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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La memòria que ara es presenta correspon als treballs efectuats durant una estada a la Université de Toulouse 2 – Le 
Mirail entre els mesos de gener i juny de 2007 propiciada per l’atorgament d’una beca per a estades de recerca fora de 
Catalunya per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (2006 BE-2, 
nº exp.: 10036). En concret, l’estada efectuada ha suposat la integració de qui signa aquesta memòria dins l’equip al-
Andalus/Hispaniae, dirigit pel professor Philippe Sénac, una de les diverses branques que conformen el grup 
FRAMESPA d’aquella universitat, unitat de recerca adscrita al CNRS (UMR 5136). El títol proposat per al contingut de la 
recerca en la sol•licitud presentada, Evolució del poblament i organització del territori a la Catalunya interior a l’Alta Edat 
Mitjana, encapçalava un pla de treball que tenia per objectiu la recopilació i l’anàlisi de dades arqueològiques i textuals 
que oferissin un escenari a partir del qual establir una seqüència evolutiva en relació a les diferents tendències pel que fa 
al poblament tardoantic i altmedieval en dues zones diferenciades com són les conques mitjanes dels rius Llobregat i 
Cardener, a la Catalunya Central, i la capçalera del riu Fluvià, a la Garrotxa. Així, s’han pogut detectar, a partir de la 
contrastació de les diferents dades, fenòmens diversos que reflecteixen la incidència dels successius canvis històrics a 
nivell territorial i de poblament. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This memorandum deals with the research carried out between January and June 2007 in the Université de Toulouse 2-
Le Mirail. This research work was possible by means of a grant awarded by the Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca de la Generalitat de Catalunya (2006 BE-2, nº exp.: 10036). This research has been made forming part of the 
al-Andalus/Hispaniae team, managed by professor Philippe Sénac (FRAMESPA, UMR 5136). The suggested title for this 
research was Evolució del poblament i organització del territori a la Catalunya interior a l’Alta Edat Mitjana. The aim of the 
research was the compilation of archaeological and written data to comprehend the characteristics of Late Antiquity and 
Early Medieval settlements. The geographic context embraces two different areas: the basins of Cardener and Llobregat 
rivers in Central Catalonia, and the Garrotxa region. The analysis of the obtained data reveals the effects of consecutive 
historical changes on territory and settlements.  
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1. PRESENTACIÓ. 

 

La memòria que ara es presenta respon als treballs efectuats durant una estada a la 

Université de Toulouse 2 – Le Mirail entre els mesos de gener i juny de 2007 

propiciada per l’atorgament d’una beca per a estades de recerca fora de Catalunya per 

part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de 

Catalunya (2006 BE-2, nº exp.: 10036). En concret, l’estada efectuada ha suposat la 

integració de qui signa aquesta memòria dins l’equip al-Andalus/Hispaniae, dirigit pel 

professor Philippe Sénac, una de les diverses branques que conformen el grup 

FRAMESPA d’aquella universitat, una unitat de recerca adscrita al CNRS (UMR 

5136). 

Fonamentalment, l’estada de recerca en aquesta universitat ha tingut dues vessants en 

el seu desenvolupament. D’una banda, l’execució del projecte de recerca propi definit 

en la sol·licitud de l’ajut, els resultats més significatius del qual s’exposen en aquesta 

memòria i, per altra, la integració efectiva, durant el temps de l’estada, dins l’equip de 

recerca citat més amunt, una integració que, bàsicament, s’ha traduït en l’assistència a 

seminaris i cicles de conferències organitzats des de la mateixa universitat i en la 

col·laboració en tasques arqueològiques vinculades especialment al jaciment de las 

Sillas de Marcén (Osca), un establiment andalusí complex i de dimensions 

considerables amb una cronologia que va des de mitjans del segle X fins la conquesta 

aragonesa de principis del segle XII. 

 

 

1.1. Seminaris i conferències: 

 

L’assistència a aquests actes ha seguit tothora els cicles proposats des dels diferents 

equips de recerca vinculats al grup FRAMESPA, especialment l’equip 3 (Féodalités, 

communautés, pouvoirs), dirigit pel professor Roland Viader, i el propi equip 

d’acollida, l’equip 6 (al-Andalus/Hispaniae), dirigit pel professor Philippe Sénac. 

Així mateix, i en la mesura que això ha estat possible, s’ha procurat assistir a trobades 

organitzades per altres equips de la mateixa universitat i que per la seva temàtica eren 

d’interès per al nostre propi treball; en aquest sentit, cal destacar el seminari 



           

 
 

organitzat des de l’equip UTAH (Unité Toulousaine d’Archéologie et Histoire, UMR 

5608), dirigit per la professora Nelly Pousthoumis.  

 

 

1.2. Excavacions arqueològiques: 

 

La implicació per part nostra en el projecte d’excavacions arqueològiques en el 

jaciment de las Sillas (Marcén, Osca), dirigit pel professor Philippe Sénac des de 

l’any 1989, s’inicià l’any 2004 i ha mantingut continuïtat fins a dia d’avui1. Amb la 

nostra estada a l’Université de Toulouse 2 durant el primer semestre de l’any 2007, i 

tal i com especificàvem en la nostra sol·licitud, hem pogut participar en una nova 

campanya d’excavacions que va tenir lloc durant la primera quinzena del mes d’abril 

d’aquest any, tant pel que fa a feines de camp, com pel que fa a posteriors treballs de 

laboratori desenvolupats tant a Osca com més tard a Toulouse. 

El jaciment, sens dubte el principal escenari de recerca arqueològica de l’equip al-

Andalus/Hispaniae, es presenta com una concentració de cases i espais d’habitatge i 

treball ben organitzats a partir de carrers i espais oberts i situat sobre una plataforma 

rocallosa ubicada sobre mateix de l’actual poble de Marcén, a uns trenta quilòmetres 

al sud-est de la ciutat d’Osca. El conjunt es complementa amb les restes d’una 

mesquita i un espai públic situat a l’est de l’àrea d’habitatge. Pel que fa a la seva 

cronologia, la confluència de les dades arqueològiques i textuals, així com l’aportació 

de les dades numismàtiques i les obtingudes a partir de datacions absolutes, permet 

considerar que l’ocupació de l’establiment va tenir lloc entre mitjans del segle X (en 

tot cas, amb posterioritat a la instauració del califat cordovès per part de ‘Abd al-

Rahmān al-Nāşir) i la conquesta aragonesa verificada durant els primers anys del 

segle XII. 

Així, els treballs de camp efectuats durant aquesta campanya de 2007 s’han centrat en 

l’excavació de diversos àmbits que formen una unitat domèstica situada en el vessant 

                                                           
1 La bibliografia generada a partir dels treballs realitzats en aquest jaciment és variada i ens limitem a 
exposar-ne alguns dels exemples més recents i significatius: SÉNAC, Ph., “Un habitat rural de la taifa 
de Saragosse: las Sillas, Marcén”, Archéologie Islamique, 8-9 (1999), 7-27; SÉNAC, Ph., La frontière 
et les hommes (VIIIe-XIIe siècle). Le peuplement musulman au nord de l’Ebre et les débuts de la 
reconquête aragonaise, Éd. Maisonneuve & Larose, Paris, 2000, 256-266; SÉNAC, Ph., “Un village 
islamique de la vallée de l’Ebre (Xe-XIe siècles): las Sillas, Marcén”, Mélanges de la Casa de 
Velázquez, 35-1 (2005), 335-341. 



           

 
 

septentrional de la plataforma, on s’han localitzat abundant material arqueològic i 

diverses estructures de transformació i emmagatzematge de la producció agrícola. 

 

 
Vista de les restes de la mesquita medieval excavada al jaciment de las Sillas (Marcén, Osca) (fot. J. 

Gibert). 
 

 

 
 

Vista dels àmbits apareguts al jaciment de las Sillas (Marcén, Osca) durant la campanya d’abril de 
2007 en procés d’excavació (fot. J. Gibert). 

 



           

 
 

 

 

 
 

Alguns materials arqueològics apareguts al jaciment de las Sillas (Marcén, Osca) durant la campanya 
d’abril de 2007 en procés de neteja i classificació (fot. J. Gibert). 

 

 

 

Projecte de recerca: Evolució del poblament i organització del territori a la 

Catalunya interior durant l’Antiguitat Tardana i  l’Alta Edat Mitjana: els casos de 

la Catalunya Central (Bages, Berguedà i Solsonès) i la Garrotxa (segles V-X). 

 

El treball desenvolupat en la nostra estada a l’Université de Toulouse 2 – Le Mirail 

s’ha ajustat en la mesura del que ha estat possible als objectius, la metodologia i el pla 

de treball presentats en la sol·licitud prèvia a la concessió de l’ajut. En aquesta 

memòria, doncs, s’exposen els resultats obtinguts en l’anàlisi de les diverses fonts, 

tant arqueològiques com textuals, així com les conclusions preliminars que d’elles 

se’n deriven. Per altra banda, i de forma complementària, hem volgut integrar en 

aquesta memòria alguns dels resultats obtinguts en dos projectes arqueològics que 

dirigim des de la Universitat Autònoma de Barcelona, que tenen relació directa amb el 

nostre treball i que han estat tractats i sistematitzats durant la nostra estada a 



           

 
 

Toulouse. Es tracta de les campanyes de prospecció arqueològica executades l’any 

2006 a la conca mitjana del riu Cardener, concretament als municipis bagencs de 

Callús, Súria, Sant Mateu de Bages, Castellnou de Bages, Navàs i Cardona, i de les 

primeres campanyes d’excavació arqueològica desenvolupades aquell mateix any al 

jaciment altmedieval de l’Aubert, a la Vall d’en Bas; no cal dir, doncs, que ambdós 

projectes han aportat dades fonamentals que era indispensable incorporar en el gruix 

d’aquesta memòria, tal i com d’altra banda ja es proposava en la nostra sol·licitud. 

En aquest sentit, i seguint aquestes directrius, el text que conforma aquesta memòria 

es divideix en diversos apartats. D’entrada, hi ha una distinció geogràfica entre la 

recerca desenvolupada a la Catalunya Central, bàsicament les comarques del Bages, 

Berguedà i Solsonès, i la que fa referència a la Garrotxa; a la vegada, cada apartat 

conté les seves pròpies subdivisions en relació a temàtiques que mereixen tractaments 

específics però que, al capdavall, s’intenten estructurar en un discurs coherent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 
 

2. LES COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL DURANT 

L’ANTIGUITAT TARDANA I L’ALTA EDAT MITJANA: UNA 

APROXIMACIÓ DES DE L’ARQUEOLOGIA AL POBLAMENT RURAL. 

 

 

2.1. El desenvolupament de l’arqueologia medieval a la Catalunya Central. 

 

L’estudi de l’Edat Mitjana des d’una perspectiva arqueològica a les comarques de la 

Catalunya Central és relativament recent, més si parlem d’una pràctica arqueològica 

científica i vinculada a projectes de recerca més o menys estables.  

Més enllà, doncs, de les iniciatives locals que tingueren lloc durant bona part del segle 

XX, hem de començar esmentant els treballs efectuats per l’equip del professor 

Alberto del Castillo i continuats pel professor Manuel Riu del Departament d’Història 

Medieval de la Universitat de Barcelona, treballs que, repartits arreu de Catalunya, 

tingueren en les comarques del Berguedà, Solsonès i Bages un escenari d’acció 

principal a partir dels anys cinquanta del segle XX2, unes comarques, especialment en 

el cas de la primera, on, de fet, ja s’estava treballant en jaciments arqueològics de 

variada cronologia prehistòrica i protohistòrica. 

Fruit del treball d’aquest equip fou l’excavació per part del professor Alberto del 

Castillo l’any 1959 dels forns ceràmics de Casa en Ponç, a Berga, en el camí de 

Pedret. En aquest lloc es localitzà un conjunt arqueològic format per nou forns, dels 

quals se n’excavaren cinc, i un habitatge vinculat als mateixos, un jaciment que ha 

servit, per tal com es trobaren els forns, plens de ceràmica, per conèixer les 

produccions ceràmiques existents a la zona entre finals del segle XII i el segle XIII3. 

Tanmateix, aquests no foren els primers forns medievals localitzats a la rodalia, doncs 

el mateix M. Riu havia estudiat amb anterioritat, els anys 1948-50, un forn prop de 

l’església de Santa Creu d’Ollers, a Guixers, ja a la Vall de Lord, prop de Sant 

                                                           
2 Per a una síntesi d’aquests treballs, veure RIU, M., “Els inicis de l’arqueologia medieval a 
Catalunya”, Lambard, vol. XVII (2004-05), 125-141. 
3 PADILLA, I., “Contribución al estudio de las cerámicas grises catalanas de época medieval: el taller, 
los hornos y la producción de Casampons”, RIU, M. (dir.), Ceràmica grisa i terrissa popular de la 
Catalunya Medieval, Acta Mediaevalia, Annex 2, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1984, 99-143; 
DDAA, Catalunya Romànica, XII. El Berguedà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1985, 129-130. 



           

 
 

Llorenç de Morunys, en un cas paradigmàtic de conjunció de les fonts toponímiques i 

arqueològiques4. 

L’any següent començaren les prospeccions a l’anomenat Castellot de Viver, on es 

desenvoluparen excavacions en els dos anys immediatament posteriors, una 

fortificació documentada ja a inicis del segle X i que mostra diversos elements no 

sempre d’una mateixa cronologia. De fet, l’excavació de A. del Castillo se centrà 

bàsicament en l’àrea situada al peu de l’anomenat Castellot, una penya exempta sobre 

la qual es construí un edifici de planta rectangular amb un parament de grans blocs 

ben escairats lligats amb fang, una fortificació que formaria part, de fet, del propi 

castell de Viver, construït en una penya adjacent. Sota el Castellot, doncs, les 

excavacions posaren al descobert un seguit de tombes antropomorfes i algunes restes 

de construccions que formarien part d’un mas del segle XIII, tot i que cal pensar en 

l’existència d’una església en aquest mateix emplaçament5.  

En el sector septentrional del Berguedà, en aquests mateixos anys s’iniciaren treballs 

de diversa entitat en altres jaciments. Així, l’any 1961 s’efectuaren diverses cales en 

el vilatge rupestre de la Jaça, a Cercs, un conjunt datat al segle XIII format per petits 

habitacles adossats a una balma on es recolzen les bigues de les cobertes i que 

exerceix de paret posterior dels àmbits. En paral·lel a aquests treballs, i en aquest 

mateix municipi de Cercs, s’excavà l’anomenat mas A de Vilosiu, lloc on es coneixia 

l’existència de fins a quatre enclavaments de similars característiques. Es tracta d’un 

establiment també adossat a una roca format per diverses habitacions, amb un 

abandonament situat vers mitjans del segle XIV6. Anys més tard, la recerca en aquest 

espai seria represa amb l’excavació del mas B de Vilosiu, a poca distància de 

l’anterior, de dimensions una mica més reduïdes i amb un moment d’abandonament 

                                                           
4 RIU, M., “El taller de ceràmica medieval de Santa Creu d’Ollers”, Boletín Arqueológico, 113-120 
(1971-1972), 253-268; DDAA, Catalunya Romànica, XIII. El Solsonès. La Vall d’Aran, Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1987, 116-118; RIU, M., “L’arqueologia medieval al Solsonès”, Oppidum, 1 
(2001), 21. Posteriorment, encara se n’estudia un altre cas a Cal Vila de Vilamantells, al mateix 
municipi que l’anterior: RIU, M., “Un nou dipòsit de ceràmiques grises, datable de la primera meitat 
del segle XI, a la Vall de Lord (municipi de Guixers, comarca del Solsonès, provincia de Lleida)”, 
VENDRELL-SAZ, M.; PRADELL, T.; MOLERA, J.; GARCIA, M. (eds.), Estudis sobre ceràmica 
antiga. Actes del simposi sobre ceràmica antiga, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1995, 211-213. 
5 De fet, els resultats de l’excavació no han estat mai publicats amb detall, i cal que ens remetem a la 
descripció del conjunt donada per Jordi Bolòs a DDAA, Catalunya Romànica, XII. El Berguedà, 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1985, 504-510. 
6 DDAA, Catalunya Romànica, XII. El Berguedà, 238-241. 



           

 
 

coetani7. Al municipi de Guixers, a tocar de l’antic camí que unia Berga i Sant 

Llorenç de Morunys, podem afegir encara l’excavació, l’any 1970, del Mas de la Creu 

de Pedra per part de M. Riu, una construcció formada per tres àmbits contigus 

adossats a una roca, ocupat, segons el seu parer, des del segle XI fins la Baixa Edat 

Mitjana, amb alguna reocupació moderna8.  

Un altre jaciment que fou objecte d’atenció per part d’aquest equip fou l’anomenat 

Roc de Palomera, a Saldes, on els treballs de prospecció i d’excavació puntual duts a 

terme l’any 1971 per part de M. Riu posaren al descobert les restes d’un vilatge 

medieval construït al capdamunt d’un espadat i protegit pel mateix cingle i una 

muralla9. 

Aquest mateix equip tingué oportunitat d’estendre els seus treballs a la veïna comarca 

del Bages amb l’excavació puntual, l’any 1962, d’algunes de les tombes de la 

necròpolis de la desapareguda església de Santa Cecília de Vilafruns, prop de 

Balsareny10. 

També els establiments monàstics medievals foren objecte d’estudi i d’excavacions 

arqueològiques, com ho demostren els treballs dirigits entre els anys 1962 i 1967 pel 

mateix professor A. del Castillo a Sant Pere de Graudescales, a la Vall d’Ora, 

monestir benedictí entre els segles XI i XII, els resultats dels quals foren publicats 

anys més tard11. Així mateix, un altre dels conjunts monàstics que centrà l’atenció 

d’aquest equip barceloní fou el monestir de Sant Sebastià del Sull, a Saldes, on s’hi 

realitzaren diverses campanyes d’excavació durant els anys setanta del passat segle12. 

L’edifici central d’aquest establiment estava format per una església de planta circular 

amb un absis a llevant que els seus excavadors consideren aixecada a finals del segle 

                                                           
7 BOLÒS, J., “Aportació al coneixement de l’hàbitat isolat d’època medieval: el mas B de Vilosiu 
(Berguedà, Catalunya)”, I Congreso de Arqueología Medieval Española, Oviedo, 1989, 463-71; 
DDAA, Catalunya Romànica, XII. El Berguedà, 241-242; DDAA, Catalunya Romànica, XXVII. Visió 
de síntesi, restauracions i noves troballes. Bibliografia. Índexs generals, Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona, 1998, 182. 
8 RIU, M., “El manso de “La Creu de Pedra” en Castelltort, municipio de Guixers (provincia de 
Lérida)”, Noticiario Arqueológico Hispánico. Arqueologia, 1972, 181-196; DDAA, Catalunya 
Romànica, XIII. El Solsonès. La Vall d’Aran, 118-119; RIU, M., “L’arqueologia medieval...”, 20. 
9 DDAA, Catalunya Romànica, XXVII, 191. 
10 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1984, 126-127. 
11 PADILLA, J.I., “Aportación al estudio de la estructura económica de un monasterio altomedieval. 
Un prototipo: Sant Pere de Graudescales”, Acta Mediaevalia, 1 (1980), 197-224; DDAA, Catalunya 
Romànica, XIII. El Solsonès, 177-186; RIU, M., “L’arqueologia medieval...”, Oppidum, 1 (2001), 19-
20. 
12 DDAA, Catalunya Romànica, XII. El Berguedà, 458-463.  



           

 
 

IX, segons testimonien les fonts escrites, i que constituiria l’element primigeni de 

l’establiment monàstic, ben documentat ja durant el segle X.  

L’església de Santa Maria de Sorba, en el municipi de Montmajor, en l’extrem sud-

occidental del Berguedà i a tocar de Cardona, fou objecte també de dues campanyes 

d’excavacions arqueològiques els anys 1977 i 197913, treballs a partir dels que es 

proposà una seqüenciació evolutiva de l’edifici i la presència primigènia d’un petit 

edifici sepulcral d’època tardoantiga, unes hipòtesis que han estat matisades 

posteriorment per una altra intervenció14. Igualment, també es proposà una cronologia 

en època tardoantiga per a l’ocupació final del jaciment de Can Maurí, en un estrep 

rocallós per sobre dels 1.200 metres d’alçada situat al nord de Berga; aquí, els treballs 

realitzats pels professors A. del Castillo y M. Riu l’any 1961 consistiren en alguns 

sondejos que, per altra banda, contrastaren una ocupació prèvia en època 

íberorromana15. 

Uns altres treballs, si bé no d’excavació sistemàtica, foren els desenvolupats per I. 

Padilla, també de la Universitat de Barcelona, a la malmesa església de Sant Pere de 

les Cigales, en el terme de Navàs, on es desenrunà la capçalera de la mateixa16, o 

l’execució de diversos sondejos per part del professor M. Riu a l’església de Sant 

Serni del Grau, a la Vall de Lord17. 

