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RESUM 

En aquest artiele proposem una tipologia de la casa protohistorica a Catalunya, a partir de les dades proporcionades pels assen
taments excavats en els darrers anys, i la comparem amb les dades existents per a les zones del Llenguadoc i País Valencia. Previament, 
hem cregut necessari d'establir una terminologia adequada aplicable a I'estudi deIs espais construits, especialment domestics. La inten
ció d'aquestes propostes (terminologica i tipologica) és doble: per una part, posar en evidencia la diversitat de tipus estructurals, per tal 
de plantejar-ne les causes; d'altra part, facilitar la descripció de l' arquitectura domestica en treballs posteriors. 
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RÉSUMÉ 

Dans cet artiele on essaie une typologie de la maison en Catalogne pendant la protohistoire, a partir des données apportées par 
les gisements fouillés pendant les derniers années, et on en fait une comparaison avec les données existantes pour les sites du Languedoc 
et du Pays Valencien. Préalablement, il a été nécessaire I'établissement d'une terrninologie adéquate pour I'étude des espaces biitis, 
spécialement pour ceux de caractere domestique. L'intention de ces propositions (celle terminologique et cene typologique) est dou
ble: d'une part, mettre en évidence la diversité des types structuraux, pour en questionner les causes; d' autre part, rendre plus facile la 
description de l' architecture domestique de travaux futurs. 
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INTRODUCCIÓ 

L, estudi de la casa a la protohistoria, que 
havia estat bandejat durant molt temps, ha atret l'in
teres de nombrosos investigadors en e1s darrers anys; 
tant és així que s'han realitzat col·loquis i publica
cions monografiques dedicades a aquest tema 1, que 
revelen una tendencia a la realització d' estudis molt 
més acurats en re1ació a etapes anteriors de la inves-

1 Arqueologia Espacial (Coloquio sobre el microespa
cio), 9. Terol,.1996; Habitat et structures domestiques en 
Méditerranée occidentale durant la protohistoire (Colloque 
lnternational, Arles-sur-RhOne), 1989; Cota Zero, núm. 10, 
1994. 
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tigació, tant des del punt de vista de1s treballs d'ex
cavació com del registre de les dades i 11ur inter
pretació posterior. No obstant aixo, encara queden 
molts aspectes per acabar d' establir, entre e1s quals 
cal destacar l'establiment d'una terminologia clara 
per al' estudi deIs espais constru"its, especialment 
per a aquells de funció domestica, així com l'ela
boració d'una tipologia de cases; ambdós aspectes 
poden resultar útils a l'hora de descriure i estudiar 
e1s nuclis d'habitat. 

El primer problema que es presenta és la pro
pia definició de la casa i la clara atribució funcio
nal de tots els espais identificats a l'interior d'un 
assentament. La resolució d'aquest problema no 
sempre és :facil, ni tan soIs sempre és possible, espe
cialment quan es tracta d'excavacions antigues, amb 



registre i interpretació no sempre fiables. De tota 
manera, actualment hi ha un conjunt de jaciments 
que han estat excavats en extensió i amb metodolo
gia acurada durant els darrers anys i que pot pro
porcionar documentació suficientment abundant 
com per poder individualitzar les unitats domesti
ques i fer un primer intent d'establir-ne una tipolo
gia, que és la que es presenta en aquest treball i que, 
igual que la proposta terminologica, ja va ser reco
llida en la nostra Tesi Doctora1.2 La documentació 
emprada per realitzar aquesta tipo logia pertany 
sobretot a jaciments catalans del període iberic, si 
bé també fem referencia als precedents del bronze 
final i la primera edat del ferro. Així mateix, hem 
intentat establir una correlació entre els tipus de 
cases de Catalunya i els de les arees adjacents del 
Llenguadoc i País Valencia. 

PROBLEMES TERMINOLOGICS 

Quan analitzem la literatura arqueologica exis
tent per als períodes i arees estudiades, un tret Iacil
ment observable és la manca d'uniformitat en la 
terminología emprada per designar els diversos tipus 
d' espais que hom pot individualitzar. Així, amb fre
qüencia trobem, emprats amb significat identic, els 
termes habitació, estanc;;a, recinte, sector, cabana, 
ambit o espai, segons l'investigador. En aquest apar
tat, intentarem establir quina o quines denomina
cions són adequades per als diversos tipus d' espais 
constrults. 

