ventilació de les 
habitacions es podien haver fet a través de tres tipus 
d'obertures: finestres, portes i obertures a la coberta, 
de les quals només coneixem, en el millor deIs 
casos, les portes. No tenim cap indici de l'existencia 
de finestres ja que, com s 'ha dit, les parets ens han 
arribat normalment en una al~ada no superior al mig 
metre. Igualment, quan són més altes, no tenen 
finestres. Cal recordar, en aquest sentit, que per 
norma general les habitacions comparteixen parets 
mitgeres, donant només a l'exterior els murs de 

21 Segons ens ha informat oralment J. Gallart. 

22 En el cas de La Ferradura, el prof. Maluquer de Motes 
considerava que l'entrada als recintes es realitzava per la part 
baixa, és a dir, per l'oest, ja que en aquesta zona no va poder loca
litzar les parets, destruldes a causa de l' erosió. Cal tenir en comp
te, pero, que el carrer discórre per la part oposada (l'est), des del 
qual es devia poder accedir a les habitacions, tal vegada mit
jan\(ant escales. 
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tanca deIs conjunts, que són els únics on podien 
haver hagut finestres. Quant a les portes, estaven 
ubicades, com hem vist, als costats curts de les habi
tacions, orientades en funció de la topografia i 
donant als carrers quan aquests són presents, per bé 
que moltes vegades no es pot identificar clarament la 
seva ubicació. Tot sembla indicar que les portes eren 
un element important en la il-luminació deIs recintes, 
tal vegada complementades per finestres i per la 
llum que proporcionaven les llars de foco Pel que fa 
a les obertures a la coberta, probablement existien i 
estaven en relació a l'evacuació deIs fums i, per tant, 
en funció de la ubicació de les llars, per bé que 
aquest fet no es pot constatar car no coneixem real
ment les cobertes. En els casos de llars centrals, la 
necessitat d'una obertura sobre les mateixes sembla 
suggerir l' existencia de cobertes a doble vessant, ja 
que la sortida deIs fums ha d'estar, logicament, en el 
punt més alt de la coberta, donat que, en cas contrari, 
els fums poden tomar a l'interior. Una altra possibi
litat és que, tot i haver una llar central, la coberta es 
realitzés amb un sol vessant i hi hagués una mena de 
xemeneia, elaborada amb fang i palla, que conduís 
els fums a una al~ada igualo superior al punt més alt 
de la coberta. Quan les llars estaven properes als 
murs, sembla versemblant l'existencia d'una campa
na adossada a la paret, que porté s el fum cap a 
l'exterior. En el cas deIs foms, l'evacuació deIs fums 
es podia fer a través de la porta, ja que solen estan 
situats en un 'angle i a prop de la mateixa (així passa, 
almenys, al Barranc de Gafols i a La Ferradura). 

En relació a aquesta qüestió, poc clara, de 
l'evacuació deIs fums, hem de considerar la possibi
litat que el foc es fes en realitat al' exterior del 
poblat, i a les llars de l'interior deIs habitacles es 
cuinés amb brases. Aquesta idea ha estat suggerida 
per al sud de la Península lberica (Aguayo et al. 
1986: 43-44), a partir del fet que la sola argilosa de 
les llars presenta una superfície molt acurada, que 
aquesta s'aixeca sovint sobre el paviment i que nor
malment les llars no estan delimitades; trets que són 
comuns a algunes de les llars que coneixem a la pro
tohistoria catalana. D'altra banda, els focs a l'aire 
lliure estan ben documentats en assentaments pro
tohistorics del Llenguadoc (Dedet 1985: 15-27). A . 
Catalunya, pero, caldria excavar els espais de circu
lació deIs assentaments per tal de poder constatar la 
presencia o absencia de focs en aquestes zones. En 
cas d'arribar-los a documentar, cadria replantejar les 
hipotesis sobre la sortida de fums. 

CONSIDERACIONS FINALS 

Durant el Bronze Final i, en especial, durant la 
Primera Edat del Ferro, l 'habitat constrult amb mate
rials durs adquireix uns trets que es poden considerar 
definidors d'aquest tipus d'arquitectura domestica, i 
que perduraran, en línies generals, durant el període 



iberic. Aquests trets, com hem vist, consisteixen en 
la utilització gairebé exclusiva de la pedra i la terra 
com a materials de construcció i en l' estructuració 
deIs assentaments mitjan~ant la disposició de recin
tes de planta rectangular compartint parets mitgeres, 
amb poca compartimentació interna i tan soIs els 
agen~aments indispensables. EIs recintes ocupen una 
superfície maxima de 20 metres quadrats, si bé a la 
zona occidental es documenten habitacions més 
grans. 