Anys més tard, el 1996, el mateix I. Padilla, en col·laboració amb A. Galera, inicià 

l’excavació del Puig de Palà de Coma, a Cardona, un jaciment format per diverses 

estructures agrupades, entre elles una torre, una sala noble i diverses agrupacions de 

vivendes, un conjunt amb orígens suposadament altmedievals i que sembla 

abandonar-se entrada ja l’època moderna18. 

El professor M. Riu, per altra banda, avalà també les excavacions dirigides per J.M. 

Badia, del Patronat d’Amics de Serrateix, a l’església de Sant Pere d’aquest petit 

                                                           
13 RIU, M., “Excavacions arqueològiques a Santa Maria de Sorba”, Quaderns d’Estudis Medievals, vol. 
I, 6 (1981), 323-344; DDAA, Catalunya Romànica, XII. El Berguedà, 331-336. 
14 DDAA, Catalunya Romànica, XXVII, 188-189. 
15 CASTILLO, A. del; RIU, M., “El poblado bergistano de Camp-Maurí”, VII Congreso Arqueológico 
Nacional, Zaragoza, 1962, 426-431. 
16 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 346-347. 
17 RIU, M., “Excavació d’urgència a l’ermita de Sant Serni del Grau (Partida de Vilamantells, municipi 
de Guixers)”, Cardener, 3 (1986), 31-79. 
18 Malauradament, els resultats del projecte romanen encara inèdits. PADILLA, J.I.; GALERA, A., “El 
Puig de Palà de Coma (ss. X-XVI) (Bergús, Cardona, Bages)”, I Simposium d’Arqueologia Medieval. 
Homenatge al Prof. Manuel Riu. Pre-Actes, Berga, 1998, 22-23. 



           

 
 

nucli, uns treballs desenvolupats entre els anys 1987 i 1991 que, si bé romanen encara 

pràcticament inèdits, ajudaren a configurar una seqüència evolutiva de l’edifici19. 

En si, doncs, la feina desenvolupada des de la Universitat de Barcelona ha estat 

considerable, amb una trajectòria de més de quaranta anys d’intervencions en 

múltiples jaciments de cronologia medieval però de natura diversa, on s’hi troben 

assentaments rurals isolats o agrupats, edificis religiosos, cementiris i fortificacions, 

una trajectòria que ha contribuït al desenvolupament i consolidació de l’arqueologia 

medieval a Catalunya com a disciplina reconeguda en el seus objectius i 

plantejaments científics i on, no obstant, es troba a faltar una més gran concreció dels 

resultats obtinguts en base a l’edició i difusió dels mateixos. 

Aquesta no ha estat, però, la única institució que ha esmerçat esforços en l’estudi 

arqueològic de jaciments medievals. Fora de l’àmbit universitari, el Servei del 

Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, creat l’any 1914 sota el 

nom de Servei de Catalogació i Conservació de Monuments, ha estat responsable d’un 

nombre molt important d’intervencions on s’han conjugat la restauració d’edificis 

emblemàtics i l’anàlisi arqueològica dels mateixos20. És evident que les premisses 

d’on parteixen els estudis efectuats per aquest organisme han estat subjectes als 

objectius prioritaris d’intervenció en el patrimoni edificat, un escenari on la 

intervenció arqueològica s’entén com un complement i una guia del propi projecte de 

recuperació arquitectònica. En aquest sentit, no es pot parlar d’un projecte de recerca 

bastit en funció d’uns objectius d’investigació específics, doncs el lloc i el moment 

d’intervenció s’estableixen en funció de prioritats administratives, però sí d’un 

programa d’actuacions que feliçment ha incorporat l’estudi arqueològic dels 

monuments i que, a partir d’aquí, ha generat un voluminós conjunt de dades que d’una 

altra manera avui no formarien part del corpus informatiu que posseïm. No cal dir, 

doncs, que els treballs portats a terme des d’aquesta institució contemplen bàsicament 

l’estudi de monuments significatius com ara esglésies, castells o ponts; per tant, 

s’escapen habitualment del seu camp d’actuació altres tipus d’establiments de 

característiques més modestes i sense significació monumental conservada com 

podrien ser els assentaments agrícoles o les necròpolis isolades. 
                                                           
19 DDAA, Catalunya Romànica, XXVII, 192-193. 
20 Existeix un útil recull de la bibliografia generada per les actuacions d’aquest organisme, almenys fins 
l’any 1998, a LÓPEZ, A.; CAIXAL, A., “Bibliografia essencial sobre jaciments de l’època medieval 



           

 
 

El breu repàs que oferim, centrat òbviament en les comarques de la província de 

Barcelona del Bages i del Berguedà, no respondrà a un fil cronològic, sinó que 

preferim desenvolupar-lo a partir de les categories dels monuments estudiats, ja 

siguin, bàsicament, esglésies o fortificacions. En tot cas, ens referirem sempre a les 

intervencions efectuades a partir dels anys vuitanta del passat segle, amb la refundació 

de l’organisme tal i com avui el coneixem, si bé cal dir que des de la pròpia Diputació 

de Barcelona s’havien practicat anteriorment algunes intervencions puntuals21. 

Pel que fa als edificis religiosos, segurament els més treballats per l’equip de 

professionals vinculats al Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, cal fer una 

primera menció de l’excavació de les esglésies de Sant Vicenç de Rus22, a Castellar 

de n’Hug, i Sant Quirze de Pedret23, a Cercs, que, juntament amb la dilatada 

intervenció al monestir de Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola de Berguedà24, 

conformen el nucli central d’actuació del Servei en aquesta comarca pel que fa a 

edificis que han ofert un més gran volum d’informació històrica i arqueològica, un 

grup al que cal afegir encara les intervencions més recents, com ara la realitzada a 

l’església de Sant Sadurní de Rotgers, a Borredà25. Cal dir, no obstant, que no tots els 

edificis on s’intervé acaben mostrant una gran riquesa arqueològica en relació a 

                                                                                                                                                                      
estudiats pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona”, I. Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Igualada, 1998, 504-512. 
21 Podem citar, per exemple, alguns treballs de prospecció i excavació a l’àrea de Cardona efectuats els 
anys cinquanta o uns sondejos practicats a l’interior de l’església de Sant Cugat del Racó, al terme de 
Navàs, a mitjans dels anys seixanta. PETRÚS, M., “Prospecciones arqueológicas en la comarca de 
Cardona”, Ampurias, XIX-XX (1957-58), 208-216; DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 342-
345; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, Centre d’Estudis del Bages, 
Manresa, 1995, 252-253. 
22 LÓPEZ, A. (dir.), “Església de Sant Vicenç del Rus”, Quaderns Científics i Tècnics, 1: Recerques 
històrico-arqueològiques al Berguedà (1983-1986), Diputació de Barcelona, Barcelona, 1989; DDAA, 
Catalunya Romànica, XII. El Berguedà, 178-185. 
23 LÓPEZ, A.; CAIXAL, A., “Església de Sant Quirze de Pedret, Cercs. Excavacions arqueològiques. 
Campanyes 1989-1992”, GONZÁLEZ, A. (dir.), Investigacions arqueològiques i històriques al 
Berguedà (II). Sant Llorenç prop Bagà. Sant Quirze de Pedret. Quaderns Científics i Tècnics, 6, 
Diputació de Barcelona, 1995, 179-404. 
24 Els treballs referents a aquest jaciment són múltiples; en citem alguns: LÓPEZ, A.; CAIXAL, A., 
“Excavacions al monestir de Sant Llorenç prop Bagà, Guardiola de Berguedà. Campanyes 1984-1989”, 
GONZÁLEZ, A. (dir.), Investigacions arqueològiques i històriques al Berguedà (II). Sant Llorenç 
prop Bagà. Sant Quirze de Pedret. Quaderns Científics i Tècnics, 6, 24-177; LÓPEZ, A.; CAIXAL, A., 
“Resultats dels darrers treballs d’excavació al monestir de Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de 
Berguedà)”, I. Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Igualada, 1998, 472-488; 
LÓPEZ, A.; CAIXAL, A.; VILA, J.M., “El monestir de Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de 
Berguedà). Assaig d’evolució històrica”, II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, 
Sant Cugat, 2002, 35-48; LÓPEZ, A.; CAIXAL, A.; VILA, J.M., “El recinte medieval del monestir de 
Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de Berguedà). Campanyes arqueològiques dels anys 2000-2004”, 
III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 585-604. 
25 VILA, J.M., “Estudi històric i arqueològic de l’església de Sant Sadurní de Rotgers (Borredà, 
Berguedà)”, II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat, 2002, 536-544. 



           

 
 

l’època medieval; seria el cas de Santa Eulàlia de Gironella, un temple documentat a 

inicis del segle XIII, amb una estructura arquitectònica, però, del segle XIV, i en la 

que pràcticament no s’identifiquen vestigis arqueològics (estructures o estrats) fins el 

segle XVI26. 

Al Bages han estat també diverses les esglésies excavades de forma total o parcial en 

diferents punts de la comarca. És el cas de la capella de Sant Bartomeu de Navarcles i 

la capella gòtica de Sant Pere de Castellfollit del Boix, excavades ambdues l’any 

198527, o de l’església de Santa Magdalena del Pla, al Pont de Vilomara i Rocafort, 

excavada l’any 198628; en aquest mateix municipi, anys més tard, el Servei encara 

duria a terme una intervenció arqueològica a Santa Maria de Matadars, al Pont de 

Vilomara29. Al nord-oest de la comarca, encara podríem afegir l’excavació d’alguns 

espais de l’església de Sant Miquel de Cardona entre els anys 1987 i 198930 i les 

recents intervencions a l’església de la Mare de Déu del Roser i a Sant Salvador del 

Quer, ambdues a Súria31. 

Pel que fa a castells, cal esmentar l’excavació al castell de Callús l’any 2000, uns 

treballs que permeteren un millor coneixement de l’evolució d’aquest conjunt, 

totalment enrunat32, així com l’excavació al castell de Coaner, de característiques i 

                                                           
26 LÓPEZ, A. (dir.), “Antiga església de Santa Eulàlia de Gironella”, Quaderns Científics i Tècnics, 1: 
Recerques històrico-arqueològiques al Berguedà (1983-1986), Diputació de Barcelona, Barcelona, 
1989, 145-184. 
27 CAIXAL, A.; SOLÉ, X., “Resultats de l’excavació a la capella de Sant Bartomeu de Navarcles 
(Bages), Barcelona”, LACUESTA, R. (dir. i coord.), Quaderns Científics i Tècnics, 3: Actuacions en el 
patrimoni edificat medieval i modern (segles X al XVIII), Diputació de Barcelona, Barcelona, 1991, 59-
65; FIERRO, X.; CLUA, M., “La interpretación de la iglesia de Sant Pere de Castellfollit del Boix a la 
luz de la excavación de la capilla gótica adosada a la fachada septentrional del templo”, LACUESTA, 
R. (dir. i coord.), Quaderns Científics i Tècnics, 3, 207-; LÓPEZ, A., “Les recerques arqueològiques a 
Sant Bartomeu de Navarcles, Santa Magdalena del Pla, Sant Pere de Castellfollit del Boix i el Pont Vell 
de Castellbell i el Vilar”, Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 8 (1992), 15-17 i 20-23; DDAA, Catalunya 
Romànica, XXVII, 177-178. 
28 AGUILAR, A., “Recerca arqueològica a Santa Magdalena del Pla (El Pont de Vilomara, Bages), 
LACUESTA, R. (dir. i coord.), Quaderns Científics i Tècnics, 3, 155-161; LÓPEZ, A., “Les recerques 
arqueològiques a Sant Bartomeu de Navarcles, Santa Magdalena del Pla, Sant Pere de Castellfollit del 
Boix i el Pont Vell de Castellbell i el Vilar”, Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 8 (1992), 17-20; DDAA, 
Catalunya Romànica, XXVII, 178-179. 
29 LÓPEZ, A.; CAIXAL, A.; GÓMEZ, A., “L’excavació arqueològica a l’entorn immediat de l’església 
de Santa Maria de Matadars o del Marquet (El Pont de Vilomara i Rocafort, Bages)”, III Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 680-688. 
30 LÓPEZ, A. (coord.), Església de Sant Miquel de Cardona. Memòria d’Arqueologia i Història, 
Diputació de Barcelona, 2007. 
31 CASAS, J., “L’excavació a l’església de Sant Salvador del Quer (Súria)”, II Congrés d’Arqueologia 
Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat, 2002, 686-692; PANCORBO, A., “Les campanyes 
d’excavació de 2004 a l’església de la Mare de Déu del Roser (Súria, Bages)”, III Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 786-798. 
32 CAIXAL, A.; PANCORBO, A., “El castell de Godmar (Callús, Bages). Evidències arqueològiques i 
estudi dels materials”, Actes de les Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 2001, Servei 



           

 
 

origen similars a l’anterior33. Per altra banda, podríem afegir encara l’estudi 

arqueològic de l’antiga casa rectoral de Castellnou de Bages, on avui s’hi troba el 

cementiri de la localitat i per a la qual es proposen uns orígens en el segle X34, i 

l’excavació de la Torre del Breny, a Castellgalí, un monument funerari romà 

reutilitzat en èpoques posteriors35. 

A les comarques de Lleida, a les quals pertany administrativament el Solsonès, aquest 

paper de garant de l’estudi científic dels monuments a restaurar ha estat jugat en 

algunes ocasions pel Servei d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs36. 

L’exemple més clar el tenim en la intervenció al castell d’Ardèvol, amb les seves dues 

torres consecutives i àmbits adjacents37. 

Amb l’adquisició de les competències sobre el patrimoni arqueològic per part de la 

Generalitat de Catalunya l’any 1981 i la creació del Servei d’Arqueologia, s’obrí un 

nou escenari en la gestió i protecció d’aquest, unes noves circumstàncies que no són 

alienes al gran desenvolupament de l’arqueologia de totes les èpoques dels anys 

vuitanta del passat segle ençà. Aquest creixement exponencial del nombre 

d’actuacions arqueològiques, derivades a partir dels moviments de terres per part de 

l’obra pública o privada o d’altres necessitats peremptòries que forcessin l’aplicació 

de treballs arqueològics explica l’aparició en els darrers decennis d’empreses privades 

que, a instàncies de l’administració i sota el seu control, assumiran bona part de la 

gestió del que s’havia anomenat intervencions arqueològiques d’urgència i que amb el 

temps han anat derivant en programes i protocols d’actuació preventiva, motivades 

tant a partir de l’execució d’obres com per encàrrecs d’administracions per altres 

motius.  
                                                                                                                                                                      
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 1015-1025; CAIXAL, A.; PANCORBO, A., 
“L’excavació del castellet de Gotmar (Callús, Bages)”, II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna 
a Catalunya, Sant Cugat, 2002, 634-642. 
33 PUJADES, J.; BRÚ, R., “Torre i castell de Coaner. L’excavació. Els grafits”, II Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat, 2002, 765-774. 
34 Les publicacions que hi fan referència són diverses, si bé ens remetem a una monografia de recent 
publicació: LÓPEZ, A. (coord.), Antiga casa rectoral de Castellnou de Bages. Memòria d’Arqueologia 
i Història, Diputació de Barcelona, 2007. 
35 FIERRO, J., “La Torre del Breny (Castellgalí). Un exemple de reutilització d’un monument funerari 
romà”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 727-741. 
36 GONZÁLEZ, J.R., “Evolució conceptual i metodològica a través dels darrers 17 anys 
d’intervencions en arqueologia medieval i moderna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida”, I. Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Igualada, 1998, 490-502. 
37 GONZÀLEZ, J.R.; MARKALAIN, J., “La torre d’Ardèvol (Pinós de Solsonès)”, LACUESTA, R. 
(dir. i coord.), Quaderns Científics i Tècnics, 3, 287-290; GONZÀLEZ, J.R.; MARKALAIN, J.; 
VILADRICH, J., “Recuperació de la torre d’Ardèvol (Pinós de Solsonès, Lleida)”, Quaderns Científics 



           

 
 

No pretenem aquí i ara fer un repàs exhaustiu de totes les intervencions d’aquestes 

característiques realitzades a la Catalunya Central sobre jaciments medievals, doncs 

totes es troben ben inventariades al Servei d’Arqueologia, on es disposa de totes les 

memòries fins al moment entregades, sinó que esmentarem aquelles actuacions més 

significatives i de major relleu, cenyint-nos, excepte en alguna escassa excepció, als 

treballs sobre els que es disposa de publicacions relatives als seus resultats. 

En relació a l’àmbit urbà, han estat diverses les actuacions practicades a la ciutat de 

Manresa que han contribuït a la comprensió del seu desenvolupament durant l’Edat 

Mitjana, especialment en els seus segles finals, sobretot en relació al seu traçat 

emmurallat38. Cal fer, però, una especial menció dels treballs realitzats a la Seu, al 

Puigcardener, treballs que entronquen amb altres d’anteriors que es remunten 

pràcticament a inicis del segle XX39. Més enllà de Manresa, altres nuclis presenten 

nivells i estructures arqueològiques medievals fruit d’actuacions preventives, com és 

el cas de Cardona, un dels centres territorials més importants de la Catalunya Central 

durant l’Edat Mitjana40. 

En l’àmbit rural, cal esmentar en un lloc preferent les excavacions fetes a partir de 

diverses campanyes durant els anys vuitanta a la villa romana de Boades, a 

Castellgalí, un jaciment emblemàtic dins de l’arqueologia bagenca doncs ja havia 

estat parcialment excavat durant els anys trenta del mateix segle. Situat en un meandre 

del riu Llobregat poc abans del seu aiguabarreig amb el Cardener, les estructures 

corresponen a la pars rustica d’una villa romana, justament en un context geogràfic 

on són ben conegudes altres manifestacions arqueològiques i arquitectòniques 

d’aquesta mateixa època, com la Torre del Breny, citada més amunt, o el sepulcre i els 

                                                                                                                                                                      
i Tècnics, 4: Actuacions en el patrimoni edificat: la restauració de l’arquitectura dels segles IX i X 
(investigació històrica i disseny arquitectònic),  Diputació de Barcelona, Barcelona, 1992, 67-71. 
38 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 228-231; MIQUEL, M.; VILA, 
J.M., “Darreres intervencions arqueològiques a les muralles de la ciutat de Manresa”, I. Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Igualada, 1998, 36-46. 
39 DAURA, A.; SÀNCHEZ, E., El Puig Cardener de Manresa. Prospeccions realitzades el 1986, 
Memòria dipositada al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya; DAURA, A.; SÀNCHEZ, 
E., “Sondeigs arqueològics al Puig Cardener (Manresa)”, Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 5 (1987), 87-
97; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 186-189; SÀNCHEZ, E., “La 
intervenció arqueològica a la capella dels claustres de la Seu de Manresa”, I. Congrés d’Arqueologia 
Medieval i Moderna a Catalunya, Igualada, 1998, 54-62. 
40 GUTIÉRREZ, D.; MORERA, J., “Alguns aspectes de l’evolució de la Plaça de Santa Eulàlia de 
Cardona: l’exemple de les finques 11, 12 i 13”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a 
Catalunya, Sabadell, 2006, 360-369. 



           

 
 

forns vinculats al mateix jaciment41. Un procediment semblant han seguit les 

actuacions efectuades al jaciment antic i medieval de Matacans, a Artés, on, als 

treballs duts a terme per un grup d’afeccionats entre els anys 1977 i 1981, cal afegir 

noves campanyes d’estudi de materials i d’excavació en els anys 1988 i 1991 dins 

d’un programa universitari de recerca, dirigides en bona part pel mateix equip 

responsable de les darreres campanyes al jaciment de Boades, que acabem de veure42.  

Cal destacar també l’excavació d’un dels clapers del Collet dels Clapers de Segués, a 

Pinós de Solsonès, on aparegueren diversos àmbits d’un habitatge de cronologia 

medieval reculada, si no ja de l’Antiguitat Tardana43. Amb una cronologia en l’altre 

extrem de l’Edat Mitjana, cal citar igualment l’excavació del mas baixmedieval de 

Mas Gassia, un jaciment que havia estat anys enrere identificat amb la Torre Xinverga 

documentada a Sallent44. Identificat com un mas de plena Edat Mitjana, el jaciment de 

Pla de Sanç, a Sant Salvador de Guardiola, ofereix, no obstant i al nostre entendre, 

possibilitats clares de presentar una cronologia més antiga, si bé les dades publicades 

fins ara han estat escasses45. 

També diversos cementiris no eclesiàstics de cronologia tardoantiga o altmedieval han 

estat excavats total o parcialment a partir d’intervencions preventives o d’urgència. 

Podem citar els casos del Collet del Cargol46, a Sant Mateu de Bages, de Cal Banyes, 

a Súria47, del Collet de la Plana, a Pinós48, de Pertegàs, a Calders49 o de la Païssa, a 

Monistrol de Calders50. 