Hem pres com a punt de partida la distinció 
d'espais feta per A. Michelozzi per al Llenguadoc 
(Michelozzi 1982), tot cercant una serie de voca
bIes que en catala puguin correspondre amb els ter
mes francesos emprats per aquest investigador. A 
la nostra tesi,vam escollir els termes en catala a par
tir de les definicions de l' edició de 1994 del 
Diccionari de la llengua catalana editat per 
Enciclopedia Catalana, després de comparar-les amb 
les definicions donades per diversos diccionaris d' ar
quitectura (Bassegoda 1976; Fullana 1984), i ara els 
hem revisat arrel de l'edició, en 1995, del Diccionari 
de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis 
Catalans. Hem prescindit de l'ús de paraules com 
sector o zona, que poden resultar de gran utilitat 
per delimitar espais durant els treballs d' excavació, 
sobretot en jaciments grans, pero que no tenen sig-

2 BELARTE, M.e. (inedit), Arquitectura domestica a 
Catalunya durant la protohistoria, Tesi Doctoralllegida al 
Departament de Prehistoria, Historia Antiga i Arqueologia de 
la U.B. el dia 16 de juny de 1995. 
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nificat funcional i, d'altra banda, poden resultar con
fusos donat que no tots els equips de recerca utilit
zen els mateixos termes amb identic significat3. 

Malgrat aixo, en algunes ocasions haurem de man
tenir els mots sector o espai per designar un espai 
tancat quan citem la denominació que li han assig
nat els seus excavadors. 

En primer lloc, creiem que per als tipus de 
construccions que estudiem, pot resultar útil de fer 
una distinció a tres nivells: casa, recinte i estanc;;a, 
dins els quals hauríem d'intentar encabir els espais 
constrults que analitzem. Així mateix, creiem neces
sari establir sinonims per a cadascun d' aquests tres 
termes, per tal d'evitar-ne la reiteració excessiva. 

Considerem la casa com un edifici destinat a 
servir de lloc d'habitació a un grup huma. 
Normalment és ocupada per una família nuclear, 
formada per una parella adulta i la seva descenden
cia no adulta. La casa pot consistir en un únic espai 
multifuncional, sense compartimentar, o bé estar 
segmentada en diversos espais, cadascun deIs quals 
estara destinat a una o vanes funcions (normalment, 
una pec;;a té caracter propiament residencial i en 
poden haver d'altres destinades a magatzem o tre
ball). En ocasions, emprarem els mots habitatge o 
habitacle com a sinonims de casa, ja que tenen 
també un significat de lloc on hom viu. 

L'espai intern de la casa pot estar comparti
mentat mitjanc;;ant envans; cadascun deIs espais 
resultants sera anomenat estan~a. Quan les estan
ces siguin de dimensions desiguals, utilitzarem el 
terme sala per designar aquell espai de dimensions 
més grans, ja que la sala és l'habitació principal 
d'una casa. 

Amb una certa freqüencia és possible distin
gir, dins un espai tancat, arees destinades a activi
tats diferents, detectables a partir d' elements mobles 
o d'agenc;;aments domestics fixos (per exemple, una 
zona destinada a la molta del gra evidenciada per 
la presencia de molins i d' estructures de pedra o 
espais enllosats), pero no delirnitades per parets. En 
aquests casos, podem parlar de diversos ambits. 

Per últim, sovint ens trobem amb espais tan
cats deIs quals no podem dir, a priori, si es tracta 
d'una sola casa sense compartimentar o si és en rea-

3 Així, per exemple, al Puig Castellet de Lloret de Mar, 
cada recinte delimitat per murs és anomenat espai, mentre a 
I'Illa d'en Reixac i també a Vilars rep el nom de sector. En 
canvi, al Puig Castellet s' anomena sector una filera de cons
truccions. 



litat una estanr;a que, juntament amb d' altres, inte
gra una casa. En aquestes ocasions, parlarem de 
recintes, ja que el terme té un significat ampli d' es
pai tancat per parets, sense connotacions funcionals. 
El terme recinte sera alternat amb cambra, de sig
nificat igualment generic. En algun cas es pot uti
litzar habitació, mot que també designa un espai 
delirnitat per parets, si bé creiem preferible no abu
sar del seu ús ja que la seva arrel té connotacions 
implícites de lloc on s'habita, mentre recinte o cam
bra són més amplis i poden fer referencia a altres 
tipus d'espai (magatzem, zona de treball). La uti
lització del mot habitació, empero, pot ser ineludi
ble, sobretot quan es cita acompanyat del nom que 
se li ha donat a un recinte per distingir-Io deIs altres 
(per exemple: "l'habitació núm. 4"), especialment 
quan aquesta és la denorninació que n'han donat els 
excavadors. 

TIPOLOGIA DE LES CASES AL 
BRONZE FINAL I PRIMERA 
EDAT DEL FERRO 

En aquests períodes, una bona part de 
Catalunya es caracteritza per un habitat en fons de 
cabanes amb la base retallada a la roca natural i la 
superestructura realitzada amb material s duradors, 
l' analisi estructural i funcional de les quals poques 
vegades dóna resultats fructífers. Només a la 
Catalunya meridional i occidental trobem cases 
constru'ides amb materials duradors i formant poblats 
amb una certa planificació protourbana, i és en 
aquestes zones on és possible de realitzar una tipo
logia de les cases. A les comarques de Lleida, aquest 
tipus de construccions organitzades en poblats es 
documenten des del bronze final, mentre al curs 
inferior de I'Ebre no es documenta un habitat pro
tourba fins a finals del segle VII a.C, coexistint, en 
els segles immediatament anteriors, l'habitat en 
coves amb les cases a'illades (documentades al 
Barranc de Sant Antoni [Asensio et al. en premsa]). 