Les construccions analitzades ens poden sug
gerir algunes orientacions sobre l' organització social 
deIs grups que hi vivien. Segons tots els indicis, 
l' espai estava poc compartimentat internament, i en 
pocs casos trobem arees reservades a activitats con
cretes. Aixo sembla indicar que estem davant unes 
societats poc complexes a nivell socio-polític (Kent 
1990: 127-152). Es arriscat, pero, afirmar a partir 
d'aquí que no existia una estratificació dins aquestes 
societats, ja que tal vegada aquesta hi era pero no es 
reflecte ix al' arquitectura. Quant al' organització 
familiar d'aquestes societats, la disposició uniforme 
deIs habitacles fa pensar que es realitzava a nivell de 

129 

famílies nuclears, habitant cadascuna en una de les 
cases documentades. El fet que algunes estructures 
domestiques (especialment els forns) es localitzin en 
un punt concret dins els poblats, fan pensar en la 
possibilitat que aquestes famílies nuclears estigues
sin relacionades entre elles, tal vegada a través d'un 
avantpassat comú, formant llinatges o famílies uni
des. L'existencia, en alguns assentaments, de cases 
amb una superfície més gran (entre 30 i 40 metres 
quadrats a Genó o La Serra del Calvari) sembla que 
pot recolzar aquesta hipotesi. 

El que podem dir, dones, sobre les societats 
pre-iberiques a partir de l'estudi de la seva arquitec
tura domestica és encara molt poc, sobretot perque 
encara coneixem molt superficialment l' organització 
interna de l'espai habitable. És necessaria, sens 
dubte, la continuació deIs treballs d'excavació en els 
jaciments on aquests han estat iniciats, així com la 
realització de noves excavacions que permetin aug
mentar els nos tres coneixements sobre la funciona
litat deIs habitatges i que aportin noves dades sobre 
la possible existencia d' estructures d 'utilització 
col· lectiva. 



FIGURA 2: Planta general del poblat del Coll del Moro, La Serra d'Almos (Vilaseca 1953: 15) . 
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FIGURA 3: Planta general de la zona excavada de La Ferradura, Ulldecona (Maluquer de Motes 1983:8). 
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FIGURA 4: Planta general del poblat del Puig Roig, Masroig (basada en Genera 1986: 55). 
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FIGURA 5: Planta del poblat del Barranc de Gafols, Ginestar. 
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FIGURA 6: Planta de l'establiment d'Aldovesta, Benifallet (Sanmartí & Santacana, en premsa). 
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FIGURA 7: Planta del poblat del Calvari, El Molar (Vilaseca 1943: 37), 
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FIGURA 8: Planta de les habitacions documentades al poblat de Guissona (detall de la planta publicada per Colominas 1941: 36), 
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FIGURA 9: Planta esquematica del poblat de La Colomina (Ferrández & Lafuente 1989: 79), 
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FIG URA 10: I'lanla de les cSl ruclUres de la fase I de l poblal dei s Vilars . Arbeea (Gareés el al. 199 1: 185). 
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FIG RA 11: Parel' de (,habilac ió VIII de ('a"enlamenl del Barranc de Gafo" ( 1'0 10: C. Bclarle). 

FIGU RA 12: Fragmcnl de (ova amb reve:-. l imcl1 t i emprclll tcs digita ls 
de l Barranc de Gafols (falO: J. Sanman í). 
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FI GU RA 13: Fragmenl ele IOva amb decorac io pi l1lada de l Barra"c 

de Gafol, (folO: C. Belano). 



FIG RA 14 : Fragment de lava amb deeorae i6 pintada del Barrane de Gafols (falO: 1. Sanmartí l. 

FIG URA 15: Fragmenl de lava amb deeoraei6 pinlada de l Barrane de Gi\rols (falO: 1. Sanmart í). 
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FIGURA 16: Enderroc de tove' de I'hab it ació I de l Barranc de GMob ( I"oto: C. Belarte), 

FIG URA 17: Enderroc de tnvc, de I' habitacia (J del Barranc de Gilfob I rolO : J, Sanmart l l. 
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FIGURA 18: Prepar:leió de fragment s eeramies i eOdols de la ll ar de I'habi laeió l 

del Barrane de Gafols (fOl o: C. Be lan e). 

FIGU RA 19: Basamenl sobre e l qual s 'aixeca el fom de I' habil ac ió l 

del Barrane de G1tfols (folO: . Be lan e). 

FIGU RA 20: apa de praparació de codols sola la sole ra del fOI11 de I'habilac ió I 

del Barranc de Gilfols (folO: C. Belane). 
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FIGURA 2 1: ESlruclures paral·le lepípedes de len·a adossades al mur nord de I·habitac ió II I 
del nucli del Barranc de Gafols. inlerprelals com annaris (folo: C. Be larle). 

FIGU RA 22: Vas cer~mic ca iguI a I"imcrior d·un de is poss ibles armaris de I"hab il ac ió 11 1 

de l nucli del Barranc de Gilfols (folo: C. Belarle). 
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FIG URA 23: Elemenl elaboral amb fan go amb fonna de milja lIuna des lina!. presumi blemelll . 

a sostenir la base (runa gerr:l de gran~ dimcnsions (folo: G . Estrugm,). 
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