                                                           
41 DAURA, A.; PARDO, D., “Nous testimonis de la baixa romanitat a les conques mitjana i alta del 
Cardener i el Llobregat”, La romanització al Pirineu, VIII Col·loqui Internacional d’Arqueologia de 
Puigcerdà, Puigcerdà, 1990, 143-151; DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-imperials a la 
conca mitjana-alta del riu Llobregat (noves dades per a un panorama poc conegut)”, Estrat, 4 (1991), 
38-41 DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-imperials...”, 42-43; DAURA, A.; PARDO, D., 
“Les excavacions arqueològiques a la vil·la romana de Boades (Castellgalí). Campanyes de 1986 i 
1987”, Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 8 (1992), 76-99; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 153-159 i 183-185. 
42 DAURA, A.; PARDO, D.; PIÑERO, J., “El jaciment arqueològic de Matacans (Artés). Resenya dels 
treballs realitzats entre 1988 i 1991”, Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 8 (1992), 147-190; DAURA, A.; 
GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 205-208. 
43 GUÀRDIA, J., “El Collet dels Clapers de Segués: un hàbitat alt-medieval al Solsonès”, I Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Igualada, 2002, 228-241. 
44 MORERA, J., “Torre Xinverga (Mas Gassia): l’excavació arqueològica d’un mas d’època medieval 
(Sallent, Bages)”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 645-
659. 
45 ARCOS, R., “L’evolució d’un mas medieval al Pla de Sanç, Sant Salvador de Guardiola (el Bages)”, 
III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 689-694. 
46 SÀNCHEZ, E.; OLIVARES, D., “La intervenció arqueològica al Collet del Cargol. Estudi d’una 
necròpolis d’època visigòtica al Bages”, I Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, 
Igualada, 2002, 426-431. 
47 VILA, J.M., “Arqueología a Súria. Darreres intervencions”, Dovella, 67 (primavera 2000), 19-22. 



           

 
 

Pel que fa a les intervencions practicades sobre fortificacions, sovint, com en el cas 

dels edificis religiosos, com a pas previ a projectes de recuperació i restauració dels 

monuments, podem citar l’excavació de la torre de la Pobla o de Fusteret, a Súria, on 

es documenta l’evolució de la torre i diversos espais associats en una forquilla 

cronològica que, segons els seus excavadors, aniria del segle XI al XIV51 o 

l’excavació de la Torre de la Minyona, antiga torre central del castell de Cardona52. 

Entre els edificis religiosos, bàsicament esglésies i monestirs, cal destacar les 

intervencions desenvolupades a Sant Benet de Bages53, on un programa 

d’excavacions arqueològiques ha acompanyat la restauració i adequació dels espais de 

l’antic monestir en la seva recent reconversió com a centre d’investigació 

gastronòmica. En relació a esglésies, s’ha donat el cas d’algunes intervencions 

puntuals sobre cementiris d’esglésies medievals, sense afectar el propi edifici, com en 

el cas de Sant Quintí de Taravil, a Capolat54. També cal incorporar a aquest grup 

l’excavació efectuada a la Plaça Vella d’Artés, per tal com afectava l’àrea 

corresponent a la nau de l’església de Santa Maria, un solar on es van localitzar les 

restes molta arrasades d’un temple anterior d’origen tardoantic, si fem cas d’algunes 

de les seves característiques constructives i de la tipologia d’alguns enterraments que 

hi són associats55. Un altre temple parroquial estudiat ha estat el de Sant Pere d’Or, a 

Santpedor, on s’han identificat diverses fases constructives56, tal i com succeeix 

també amb la curiosa església de Sant Simeó de Centelles, a Rajadell57. En relació a 

                                                                                                                                                                      
48 OLIVARES, D., “L’arqueologia a la Catalunya central els darrers anys”, Dovella, 67 (primavera 
2000), 14. 
49 FOLCH, C.; GIBERT, J., Memoria de l’excavació arqueològica a la necrópolis de Pertegàs 
(Calders, Bages), campanyes 2007 i 2008, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
50 ROIG, A.; ROIG, J., “La necròpoli de la Païssa (Monistrol de Calders): el poblament d’època 
visigòtica al Bages (segles VI-VII)”, Dovella, 51 (desembre 1995), 41-47. 
51 MORERA, J., “L’excavació arqueològica de la torre de la Pobla (Súria, Bages)”, II Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat, 2002, 451-457. 
52 VILA, J.M.; ARCOS, R., “La Torre de la Minyona del castell de Cardona, evolució i transformació 
(segles XI-XX)”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 450-
457. 
53 SUBIRANAS, C.; VILA, G., “El monestir de Sant Benet de Bages. Intervencions arqueològiques a 
l’església i a l’ala de llevant”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 
2006, 631-644. 
54 GUÀRDIA, J., “La necròpolis de Sant Quintí de Taravil (Capolat, Berguedà)”, III Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 660-679. 
55 JULIÀ, J.R.; KLIEMANN, K., “Excavacions arqueològiques a la Plaça Vella d’Artés (Bages)”, 
Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 8 (1992), 37-74. 
56 SÀNCHEZ, E.; OLIVARES, D.; FEIXAS, J.M., Sant Pere d’Or, un temple mil·lenari, Ajuntament 
de Santpedor, 1996. 
57 SÀNCHEZ, E.; SUNYOL, M.; TORRAS, M., “El jaciment medieval de Sant Simeó de Centelles 
(Rajadell). Campanyes de 1988 i 1989”, Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 8 (1992), 101-120. 



           

 
 

esglésies castrals, cal destacar el cas de Sant Sebastià del castell de Sallent, un temple 

romànic de planta circular amb una ocupació anterior formada per tombes, sitges i 

altres estructures58. 

La realització de l’obra pública, en especial aquella referent a la construcció de grans 

infraestructures, si comporta l’adequada integració dels corresponents estudis 

d’impacte i treballs d’arqueologia preventiva, pot considerar-se, més enllà de 

l’acceptació de les seves conseqüències en el paisatge, una bona oportunitat per a 

l’estudi i, en el seu cas, la protecció de jaciments arqueològics de gran valor, sovint 

l’existència dels quals era insospitada. N’és un exemple la recent construcció de l’eix 

del Llobregat en algun dels seus trams, especialment pel que fa a jaciments 

tardoantics i altmedievals, entre els que cal destacar l’accés de Casserres Est, amb una 

important necròpolis i restes d’una possible església, els entorns de Sant Marc de Cal 

Bassacs, amb les restes d’un camí i alguns habitatges i estructures i Sant Pere de 

Casserres, on es documenta l’existència d’un monestir medieval i d’una villa d’època 

tardorromana, entre d’altres estructures59. Un altre exemple seria l’excavació de la 

villa romana de Sant Amanç de Viladès, a Rajadell, on sobre les restes abandonades 

de les construccions romanes es localitzà un assentament d’època medieval, una 

excavació que es va dur a terme l’any 1996 amb motiu de la realització de l’Eix 

Transversal, si bé part del jaciment havia estat destruït per la construcció d’una 

carretera anterior l’any 198660. Encara hi podríem afegir els casos dels jaciments de la 

Feliua, a Sant Fruitós de Bages, un establiment d’època romana amb una cronologia 

que arriba fins el Baix Imperi i el mas baixmedieval de Viladordis, ambdós excavats 

l’any 1987 prèviament a la construcció de l’autopista entre Terrassa i Manresa61. 

A banda d’aquest panorama on les intervencions arqueològiques eren i són 

promogudes per institucions públiques, ja sigui des de les universitats o des d’altres 

organismes, no podem oblidar les aportacions fetes, sovint amb anterioritat a la 

regulació de les actuacions sobre el patrimoni, des d’iniciatives més o menys locals, al 

                                                           
58 RIU, E., Memòria de l’excavació de l’església dels Sants Esteve i Sebastià del Castell de Sallent 
(setembre-octubre 1985), Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 1987; RIU, E., 
“L’església dels Sants Esteve i Sebastià de Sallent”, Dovella, 23 (juliol 1987), 17-19. 
59 CASCANTE, P.; FARGUELL, P., “Estudi d’impacte ambiental, prospecció i i intervencions 
arqueològiques preventives en l’obra de la carretera eix del Llobregat C-16 de Navàs a Berga”, Tribuna 
d’Arqueologia, 2007, 213-225. 
60 DDAA, La vil·la romana de Sant Amanç de Viladès, Rajadell (Bages), Museu Comarcal de Manresa, 
2002. 
61 DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-imperials...”, 41-42; DAURA, A.; GALOBART, J.; 
PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 192-193 i 267. 



           

 
 

darrere de les quals hi trobem habitualment associacions vinculades a l’excursionisme 

o a la salvaguarda i estudi del patrimoni, com els Amics de l’Art Romànic del Bages. 

Per citar alguns exemples, podem referir-nos a les excavacions dutes a terme tant a 

l’interior com a l’exterior de l’església de Viladordis, on cal destacar l’aparició de part 

del seu cementiri medieval62. També en relació a una església, l’any 1935 el Centre 

Excursionista Montserrat de Manresa i el Centre Excursionista de Catalunya 

excavaren diverses tombes en fossa coberta de lloses situades a tocar de l’església de 

Sant Marçal del Relat, a Avinyó, amb la particularitat que es recuperaren en el seu 

interior vint peces de ceràmica dipositades com a aixovar sobre les lloses de coberta i 

per a les quals s’ha proposat una datació vers el segle XII63. Encara podríem afegir el 

cas dels treballs fets pels Amics de l’Art Romànic del Bages l’any 1982 a l’església 

de Santa Maria de Claret, a Sant Fruitós de Bages, on, per sota del paviment del 

temple actual, es localitzà una estructura subterrània que hom no acaba de precisar si 

es tracta d’una cripta o de les restes d’una església anterior64, o la neteja i excavació 

per part d’aquesta mateixa associació de l’església de Sant Martí de les Planes, al 

terme de Sant Mateu de Bages65. 

A banda d’aquestes associacions de caràcter si més no comarcal, han existit 

iniciatives purament locals que, abans de la regularització de les intervencions des de 

l’administració catalana, foren protagonitzades per grups i persones interessades en la 

recerca i la salvaguarda del patrimoni. Des d’aquesta perspectiva, podríem incloure en 

aquest grup la intervenció arqueològica duta a terme per part d’Albert Benet en el 

jaciment que s’identificà com la Torre Xinverga, un topònim present a la 

documentació d’inicis del segle XI, situat dins el terme de Sallent66, i que hem vist 

anteriorment que cal identificar amb l’establiment baixmedieval conegut com mas 

Gassia. Per altra Banda, aquest mateix investigador fou també el responsable de 

l’excavació d’algunes tombes pertanyents als respectius cementiris de Sant Martí i 

                                                           
62 DDAA, Recull de treballs sobre la història de Santa Maria de Viladordis i vinculació històrica de 
Sant Ignasi de Loiola amb el santuari, Parròquia de Santa Maria de Viladordis, Manresa, 1990; 
DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 277-281. 
63 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 113-115; BOLÒS, J., “Ceràmica medieval grisa, del 
Museu Comarcal de Manresa”, Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 3 (1984), 147-167; DAURA, A.; 
GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 209-210. 
64 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 441-443; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 269. 
65 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 453-454; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 270-271. 
66 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 369-371; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 262-263. 



           

 
 

Sant Pere de Serraïma67, mentre que X. Sitjes s’encarregà de la recerca en el subsòl de 

l’església de Sant Salvador de Guardiola68. Així mateix, cal recordar l’excavació als 

anys setanta de les necròpolis del Serrat dels Morts i del Serrat Rodó de Santpedor, 

protagonitzades pel grup local de “Misión Rescate”69.  

En la mateixa línia, algunes intervencions sobre jaciments medievals bagencs han 

estat promogudes i efectuades des del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), 

dins el seu projecte d’estudi de l’hàbitat tardoantic i medieval a la zona i la seva 

relació amb l’antic Municipium Sigarrensis centrat a l’actual Prats de Rei, on 

s’integren múltiples excavacions específiques sobre jaciments ben diversos que 

inclouen especialment espais d’hàbitat i d’enterrament70. Es tracta sempre de 

jaciments situats en municipis limítrofs amb la comarca de l’Anoia com Castellfollit 

del Boix o Aguilar de Segarra, una zona que ha estat durant molts anys escenari de les 

actuacions d’aquest grup. Possiblement, el jaciment amb més renom per les seves 

excepcionals característiques de conservació, riquesa del seu registre i context 

cronològic sigui el de Vilaclara de Castellfollit del Boix, un assentament rural excavat 

entre els anys 1989 i 1991, format per diversos àmbits i patis adjacents que cal situar 

cronològicament, a partir de l’anàlisi del material ceràmic i de diverses datacions 

obtingudes per termoluminiscència, entre els segles VII i VIII71. Més recentment, s’ha 

treballat en el jaciment conegut com Can Paleta, a molt poca distància del de 

Vilaclara i en el mateix terme municipal, on s’han descobert diverses tombes i alguns 

àmbits que han estat parcialment excavats, un conjunt per al qual els seus excavadors 

proposen una cronologia una mica posterior a la de Vilaclara72. 

Probablement també calgui atribuir una cronologia similar, si bé en aquest cas tampoc 

no disposem de datacions absolutes, al jaciment de les Coromines, a Aguilar de 

Segarra, un conjunt arqueològic que integra un espai d’hàbitat adossat a la roca, únic 

                                                           
67 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 372-375. 
68 SITJES, X., “Esglésies romàniques singulars al Bages”, Ausa, VII (1972-74), 144-145. 
69 De fet, però, el Serrat dels Morts ja havia estat estudiat a finals del segle XIX. DDAA, Catalunya 
Romànica, XI. El Bages, 474 i 476; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al 
Bages, 273-275. 
70 Trobarem un recull dels jaciments més significatius, entre d’altres, a DDAA, Arqueologia medieval a 
l’Anoia, Museu de la Pell d’Igualada i comarcal de l’Anoia, 1998. 
71 ENRICH, J.; ENRICH, J.; PEDRAZA, Ll., Vilaclara de Castellfollit del Boix (El Bages). Un 
assentament rural de l’antiguitat tardana, Arqueoanoia Edicions, Igualada, 1995.  
72 SALES, J.; ENRICH, J.; ENRICH, J., “Unes monedes del segle XI ocultes al jaciment de l’antiguitat 
tardana de Can Paleta (Castellfollit del Boix, Bages)”, Tribuna d’Arqueologia, 2000-2001, 271-293; 
SALES, J.; ENRICH, J.; ENRICH, J., “Can Paleta (Castellfollit del Boix, Bages)”, Actes de les 
Jornades d’Arqueologia i Paleontologia, La Garriga, 2001, Servei d’Arqueologia, 2004, 730-746. 



           

 
 

sector excavat en part l’any 1978, una àrea de producció amb dipòsits i peus de 

premsa situat sobre la mateixa i dos agrupacions de tombes excavades a la roca a les 

seves rodalies73.  

 

 

2.2. La fi del sistema baiximperial de villae i l’amortització de les seves 

estructures. 

 

La Catalunya Central, en concret pel que fa a les tres comarques objecte de la nostra 

atenció, no disposa, ara com ara, de cap jaciment rural d’època romana del tipus villa 

excavat en extensió de forma completa; de fet, només el cas del jaciment de Sant 

Amanç de Viladès, a Rajadell, presenta una àrea excavada de dimensions suficients 

per entendre l’estructuració de l’establiment, ja que, Boades, a Castellgalí, potser un 

dels jaciments de més tradició i renom al Bages, no ha estat mai excavat en gran 

extensió, si bé la seva situació topogràfica, la seva tradició de recerca i la conservació 

en alçada de part de les seves estructures arquitectòniques, pensem en el famós 

sepulcre i en l’exedra, l’han convertit en un jaciment emblemàtic. Aquesta qüestió ha 

de respondre, al nostre entendre, a dues causes d’origen diferent. D’una banda, la 

pròpia natura del poblament rural d’època romana en aquesta zona, on, a diferència de 

les comarques del litoral i el pre-litoral, no hi trobem nuclis urbans, una característica 

que, des de la lògica de l’estructura del poblament en època imperial, pensem que 

contribueix decisivament a una més feble implantació d’aquest model de poblament 

rural en terres interiors. Ni molt menys això vol dir que aquests establiments no 

existeixin en aquesta àrea, sinó que, en tot cas, el nombre i l’entitat constructiva dels 

mateixos poden haver estat menors comparativament, motivant, de retruc, una menor 

visibilitat arqueològica en superfície de les seves estructures i materials arqueològics. 

Els nuclis urbans, per tant, generen xarxes de relacions amb els establiments rurals 

adscrits al seu territori, mentre que aquests darrers tendeixen a situar-se no gaire lluny 

dels primers; serveixin d’exemple, els casos propers dels nuclis d’Egara i Iesso74, uns 

                                                           
73 ENRICH, J.; ENRICH, J., “Tres conjunts d’habitacle alto-medieval a l’Alta Segarra (Anoia-Bages, 
Barcelona)”, Empúries, 48-50 (1986-89), 300-310. 
74 Per a Egara, coneixem els casos, entre d’altres, de les villae de l’Aiguacuit o de Can Bosch de Basea, 
mentre que, en el cas de Iesso, podem citar l’exemple excavat de la villa de Sant Pelegrí, a Biosca. 
BARRASETAS, E.; MARTÍN, A.; PALET, J.M., La vil·la romana de l’Aiguacuit. Terrassa, Vallès 
Occidental, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994; BELMONTE, 



           

 
 

municipis modestos amb els quals cal relacionar diversos establiments rurals del seu 

voltant. Fins i tot es podria considerar la villa de Sant Amanç en relació al proper 

nucli de Sigarra, a l’actual Prats de Rei, tal i com ja ha estat proposat75. Per altra 

banda, i aquesta és una qüestió que afecta al registre arqueològic de totes les èpoques, 

la Catalunya Central, en relació, per exemple, al Vallès, ha acollit poques 

infraestructures la construcció de les quals podria haver motivat la posada al descobert 

de jaciments diversos; de fet, i pel que fa a les villae romanes, ha estat justament a 

partir de la projecció de grans eixos viaris, el transversal i el del Llobregat, quan han 

aparegut alguns dels jaciments més representatius. 

Centrant la nostra atenció en el cas de Sant Amanç de Viladés, potser el més 

il·lustratiu de la comarca, veiem com l’establiment s’estructura seguint uns paràmetres 

recurrents pel que fa a la divisió dels seus espais76. Així, s’hi troba una pars urbana, 

identificada, si seguim la nomenclatura proposada pels seus excavadors, amb el sector 

nord, que integra unes termes amb els seus diferents àmbits, un conjunt que, ja al Baix 

Imperi, canviarà radicalment la seva natura en benefici d’activitats relacionades amb 

la transformació i emmagatzematge de la producció agrícola, com sembla demostrar-

ho la presència d’una zona de premsatge. És precisament en aquest moment, vers la 

segona meitat del segle IV, que la villa pateix una sèrie de reformes de consideració 

que pràcticament esborraran l’estructura edilícia altimperial. Ara, sembla que un nou 

espai termal es construeix en el cantó oposat a l’anterior, adossat a un corredor on 

s’obren una caixa d’escala per accedir a un pis superior i fins a cinc estances, una 

d’elles amb paviment de mosaic. Pel que fa a la pars rustica, situada a una cota més 

baixa, conserva una sèrie d’àmbits i estructures la fundació dels quals cal situar vers 

l’època augustal o els inicis del segle I dC, entre ells un lacus de considerables 

dimensions i de bona factura; a aquest dipòsit, repavimentat diverses vegades, se li 

afegirà posteriorment un altre lacus, fet que comportarà d’altres reformes 

constructives que cal situar entre finals del segle II dC i la primera meitat del segle 

següent i que perdurarà fins la segona meitat del segle IV, moment en que tindrà lloc 

                                                                                                                                                                      
C.; MIQUEL, J.; MORET, L., “La vil·la romana de Sant Pelegrí (Biosca, Segarra). Una explotació 
agrícola a l’ager Iessonensis”, Tribuna d’Arqueologia, 2004-05, 179-202. 
75 PIÑERO, J., “Noves dades sobre l’arqueologia romana a Rajadell: la vil·la romana de Sant Amanç i 
altres jaciments”, Dovella, 47 (abril 1994), 35. 
76 Per a la descripció d’aquest jaciment acudim a un petit llibre monogràfic, on trobem una concisa 
descripció de les estructures aparegudes i de les seves fases cronològiques: MARTÍN, A.; ALEMANY, 
J., “La intervenció arqueològica a Sant Amanç”, DDAA, La vil·la romana de Sant Amanç de Viladés, 
Rajadell (Bages), Museu Comarcal de Manresa, 2002, 19-35. 



           

 
 

una remodelació important, en paral·lel a l’observada en la pars urbana, en 

amortitzar-se alguns espais, entre ells el lacus petit, a partir d’un anivellament general 

i la construcció de nous àmbits.  