En els jacirnents coneguts i excavats a les arees 
esmentades, per norma general, les construccions 
es disposen sense deixar un espai entre casa i casa, 
compartint sempre parets mitgeres. La primera 
impressió és que cadascuna d' aquestes construc
cions equival a una casa que funcionava amb inde
pendencia de les altres, i que responia sempre a un 
mateix tipus d'habitatge, amb planta de tendencia 
al rectangle, si bé a vegades pot ser trapezo'idal o 
subrectangular. El més freqüent és trobar cases uni
cel·lulars, rarament compartimentades en dues 
estances de dimensions desiguals. De fet, les com
partimentacions només han estat documentades als 
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FIGURA 1. Planta esquematica d'algunes cases de la primera 
edat del ferro. 

jaciments del Barranc de Gafols (Belarte et al. 1994a 
i 1994b), el Puig Roig (Genera 1995) i la Ferradura 
(Maluquer de Motes, 1983). En altres casos, com 
Genó (Pons, Maya i Buxó 1989), es distingeixen 
espais amb funcions diferenciades dins un mateix 
recinte, pero aquests no sempre han estat delirnitats 
per envans. En aquest cas, i segons la terminologia 
que hem establert, podem dir que hi ha diversos 
ambits. 

Com a exemple d'aquest tipus unicel·lular de 
casa presentem, a la figura 1, les plantes de tres cons
truccions del Barranc de Gafols (segon quart del 
segle VI a.C), la Ferradura (darrer terr; del segle VII
primera meitat del VI a.C) i Puig Roig (segona mei
tat del segle VII a.C), respectivament, que permet 
apreciar les diferencies de dimensions entre elles, 
especialment si comparem el Puig Roig, de 12 m2 

de superfície maxima, amb Barranc de Gafols i la 
Ferradura4, d'una superfície rnitjana lleugerament 
inferior als 20 m2: 

Els tres exemples que il·lustrem graficament 
pertanyen a les comarques de Tarragona. Per a les 
comarques de Lleida, I'habitat en cases constru'ides 
amb material s duradors es documenta, com hem dit, 
des d'un moment més antic, i es tracta, en general, 
de construccions més grans que les de la Catalunya 
meridional: aixílles dimensions de les cases de Genó 
(1100-900 a.C) oscil·len entre 30 i 40 m2, amb una 
excepció, la casa H-2, amb superfície interna de 
48 m2. i planta en forma d'L, resultant de l'adossa
ment de dos recintes de planta rectangular (Maya 
1994: 16), les del Tossal de les Paretetes (1100-900 
a.C) tenen una rnitjana de 32,6 m2 (Gallart 1984 i 

4 No tenim en consideració en aquest apartat eljacirnent 
d' A1dovesta, ja que no constitueix propíament un nuclí d'ha
bitat sinó que es tracta d'un establiment amb funcions especia
litzades (Mascort, Sanmartí í Santacana 1991). 



1987) i les de la Serra del Calvari (segles VIII-VII 
a. C) entre 28 i 42 m2 (Rodríguez 1991: 79). En 
canvi, les cases documentades al jaciment deIs Vilars 
d' Arbeca durant la fase I (650/625-550/525 a.C) 
tenen una superfície entorn deIs 20 m2, paral·lelit
zable a les de Barranc de Gafols i la Ferradura. No 
podem realitzar un quadre amb les plantes esquema
tiques dels jaciments de Lleida ja que les plantes de 
Genó i la Serra del Calvari no s'han publicat mai. 

Les dades de que disposem sobre aquest perí
ode indiquen, en primer lloc, que no existeix una 
relació entre les dimensions d'una casa i el fet que 
internament comptés o no amb diverses estances. 
Així, les cases de més grans dimensions documen
tades a Genó, la Serra del Calvari o Tossal de les 
Paretetes manquen en general de compartimenta
cions internes, és a dir, que les diferencies de dimen
sions entre unes i altres construccions no tenen una 
relació evident amb el fet de ser cases multifuncio
nals o estances especialitzades, sinó que han de res
pondre a factors de caracter economic o bé 
d' organització social o familiar. La distribució deIs 
agenc;:aments interns suggereix que, normalment, 
cada recinte es correspon amb una casa. No obstant, 
en alguns assentaments es documenta la concen
tració de certes activitats o elements, com la molta 
del gra (Barranc de Gafols) o la presencia del forn 
(Barranc de Gafols i la Ferradura) en un o pocs 
recintes concrets del poblat, fet que porta a pensar en 
1'existencia d'unes activitats realitzades de forma 
comunitaria, i que indica que cal ser prudent en inter
pretar les construccions i no deduir-ne directament 
la funció a partir de l' estructura. 

TIPOLOGIA DE LES CASES AL 
PERIODE IBERIC 

Aquesta situació canvia quan s'inicia el perí
ode ibelic, almenys en una bona part deIs assenta
ments que hem estudiat. En primer lloc, la 
compartimentació de l'espai s'incrementa en rela
ció als períodes anteriors. Així doncs, enfront del 
predomini gairebé absolut de I'habitació-casa sense 
compartimentar fins la primera edat del ferro, ara 
trobem amb una certa freqüencia cases integrades 
per diversos espais ben delimitats. Com a conse
qüencia, per a aquest període hem pogut establir 
una veritable tipologia, per a la qual hem tingut en 
compte els següents jaciments: la Moleta del Remei, 
Alorda Park, Darró, Tornabous, Anseresa, el 
Cogulló, el Turó de Ca n'Olivé, la Penya del Moro, 
Montbarbat, Puig Castellet, Illa d'en Reixac i 
Ullastret. Tal i com hem fet en l' apartat anterior, 
reprodulm les plantes esquematiques de construc-
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cions representatives de cadascun deIs tipus i reme
tem a la bibliografia existent sobre cada jaciment, 
prescint de publicar-ne la planta completa, ja que 
tots ells són suficientment coneguts. 

En realitat, si ens referim a la forma de la plan
ta en sentit estricte, deixant de banda les comparti
mentacions internes que puguin eventualment existir, 
cal dir que només s'hi distingeixen dos models 
básics, dins els quals hi ha múltiples variants a par
tir d'una diversitat de particions internes. EIs dos 
models esmentats són els següents: 

a. Planta rectangular o trapezoiaal allarga
da i dimensions reduiaes: Per norma general, 
es tracta de recintes d'una superfície entre 20 
i 35 m2. Llur planta parteix del model predo
minant durant la primera edat del ferro, que 
continuara sent vigent alllarg de tot el perío
de iberic, car és el més adequat per assenta
ments constru"its adossant les edificacions a un 
mur de tanca i compartint parets mitgeres, que 
és la forma com estan bastits la major part deIs 
poblats iberics. El que suposa una novetat en 
aquest sentit és l' augment de la comparti
mentació a l'interior d'aquestes estructures. 
Segons les diferents particions internes, s'ori
ginen els següents tipus de planta: 

a.1. Inexistencia de compartimentació inter
na, amb un únic espai. AIguns exemples d' a
quest tipus poden ser: el recinte 8 d' Anseresa 
(Serra Vilaró 1921), I'habitació 17 del Cogulló 
de Sallent (Sánchez 1987), l'habitació 1 de la 
Moleta del Remei durant la primera fase (425-
300 a.C) (Gracia, Munilla i Pallarés 1988a i 
1988b) i les habitacions 80 a 90 de Tornabous 
durant la fase I1a (230-185 a.C) (Cura i 
Principal 1994, Maluquer de Motes 1986). Es 
tracta de cases unicel·lulars dins les quals es 
desenvolupen totes les activitats domestiques 
(fig.2). 

a.2. Compartimentació transversal, creant dues 
estances de planta quadrada i dimensions 
iguals, o bé creant dues estances desiguals de 
planta rectangular (fig. 3). Com a exemples 
podem esmentar l'habitació E d' Alorda Park 
(Sanmartí i Santacana 1986 i 1992), l'habita
ció 19 d' Anseresa (Serra Vilaró 1921), l'ha
bitació CVI de Montbarbat (Vila 1992a i 
1992b), l'habitació B-E de la Penya del Moro 
(Ballbé et al. 1986; Barbera 1989), el sector 
1-3 de la zona 4 de l'Illa d'en Reixac (López 
et al. 1989), les habitacions 4-5 de Moleta del 
Remei (Gracia, Munilla i Pallarés 1988a i 
1988b), l'habitació 11 del Cogulló (Sánchez 
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FIGURA 2. Plantes esquematiques d'algunes cases del tipus a.l. 
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FIGURA 3. Plantes esquematiques del tipus a.2. 

1987) i, probablement, la major part de recin
tes del Turó de Ca n'Olivé (Barrial i Francés 
1991). La diferenciació en dues estan<;:es 
correspon normalment a causes funcionals: 
una de les cambres té funció residencial i l'al
tra fa de magatzem o rebost. 

a.3. Compartimentació longitudinal, creant dues 
habitacions de planta rectangular molt allarga
da (fig. 4). A aquest tipus pertanyen les habi
tacions 13-16 de la Moleta del Remei durant 
la segona fase constructiva (230-110 a.C) 
(Gracia, Munilla i Pallarés 1988a i 1988b). 