És, de fet, a ponent d’aquesta pars rustica, que, sobre nivells de farciment d’època 

romana, es troben diverses estructures que els excavadors han considerat de l’Alta 

Edat Mitjana, per bé que, en parlar de restes ceràmiques, assenyalen que la cronologia 

podria establir-se vers els segles XIII-XIV. Com sigui, s’identifiquen diversos murs 

pràcticament a nivell de fonamentació construïts amb blocs, alguns de gran tamany, 

lligats amb fang; adossat a un d’aquests es documenta una llar construïda amb pedra, 

així com dos possibles pilars, potser amb la intenció de reforçar aquest mur. En un 

àmbit contigu, cal destacar la presència d’una estructura excavada, de planta el·líptica 

(3,3 m. x 1,7 m.), revestida internament amb carreus quadrangulars ben tallats i que 

presenta la particularitat de contenir en el seu fons encara una altra fossa excavada al 

substrat natural, sense revestiment i de planta rectangular, tot respectant els límits del 

retall inicial. Els directors dels treballs reconeixen la dificultat d’interpretació que 

presenta aquest conjunt, si bé no descarten una funció imprecisa dins l’àmbit religiós, 

potser en relació a l’església de Sant Amanç situada al mas de Can Viladés i 

documentada l’any 1027. 

En síntesi, podem parlar d’una villa d’època altimperial que cap a mitjans segle IV 

mostra diverses reformes estructurals que denoten certa capacitat constructiva en 

benefici tant dels espais vinculats a la producció agrícola com dels àmbits de vivenda 

i serveis dels propietaris. L’abandonament i amortització de les estructures no es 

precisa clarament, si bé es pot arribar a situar per les dades aportades vers finals del 

segle V o inicis de la següent centúria, si fem cas d’alguns materials ceràmics77. 

L’altre jaciment bagenc que, si bé molt parcialment, ha estat també excavat en 

extensió és el de Boades, a Castellgalí, situat en un gran meandre del riu Llobregat, 

gairebé en la seva confluència amb el Cardener. Tal i com s’apuntava més amunt, 

d’aquest jaciment es coneixien algunes construccions conservades parcialment 

dempeus i més o menys modificades com són un sepulcre i una exedra. Les 

                                                           
77 Malgrat que en la petita monografia que emprem no es fa referència als materials ceràmics apareguts, 
l’aparició en la prospecció prèvia de sigil·lada clara D i gàl·lica tardana podrien assenyalar aquest 
moment final, si més no pel que fa a la villa entesa com a tal. PIÑERO, J., “Noves dades sobre 
l’arqueologia...”, 32. 



           

 
 

campanyes dels anys 1986 i 198778 van centrar-se en un dels pocs espais on 

l’excavació era viable, tenint en compte que una part ja havia estat buidada als anys 

trenta i que la pars urbana de l’establiment es troba sota el nucli actual de Boades. 

Així, aquesta pars rustica, si més no l’excavada, estava formada en època altimperial 

per diversos àmbits que contenien dos dipòsits revestits d’opus signinum i que, 

almenys en part, van ser amortitzats vers mitjans del segle III, tal i com pot observar-

se per l’enderroc de tegulae i imbrices detectat en alguns àmbits; posteriorment, al 

costat d’aquests, però sobre nivells clarament altimperials, es construiria un àmbit 

definit per uns murs de pitjor qualitat i que perduraria, segons els seus excavadors, 

fins el segle V o potser inicis del segle VI, quan aquest espai seria definitivament 

abandonat. 

En relació a l’exedra, una cambra absidada de planta aproximadament semicircular 

bastida amb carreus a la manera d’un opus vittatum, l’execució d’alguns sondejos en 

el seu entorn i a partir del material ceràmic aparegut en els nivells contemporanis a la 

seva construcció, han pogut situar la seva cronologia inicial a partir de finals del segle 

II o inicis del segle següent, al mateix temps que se l’ha pogut relacionar amb alguns 

murs apareguts en els subsòl79, per bé que els seus excavadors consideren la 

possibilitat d’atorgar-li una datació més moderna tenint en compte alguns paral·lels 

que situen aquest tipus de construccions vers els segles III-IV. 

En tot cas, com a Sant Amanç, a Boades s’observaria un moment de remodelació 

d’espais que es podria situar al segle III, amb la construcció de l’exedra i 

l’amortització d’espais i la construcció de nous a la pars rustica, un moment que 

donaria pas a una etapa d’ocupació de la villa que perduraria no més enllà d’inicis del 

segle VI, una cronologia final aportada per les diverses produccions ceràmiques 

importades localitzades durant les diferents campanyes d’excavacions. 

Sense mostrar una entitat constructiva pròpia d’una villa, el jaciment de la Feliua, a 

Sant Fruitós de Bages, mostra una seqüència ocupacional que delata dos moments 

principals situats, respectivament, a l’Alt i el Baix Imperi80. Així, sobre uns àmbits 

altimperials anivellats amb un reompliment, es detecta una ocupació baiximperial 
                                                           
78 DAURA, A.; PARDO, D., “Les excavacions arqueològiques a la vil·la romana de Boades...”, 76-99. 
79 DAURA, A.; PARDO, D., “Nous testimonis de la baixa romanitat a les conques mitjana i alta del 
Cardener i el Llobregat”, La romanització al Pirineu, VIII Col·loqui Internacional d’Arqueologia de 
Puigcerdà, Puigcerdà, 1990, 147-148. 



           

 
 

formada per un paviment d’opus testaceum en el que s’hi hauria encaixat la base d’un 

trull tallada en un gran bloc de pedra. Pels materials que ofereix aquesta darrera 

ocupació, proporcionalment minoritaris en relació a la primera, es pot inferir que 

l’establiment podria haver estat en ús com a mínim fins el segle V81. Tal i com 

proposen els que l’han estudiat, no es tractaria d’una villa; en tot cas, podria tractar-se 

d’una instal·lació de transformació que, això sí, probablement es trobaria integrat dins 

d’un fundus concret. 

A Navarcles, les excavacions dutes a terme a l’interior i els voltants de l’església de 

Sant Bartomeu prèviament a la seva restauració han posat al descobert diverses 

estructures d’època romana que poden considerar-se part integrant de la pars rustica 

d’una villa encara poc coneguda82. Els treballs han posat de relleu la presència, a 

partir d’inicis del segle III, de diversos murs associats a paviments d’opus signinum i 

d’un espai de premsatge identificat per la troballa d’un torcus semiexcavat en els 

estrats anteriors i en el subsòl natural, lloc on es trobaven dues pedres de grans 

dimensions que en sostindrien l’estructura. A mitjans d’aquell segle, la premsa és 

modificada amb l’elevació del paviment i l’amortització dels basaments anteriors, que 

ara seran substituïts per quatre nous suports, reformes a les que cal afegir la 

construcció d’un nou dipòsit de grans dimensions. L’abandonament d’aquest conjunt, 

que no el de la villa, doncs la perspectiva és molt parcial, es fa palès per l’enderroc de 

la tàpia dels murs i l’aparició d’un potent estrat de cendres, ja sigui provocat per un 

incendi o la carbonització de les restes. Els seus excavadors situen aquest moment, a 

partir de la troballa d’una llàntia d’oli paleocristiana83, al segle IV. En tot cas, sembla 

que les estructures romanes eren visibles encara vers el segle XIII, quan els 

constructors de l’església de Sant Bartomeu les van reaprofitar com a fonamentació. 

No gaire lluny, és ben conegut el jaciment de Matacans, a Artés, on es constata la 

presència d’àmbits successius d’època medieval construïts sobre nivells on hi són ben 

presents materials de l’Alt i del Baix Imperi. Més enllà d’un forn reaprofitat en 

èpoques posteriors, l’excavació no ha permès documentar estructures clares 
                                                                                                                                                                      
80 SÀNCHEZ, E., “La Feliua, Sant Fruitós de Bages”, DDAA, Anuari d’intervencions arqueològiques 
a Catalunya. Època romana. Antiguitat Tardana. Campanyes 1982-1989, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 1993, 43. 
81 En prospeccions prèvies ja s’havia detectat la presència de sigil·lades africanes D i hispàniques 
tardanes que corroborarien aquesta cronologia final. DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-
imperials...”, 41-42. 
82 CAIXAL, A.; SOLÉ, X., “Resultats de l’excavació a la capella de Sant Bartomeu de Navarcles...”, 
59-65; LÓPEZ, A., “Les recerques arqueològiques...”, 15-17. 



           

 
 

vinculades al període romà, si bé la seva existència se suposa a partir dels materials 

trobats en aquests nivells inferiors. És ben significativa, en aquest sentit, la presència 

de tipus ceràmics de cronologia tardana, a saber, sigil·lada africana C i D, àmfora 

africana i oriental o sigil·lades gàl·liques paleocristianes, que serveixen als seus 

excavadors per situar el final d’aquella villa no trobada entrat ja el segle VI84. 

Caldria adjuntar a aquests dos casos l’aparició molt recent, i sobre la que encara tenim 

poca informació85, de les restes d’una possible villa de cronologia tardorromana al 

jaciment conegut com Sant Pere de Casserres, al poble berguedà del mateix nom. 

Aquest jaciment presenta una seqüència complexa i extremadament interessant que 

comporta la superposició, sobre les restes d’època tardoantiga, de les estructures 

pertanyents a un monestir medieval, entre les que cal destacar una zona de necròpolis 

i una església de capçalera quadrada. Val a dir que aquests treballs, motivats per la 

projecció de l’enllaç del poble de Casserres amb el nou Eix del Llobregat, ocasionaren 

la modificació del traçat previst per tal de no afectar el jaciment, de manera que no ha 

calgut prosseguir amb els mateixos, romanent els treballs en un estadi de delimitació i 

identificació d’estructures destinat a conèixer les seves característiques i potència; per 

altra banda, els resultats obtinguts en aquesta intervenció es troben encara en fase 

d’estudi i per força, ara com ara, ens veiem obligats a treballar amb dades molt 

genèriques. El que ja sabem, però, és que, per sota de les estructures medievals 

pertanyents al cenobi i escampats per tota una sèrie de terrasses inferiors, es van 

documentar una gran quantitat de murs, alguns d’ells en disposició ortogonal, que 

definien àmbits del que s’ha considerat la pars rustica d’una villa tardorromana; la 

cronologia d’aquestes estructures ve donada pel material arqueològic recuperat en 

aquelles zones on ha calgut extreure part de l’estratigrafia dipositada, que es defineix 

principalment per la presència d’olles de perfil en “S” i llavi de secció triangular, que 

els seus excavadors daten entre els segles VI-VIII, ceràmiques africanes de cuina i 

comuna oxidada, fragments d’àmfora africana i algun fragment de sigil·lada africana 

                                                                                                                                                                      
83 Forma Menzel 602, manufacturada al nord d’Àfrica al segle IV. 
84 DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-imperials...”, 42-43; DAURA, A.; PARDO, D.; 
PIÑERO, J., “El jaciment arqueològic de Matacans...”, 147-190. 
85 CASCANTE, P.; FARGUELL, P., “Estudi d’impacte ambiental, prospecció i i intervencions 
arqueològiques preventives en l’obra de la carretera eix del Llobregat C-16 de Navàs a Berga”, Tribuna 
d’Arqueologia, 2007, 213-225. En tot cas, volem agrair de forma expressa l’amabilitat de Pep Farguell 
i Pere Cascante en les nostres reiterades visites, tant a Sant Pere de Casserres com a la necròpolis de 
l’Accés Casserres Est i a Sant Marc de Cal Bassacs, a l’hora que esperem amb impaciència els resultats 
finals de totes tres intervencions. 



           

 
 

D86. Probablement, calgui relacionar amb aquest establiment la localització, a l’oest 

del mateix i prop d’una deu, d’una presa construïda amb un aparell semblant al dels 

murs anteriors i un rec tallat en el terreny natural que es dirigeix encara vers una 

darrera zona identificada amb potencial arqueològic. Es tracta d’una àrea 

d’emmagatzematge formada per un nombre important de sitges; cap d’elles, però, ha 

estat excavada, de forma que poc es pot dir de la seva cronologia i de la seva possible 

relació amb les estructures anteriors.  

Al costat mateix de l’antic nucli urbà de Solsona, Serra i Vilaró excavà, a principis 

dels anys vint, un jaciment d’època romana en els terrenys de Can Sotaterra, on 

s’identificaren les restes d’un conjunt termal87. Aquestes construccions, integrades 

probablement dins una villa, foren amortitzades abans o en el decurs del mateix segle 

V, quan, sobre els enderrocs d’aquestes termes s’excavaren diverses tombes en 

tegulae i lloses. La cronologia que s’aporta ve propiciada per l’associació d’aquestes 

tombes amb materials ceràmics significatius, principalment sigil·lades 

paleocristianes88. 

Malauradament, poc més podem afegir hores d’ara respecte a excavacions parcials o 

totals en extensió de jaciments del tipus villa que presentin fases tardanes a les 

comarques que tractem. Podem, si més no, anotar la presència de materials d’època 

romana tardana en emplaçaments on, a nivell de superfície, s’intueix l’existència d’un 

assentament d’importància en època romana imperial que podria tractar-se d’una 

villa, si bé cal ser conscients de les limitacions que impliquen aquest tipus 

d’observacions. En aquest sentit, podem citar alguns exemples com són ara els 

jaciments berguedans de Sant Pau de Pinós, a Merlès, o els Trulls, a Viver i Serrateix. 

En el primer, es coneixia d’antic la presència de restes de material constructiu romà 

aprofitat en l’obra de l’església medieval, mentre que la prospecció del lloc ha aportat 

materials ceràmics d’època romana imperial genèrica, entre els que cal destacar la 

presència de sigil·lada africana D89. Pel que fa al cas dels Trulls, prop del mas 

d’aquest nom es troben unes codines on han estat excavats diverses estructures, entre 

les que cal identificar dos trulls i un cup, estructures que palesen una òbvia relació 

                                                           
86 Com a forma, cal citar la Hayes 59, que es data entre mitjans del segle IV i el segle V. 
87 DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-imperials...”, 45-46. 
88 A destacar peces com les Rigoir 1, 2, 3b o 15.  
89 Es tracta de la forma Heiss 59. MARTÍ, R; CAMPRUBÍ, J., Evolució del poblament a la Plana 
Central del Berguedà des de l'època baix-imperial fins l'alta edat mitjana, 1997-2001, Informes i 
memòries inèdits dipositats al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 



           

 
 

amb el topònim, per altra banda ben documentat al segle X. Els materials recollits en 

prospecció tant en aquest lloc com en uns camps situats en un nivell inferior delaten 

l’existència d’un establiment d’època romana en vigor fins un moment tardà, per tal 

com hi trobem fragments de ceràmica africana de cuina i sigil·lada africana D; en tot 

cas, sembla que, si més no a partir del segle VII, l’ocupació se centra al voltant de 

l’àrea on es troben els retalls a la roca90. Encara hi podríem afegir el cas del Pla de 

Sant Pere, a Navàs, on la prospecció superficial ha detectat la presència evident de 

material arqueològic d’època romana en diversos punts, especialment en un camp 

situat al nord de l’enrunada església de Sant Pere de les Cigales, prop del qual també 

ha aparegut algun fragment de sigil·lada paleocristiana91, o el de Can Riols, en el 

mateix terme municipal, on pels volts de l’actual masia es recull ceràmica romana 

que, en alguns casos, denotaria cronologies baiximperials92. 

En termes generals, i cenyint-nos a la informació aportada per les comptades 

excavacions arqueològiques, podem extreure algunes conclusions. En primer lloc, els 

grans establiments agrícoles de tradició romana imperial, el que coneixem com villae, 

tenen la seva representació més clara en indrets de característiques recurrents. Per una 

banda, la ubicació en zones planeres i fèrtils, amb aigua propera, en suma, unes 

condicions que optimitzin la producció agrícola. Sota aquest punt de vista, és diàfana 

la situació de jaciments com el de Boades, en un meandre del Llobregat, Sant Amanç 

de Viladés, en una obertura de la vall de la riera de Rajadell, Sant Pere de Casserres, 

en una vessant suau prop d’una deu, o Matacans, a la plana d’Artés. Per altra banda, 

és evident la relació que es dóna entre aquests establiments i la xarxa viària principal, 

on el cas paradigmàtic el tenim a Rajadell, amb la villa està situada de forma 

immediata al camí de Sigarra, a Prats de Rei.  

No obstant, aquests establiments situats en les cotes més baixes i planeres 

coexisteixen amb d’altres que, aparentment de dimensions més reduïdes segons es 

desprèn de l’observació dels materials superficials, se situen de forma preferent en els 

petits altiplans característics de la regió, en cotes que poden trobar-se entre els cinc-

cents i els set-cents metres d’alçada. A ningú escapa que es tracta també d’espais 

idonis per a la producció agropecuària, si bé es troben més apartats dels camins 
                                                           
90 MARTÍ, R; CAMPRUBÍ, J., Evolució del poblament... 
91 FOLCH, C.; GIBERT, J., Memòria del projecte de prospeccions arqueològiques a la vall del 
Cardener, any 2006, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 



           

 
 

principals. Podem citar, per al cas que ens ocupa, els exemples del Pla de Sant Pere o 

Can Riols, al Bages, o els de Sant Pau de Pinós o dels Trulls, en terres berguedanes, 

jaciments que, malgrat la divisió comarcal actual, se situen en un únic àmbit geogràfic 

i paisatgístic.  

La casual intervenció majoritària en àmbits corresponents a la pars rustica de les 

villae excavades ens mostra un fenomen certament recurrent; tant a Boades com a 

Sant Amanç, Sant Bartomeu de Navarcles o la Feliua, es constata l’existència 

d’estructures, trulls i dipòsits principalment, vinculades al premsatge i la decantació 

de líquids, unes estructures, per tant, que situen la producció de vi o d’oli com una de 

les prioritats productives d’aquests assentaments i que habitualment són ben presents 

en les seves últimes etapes. Així mateix, es constata com en el segle IV, i tornem al 

cas de Sant Amanç, es donen reformes d’entitat també en sectors residencials, 

remodelacions que pràcticament configuren de nou tot l’establiment i on no hi falta la 

presència d’elements que denoten una certa capacitat econòmica, com poden ser 

termes o paviments musius. En aquest sentit, les villae baiximperials continuen sent 

establiments, almenys els principals, de dimensions considerables respecte a l’època 

immediatament anterior, si no de vegades més grans, com ho mostren els exemples de 

Sant Amanç o Sant Pere de Casserres. 

A la vegada la qüestió que aquí més ens interessa però també una de les més 

delicades, l’abandonament d’aquests establiments, el context socio-econòmic que 

l’acompanya i la precisió en el registre material que se’n desprèn configuren avui dia 

un dels temes encara més confusos de la recerca sobre aquesta etapa històrica. Amb 

les dades que fins ara hem vist a la mà, sembla clar que cap de les villae de la 

Catalunya Central no depassa el segle VI. L’observació és evidentment genèrica, 

doncs les intervencions són parcials i afecten en molts casos àmbits productius dels 

establiments, sense que puguem saber si els sectors residencials s’abandonen en 

aquell mateix moment o si, per contra, es troben amortitzats ja amb anterioritat o si 

més no profundament modificats en el seu aspecte i funció. Per altra banda, el recurs 

obligat als catàlegs ceràmics per tal d’establir cronologies acaba sovint per obviar la 

presència majoritària de peces comunes que poden avui dia començar a aportar 

algunes precisions temporals. Per tant, haurem de limitar-nos, de moment, a aquella 

                                                                                                                                                                      
92 DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-imperials...”, 45; FOLCH, C.; GIBERT, J., 
Memòria del projecte de prospeccions... 



           

 
 

primera consideració que veu en el segle VI potser no tant el final d’aquests 

establiments, sinó més aviat la constatació de la seva desaparició, iniciada 

probablement ja a finals del segle precedent.  

 

 

2.3. L’aparició d’un nou model de poblament rural entre l’Antiguitat Tardana i 

l’Alta Edat Mitjana. 

 

En l’extrem sud-oest de la comarca del Bages, pràcticament en el límit amb l’Anoia, 

es troba el que probablement sigui un dels jaciments més interessants de Catalunya 

pel que fa al poblament rural tardoantic i altmedieval. Es tracta de Vilaclara de 

Castellfollit del Boix, excavat entre els anys 1989 i 1991 per membres del Centre 

d’Estudis Comarcals d’Igualada en el marc d’un projecte genèric d’estudi del 

poblament antic i medieval a la comarca que hem citat més amunt93. Situat en un petit 

altiplà abocat sobre la Conca d’Òdena, el jaciment es troba en l’extrem d’un camp 

actual, mentre que per l’altre costat el terreny presenta un cert desnivell. Pel que s’ha 

excavat, el jaciment s’estructura, de forma genèrica, a partir d’una renglera 

d’habitacions adossades amb diversos espais oberts al seu davant. Dins del conjunt, 

però, es poden diferenciar alguns subgrups d’àmbits en relació a la seva funcionalitat 

concreta, advertida per les característiques de les estructures aparegudes. Així, hi 

hauria un bloc central d’habitatge, amb dues, o tres segons el moment, habitacions on 

hi trobem algunes sitges, una banqueta adossada al mur i una llar de foc ben 

construïda; el sector occidental, en canvi, estaria format per una habitació i un espai 

obert, presumiblement un porxo, on es troba un forn de coure pa de considerables 

dimensions. L’habitació principal del sector oposat, per la seva banda, presenta 

diverses estructures, com ara un dipòsit o canalitzacions, que la defineixen com una 

àrea de premsatge i de transformació del producte agrícola. Els murs són tots bastits 

amb pedra lligada amb fang i les cobertes de material perible, mentre que els 

paviments estarien conformats per la pròpia roca natural aplanada o per sòls de terra 

premsada. 