a.4. Compartimentació en tres estances crea
da a partir de la disposició de dos murs, un en 
sentit longitudinal al recinte i un altre en sentit 
transversal, obtenint-se tres espais de planta 
rectangular i dimensions sirnilars, com és el 
cas de les habitacions 12-9-40 de la Moleta del 
Remei (Gracia, Munilla i Pallarés 1988a i 
1988b); o bé amb un mur longitudinal que arri
ba des del fons fins als dos ter<;:os del recinte, 
deixant -hi una mena d' avantsala, com als espais 
O i 3 de Puig Castellet (Llorens, Pons i Toledo 
1986; Pons, Llorens i Toledo 1989) (fig. 5). 
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a.5. Compartimentació en sentit vertical, és a 
dir, amb existencia d' altells o bé de pisos supe
riors. Tenirn pocs elements per saber com eren 
aquests pisos superiors, pero la seva existen
cia sembla indubtable en algunes cases de la 
Penya del Moro, en les quals s'han documen
tat, en les capes d'enderroc, restes de llars pro
cedents d'un pis superior (Ballbé et al. 1986) 
i Moleta del Remei, on els pisos superiors 

O 

La Moleta 
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Recintes 13-16 

5 10m 
I 

FIGURA 4: Planta esquematica d'una casa del tipus a.3. 
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FIGURA 5: Plantes esquematiques del tipus a.4. 
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venen indicats per la presencia de basaments 
d' escales (Gracia, Munilla i Pallarés 1988a i 
1988b).5 

a.6. Existencia d'una recambra en un angle de 
l'habitació, delimitada per parets (fig. 6), com 
a l'habitació 14 de la Moleta del Remei 
(Gracia, Munilla i Pallarés 1988a i 1988b): 

b. Planta quadrada i grans dimensions: Es 
tracta de cases de superfície més gran que en 
el tipus a., normalment entre 60 i 80 m2, si bé 
en algun cas s'ultrapassen els 100 m2 En tots 
els casos els edificis estan integrats per diver
ses estances, cadascuna de les quals té la 
superfície aproximada d'una casa del tipus a. 
Quant als tipus de compartimentació, són 
diversos: 

b.l. Compartimentació en tres recintes, una 
sala de planta rectangular allargada i major 
superfície, amb funció residencial o, tal vega
da, social (espai de reunió) i els altres dos de 
planta quadrada i més petits, amb funcions de 
cuina i magatzem (fig. 7). Dins aquest grup 
els millors exemples són els blocs C-D-O i L
S-AZ d' Alorda Park, ocupats des del segle VI 
a.C (Sanmartí i Santacana 1986 i 1992) i la 
casa excavada al Camp Triangular d'Ullastret 
pel Dr. Maluquer de Motes, i datada dins la 
primera meitat del segle V a.C (Maluquer de 
Motes i Picazo 1992): 

5 Alguns edificis del poblat d' Alorda Park també suge
reixen ]' existencia de pisos superiors (restes de paviments i d' es
tncs en les capes d'enderroc, murs d'un gruix considerable), pero 
es tracta d'un tipus de construcció més complexa (tipus b.2), 
que no es pot considerar dins el grup que ara analitzem. 
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FIGURA 6: Planta esquemiítica d'una casa del tipus a.6. 

b.2. Compartimentació en diversos recintes, 
amb existencia d'una mena de passadís que 
facilita la comunicació entre els diversos espais 
(fig. 8). Dins aquest tipus hi ha el recinte Z
BO-ZI de la Penya del Moro (s. IV a.C) (Ball
bé et al. 1986; Barbera 1989), així com els 
bloc s constructius de la part alta del poblat 
d' Alorda Park, BM-BO-AG, BR-AH-BQ-AI
BS-AC-AB i AO-AN-AQ-AR ocupats durant 
el segle III a.C (Pou, Sanmartí i Santacana 
1994: 190); i, a un nivell més alt de comple
xitat, la casa núm. 3 de Darró, de finals del 
segle II a.C (López et al. 1992). 

b.3. Compartimentació en múltiples estances 
de forma i dimensions similars (fig. 9): Dins 
aquest tipus tenim les cases de Tornabous 
situades entre els carrers 3 i 6, a la fase IIb 
(segle III a. C) que formen un gran edifici de 
planta rectangular de 130 m2. de superfície 
(segons Cura i Principal 1994). Aquest basti
ment resulta de la juxtaposició de dos edificis 
quadrats i que, tal vegada, en algun moment 
haurien funcionat separats. 

b.4. Compartimentació en dues habitacions de 
planta allargada: Documentat als recintes 80 
a 90 de Tornabous durant la fase I1b (fig. 10). 
En realitat, en aquest cas potser no és del tot 
correcte parlar de compartimentació ja que el 
que el que es fa és posar en comunicació grups 
de dos recintes de planta rectangular de la fase 
anterior. 

En relació a tots aquests tipus de plantes i de 
compartimentacions hem de dir que les possibilitats 
de transformar i, sobretot, d' ampliar l' espai que 
necessitava una casa estaven molt condicionades per 
la propia concepció deIs assentaments iberics. En 
efecte, a les construccions amb planta rectangular 
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allargada adossades unes a altres (tipus a) l'espai 
intern de cada casa podia ser compartimentat, donant 
110c a les diverses solucions analitzades, pero la pos
sibilitat d'ampliació d'aquest espai estava molt limi
tada i no sembla que estigués prevista des d'un primer 
moment; només era possible estendre's cap a la part 
davantera de la casa ( com es fa a Puig Caste11et, cre
ant avantsales) o bé efectuant remodelacions que 
afectes sin a les cases deIs costats. Aquest darrer cas 
es produeix a Tornabous en la transició de la fase ITa 
a la IIb (c. 230 a.c.), en que té 110c el pas del tipus 
a al b. D'altra banda, les cases del tipus b eren més 
grans, pero per norma general no són fruit d'am
pliacions, sinó que en el moment de 11ur construcció 
ja s'havia previst un espai més gran i una comparti
mentació ben clara en diverses habitacions. La con- FIGURA 9: Planta esquematica de cases del tipus b.3. 
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Tornabous-Fase IIb 

FIGURA 10: Planta esquematica de cases del tipus b.4. 

cepció diferent d'aquest model de cases des del 
moment de la seva construcció ens porta a pensar 
que l'existencia d'aquest tipus b podria respondre a 
factors funcionals (separació més clara de les activi
tats a l'interior de la casa) i, tal vegada, socials. 

Cal dir que existeixen excepcions a aquests 
dos grups amplis que hem establert, ja que hi havia 
habitacions de planta aproximadament quadrada i 
superfície entom deIs 20 m2, sense compartimentar 
o dividida en dues estances (per exemple, les habi
tacions 13 i 14 del Cogulló). Aquestes cases s'hau
rien d'incloure, per les seves característiques, dins el 
tipus a. Per una altra part, hi ha l'edifici AE-AT-AS
AR' d' Alorda Park, de planta rectangular allarga
da i dividit en múltiples estances, que esta més 
d'acord amb el tipus b., sobretot tenint en compte 
les seves dimensions. En realitat, més que la forma 
de la planta en si, cal tenir en compte la superfície, 
que al tipus b és com a mínim tres vegades la de 
l'a. El que és més interessant en aquesta dualitat de 
models és l'existencia de dues concepcions dife
rents d' edificis, la primera en consonancia amb la 
tradició de la primera edat del ferro, si bé ara es trac
ta de construccions més gran s i sovint comparti
mentades, i la segona que trobem per primer cop 
dins el període iberic, pensada com un edifici de 
planta complexa amb recintes en certa manera espe
cialitzats. Considerem també interessant destacar el 
fet que aquests tipus de cases no semblen tenir cap 
relació amb les cases gregues o púniques. Així 
mateix, no es documenten cases amb paticentral. 

En relació a tot aixo, cal cercar una explica
ció a la diversitat de tipus estructural s existents. 
Aquesta qüestió s'ha d'enfocar des de dos punts de 
vista: en primer lloc, a nivell micro-espacial, ens 
hem de plantejar per que dins un mateix establiment 
hi ha diversos tipus de construccions, fet que sens 
dubte té l' explicació en les diferents funcions a que 
estaven destinades o en l' estatus social diferenciat 
dels qui les ocupaven. En segon lloc, a nivell serni-
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microespacial es dóna el fet que hi ha importants 
diferencies entre un assentament i altre (per exem
pIe, en alguns totes les cases són de planta uniforme 
mentre en d'altres hi ha diversitat estructural). 
L' explicació deu raure en la diversitat funcional deIs 
propis assentaments (nuclis amb funció basicament 
defensiva, grans nuclis de població, petits establi
ments de caracter rural, etc.). Paral·lelament, també 
cal tenir en compte el paper jugat per la topografía, 
que condicionava la distribució de les construccions. 

COMPARACIÓ ENTRE 
L'ESTRUCTURA DE LES CASES 
PROTOHISTORIQUES DE 
CATALUNYA 1 LES D' ALTRES 
ZONES GEOGRÁFICAMENT 
PROPERES 

Hem centrat el nostre estudi en els jaciments de 
Catalunya, zona que hem estudiat a la nostra tesi 
doctoral. D' altra banda, som conscients que resulta 
arbitrari aplicar a la protohistoria les actuals divi
sions territorial s adrninistratives; per tant, hem cre
gut convenient la comparació deIs tipus estructurals 
que acabem de veure amb els d'altres zones geogra
fiques properes durant les mateixes etapes, entre les 
quals les més adients semblen el País Valencia i el 
Llenguadoc, en contacte amb Catalunya. 

En primer lloc, la zona del Llenguadoc ha estat 
objecte de diversos treballs, el primer deIs quals fou 
el d' A. Michelozzi (1982), que actualment comen9a 
a quedar endarrerit. En aquest treball, l' autor consi
dera 66 habitacions de les quals era possible conei
xer la planta, i observa que un 62,1 % de les cases 
tenien una única estan9a mentre el 37,9 restant es 
componia de vanes estances. Les primeres eren més 
nombroses entre els segles VI i II a.C, mentre les 
d'estances múltiples es feien més freqüents al segle 
1 a.e. Aquesta evolució és evident al jaciment deIs 



Castells (Nages), on, a mitjan segle ID, totes les cases 
són unicel·lulars, i, posteriorment, a inicis del segle 
II a.C, es compartimenten en diverses estances. Al 
mateix temps, al segle 111, algunes cases s'engran
deixen. És interessant la manca de relació entre la 
grandana de les cases i el fet que tinguin una o més 
estances (Michelozzi 1982: 63 i seg.). Quant a la 
superfície d' aquestes cases, Michelozzi observa un 
increment de la grandana a mida que s'avans.:a en el 
temps, passant d'una mitjana de 26 m2 durant el segle 
III a 33 m2 durant el segle II a.C en el cas de Nages. 