 

                                                           
93 ENRICH, J.; ENRICH, J.; PEDRAZA, Ll., Vilaclara de Castellfollit del Boix (El Bages). Un 
assentament rural de l’antiguitat tardana, Arqueoanoia Edicions, Igualada, 1995. 



           

 
 

 
 

Planta i secció del jaciment de Vilaclara, Castellfollit del Boix (segons ENRICH, J.; ENRICH, J.; 
PEDRAZA, Ll., Vilaclara de Castellfollit del Boix (El Bages). Un assentament rural de l’antiguitat 

tardana, Arqueoanoia Edicions, Igualada, 1995, 16). 
 

El jaciment de Vilaclara, per altra banda, ha estat especialment generós pel que fa al 

material arqueològic documentat durant la seva excavació, on s’hi troba abundant 

ceràmica, fragments de vidre, estris de metall i molins manuals rotatoris. Cal destacar, 

en relació al material ceràmic, l’absència de produccions fines d’importació i 

d’àmfores de cronologia tardana, fet que atorga tot el protagonisme a la ceràmica 

comuna, pujada normalment a torn lent i formada bàsicament per olles, 

acompanyades per alguna gerra, bols o tapadores. Les pastes estan ben cuites tot i que 

es comprova una clara diversitat de coccions, oxidada, reduïda o òxido-reduïda. Pel 

que fa als vidres, es tracta d’un conjunt homogeni que presenta coloracions verdoses i 

que acostuma a associar-se als nivells més antics del jaciment. Fora de context 

estratigràfic, cal esmentar la troballa de diversos blocs que haurien servit de bases o 

peus de premsa i que cal associar a l’àmbit on es troba un dipòsit revestit de morter; 

igualment fora de context, s’han localitzat diversos fragments de molins manuals 

rotatoris de conglomerat, en concret quatre fragments de moles sotanes i un de mola 

alta, uns instruments que presentarien un diàmetre situat entre els quaranta i els 

setanta centímetres. 

 



           

 
 

 
 

Dipòsit excavat al jaciment de Vilaclara, Castellfollit del Boix (fot. J. Gibert). 
 

A banda, o a més, del registre material aportat, el jaciment de Vilaclara és fonamental 

perquè completa aquell registre amb diverses datacions absolutes, en aquest cas 

establertes a través de la  tècnica de termoluminescència. Es tracta de quatre mostres 

ceràmiques que donen un horitzó cronològic prou homogeni que situa el 

funcionament de l’establiment clarament als segles VII i VIII94, un espai temporal que 

s’adiu perfectament amb el que avui coneixem sobre el registre ceràmic d’aquest 

moment, tant pel que fa a les característiques de la ceràmica comuna com pel que fa a 

l’absència definitiva de ceràmiques fines d’importació o àmfores, o el vitri, un 

material que sembla desaparèixer dels jaciments arqueològics justament a partir del 

segle VIII.    

 

                                                           
94 Les quatre mostres han donat, respectivament i seguint la datació segons la nostra era, 719±77, 
645±74, 685±86 i 949±67. SPINOLO, G.; MARTINI, M.; DELLA TORRE, I., “Analisi di datazione 
con dosimetria termoluminescente”, ENRICH, J.; ENRICH, J.; PEDRAZA, Ll., Vilaclara de 
Castellfollit del Boix (El Bages). Un assentament rural de l’antiguitat tardana, Arqueoanoia Edicions, 
Igualada, 1995, 103-104. 



           

 
 

 
 

Contrapès de premsa del jaciment de Vilaclara, Castellfollit del Boix (fot. J. Gibert). 
 

Molt a prop de Vilaclara, a uns cinc-cents metres vers l’oest, el mateix equip portà a 

terme encara diverses campanyes d’excavació entre els anys 1995 i 1997-2000 al 

jaciment de Can Paleta95. De fet, l’existència de restes arqueològiques en aquest indret 

es coneixia ja des de l’any 1964, quan en eixamplar l’era de la casa aparegueren 

diverses tombes; així mateix, i durant aquell mateix any, un altre punt amb presència 

de restes arqueològiques fou explanat i arrasat, sense que avui puguem conèixer les 

seves característiques, tot i que li podem suposar una cronologia, a partir del material 

que es va poder recuperar, entre els segles IV-V, tal i com es detalla més endavant. 

Reprès l’interès sobre aquest jaciment, la intervenció de l’any 1995 es va centrar en 

l’esmentada àrea de necròpolis, on es van excavar quatre tombes de cinc localitzades, 

a la vegada que se’n documentaven dues més d’allunyades i aïllades entre elles. La 

tipologia presentada per les tombes és la de cista de lloses, destacant un sol cas que 

presenta secció triangular. S’apunta, així mateix, la possibilitat de l’existència 

d’algunes tombes en tegulae destruïdes durant els rebaixos duts a terme en aquest 

punt als anys seixanta. Per altra banda, es detecta com un fenomen recurrent la 

reutilització de les tombes, ja sigui a partir d’individus sobreposats o del 

reagrupament d’ossos en dipòsit secundari. 

                                                           
95 SALES, J.; ENRICH, J.; ENRICH, J., “Unes monedes del segle XI ocultes al jaciment de l’antiguitat 
tardana de Can Paleta (Castellfollit del Boix, Bages)”, Tribuna d’Arqueologia, 2000-2001, 271-293; 
SALES, J.; ENRICH, J.; ENRICH, J., “Can Paleta (Castellfollit del Boix, Bages)”, Actes de les 
Jornades d’Arqueologia i Paleontologia, La Garriga, 2001, Servei d’Arqueologia, 2004, 730-746. 



           

 
 

 

 
 

Planta i seccions del jaciment de Can Paleta, Castellfollit del Boix (segons, SALES, J.; ENRICH, J.; 
ENRICH, J., “Unes monedes del segle XI ocultes al jaciment de l’antiguitat tardana de Can Paleta 

(Castellfollit del Boix, Bages)”, Tribuna d’Arqueologia, 2000-2001, 278). 
 

Fou a partir d’aquests treballs que es localitzaren, pocs metres al sud-oest de la 

necròpolis, una sèrie de murs que indicaven l’existència de construccions 

possiblement associades al cementiri, un espai que centrà les campanyes executades 

posteriorment. Excavat només parcialment, el jaciment consta, a dia d’avui, de tres 

habitacions contigües de planta quadrangular disposades aterrassadament en cotes 

diferents. Com a Vilaclara, els murs eren de blocs lligats amb fang i els paviments de 

terra batuda, mentre que la coberta se suposa construïda amb materials peribles com 

branques i fang. A nivell estratigràfic, es detecta un únic nivell d’ús per a les diferents 

habitacions, excepte en el de la terrassa intermèdia, que presenta dues ocupacions 

separades per un nivell d’enderroc que, no obstant, i al parer dels seus excavadors, no 

han de ser gaire distants temporalment. 

El material ceràmic documentat, bàsicament olles, dues cassoles i una gerreta, mostra, 

segons els autors, un perfil cronològic un xic més tardà en relació a l’horitzó temporal 



           

 
 

de Vilaclara, amb una presència ara majoritària de les cuites reduïdes i una disminució 

de les formes de tradició tardorromana, fet al que cal afegir la nul·la presència de 

materials d’importació. Cal dir, però, que els nivells d’enderroc contenien fragments 

de tegulae i dolia i alguns trossos de molí circular de pedra volcànica. Cal destacar 

encara la presència d’alguns útils de ferro i una tija de vidre de color verd oliva. 

Finalment, afegirem que aquest jaciment ha estat conegut també per la descoberta, en 

un àmbit no excavat totalment adjacent als anteriors, d’un conjunt numismàtic format 

per nou mancusos d’or que es podrien datar entre els anys 1055 i 1069. Ha estat 

justament aquesta troballa la que ha plantejat alguns dubtes en relació a la cronologia 

de l’assentament, que els seus excavadors atribueixen, en tot cas, a una ocultació 

posterior al seu abandonament o a una ocupació encara no detectada d’aquesta 

cronologia. 

Així, i pel que fa a la cronologia, els autors proposen tres etapes successives. En 

primer lloc, una ocupació situada a l’entorn dels segles IV-V que, arqueològicament, 

es reconeix per la presència de materials dispersos per tot el jaciment corresponents a 

fragments de tegulae, dolia, opus signinum i molins manuals i que cal vincular a 

aquell jaciment situat a uns setanta metres del mas que fou destruït l’any 1964, on es 

documentaren restes de fons de dolia i indicis d’un paviment, tot plegat associat a la 

presència de sigil·lada gàl·lica tardana ataronjada, i a part de la necròpolis. La segona 

etapa pertany a la fundació dels àmbits descrits anteriorment, on un fragment ceràmic 

aparegut dins la sitja excavada en l’àmbit superior va aportar una datació per 

termoluminescència del segle VIII. En una darrera etapa, que es vincula a l’aparició 

dels mancusos, hi hauria una ocupació datada en els segles X-XI, una etapa que, sense 

estructures identificades, s’identifica també a partir de la datació per 

termoluminescència de dos fragments ceràmics dels quals no s’indica la procedència i 

per la presència, a uns cinquanta metres del jaciment, d’una tomba de banyera 

excavada a la roca. 

Amb unes característiques semblants als dos casos anteriors, el cas del Collet dels 

Clapers de Segués, a Pinós de Solsonès, ens ofereix un nou exemple d’hàbitat rural 

amb una cronologia a cavall entre les èpoques tardoantiga i altmedieval96. En un 

paratge on es trobaven fins a deu clapers, apilaments de pedres de forma cònica i 

                                                           
96 GUÀRDIA, J., “El Collet dels Clapers de Segués: un hàbitat alt-medieval al Solsonès”, I Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Igualada, 2002, 228-241. 



           

 
 

planta circular, l’excavació d’un d’aquests va permetre constatar la presència de murs 

construïts amb lloses de gres lligades amb fang pertanyents a una construcció 

conservada per sota de l’amuntegament de blocs, murs que a la vegada definien una 

sèrie d’àmbits. Bàsicament, s’observa la presència d’un recinte de planta trapezoïdal 

dins del qual es defineixen quatre espais diferenciats: en el sector nord-est es troben 

dos àmbits que conserven restes d’enllosat i on s’han localitzat, en un d’ells, una base 

i un contrapès de premsa, mentre que en l’altre ha aparegut una altra base integrada en 

l’enllosat, aquí més ben conservat. Situats en una cota més baixa, els dos àmbits 

restants mostren característiques diferents: un d’ells, de planta rectangular, s’adossa al 

recinte perimetral i a l’habitació enllosada on es troba la base de premsa encaixada en 

l’enllosat, de manera que potser ambdues funcionin de forma complementària en el 

procés de premsatge. Pel que fa al darrer àmbit, de dimensions força més grans que 

els anteriors, sembla correspondre, al nostre entendre, a un espai obert envoltat per les 

habitacions i el mur del recinte. La feble estratigrafia documentada, però, no permet, 

de moment, altres interpretacions.  

 

 
 

Planta del jaciment del Collet dels Clapers de Segués, Pinós de Solsonès (segons GUÀRDIA, J., “El 
Collet dels Clapers de Segués: un hàbitat alt-medieval al Solsonès”, I Congrés d’Arqueologia Medieval 

i Moderna a Catalunya, Igualada, 2002, 235). 
 



           

 
 

Seguint a l’autor de les excavacions, es tractaria d’una construcció evidentment 

destinada al premsatge d’oli o vi, i vinculada a uns espais d’habitatge propers que 

podrien trobar-se sota els clapers immediats, un conjunt al que es podria afegir la 

troballa d’una necròpolis a uns tres-cents metres, formant un conjunt orgànic i 

complementari; en tot cas, l’absència de fogars, sitges o altres estructures vinculades a 

espais d’habitatge en el claper excavat, advoca per una funcionalitat purament de 

treball. Pel que fa a la cronologia, l’autor, prudentment, situa el seu funcionament en 

època altmedieval, tot i que no dubta en relacionar aquest jaciment amb d’altres com 

Vilaclara. De fet, la ceràmica publicada del Collet dels Clapers, descrita com 

“ceràmica a torn lent reduïda”, si bé és escassa, presenta similituds formals en les 

vores, bisellades vers l’interior i una mica engruixides en aquest punt, amb algunes 

peces dibuixades de Vilaclara, entre les que cal destacar un exemple datat per 

termoluminescència en 645±7497. 

Devem també a l’equip igualadí responsable de les excavacions de Vilaclara i Can 

Paleta l’execució d’un sondeig i la descripció genèrica del jaciment de Les 

Coromines, al terme d’Aguilar de Segarra98. Es tracta d’un interessant conjunt 

arqueològic situat en uns afloraments rocosos enmig d’uns camps propers al petit 

nucli del que pren el nom i format per un habitatge adossat a una penya sobre la qual 

es troben diverses estructures excavades en la mateixa roca destinades al premsatge; 

finalment, cal associar-hi una necròpolis de quatre tombes de banyera també 

excavades a la roca i una possible ossera, un cementiri que no seria l’únic de la 

rodalia, doncs a uns escassos cent metres es troba encara una segona necròpolis 

integrada per deu tombes d’idèntiques característiques.  

Els treballs practicats en aquest jaciment l’any 1978 consistiren bàsicament en 

l’excavació d’un sondeig als peus de la roca, on es troba l’àmbit adossat a la mateixa, 

construït a partir de tres murs de pedra lligada amb fang, on hi trobem integrats també 

alguns blocs de gran tamany. La coberta es conformaria a partir d’un embigat a un sol 

vessant, tal i com ho delaten els diversos encaixos conservats a la mateixa roca, que es 

complementaria, segons es desprèn de l’excavació, amb brancatge i fang. 

L’estratigrafia interior de l’àmbit presenta, segons els seus excavadors, dos moments 

                                                           
97 Veure làmina 17. ENRICH, J.; ENRICH, J.; PEDRAZA, Ll., Vilaclara de Castellfollit del Boix (El 
Bages). Un assentament rural de l’antiguitat tardana, Arqueoanoia Edicions, Igualada, 1995, 83. 
98 ENRICH, J.; ENRICH, J., “Tres conjunts d’habitacle alto-medieval a l’Alta Segarra (Anoia-Bages, 
Barcelona)”, Empúries, 48-50 (1986-89), 300-310. 



           

 
 

d’ús diferenciats, ja que en un moment donat es produiria un anivellament que 

cobriria un primer sòl d’ocupació i sobre el que es bastiria un mur mitger que en 

dividiria l’espai. 

Els materials arqueològics descrits en les publicacions derivades99 d’aquests treballs 

pertanyen a aquell primer nivell d’ús i a l’anivellament posterior, on destaca la 

diversitat de cuites, amb fragments de coloracions grises fosques i clares, marrons i 

beix. Es tracta bàsicament d’olles, si bé convé destacar l’aparició d’una peça gairebé 

sencera que conserva tres becs, si bé en podria tenir quatre, feta a torn lent i amb 

decoració de quatre línies incises paral·leles sobre l’espatlla. Els autors destaquen la 

troballa de dos petits fragments informes de sigil·lada africana D, tot i que cal 

advertir, per altra banda, de la presència de petits fragments de dolia i d’àmfora 

informes i d’una vora de vas de vidre que els autors qualifiquen de “clarament antic”. 

 

 
 

Dipòsit excavat a la roca de la cubeta central del jaciment de les Coromines, Aguilar de Segarra (fot. J. 
Gibert). 

 

                                                           
99 ENRICH, J.; ENRICH, J., “Les ceràmiques comunes tardorromanes i altomedievals en el context de 
l’habitacle rural dispers de la Catalunya Central”, DDAA, Contextos ceràmics d’època romana 
tardana i de l’Alta Edat Mitjana (segles IV-X), Arqueomediterrània 2, Barcelona 1997, 21-36; LÓPEZ, 
A.; FIERRO, J.; ENRICH, J.; ENRICH, J.; SALES, J.; BELTRÁN DE HEREDIA, J., “Cerámica 
tardorromana y altomedieval en la provincia de Barcelona. Siglos VII-X”, CABALLERO, L.; 
MATEOS, P.; RETUERCE, M. (eds.), Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península 
Ibérica. Ruptura y continuidad, Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXVIII, CSIC, Madrid, 
2003, 52-56. 



           

 
 

Just per sobre d’aquest àmbit s’observa un complex dedicat al premsatge que 

incorpora diverses estructures excavades a la roca i que es composa de tres cubetes de 

planta quadrada, d’aproximadament quatre metres de costat, amb els corresponents 

espais de separació entre elles. En la cubeta central es conserva un contrapès de 

premsa format per un bloc convenientment retallat i quatre encaixos al terra per 

encabir-hi els suports; d’aquí, el líquid resultant es vessaria per un canaló vers la 

cubeta immediata, on aniria a parar a un dipòsit de considerables dimensions de planta 

rectangular amb una cassoleta interior destinada a recollir les impureses; completaria 

el conjunt la cubeta situada més al sud, on es troba encara un altre dipòsit de 

dimensions més reduïdes.  

 

 
 

Encaixos per al suport de la premsa de la cubeta central del jaciment de les Coromines, Aguilar de 
Segarra (fot. J. Gibert). 

 

La cronologia precisa dels elements que composen el conjunt arqueològic de Les 

Coromines és encara difícil d’escatir, doncs, en veritat, només comptem amb 

l’excavació molt parcial de l’àmbit adossat a la roca, mentre que, pel que fa a l’àrea 

de premsatge i les tombes, no podem anar més enllà de l’observació de les restes 

picades a la roca que, a l’excepció d’una de les tombes de la segona necròpolis, ens 

han arribat buides i sense cap nivell arqueològic associat. Els excavadors proposen 

l’existència de dos moments successius d’ocupació del jaciment, situats entre els 

segles VII i X, determinats bàsicament per la distinció que estableixen entre dos grups 

ceràmics. Així, el moment més antic i que correspon a la construcció de l’àmbit 



           

 
 

sondejat, es vincularia a uns tipus ceràmics de tradició tardorromana que mantindrien 

una tendència a imitar formes baiximperials, un moment al que també cal associar 

aquells petits fragments de sigil·lada africana D; per contra, el material ceràmic que es 

relaciona amb un segon moment d’ocupació en els segles IX-X es caracteritza per la 

presència d’olles aixecades a torn, amb diferents coloracions entre el vermell clar, el 

marró, el gris clar i el gris fosc, un grup on se situa aquella peça de boca lobulada 

esmentada més amunt. 

 

 
 

Planta i secció del jaciment de les Coromines, Aguilar de Segarra (segons ENRICH, J.; ENRICH, J., 
“Tres conjunts d’habitacle alto-medieval a l’Alta Segarra (Anoia-Bages, Barcelona)”, Empúries, 48-50 

(1986-89), 301). 
 

Amb una definició arqueològica una mica confusa, pensem que potser cal incorporar 

a aquest grup el jaciment del “mas medieval” de Pla de Sanç, considerat en aquests 

termes per l’arqueòloga encarregada de la seva excavació, uns treballs que foren 

motivats per la construcció de la carretera C-37 entre Manresa i Igualada al seu pas 

pel terme de Sant Salvador de Guardiola100. El jaciment, que es troba situat sobre un 

                                                           
100 ARCOS, R., “L’evolució d’un mas medieval al Pla de Sanç, Sant Salvador de Guardiola (el 
Bages)”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 689-694. 



           

 
 

turó predominant sobre una petita vall, el Pla de Sanç, una àrea de suaus relleus 

aterrassats, presenta diversos murs de blocs irregulars lligats amb fang, sovint a nivell 

pràcticament de fonamentació, restes d’enllosat associades a un d’ells i diverses 

sitges, entre altres estructures negatives. En general, el nivell d’arrasament de les 

estructures a causa de l’acció dels conreus o de l’espoli és considerable, ja que, a 

banda de trobar-se bona part dels murs arranats, molts d’ells, segons s’observa en 

planta, es troben també seccionats, de manera que la restitució dels àmbits que 

formarien part de l’edifici és per força incomplerta, si bé s’endevinen tres o quatre 

espais diferenciats. 

A partir dels resultats de l’excavació es defineixen quatre moments per al jaciment. 