Un article recent de B. Dedet actualitza aques
tes dades i proposa una tipologia de cases per al 
Llenguadoc (Dedet 1994: 131-145), en la qual dis
tingeix set tipus que coexisteixen des de finals del 
segle VI fins al canvi d'era, sis deIs quals tenen 
paral·lels per a Catalunya. Els tipus 1,2 i 4 de Dedet, 
de planta unicel-lular, corresponen al nostre tipus 
a.1. (ell en diferencia tres segons la ubicació de la 
porta i la distribució interna deIs elements). El tipus 
3 es correspon amb el nostre a.2. Al tipus 5 pertan
yen les construccions amb un pati que dóna accés 
a vanes habitacions, i esta documentat a Pech-Maho 
(mitjan segle V-segle II a.C), Peyriac-de-Mer (segle 
III a.C), i també a Lattes (no citat per Dedet), entre 
el segle IV i el II a.C (López 1994: 311 i seg.); 
aquest tipus sembla comparable al nostre tipus a.4., 
representat per alguns recintes de Puig Castellet 
dotats d'avantsala i dividits en dues estances. El 
tipus 7 el constitueixen habitacions que han donat 
vestigis de funcions complementanes i que no sem
pre estan adossades. Aquest tipus de cases es docu
menta a Lattes durant el segle III a.C, on un deIs 
recintes té funció d'habitatge i l' altre de magatzem 
(Garcia 1990: 311 i seg.). Aquesta distribució, de 
fet, és similar a la d' alguns assentaments laietans 
(per exemple, la Penya del Moro i Mas Bosca), on 
la distribució de l' espai domestic és sempre bipartita, 
tractant-se d'habitacions adossades en planta o bé 
en als.:ada. Quant al tipus 6, és 1'únic per al qual no 
hem trobat paral·lels per a Catalunya: es tracta de 
cases amb diverses habitacions distribuldes radial
ment a partir d'un punt central, com la casa núm. 1 
de Gailhan (segona meitat del segle V a.C). Aquí 
Dedet tampoc cita el jaciment de Lattes, on es docu
menta un gran edifici ocupat durant el segle 11 a.C, 
amb 290 m2 de superfície, pati central i set estan
ces (Garcia 1994: 155 i seg.). 

A tot aixo cal afegir les dades procedents d'al
tres jaciments no considerats per Dedet. En aquest 
sentit, són especialment interessants els treballs rea
litzats a l'Illa de Martigues, on s'han documentat 
dos assentaments, el primer deIs quals és ocupat entre 
els inicis del segle V i inicis del segle II a.C, i el 
segon des d'inicis del II fins a final s del mateix segle 
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o comens.:aments del segle 1 a.e. En el més antic deis 
poblats, les cases són, per norma general, de dimen
sions reduldes, i les superficies mitjanes mai no ultra
pass en els 12 m2. L'evolució d'aquest assentament 
és interessant, car, alllarg dels segles IV i III a.C, 
les cases sofreixen diverses remodelacions, de tal 
manera que en uns habitacles la superfície es com
partimenta i es redueix, al mateix temps que altres 
cases són ampliades. Quant a les formes de les plan
tes, trobem tres models: rectangular, quadrada i en 
forma d'L (Chausserie-Laprée i Nin 1987). Aquest 
darrer tipus de planta també es documenta a Nages. 
En el segon dels assentaments, durant el segle II a.C, 
augmenta lleugerament la superfície mitjana de les 
cases, arribant als 16 m2 (Chausserie-Laprée 1988 
b: 50). De tot aixo es dedueix un predomini de cases 
que es podrien incloure dins el nostre tipus a., amb 
la diferencia que les plantes en forma de "L" sem
bIen ser freqüents, mentre a Catalunya no s'han docu
mentat, a excepció, tal vegada, de la casa H-2 de 
Genó (Maya 1994: 16). Les construccions paraHelit
zables al nostre tipus b. no semblen apareixer abans 
del segle 1 a.e. 

Quant a les dimensions d'aquestes cases del 
Llenguadoc, Dedet assenyala que llur grandana aug
menta amb el pas del temps, de manera que a mitian 
segle VI a.C la superfície mitjana se situa en uns 24 
m2 mentre que al segle 1 a.C aquesta mitjana és de 
41,5 m2 (Dedet 1994: 142). Segons aquestes dades, 
sembla que les dimensions de les cases són 
paral-lelitzables amb les de Catalunya. 