En primer lloc, una ocupació testimoniada per la presència de les diverses sitges, la 

cronologia final de les quals s’estableix a partir dels materials documentats en el seu 

rebliment, entre els que es considera un 3,6 % com a “datables”; així, es proposa un 

arc cronològic que abraça els segles IV i VIII en base a la presència de fragments de 

“ceràmica reduïda, oxidada i mixta de l’antiguitat tardana (DSP o CGT)”, 

acompanyats d’algunes restes de dolia. La construcció dels murs se situa en un segon 

moment, donant lloc a un edifici la vida del qual es desenvoluparia entre els segles X i 

XIII, una cronologia que entenem que s’estableix en base a l’absència de materials 

ceràmics vidrats. La tercera fase correspondria a l’abandonament del mas, les últimes 

notícies documentals del qual són del segle XIV, per bé que hem vist que 

arqueològicament aquest s’extingiria vers el segle XIII, fet que podria plantejar algun 

dubte en la identificació entre el jaciment i el mas documentat. Finalment, es detecta 

una ocupació contemporània a partir de la construcció d’una habitació rectangular, 

incomplerta, sobre les estructures medievals i que seria un producte de l’expansió de 

l’agricultura i dels cultius aterrassats en els segles XIX-XX 

Amb tota la prudència obligada per les poques dades que posseïm, ens sembla que 

aquest jaciment podria ser susceptible de ser interpretat seguint uns paràmetres 

diferents. En primer lloc, ens crida l’atenció que cap de les sitges, i no són poques, de 

la primera fase que, recordem, no aniria més enllà del segle VIII, no sigui tallada per 

cap dels murs posteriors, no anteriors, en tot cas, al segle X; fins i tot, observant la 

planta, hom diria a primer cop d’ull que sitges i murs formen part d’un sol conjunt, on 

les primeres s’haurien excavat a l’interior dels àmbits definits pels segons. No 

coneixem, però, quins són els materials apareguts en els nivells associats als murs i si 



           

 
 

aquests són clarament posteriors al segle X; en tot cas, apuntem que l’absència de 

vidrats, purament, tant pot portar vers els segles X-XIII com vers un moment anterior. 

Plantegem, doncs, la possibilitat de que es tracti d’un jaciment sensiblement anterior a 

la cronologia proposada, on es trobarien alguns materials tardoantics que ens podrien 

situar el seu inici vers aquesta època, un jaciment que llavors podríem relacionar amb 

d’altres com Vilaclara o el Collet dels Clapers, més si tenim en compte l’aparició d’un 

gran bloc amb dos encaixos que podria correspondre, al nostre entendre, amb una 

base de premsa. En tot cas, però, prengui’s aquesta hipòtesi com el que és, una 

proposta de revisió cronològica feta a partir de les poques dades de que es disposa. 

Aquests són, doncs, els jaciments arqueològics que responen a la tipologia 

d’assentaments rurals que han estat excavats total o parcialment i que es poden 

adscriure al període comprès a grans trets entre els segles VII i IX, encara que per 

algun d’ells encara sigui complicada la seva atribució cronològica precisa. Del breu 

repàs que s’ha fet es desprenen algunes observacions que detallem tot seguit. En 

primer lloc, ens hem de referir a la tipologia i les característiques constructives, tot 

destacant que es tracta d’establiments formats per diversos àmbits contigus associats a 

espais oberts i construïts amb murs de blocs lligats amb fang que podrien constituir el 

sòcol d’un alçat amb tàpia, cobertes de brancatge i fang i sòls de terra trepitjada. Cal 

destacar, per altra banda, la presència recurrent d’estructures vinculades al premsatge 

per a la producció d’oli o vi, una activitat que s’identifica a partir de la troballa de 

peus de premsa, ja estiguin excavats a la roca, com en el cas de les Coromines, o en 

blocs de grans dimensions, com a Pla de Sanç o al Collet dels Clapers, o de 

contrapesos com els localitzats a Vilaclara o a les Coromines; així mateix, la 

presència de sòls enllosats, en tenim un bon exemple al Collet dels Clapers, sembla 

que s’hauria de vincular també a aquests processos de premsatge. Evidentment, la 

producció d’oli o vi no constituiria la única activitat agrícola, doncs la presència 

d’algunes sitges a l’interior dels àmbits, com a Vilaclara, Can Paleta o Pla de Sanç, 

així com la repetida documentació de moles de molins manuals rotatoris, palesen el 

conreu, emmagatzematge i transformació del cereal. Pel que fa al material 

arqueològic moble, és rellevant l’absència total, o, si més no, la presència 

marcadament residual, de ceràmiques fines d’importació o àmfores i el total 

predomini de produccions ceràmiques comunes caracteritzades per la seva 

funcionalitat i simplicitat, uns materials que acostumen a presentar cuites irregulars 



           

 
 

que provoquen coloracions diverses en les peces; volem destacar la presència, en 

alguns casos, de fragments de vidre, un material que sembla desaparèixer dels 

jaciments vers el segle VIII. Finalment, volem destacar la relació que es pot establir, 

no en tots els casos, entre els espais de vivenda i de treball i els espais cementirials, 

representats per necròpolis isolades que poden presentar diversitat tipològica en quant 

a les tombes, ja siguin en tegulae, en caixa de lloses de secció triangular o 

quadrangular o excavades a la roca, un fenomen que deu correspondre a determinants 

cronològics però també geològics i d’aprofitament de materials. 

 

 

2.4. Implantació eclesiàstica en àmbit rural: basíliques i monestirs tardoantics. 

 

És justament en aquest moment, quan les antigues villae de tradició romana 

desapareixen i s’estén un nou tipus de poblament rural, que es detecta 

arqueològicament l’aparició d’esglésies en àmbit rural. Aquestes basíliques, 

normalment de reduïdes dimensions i conegudes sota l’adjectiu de paleocristianes, 

manllevat de la història de l’art, sembla que es difonen arreu, malgrat que han estat 

identificades en major nombre a les comarques litorals i pre-litorals, on se n’han 

excavat diversos exemples. A la Catalunya Central, i de la mateixa manera com 

succeeix amb jaciments d’altres tipologies, són escassos els casos excavats. Cal 

començar d’entrada per la basílica apareguda en excavar l’any 1984 la part de la Plaça 

Vella d’Artés que s’estenia per on es trobava la nau de la derruïda església de Santa 

Maria, d’origen romànic101. Les restes, molt arrasades, corresponien a un edifici 

d’unes dimensions totals d’aproximadament 5 metres d’ample per 12 metres de llarg, 

de nau única amb una capçalera formada per un absis de planta semicircular exterior i 

de ferradura a l’interior pavimentat amb opus signinum, un espai separat de la nau en 

un primer moment per un esglaó i on es trobaren les empremtes produïdes per la 

pressió dels suports de l’altar. El paviment de la nau, molt mal conservat, estaria 

format en un moment inicial per una capa d’argila que es lliurava a l’esmentat graó, 

mentre que posteriorment s’hi disposaria un opus signinum que eliminaria aquell 

desnivell i que es veuria separat del paviment de la nau per un possible cancell 

                                                           
101 JULIÀ, J.R.; KLIEMANN, K., “Excavacions arqueològiques a la Plaça Vella d’Artés (Bages)”, 
Miscel·lània d’Estudis Bagencs, 8 (1992), 37-74. 



           

 
 

anul·lat més endavant. Pel que fa a les poques restes dels murs de tancament de la 

nau, aquestes es troben a nivell de fonamentació quan es conserven i no es confonen 

amb els murs romànics posteriors. En relació a la coberta, es planteja un embigat per a 

la nau, mentre que restes de la volta de l’absis antic s’han trobat en l’estrat de 

rebliment de la fossa de fonamentació del posterior absis romànic. 

Un element rellevant d’aquesta excavació fou la localització de vint tombes de 

tipologia variada, totes excepte dues situades dins l’espai definit per la nau del primer 

temple. S’hi troba una majoria de tombes en caixa de lloses, algunes unides amb 

morter, tot i que n’hi ha en caixa de tegulae de secció triangular, amb cista de maons i 

llit de tegulae, amb murets de blocs lligats amb morter i en fossa simple coberta de 

lloses. L’estat d’arrasament de les restes no permet diferenciar amb precisió la relació 

temporal que s’estableix entre aquestes tombes i amb els murs dels successius 

temples. No obstant, en alguns casos sembla clara la relació d’anterioritat d’algunes 

tombes respecte els murs romànics, un fet que, juntament amb les refeccions en el 

paviment d’opus signinum posterior a la construcció d’algunes tombes i a la 

cronologia antiga atribuïble a algunes tipologies observades, permet vincular bona 

part de les sepultures a l’edifici primitiu, la fundació del qual els seus excavadors 

situen vers els segles VI-VII.  

Aquest temple d’Artés constitueix, per ara i malgrat el precari estat de conservació, 

l’únic exemple segur localitzat a la comarca del Bages. Existeixen indicis, no obstant, 

per pensar en la possibilitat de l’existència d’un temple d’època tardoantiga emplaçat 

al Puig Cardener, a Manresa, si bé les dades a les que ara farem referència no ens 

permeten sortir del camp de les hipòtesis. En un marc geogràfic que també podria 

recordar el d’Artés, el Puig Cardener s’aixeca a la riba esquerra del riu Cardener al 

seu pas per la ciutat de Manresa, considerat el nucli original d’aquesta de forma 

tradicional. Ja durant unes obres dutes a terme l’any 1915 es descobriren diverses 

tombes, de les que una desena es presentaven sota la forma de tombes de tegulae a 

doble vessant, quatre en caixa de lloses de secció triangular i tres del mateix material 

però de secció quadrangular. L’any 1986, desvetllat de nou l’interès pel passat 

primitiu de la ciutat, es dugueren a terme diversos sondejos en el lloc, dels quals tres 

oferiren resultats negatius102. En un d’ells, però, als peus de l’escalinata de la façana 

                                                           
102 DAURA, A.; SÀNCHEZ, E., “Sondeigs arqueològics al Puig Cardener (Manresa)”, Miscel·lània 
d’Estudis Bagencs, 5 (1987), 87-97; DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-imperials...”, 43-
44. 



           

 
 

principal de la Seu, aparegueren les restes d’un mur de bona qualitat tècnica construït 

amb carreus considerats de factura romana combinats amb pedres de mida mitjana, el 

qual, observat en planta, mostraria un desviament que podria indicar l’inici d’una 

possible estructura absidal. No s’observà cap paviment associat directament, si bé en 

un sector del sondeig aparegueren restes d’un paviment de morter i petits còdols. En 

el mateix sondeig es localitzaren també vuit tombes, de les quals només dues havien 

pervingut en bon estat, totes elles fetes amb lloses disposades en caixes de secció 

triangular, excepte una en caixa de secció quadrangular i una en fossa coberta amb 

lloses, i sense aixovar. Cal dir, per altra banda, que el mur esmentat anteriorment 

tallava almenys una de les tombes. Pel que fa a la cronologia, els autors de 

l’excavació situen les tombes vers els segles VI-VII i plantegen la hipòtesi que el mur 

pugui correspondre a l’església de Sant Martí, coneguda a través de la documentació 

medieval, un temple que potser podria tenir uns orígens tardorromans que caldria 

relacionar amb l’existència del cementiri. 

Encara dins el camp de les hipòtesis, afegirem el cas de l’església de Sant Feliu de 

Terrassola, on, durant uns treballs de restauració del temple romànic, aparegueren, 

davant de l’absis, les restes d’un mur orientat d’est a oest i que mostrava la cara 

exterior recta i una possible cara interior un xic corbada, de tal manera que ha estat 

interpretat com a part de la capçalera d’una església anterior103. 

Si el registre arqueològic és escàs a la comarca del Bages en relació a temples 

paleocristians, esdevé pràcticament inexistent al Berguedà i al Solsonès, on tan sols 

podem esmentar dos casos no exempts de problemes. Per una banda, ens hem de 

referir a l’església de Santa Maria de Sorba, al municipi de Montmajor, on a finals 

dels anys setanta M. Riu dirigí una sèrie de treballs sobre els que es configurà una 

seqüència evolutiva de l’edifici104. Així, s’identificà com l’element més antic del 

conjunt una construcció de planta circular a l’interior, que es datà vers finals del segle 

VI i a la que s’atribuïren funcions martirials lligades al cos de Sant Eudald; ja en el 

segle següent, s’afegiria una nau rectangular que, a finals del segle IX o inicis del X, 

seria allargada. Seguint encara el parer d’aquell autor, durant la primera meitat del 

segle XI, la nova construcció romànica integraria encara la rotonda i les naus 

primigènies, tot remodelant-les. Amb algunes modificacions posteriors, aquest temple 

                                                           
103 SITJES, X., “Sant Feliu de Terrassola, església de doble nau”, Ausa, 85 (1977), 146. 
104 RIU, M., “Excavacions arqueològiques a Santa Maria de Sorba”, Quaderns d’Estudis Medievals, 
vol. I, 6 (1981), 323-344; DDAA, Catalunya Romànica, XII. El Berguedà, 331-336. 



           

 
 

arribaria a l’època moderna, quan es construiria a un costat l’edifici de la rectoria, en 

el segle XVI, i la nova església, en el segle XVII i a l’altre costat. Durant l’excavació 

parcial de la rotonda considerada inicial es localitzà una cambra sepulcral coberta amb 

una volta construïda amb lloses i peces de terra cuita unides amb argamassa i que 

contenia un únic esquelet en decúbit supí dipositat sobre un sòl de tegulae. Davant 

d’aquesta sepultura es trobaren les restes d’un edicle massís format per maons i blocs 

units amb morter que correspondria a un altar, el qual, per la seva banda, es relacionà 

amb la identificació d’una ara integrada en el basament d’una escala moderna; fou 

justament en el tap de guix disposat per tapar el lòcul d’aquesta ara on es trobà una 

inscripció referent a les relíquies del màrtir Eudald. Els treballs a l’interior foren 

acompanyats per l’obertura d’un sondeig a l’exterior, en contacte amb el mur est de la 

construcció, on aparegueren diversos nivells d’enterraments, entre els que cal destacar 

la presència, en l’horitzó més antic, de tombes de tegulae a doble vessant. 

Aquesta interpretació arqueològica de l’edifici es va veure matisada i en bona mesura 

reelaborada a partir d’una intervenció realitzada l’any 1994 en l’interior de la 

suposada rotonda, que fou excavada en extensió105. Amb les noves dades, ara es 

proposen sis fases diferents que comencen amb la presència de diversos murs 

anteriors al temple que s’interpreten a tall d’hipòtesi com pertanyents a una possible 

villa romana, sobre les restes de la qual, vers els segles VI-VII, es construiria un 

edifici de planta quadrangular que serviria de base a les posteriors remodelacions. 

Associat a aquests murs es construiria un paviment d’opus signinum que seria destruït 

en part per encabir-hi aquella tomba citada anteriorment. Sobre aquest paviment 

encara se’n construiria un altre de característiques semblants vers els segles X-XI, 

abans, en tot cas, de la reducció de l’espai interior a partir de l’adossament d’una 

estructura absidada als murs existents, una obra que cal vincular a la construcció de 

l’església romànica del segle XI. Aquest mateix espai es veuria repujat per un 

farciment sobre el que es disposaria un enllosat, unes modificacions que ara tenen a 

veure amb la construcció de la nova església a finals del segle XVIII. Finalment, 

s’arrasaria l’estructura absidal i es construiria una estructura de planta circular, 

aquella que en la primera intervenció es considerava primigènia; en tot cas, s’apunta 

la possibilitat que tant aquesta estructura com l’absidada s’adossin i reaprofitin 

aquella primera capçalera quadrangular de la segona fase, ja que la factura exterior 
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presenta un aspecte antic i se sap que algunes tombes antigues en tegulae s’hi 

adossarien. 

Tornant vers el Llobregat, treballs arqueològics recents vinculats a la construcció de 

l’Eix del Llobregat que hem citat més amunt han posat al descobert un important 

jaciment a l’entrada mateixa del poble de Casserres106. En aquest punt s’ha localitzat 

un camp de sitges amb una cronologia que aniria des de l’època romana altimperial 

fins l’Alta Edat Mitjana, mentre que ben a prop s’ha trobat un conjunt format per 180 

tombes que se situen cronològicament entre els segles V i IX, amb presència de 

tombes de tegulae, de banyera, de cista, de fossa i de fossa antropomorfa, un espai 

cementirial que cal vincular a les restes d’un temple identificat per la presència de 

diversos murs que en conformarien els peus i una exedra. La cronologia preliminar 

que s’atorga a aquesta construcció és paral·lela a la que s’atribueix als sepulcres; així, 

se’n situa l’origen vers el segle V, quan s’abandonen diverses estructures de caire 

industrial d’època romana i es comencen a efectuar els primers enterraments en 

tegulae. El moment d’abandó, donat l’estat encara d’elaboració dels resultats de la 

intervenció, se situa en un moment per determinar de l’Alta Edat Mitjana, quan es 

construeix el monestir de Santa Maria i la posterior Santa Maria de l’Antiguitat, a un 

centenar escàs de metres del jaciment. 

Llobregat amunt, l’excavació del monestir d’època comtal de Sant Llorenç prop Bagà 

ha permès localitzar recentment les restes molt precàries d’un edifici de planta 

rectangular, orientat d’est a oest i dotat de tres naus, l’absis del qual presentaria una 

planta lleugerament ultrapassada i dues cambres laterals inscrites en una capçalera 

tripartida rectangular107. En relació a aquestes estructures s’ha documentat una 

necròpolis de la que s’han excavat disset tombes davant de la façana est de 

l’esmentada capçalera, la tipologia de les quals varia entre la caixa de còdols disposats 

en sec o la cista de lloses, mentre que en algun cas es detecta una disposició 

remarcada de la part del cap a partir de llosetes o còdols verticals. Cal afegir encara 

alguna tomba excavada a la roca amb els extrems arrodonits i un sarcòfag 
                                                           
106 El jaciment es coneix com Accés Casserres Est o Entorns de la Creu de Sant Salvi. CASCANTE, P.; 
FARGUELL, P., “Estudi d’impacte ambiental, prospecció i i intervencions arqueològiques preventives 
en l’obra de la carretera eix del Llobregat C-16 de Navàs a Berga”, Tribuna d’Arqueologia, 2007, 218 i 
222-223. 
107 LÓPEZ, A.; CAIXAL, A.; VILA, J.M., “El monestir de Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de 
Berguedà). Assaig d’evolució històrica”, II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, 
Sant Cugat, 2002, 39-40; LÓPEZ, A.; CAIXAL, A.; VILA, J.M., “El recinte medieval del monestir de 



           

 
 

antropomorf construït amb blocs i morter de calç. La datació que s’atribueix al 

conjunt per part de l’equip d’excavadors en situa l’origen entre els segles VII-VIII. 

És justament aquest cas que ens permet introduir una qüestió com l’aparició de 

monestirs en l’àmbit rural durant l’Antiguitat Tardana, un fenomen que ha estat 

detectat a nivell toponímic en analitzar la presència de diversos monasteriola en la 

seva variant romanç de monistrol, un nom de lloc que només a la comarca del Bages 

compta amb quatre casos com són Monistrol de Montserrat, Monistrol de Calders, 

Monistrolet de Rajadell i Monistrol de Gaià. La presència de material romà en algun 

d’ells, com és el cas de Monistrolet de Rajadell ja havia estat advertida, així com la 

relació entre aquest horitzó antic i la institució delatada pel topònim108. Ha estat, però, 

una revisió documental al voltant de l’origen del topònim, acompanyada d’un treball 

de prospecció arqueològica, la que ha permès situar l’origen d’aquest en època 

tardoantiga, en vinculació a uns establiments monàstics de dimensions probablement 

reduïdes109. 

El cas més reeixit en aquest projecte de prospeccions fou el de la vall de Monistrol i 

de Sant Pere de Monistrol, dins el municipi de Gaià, on la primera vegada que trobem 

esmentat el topònim és el 982 dins dels béns del castell de Gaià i en referència a la 

vall, in valle Monistrolo110. Deu anys més tard, ja s’esmenta l’església de Sant Pere de 

Monistrol, que amb els anys, fou també coneguda com Sant Pere de la Roca per la 

proximitat amb el mas Roca. Al voltant d’aquesta església es van obtenir dues mostres 

ceràmiques extenses i diferenciades que provaven un assentament monàstic inicial 

actiu aproximadament des dels segles VII-VIII fins el segle X. Tot i aquest inici 

d’ocupació tardoantiga, les restes de murs de l’edifici només presenten estructures del 

segles XII-XIII i fins a la fi de l’època moderna. En la primera mostra, recollida en el 

camp annex a les ruïnes, s’obtingueren diversos fragments ceràmics, escòries de ferro 

i altres restes que confirmen una ocupació altmedieval amb un possible apogeu durant 

els segles XII-XV, i associada a una activitat metal·lúrgica propera. La segona mostra 

es recollí a uns 50 metres al nord-oest de l’església, en el marge superior del camí que 
                                                                                                                                                                      
Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de Berguedà). Campanyes arqueològiques dels anys 2000-2004”, 
III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 591-593. 
108 PIÑERO, J., “Noves dades sobre l’arqueologia…”, 33. 
109 MARTÍ, R.; COLOMER, J., Memòria del projecte arqueològic: prospeccions als monistrols del 
Bages (setembre-novembre, any 2002), Memòria dipositada al Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya; MARTÍ, R.; COLOMER, J., “Monasteriola, petits monestirs d’antiga fundació”, IV 
Jornades d’Arqueologia Medieval del Maresme, Mataró, 2008 (en premsa). 