Pel que fa al País Valencia, trobem un panora
ma relativament similar al de Catalunya, si bé sem
bla que a mida que anem cap al sud augmenta la 
complexitat en l'estructura de les cases. Ca dir que a 
les comarques de Castelló és on els tipus estructu
rals són més similars als de Catalunya. En efecte, en 
aquesta zona hi ha cases de planta rectangular for
mades per un sol recinte (el nostre tipus a.l.), de 
caracter multifuncional, al costat de cases compar
timentades, algunes organitzades verticalment, amb 
pisos superiors (Puig de la Nao de Benicarló), d'al
tres distribuldes horitzontalment, amb dues o tres 
estances (també al Puig de la Nao) -tipus a.2. i a.4. 
Per últim, alguns habitacles tenen compartimenta
cions múltiples, amb un maxim de sis estances a Los 
Castellares, on hi ha edificis de 52 m2 (Gusi i Oliver 
1989b: 133-136), segons un tipus comparable al nos
tre b.l. A la zona central del País Valencia, corres
ponent a l'Edetama, comencem a trobar un panorama 
més complexo En aquest cas, al costat d'assentaments 
on totes les cases són unicel·lulars (a.1.), com el 
Puntal deIs Llops (Bernabeu et al. 1986: 321-337; 
Bonet i Guérin 1989: 80-84), en trobem d'altres amb 
cases més grans, amb un grau considerable de com-
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FIGURA 12: Planta de cases del tipus b al País Valencia. 

partimentació i complexitat. En aquest darrer grup 
hem de situar els assentaments de Los Villares (s. 
III a.C), amb cases entom deIs 70 m2 de superfície, 
de planta rectangular i nombro ses estances (Mata 
1991), i que semblen una variant del nostre tipus 
b.l.; o la Seña, amb un edifici de 50 m2 ocupat per 
diferents recintes disposats entom d'un pati interior 
(Bonet i Guérin 1989: 80-84). Trobem també assen
taments amb diversitat de tipus de plantes, un deIs 
quals és el Castellet de Bemabé, amb cases de plan
ta rectangular allargada i una única estan<;a, i al 
mateix temps amb un edifici excepcional de 150 m2 

format per cinc estances destinades a funcions dife
renciades i comunicades per un passadís amb forma 
d'L (Bonet i Guérin 1989: 80-84; Bonet, Guérin i 
Mata 1994: 127), bastiment que té la mateixa estruc
tura que les cases del tipus b.2. d' Alorda Park 
(fig. 12). Un altre d'aquests assentaments és la 
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Bastida de les Alcuses (s. V-IV a.C), on hi havia 
cases unicel·lulars (fig. 11), d'altres amb dues estan
ces, algunes amb diverses habitacions entom d'un 
espai central i d'altres amb quatre estances col· loca
des longitudinalment formant edificis rectangulars 
de 60 m2 (Santos, 1986: 339-348) (fig. 12). En la 
línia d' aquestes construccions de La Bastida de les 
Alcuses cal situar les de Covalta (Albaida, Alacant), 
amb cases de planta rectangular formades per diver
ses estances (Abad 1989: 75-79). A un nivell més 
alt de complexitat se situa l' assentament del Oral on, 
des de la primera meitat del segle V a. c., coexis
teixen dos tipus de cases: les més senzilles, de dues 
estances i 20 m2 de superfície (tipus a.2.) (fig. 11), i 
les altres, amb múltiples estances, arribant fins a 8 
09, i amb superfície de 120 m2 (fig. 12). AIgunes 
de les cases d'aquest poblat estan organitzades entom 
de patis, situats a la part de darrere, metre llurs fa<;a-



nes donen als carrers principals (Abad 1989: 75-79; 
Abad i Sala 1993: 233-234). 

A les figures 11 i 12 recollim, esquematitzats, 
alguns dels tipus de planta que es documenten als 
assentaments iberics valencians, classificats segons 
la tipo logia que hem establert més amunt: 

CONSIDERACIONS FINALS 

En general, els tipus estructurals a les tres arees 
estudiades són similars, si bé sembla que a la zona 
més meridional són més abundants les cases de tipus 
complex, de dimensions lleugerament superiors i, 
el que és més important, ja des de la primera meitat 
del segle V a.C. A Catalunya, sembla que l'augment 
de la complexitat estructural és una mica més tarda, 
si bé al Puig de Sant Andreu hi ha cases de gran 
superfície i estructura complexa -tipus b.l.- també 
des del segle V a.C (Picazo i Maluquer de Motes 
1992); a Alorda Park, les cases del tipus b.l. són 
del segle IV, i les del tipus b.2. estan ocupades amb 
seguretat des del segle III a.C. És possible que les 
construccions d'aquest darrer tipus tinguessin una 
fase del segle IV, pero no es pot assegurar ja que 
estan en curs d'excavació. A Darró, la casa del tipus 
b.2. és més tardana, de finals del segle 11 a.C. Per 
una altra part, cal destacar la presencia, tant al País 
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