           

 
 

mena cap al mas modern d’Obradors. Aquest sector, fèrtil en materials tardo-antics, 

estava situat en dues feixes que havien estat esplanades en aprofitar les plataformes 

que defineixen els rocs que circumden el turó del mas. Aquí aparegueren un fragment 

de tegula, una nansa d’orelles d’una olla o marmita, i altres fragments de pasta 

depurada i dura amb cuita oxidada, que delaten l’existència d’un petit assentament 

tardo-antic, possiblement adscrit dins els segles VI-VIII. Així, aquest enclavament 

podria constituïr el nucli primitiu de les dependències habitades, tot i que no es 

descarta que sigui l’emplaçament fundacional del monistrol.  

Un altre emplaçament on es van extreure dades de consideració fou a Monistrol de 

Rajadell o Monistrolet, citat més amunt, i més concretament a l’entorn de l’església 

de Santa Maria. La primera menció del topònim es troba el 978 en la butlla del papa 

Benet VII al bisbe Frujà de Vic, on, en la delimitació de la ciutat de Manresa i després 

de seguir la serra, arriba sobre el Monistrol “et sic vadit per summitate ipsius serre et 

pervenit super ipso Monesteriolo et conscendit ad artica de Levigildo”111. Com en el 

cas anterior, l’esment a l’església de Santa Maria és un xic posterior, ja en l’any 1023. 

En una finca particular annexa a l’església, es va obtenir una mostra ceràmica molt 

reduïda, però amb la presència d’un fragment de tegula que seria suficient per 

constatar l’antiguitat de l’emplaçament. La resta de mostra amb pastes poc depurades 

i cuites òxido-reductora i reductora, constata la intensa i bàsica ocupació altmedieval. 

Tot i l’escassa fertilitat en materials, podríem emmarcar aquest monasteriolo com a 

mínim entre els segles VIII-IX. 

 

 

2.5. Les necròpolis isolades tardoantigues i altmedievals: inventari i 

problemàtica arqueològica. 

 

En aquest apartat es vol tractar un tipus de jaciments arqueològic molt concrets com 

són els espais d’enterrament que s’associen al poblament rural, descrit en un capítol 

anterior, característic de l’Antiguitat Tardana i l’Alta Edat Mitjana. Més enllà de les 

tipologies de les tombes, que varien poc entre els models definits per la caixa de lloses 

i les banyeres excavades a la roca, interessa veure quines són les característiques 

                                                                                                                                                                      
110 ABADAL, R. D’, Catalunya Carolíngia. Els comtats d'Osona i Manresa, Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona, 1999, doc. 1376. 
111 JUNYENT, E., Diplomatari de la Catedral de Vic, Vic, 1980-1996, doc. 445. 



           

 
 

d’aquestes necròpolis que anomenem isolades, un adjectiu que vol fer referència 

només a la seva no vinculació a cap edifici religiós que les organitzi, gestioni o 

mediatitzi, per bé que se sobreentén que aquests cementiris estan, en canvi, 

íntimament i orgànica lligats als espais d’habitatge i de treball. Així, i per tal de 

copsar la seva gran dispersió sobre el territori i destacar, per altra banda, la seva gran 

vàlua com elements arqueològics visibles, es presenta a continuació un inventari 

dividit geogràficament que recull totes les notícies, diverses i desiguals, que hem 

sabut trobar sobre elles. 

 
 
El Bages:  

 

- Les Coromines (Aguilar de Segarra, Bages): es tracta, de fet, de dos conjunts 

funeraris excavats a la roca i separats entre ells un centenar de metres. El primer, 

anomenat “Necròpolis A”, està directament relacionat amb el lloc d’habitacle de Les 

Coromines, citat en un capítol anterior, i consta d’un total de quatre tombes amb els 

extrems arrodonits, disminuint en amplada vers els peus, orientades totes segons l’eix 

oest-est; hi ha també una estructura rectangular més gran que podria correspondre a 

una ossera. La “Necròpolis B”, situada a un centenar de metres de l’anterior, consta 

d’un total de deu tombes, anàlogues a les anteriors i separades en tres grups 

diferenciats, dos amb tres tombes cada un, i el restant amb quatre tombes; una d’elles 

fou excavada i donà les restes d’un esquelet, mentre que a l’extrem dels peus s’hi 

havia aixecat un petit muret de pedres per tal de contenir les restes arraconades 

d’anteriors dipositats112. 

 

- Cal Pallarès (Aguilar de Segarra, Bages): sobre un bloc de pedra hi ha dues 

estructures amb un regueró que les comunica, mostrant, una d’elles, una planta de 2,5 

metres per 0,6 metres i, l’altra, d’aspecte pràcticament quadrat; vistes aquestes 

característiques, la seva categorització com a tombes és si més no dubtosa, ja que 

podria tractar-se de dipòsits de líquids o bé, en tot cas, de tombes reformades 

posteriorment113.  

                                                           
112 ENRICH, J.; ENRICH, J., “Tres conjunts d’habitacle...”, 300-310. 
113 DAURA, A.; GALOBART, J., “Les tombes medievals excavades a la roca. El cas del Bages”, 
Dovella, 5 (març-abril 1982), 13-23; DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 94; DAURA, A.; 
GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 203. 



           

 
 

 

- El Grauet (Aguilar de Segarra, Bages): a uns 150 metres de l’ermita del Grauet, al 

sud d’Aguilar, i excavada en un gran bloc enmig d’un camp, hi ha una tomba amb un 

extrem arrodonit i l’altre recte, amb unes dimensions de 1,92 metres de llarg per 0,55 

d’ample114. 

 

- Calella (Aguilar de Segarra, Bages): prop del Grauet, el Centre d’Estudis 

Comarcals d’Igualada excavà dues tombes de planta de banyera obertes en uns 

blocs115. 

 

- Salabernada (Artés, Bages): en eixamplar un camí que passa per aquest lloc 

aparegueren diverses sepultures de les que no es té cap altra informació; en tot cas, cal 

destacar que, posteriorment, es recuperà en aquest indret una placa de cinturó de 

bronze del tipus anomenat “liriforme”, amb una cronologia tardana dins l’època 

visigoda; per altra banda, la presència en el lloc de restes de tegulae, ceràmica romana 

diversa, un fragment de molí i ceràmica reduïda i oxidada indicaria la presència d’un 

establiment possiblement vinculat a les tombes116. 

 

- La Rovira (Avinyó, Bages): prop de l’església de Sant Marçal del Relat, però 

desvinculada del cementiri parroquial, es té notícia de l’existència de tombes en cista 

de lloses117. 

 

- Serrat de Puig d’Ases (Avinyó, Bages): notícia imprecisa de l’existència de 

tombes en cista de lloses118. 

 

- Sant Joan d’Oló (Avinyó, Bages): notícia imprecisa de l’existència de tombes en 

cista de lloses119. 

 
                                                           
114 DAURA, A.; GALOBART, J., “Les tombes medievals…”, 13-23; DDAA, Catalunya Romànica, 
XI. El Bages, 95; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 202-203. 
115 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 95. 
116 DAURA, A.; PARDO, D.; PIÑERO, J., “Notícia sobre la troballa d’una peça de cinturó visigòtica a 
Salabernada (Artés, Bages)”, Acta Mediaevalia, 11-12 (1990-91), 439-446; DAURA, A.; 
GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 179-180. 
117 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 113. 
118 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 113. 



           

 
 

- Serradabena (Avinyó, Bages): notícia imprecisa de l’existència de tombes en cista 

de lloses120. 

 

- Cortès (Balsareny, Bages): notícia imprecisa de l’existència de tombes en cista de 

lloses121. 

 

- Sobirana (Balsareny, Bages): notícia imprecisa de l’existència de tombes en cista 

de lloses122, tot i que se sap que d’aquest lloc provindria una sivella considerada 

d’època visigoda. 

 

- Font de la Roca (Balsareny, Bages): notícia imprecisa de l’existència de tombes en 

cista de lloses123. 

 

- Tomba del Clot de la Domènega (Calders, Bages): en un indret imprecís prop del 

mas Domènega, l’any 1923 s’excavà una cista de lloses, probablement infantil, tot i 

que es té constància de l’existència d’altres tombes destruïdes pels conreus124. 

 

- Pertegàs (Calders, Bages): al sud del mas enrunat d’aquest nom es troba una 

necròpolis de tombes en caixa de lloses coneguda d’antic125. L’execució, fins ara, de 

dues campanyes d’excavacions arqueològiques els anys 2007 i 2008 ha permès 

documentar fins a vint-i-set tombes, alguna d’elles amb les restes de tres i fins a 

quatre individus, d’aquestes característiques sense que el jaciment es pugui considerar 

encara exhaurit; cal destacar la troballa, en tombes diferents, d’una sivella de ferro i 

d’un anell de bronze126. 

 

- Viladelleva (Callús, Bages): conjunt de cinc tombes en caixa de lloses orientades 

oest-est que van aparèixer en obrir un camí en un esperó entre camps a uns 250 metres 

                                                                                                                                                                      
119 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 113. 
120 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 113. 
121 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 127. 
122 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 127. 
123 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 127. 
124 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 134; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 212. 
125 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 136. 
126 FOLCH, C.; GIBERT, J., Memoria de l’excavació arqueològica a la necrópolis de Pertegàs 
(Calders, Bages), campanyes 2007 i 2008, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 



           

 
 

a l’oest del mas de Viladelleva. La prospecció a l’entorn de la necròpolis va permetre 

recollir una mostra formada per diversos fragments informes de ceràmica de 

cronologia medieval indeterminada127. 

 

- Turó dels Moros (Callús, Bages): necròpolis formada per set tombes en cista de 

lloses de petites dimensions situada en un petit tossal prop de Viladelleva i que foren 

destruïdes durant els treballs de reforestació de la zona a inicis dels anys noranta128. 

 

- Els Fossars de Bogadella (Callús/Súria, Bages): just en el límit municipal entre 

Callús i Súria, prop del mas de Bogadella, es coneix un conjunt de vuit sepultures en 

caixa de lloses al que ja es fa referència a principis dels anys trenta i que l’any 1981 

foren dibuixades i arranjades pel Centre Excursionista Montserrat. La nostra 

prospecció al seu entorn només ha pogut recuperar dos fragments de ceràmica 

informes de cronologia indeterminada, tot i que d’aspecte antic, a l’entorn de les 

tombes129. 

 

- Vinya del Giralt (Cardona, Bages): necròpolis de tombes en caixa de lloses, avui 

de situació imprecisa, de la qual en dóna notícia J. Serra i Vilaró, que n’excavà 

dues130. 

 

- Cal Tuta (Cardona, Bages): es coneix la notícia de la troballa d’una tomba de 

tegulae a doble vessant enmig d’un camí, pocs metres abans d’arribar a la casa131. 

 

- La Mare de la Font (Cardona, Bages): a un quilòmetre escàs del casc urbà, es 

troba una sepultura excavada en un bloc trencat amb els extrems arrodonits; s’hi 

observa encara l’encaix per a la coberta132. 

                                                           
127 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 140-141; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 215; FOLCH, C.; GIBERT, J., Memòria de les prospeccions arqueològiques a 
la vall del Cardener, any 2006, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
128 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 141; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 213-214. 
129 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 141-142; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 214; FOLCH, C.; GIBERT, J., Memòria de les prospeccions arqueològiques a 
la vall del Cardener, any 2006, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
130 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 173; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 219. 
131 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 194. 



           

 
 

 

- Vironès (Cardona, Bages): a uns 200 metres a ponent d’aquest mas, en una zona de 

bosc, es coneix l’existència d’una necròpolis de tombes en cista de lloses, on se sap 

que fou trobada una sivella, avui perduda; a uns 50 metres, en un petit turó, hi ha 

estructures enrunades que podrien relacionar-se amb la necròpolis133. 

 

- La Lloreda (Cardona, Bages): sepultura de planta rectangular excavada a la roca i 

descoberta l’any 1989134. 

 

- Mas Palomes (Castellfollit del Boix, Bages): a uns 500 metres del mas i al 

capdamunt de la serra de Palomes es troba una tomba excavada a la roca del tipus 

banyera orientada nord-sud, anomenada popularment “Tomba del Gegant”; a uns 200 

metres d’aquesta, i ja en el vessant meridional de la serra, n’hi ha dues més de 

semblants característiques tot i que orientades oest-est135. 

 

- Serrat proper a Sant Pere del Mont (Castellfollit del Boix, Bages): prop de les 

restes d’aquesta església, antic priorat, i de Can Pere Vila, es troba un grup de 

sepultures d’extrems arrodonits i pisciformes excavades a la roca136. 

 

- Mas Pubill (Castellfollit del Boix, Bages): a 500 metres d’aquest mas, membres 

del Museu d’Igualada havien localitzat dues tombes de banyera excavades a la roca i 

altres tombes en cista137. 

 

- Can Paleta (Castellfollit del Boix, Bages): l’existència de restes arqueològiques en 

aquest indret es coneixia ja des de l’any 1964, quan, en eixamplar l’era de la casa, 

aparegueren diverses tombes, sembla ser que en tegulae; la intervenció de l’any 1995 

                                                                                                                                                                      
132 BARBERÀ, J.; DAURA, A., “Troballa d’una sepultura medieval excavada a la roca a Cardona”, 
Dovella, 7 (novembre-desembre 1982), 35; DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 171-172; 
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 216. 
133 BARBERÀ, J.; DAURA, A.; PARDO, D., “Noves descobertes de necrópolis medievals als 
municipis de Cardona, Clariana de Cardener i Navàs”, Butlletí del Patronat Municipal de Museus, 2 
(setembre 1983), 35-45; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 218-219. 
134 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 219-220. 
135 DAURA, A.; GALOBART, J., “Les tombes medievals…”, 13-23; DDAA, Catalunya Romànica, 
XI. El Bages, 192; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 221. 
136 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 191-192; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 281. 
137 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 281. 
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es va centrar en l’àrea de necròpolis, on es van excavar quatre tombes de cinc 

localitzades, a la vegada que se’n documentaven dues més d’allunyades i aïllades 

entre elles; la tipologia presentada per les tombes és la de cista de lloses, destacant un 

sol cas que presenta secció triangular. Per altra banda, es detecta com un fenomen 

recurrent la reutilització de les tombes, ja sigui a partir d’individus sobreposats o del 

reagrupament d’ossos en dipòsit secundari. La seqüenciació del jaciment en diverses 

etapes situa part de la necròpolis en els segles IV-V, segurament aquells enterraments 

en tegulae; probablement, llavors, les tombes en caixa de lloses s’associïn a 

l’establiment datat a l’entorn del segle VIII, mentre que a una darrera fase dels segles 

X-XI, poc precisada encara arqueològicament, s’hi podria vincular la presència, a uns 

cinquanta metres del jaciment, d’una tomba de banyera excavada a la roca. 

 

- Maians (Castellfollit del Boix, Bages): sobre una petita elevació allargassada es 

troba una necròpolis de tombes en cista de lloses, lloc on també es recull material 

ceràmica de cronologia tardoantiga, especialment Sigil·lada Africana D pertanyent als 

segles V-VI138. 

 

- Can Bacardit de Grevalosa (Castellfollit del Boix, Bages): en el vessant de la 

Serra de Palomes, a 300 metres del mas, l’any 2005 s’excavaren tres tombes de 

banyera situades sobre dos grans blocs; en una d’elles, colmatada amb terra barrejada 

amb nòduls de calç, on es trobaren alguns fragments de ceràmica oxidada considerada 

ibèrica, i revestida amb morter, es localitzà l’esquelet d’un individu adult en decúbit 

supí139. 

 

- La Sala (Castellnou de Bages, Bages): hi ha notícia de l’existència en un indret no 

ben precisat de tombes en cista de lloses140. 

 

- Els Plans (Castellnou de Bages, Bages): hi ha notícia de l’existència en un indret 

no ben precisat de tombes en cista de lloses141. 

 
                                                           
138 JÀRREGA, R., “La comarca de l’Anoia a l’època tardo-romana. Un estat de la qüestió”, Estrat, 4 
(1991), 70-71. 
139 Jaciment catalogat a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya de la Generalitat (IPAC). 
140 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 281. 



           

 
 

- Camps (Fonollosa, Bages): a uns 800 metres de Camps en direcció nord hi ha un 

conjunt format per tres tombes a la roca amb els extrems arrodonits, tot i que una 

d’elles mostra una mica de retall en una de les espatlles; l’orientació és oest-est142. En 

el mateix lloc s’hi trobava un molí circular de rotació trencat.  

 

- El Grau de Fals (Fonollosa, Bages): a uns 150 metres de l’església de la Mare de 

Déu del Grau, enmig d’una vinya, es troba, excavada en una roca, una única tomba de 

banyera orientada nord-sud; al costat, s’hi veu un forat circular de funcionalitat 

desconeguda143. 

 

- Els Comdals (Manresa, Bages): es té notícia de l’aparició en aquest lloc, prop del 

mas Solé dels Comdals, de deu tombes l’any 1877, a les quals cal adjuntar-ne unes 

altres aparegudes l’any 1917 en eixamplar-se la carretera, restes que desaparegueren 

en una nova ampliació de la carretera en els anys setanta. Només es conserva la 

descripció de dues d’elles, una de lloses de secció triangular i l’altra en cista 

rectangular del mateix material, trobant-se en una d’elles les restes de tres o quatre 

esquelets144. 

 

- Les Marcetes (Manresa, Bages): a principi de segle XX es coneixia l’existència 

d’una tomba de lloses a doble vessant i la troballa superficial de restes de tegulae, 

provinents potser d’altres enterraments elaborats amb aquest material145. 

 

- El Mac de la Vall (Marganell, Bages): en un lloc no precisat hi ha notícia de 

l’existència de sis tombes orientades est-oest dalt d’un petit turó146. 

 

- Turó del Mal Niu (Marganell, Bages): en un indret també conegut com “Serrat de 

les Tombes” se sap de l’existència d’una dotzena de tombes en cista de lloses147. 

                                                                                                                                                                      
141 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 281. 
142 DAURA, A.; GALOBART, J., “Les tombes medievals…”, 13-23; DDAA, Catalunya Romànica, 
XI. El Bages, 254; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 226-227. 
143 DAURA, A.; GALOBART, J., “Les tombes medievals…”, 13-23; DDAA, Catalunya Romànica, 
XI. El Bages, 247-248; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 227-228. 
144 DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-imperials...”, 44; DAURA, A.; GALOBART, J.; 
PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 189-190. 
145 DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-imperials...”, 44; DAURA, A.; GALOBART, J.; 
PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 194. 
146 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 294. 



           

 
 

 

- Pla del Roldós (Marganell, Bages): hi ha notícia de l’existència en aquest lloc d’un 

cementiri de tombes en cista de lloses148. 

 

- Antic Hostal de la Grossa (Moià, Bages): prop d’aquest lloc s’observen les restes 

d’una necròpolis de tombes en caixa de lloses149. 

 

- Rourell (Moià): en aquest lloc s’excavà una tombà en caixa de lloses que contenia 

un esquelet sencer i restes d’un segon individu150. 

 

- La Païssa (Monistrol de Calders, Bages): situada a uns 150 metres al sud de la 

masia de la Païssa, el 1993 s’excavaren 11 tombes en caixa de lloses d’una necròpolis 

probablement més extensa, totes orientades oest-est. Dins una d’elles, reutilitzada, es 

localitzà un fragment de cap d’agulla de bronze i una petita dena de collaret de pasta 

vítria. El material ceràmic aparegut en el farciment de les tombes es trobava molt 

fragmentat i rodat, caracteritzant-se per la seva pasta oxidant; així mateix, cal destacar 

la presència de grans fragments de tegulae a l’interior de les tombes. Per les 

característiques de tot plegat, els seus excavadors apunten una cronologia dins els 

segles VI-VII151. 

 

- Còdol Bressol (Monistrol de Calders, Bages): tomba de planta rectangular 

excavada al capdamunt d’un bloc de gres152. 

 

- L’Ermità (Monistrol de Calders, Bages): tomba de banyera excavada a la part 

superior d’una balma on s’hi troben restes d’un habitatge153. 

 

- La Sala (Monistrol de Calders, Bages): en aquest indret s’observa la presència de 

diverses tombes en cista de lloses154. 

                                                                                                                                                                      
147 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 294. 
148 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 282. 
149 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 282. 
150 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 282. 
151 ROIG, A.; ROIG, J., “La necròpoli de la Païssa (Monistrol de Calders): el poblament d’època 
visigòtica al Bages (segles VI-VII)”, Dovella, 51 (desembre 1995), 41-47. 
152 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 240-241. 
153 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 241-243. 



           

 
 

 

- Serrat de la Rectora (Monistrol de Calders, Bages): arran d’unes remocions de 

terres efectuades en aquest lloc es destruïren quatre tombes en caixa de lloses, prop de 

les quals es coneixen d’altres estructures a la roca155. 

 

- La Porquerissa (Mura, Bages): prop del Coll de Daví, l’any 1920 uns 

excursionistes localitzaren i excavaren tres tombes en cista de lloses156. 

 

- Solana del Racó de les Monges (Mura, Bages): prop del límit amb el terme 

municipal del Pont de Vilomara i Rocafort, en obrir-se un camí, aparegueren quatre 

tombes en caixa de lloses que foren buidades157. 

 

- Tomba de Castelladral o del Lladre Traïdor (Navàs, Bages): sepultura excavada 

a la roca prop del mas de Can Taulé158.  

 

- Vilamorós (Navàs, Bages): en aquest lloc, entre Castelladral i Sant Cugat del Racó, 

es coneixia la presència d’una única tomba de banyera excavada al capdamunt d’un 

bloc, al peu del qual es van localitzar durant les nostres prospeccions abundants restes 

de tegulae, potser indicadores de l’existència d’altres sepultures fetes amb aquest 

material. En tot cas, tant la tomba com aquestes restes podrien tenir a veure amb un 

possible espai d’hàbitat situat en un esperó proper, on es va recollir un conjunt 

significatiu de ceràmica altmedieval en superfície159. 

 

- Collet de les Caixes (Navàs, Bages): a Valldeperes, a llevant de Cardona, i prop 

dels masos de Cal Perejoan i Cal Sant, es coneixia l’existència de tres tombes de 

banyera, dues de planta ovoïdal i una rectangular, excavades en una codina en la que 

també s’apreciaven diversos encaixos retallats. La nostra prospecció va determinar la 

                                                                                                                                                                      
154 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 243. 
155 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 243. 
156 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 334; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 244. 
157 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 334-335; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 245. 
158 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 341. 
159 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 350; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al 
Bages, 253; FOLCH, C.; GIBERT, J., Memòria de les prospeccions arqueològiques a la vall del 
Cardener, any 2006, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 



           

 
 

presència de materials altmedievals al voltant d’aquesta codina, de tal forma que el 

mes de juliol es va dur a terme una intervenció a tocar dels esmentats encaixos a la 

roca, excavacions que van permetre documentar una construcció en molt bon estat de 

conservació formada per tres àmbits adossats a la roca i que presenta un moment 

d’abandó situat al voltant del segle XI. A uns 30 metres cap al nord-est, per altra 

banda, es localitzaren dos dipòsits excavats a la roca160. 

 

- Vinya de Cal Mas (Navàs, Bages): també a Valldeperes, i en un prominent cingle 

situat a l’est de la riera del mateix nom, es coneixien set tombes de banyera excavades 

a la roca161. Tot i això, en la nostra prospecció se’n van comptabilitzar fins a nou, 

mentre que, en la plataforma rocosa situada per sota de la necròpolis es va poder 

constatar l’existència d’un dipòsit i d’una possible cisterna de dimensions 

considerables excavades a la roca. Pel que fa al material recollit en superfície, escàs i 

fragmentat, es composava de ceràmiques reduïdes i òxido-reduïdes d’aparença 

altmedieval, tot i que pocs metres enllà es recollia terrissa inequívocament pertanyent 

al Bronze Final o la Primera Edat del Ferro162. 

 

- Reguer del Pere Joan (Navàs, Bages): a la part baixa d’un cingle es troba el que 

podria ser un enterrament en banyera; en el mateix lloc, es poden veure diversos clots 

picats a la roca i, en la paret del cingle, diversos forats dobles anomenats comunament 

“armaris”163. 

 

- Cal Garrifes (Navàs, Bages): a la zona coneguda com Pla de Conill, en uns blocs 

de pedra situats a uns 50 metres al sud-est de les runes de Cal Garrifes, a banda i 

banda del camí que porta al mas l’Alzina, hi ha excavades tres tombes de banyera 

                                                           
160 BARBERÀ, J.; DAURA, A.; PARDO, D., “Noves descobertes de necrópolis…”, 35-45; DDAA, 
Catalunya Romànica, XI. El Bages, 350; FOLCH, C.; GIBERT, J., Memòria de les prospeccions 
arqueològiques a la vall del Cardener, any 2006, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya; 
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161 BARBERÀ, J.; DAURA, A.; PARDO, D., “Noves descobertes de necrópolis…”, 35-45; DDAA, 
Catalunya Romànica, XI. El Bages, 350-351; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 249-250. 
162 FOLCH, C.; GIBERT, J., Memòria de les prospeccions arqueològiques a la vall del Cardener, any 
2006, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
163 BARBERÀ, J.; DAURA, A.; PARDO, D., “Noves descobertes de necrópolis…”, 35-45. 



           

 
 

orientades sud-oest/nord-est; a uns 50 metres vers el sud des del mateix mas, es veuen 

diversos encaixos i retalls a la roca164. 

 

- La Vinya del Guitarra (Navàs, Bages): a uns 200 metres cap al sud-est de la 

necròpolis de Cal Garrifes, al llarg d’una zona encinglerada, hi ha un altre conjunt 

funerari format per cinc tombes excavades a la roca amb una tipologia que varia entre 

la planta rectangular i la pisciforme, orientades totes segons l’eix nord-oest/sud-est; a 

uns 50 metres, en un altre cingle situat a una cota inferior, hi ha diverses cavitats 

picades a la roca i el que podria ser un dipòsit associat als encaixos per aguantar els 

pals d’una possible premsa165. 

 

- Can Riols (Navàs, Bages): prop d’aquesta masia situada a l’est del Palà de 

Torroella hi ha un conjunt de tres tombes excavades a la roca amb el cap arrodonit i 

els peus rectes orientades sud-nord. Una d’elles sembla infantil mentre que una de les 

altres presenta encaix per a la coberta166. 

 

- El Pla de Sant Pere (Navàs, Bages): cap al límit est del municipi, prop del mas 

l’Alzina, es troben les ruïnes de l’església de Sant Pere; en aquesta àrea, a banda 

d’identificar-se alguns materials ibèrics i romans, es localitza un conjunt funerari 

format per tres tombes excavades al capdamunt d’un bloc, del tipus de banyera i 

orientades aproximadament seguint l’eix nord-sud167. En la prospecció efectuada per 

nosaltres en aquest lloc hi varem distingir fins a disset punts d’interès arqueològic, ja 

fos per la presència d’estructures o de material en superfície; en relació a la presència 

de tombes no vinculades a l’església de Sant Pere de les Cigales, es van identificar 

quatre punts, tot i que no vam saber trobar les tres tombes citades més amunt; així, i 

                                                           
164 BARBERÀ, J.; DAURA, A.; PARDO, D., “Noves descobertes de necrópolis…”, 35-45; DDAA, 
Catalunya Romànica, XI. El Bages, 351-352; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 248. 
165 BARBERÀ, J.; DAURA, A.; PARDO, D., “Noves descobertes de necrópolis…”, 35-45; DDAA, 
Catalunya Romànica, XI. El Bages, 352; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al 
Bages, 248-249; FOLCH, C.; GIBERT, J., Memòria de les prospeccions arqueològiques a la vall del 
Cardener, any 2006, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
166 DAURA, A.; GALOBART, J., “Els cementiris de la Vila (Talamanca), Can Riols (Navàs) i el Serrat 
dels Morts (Sallent). Apunts per a una tipologia sepulcral de l’Edat Mitjana al Bages”, Dovella, 25 
(Desembre 1987), 65-70; DAURA, A.; GALOBART, J., “Nous jaciments arqueològics al terme 
municipal de Navàs”, Cardener, 5 (1988), 107-124 ; DAURA, A. ; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 253-254. 
167 DAURA, A.; GALOBART, J., “Nous jaciments arqueològics…”, 107-124. 



           

 
 

seguint la nomenclatura emprada en la nostra memòria, cal citar una tomba de 

banyera excavada en un bloc situat enmig d’un camp, orientada nord-sud (Pla de Sant 

Pere 4), un grup format per tres tombes infantils de banyera excavades en una codina, 

força erosionades (Pla de Sant Pere 8), algunes tombes de banyera infantils, així com 

altres estructures circulars excavades en un esperó rocós (Pla de Sant Pere 15) i, 

finalment, una tomba de banyera orientada est-oest i altres estructures circulars 

excavades en un bloc (Pla de Sant Pere 16)168. 

 

- La Creueta (El Pont de Vilomara i Rocafort, Bages): a l’extrem nord-oriental del 

terme municipal, dalt el puig d’aquest nom i prop del Mas Lleonard, es coneix una 

necròpolis de tombes en caixa de lloses formada, com a mínim, per dos exemplars; en 

una d’elles es té constància de la presència de restes humanes en connexió anatòmica i 

de dos cranis ubicats a ponent de la mateixa169. 

 

- El Casalot d’en Joan Mestre (Rajadell, Bages): vora d’aquest mas es troba una 

tomba en cista de lloses, infantil segons les seves mesures, d’un 1,2 metres de 

llargada, i que podria anar acompanyada d’altres sepultures, tal i com sembla 

desprendre’s de les mostres superficials aparegudes durant les tasques agrícoles170. 

 

- Sant Esteve del castell de Sallent (Sallent, Bages): durant una excavació l’any 

1985 aparegueren tres tombes de banyera, dues elles infantils, així com un mur de 

grans carreus lligats amb fang tallat per l’edifici romànic i restes d’un parell de sitges 

corresponents que s’associen a uns nivells d’habitatge; el rebliment de la tomba més 

gran donà un petit fragment de vidre i una agulla de cap 171.  

 

                                                           
168 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 347; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al 
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169 DAURA, A.; GALOBART, J., “Troballes arqueològiques a Rocafort de Bages”, Dovella, 8 (gener-
febrer 1983), 33-36; DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 356-357; DAURA, A.; GALOBART, 
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170 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 361; DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., 
L’arqueologia al Bages, 258-259. 
171 TORRAS, M., “L’arqueologia medieval al Bages”, Dovella, 18 (abril 1986), 31-34; RIU, E., 
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Sants Esteve i Sebastià de Sallent”, Dovella, 23 (juliol 1987), 17-19; DAURA, A.; GALOBART, J.; 
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- Serrat dels Morts de Martorell (Sallent, Bages): situada al vessant sud del 

Cogulló, en un planell poc elevat, al costat del camí que porta a Santa Magdalena de 

Bell-lloc; es tracta de tombes (se n’han trobat onze tot i que n’hi podria haver més) en 

cista de lloses orientades oest-est172.  

 

- Bell-lloc (Sallent, Bages): notícia imprecisa de l’existència de tombes en cista de 

lloses173. 

 

- Serrat de les Bruixes (Sallent, Bages): notícia imprecisa de l’existència de tombes 

en cista de lloses174. 

 

- El Cogulló (Sallent, Bages): a uns 250 metres vers el nord del conegut poblat ibèric 

d’aquest nom es va trobar una petita cista de lloses de 1 metre de llarg per 0,5 metres 

d’ample, on es van trobar diverses restes òssies. La seva tipologia, però, ens fa dubtar 

sobre la seva natura de tomba individual i de la seva adscripció cronològica175. 

 

- Serrat de les Forques (Sant Feliu Sasserra, Bages): al nord del poble es coneix 

l’existència d’una necròpolis de tombes en caixa de lloses176. 

 

- Sant Genís (Sant Fruitós de Bages, Bages): al nord de la població, i prop les ruïnes 

de l’ermita de Sant Genís, sobre uns blocs caiguts hi ha tallades dues tombes de 

banyera molt erosionades177. 

 

- Els Rasots (Sant Joan de Vilatorrada, Bages): a finals dels anys 40 consta que es 

trobaren, entre Cal Pic i el mas Vilaclara, 4 o 5 tombes en caixa de lloses, avui 

destruïdes; per una altra banda, en un camp veí es té notícia de l’aparició d’algunes 

moles de molí manual i una pica de pedra rectangular178. 

                                                           
172 DAURA, A.; GALOBART, J., “Els cementiris de la Vila…”, 65-70; DAURA, A.; GALOBART, J.; 
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174 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 375. 
175 DDAA, Catalunya Romànica, XI. El Bages, 375. 
176 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, 283-284. 
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- El Collet del Cargol (Sant Mateu de Bages, Bages): en un petit promontori situat a 

uns 400 metres a llevant de l’església de Sant Mateu de Bages, el 1992 es 

desenvolupà una excavació d’urgència sobre un petit conjunt funerari format per tres 

tombes en caixa de lloses orientades nord-oest/sud-est i una tomba de planta 

trapezoïdal excavada a la roca orientada oest-est. Per a les primeres, dins d’una de les 

quals, reutilitzada, es trobà una sivella de bronze, es proposa una datació dins el segle 

VII, metre que per a la darrera, es proposa una cronologia posterior, dins els segles 

VIII-IX179. 

 

- El Restoble (Sant Mateu de Bages, Bages): en aquest lloc, proper a l’església de 

Sant Miquel de les Planes, es coneixia una necròpolis de tombes en cista de lloses, 

avui destruïda pels conreus180. 

 

- Serrat dels Morts (Santpedor, Bages): en un turó a llevant del poble es troba una 

necròpolis formada per una trentena de tombes en cista de lloses, estudiat ja a inicis 

del segle XX, quan fou confós amb un cementiri prehistòric, i excavat parcialment pel 

grup “Misión Rescate” de Santpedor181. 

 

- Serrat Rodó (Santpedor, Bages): en un serrat proper al poble hi ha un cementiri 

format per sis tombes en caixa de lloses, excavat pel grup “Misión Rescate” de 

Santpedor l’any 1976, on es recuperà una sivella considerada d’època visigòtica que 

fou robada del museu l’any 1980182. 

 

- Cal Banyes (Súria, Bages): en el cim d’un turó prop de la confluència de la riera 

d’Hortons i el riu Cardener, l’any 1999 es dugué a terme una intervenció arqueològica 
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que recuperà les malmeses restes de tres tombes en caixa de lloses orientades oest-est, 

amb restes de reutilització en almenys una d’elles183. 

 

- La Vila (Talamanca, Bages): situada a uns 150 metres a ponent de la masia de la 

Vila i excavada sobre uns blocs caiguts Es tracta de dos grups separats uns 50 metres: 

d’una banda, dues tombes de planta trapezial orientades oest-est amb encaix per a la 

llosa de coberta; en una d’elles hi ha, al costat dels peus, un petit forat circular. Per 

altra, dues tombes amb els extrems arrodonits orientades nord-sud184. 

 

 

El Berguedà: 

 

- Mas Santacreu (Montclar, Berguedà): prop d’aquest mas es troben diverses 

tombes excavades a la roca185. 

 

- Boïgues del Jut (Montmajor, Berguedà): a uns centenars de metres del mas de 

Can Fèlix de Montmajor es troba una tomba de banyera excavada a la roca186. 

 

- Sepultures properes a can Benet (Sorba, Montmajor, Berguedà): a 1 quilòmetre 

de Santa Maria de Sorba, prop d’uns camps i sota un serrat, hi ha un conjunt de grans 

blocs, alguns d’ells esberlats, on es troben tres sepultures de banyera187. 

 

- Can Albesa (Viver-Serrateix, Berguedà): a uns 250 metres cap al sud del mas 

actual, sobre l’extrem d’un serrat, es documentà una necròpolis formada per cinc 

tombes de banyera picades a la roca i nou més en caixa de lloses, totes elles, excepte 

una, saquejades d’antuvi188. 
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- Pla dels Moros de Sant Feliu (Viver i Serrateix, Berguedà): sobre una elevació, 

l’excavació de diverses rases posà al descobert una necròpoli en caixa de lloses de la 

qual se’n documentaren quatre tombes189. 

 

- Sant Feliu de Viver (Viver i Serrateix, Berguedà): a ponent del mas Santfeliu i 

prop de les possibles restes de l’antiga església de Sant Feliu de Viver es troben dues 

tombes de banyera excavades a la roca; cal dir que, en principi, aquestes sepultures no 

es poden relacionar amb cap cementiri vinculat a l’església esmentada190. 

 

- Pla de la Fossa (Viver i Serrateix, Berguedà): en una penya prop de la pista que 

uneix Serrateix i Castelladral es troba excavada una tomba de planta rectangular191. 

 

- Trencall de Vilajussana (Viver i Serrateix, Berguedà): tomba de banyera 

excavada en una penya prop del mas la Coma de Serrateix192. 

 

- Mas Forner (Viver i Serrateix, Berguedà): sobre dues penyes properes al mas i 

separades entre elles un centenar de metres, hi ha dues tombes de banyera193. 

 

- Puig Ventós (Viver i Serrateix, Berguedà): grup format per cinc tombes de 

banyera en un turó proper al mas Santamaria de Serrateix, sobre un espadat, i 

associades a altres estructures picades a la roca, potser posteriors194. 

 

- El Quadre Blanc (Viver i Serrateix, Berguedà): excavada sobre un petit cingle 

situat en una zona de conreu anomenada d’aquesta manera es troba una tomba de 

banyera195. 
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195 DDAA, Catalunya Romànica, XII. El Berguedà, 535. 



           

 
 

 

 

El Solsonès: 

 

- El Rèvol (Clariana de Cardener, Solsonès): a uns 100 metres del lloc en runes del 

Rèvol, al sud de Clariana, es troben les restes violades d’una necròpolis de tombes en 

cista de lloses196. 

 

- Mas dels Hiverns (La Coma i la Pedra, Solsonès): l’any 1950 s’excavà una tomba 

en cista de lloses prop d’aquest mas, que es presentava, però, buidada d’antic; 

posteriorment, l’any 1971 es localitzaren tres tombes més, dues en fossa simple i 

l’altra en caixa de lloses197. 

 

- Clot dels Nens Xics (Llanera, Solsonès): excavades damunt d’una codina es troben 

fins a dotze tombes de banyera, cinc d’adults, dues de mida mitjana i cinc més 

d’infantils198. 

 

- Collet Alt de Cal Galzeran 1 (Llanera, Solsonès): cementiri de tombes en caixa de 

lloses situat a l’extrem d’un serrat; se’n comptabilitzen unes nou199. 

 

- Collet Alt de Cal Galzeran 2 (Llanera, Solsonès): prop de la necròpolis anterior, 

es troba una tomba de banyera excavada en una codina200. 

 

- Mas Tubells (Llobera, Solsonès): prop d’aquesta casa es troben dues tombes 

excavades a la roca201. 

 

- Mas Tupins (Llobera, Solsonès): tomba de banyera excavada sobre un gran bloc 

proper al mas, esllavissat amb posterioritat202. 
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- Cal Passavant (Navès, Solsonès): en el vessant est del Serrat dels Moros uns 

obrers havien destruït uns enterraments en tegulae i un altre excavat a la roca, fet que 

motivà la localització de les restes d’un edifici aixecat sobre un banc de sorrenca, 

amb fragments de tegulae escampats; en el seu interior es trobaren dos sepulcres 

excavats a la roca de planta rectangular, un d’ells violat, mentre que l’altre estava 

cobert per una llosa, amb les juntures tapades amb calç i amb una capseta d’os sobre 

el pit de l’esquelet. Per altra banda, cal dir que en els camps del voltant de Cal 

Passavant es recull ceràmica romana diversa, incloent-hi sigil·lada africana D i 

africana de cuina203. 

 

- Camp dels Gira-sols (Navès, Solsonès): prop de la masia de Cal Feliu s’excavaren, 

entre els anys 1984-1986, deu d’un total de vint-i-nou tombes de banyera excavades a 

la roca, vint-i-tres d’elles d’adults; pel que fa al material arqueològic, es 

documentaren fragments de tegulae i de ceràmica oxidada i reduïda a torn i òxido-

reduïda a mà, a banda d’un fragment de sigil·lada hispànica. A poca distància, 

l’obertura d’una trinxera permeté documentar la presència d’alguns murs associats a 

fragments de ceràmica a mà i a torn i escòria de ferro204. 

 

- Ossea (Navès, Solsonès): notícia de tombes en aquest lloc205.  

 

- Pegueroles (Navès, Solsonès): notícia de tombes en aquest lloc206.  

 

- Linyà (Navès, Solsonès): notícia de tombes en aquest lloc207.  

 

- Turó del Vilaró Vell (Olius, Solsonès): Serra Vilaró publica una planta del 

conegut assentament ibèric, també conegut com d’Anseresa, situat en aquest turó on, 

                                                                                                                                                                      
202 DDAA, Catalunya Romànica, XIII. El Solsonès, 164. 
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205 BOLÒS, J.; PAGÈS, M., “Les sepultures excavades a la roca”, 94. 
206 BOLÒS, J.; PAGÈS, M., “Les sepultures excavades a la roca”, 94. 
207 BOLÒS, J.; PAGÈS, M., “Les sepultures excavades a la roca”, 94. 



           

 
 

en el seu exterior, hi situa vint-i-tres tombes en caixa de lloses, tres d’elles 

possiblement infantils208.  

 

- Santes Masses (Pinell, Solsonès): en un serrat es troba una necròpolis de tombes 

en cista de lloses, de les quals se n’intueixen tres exemplars209. 

 

- Serrat del Trullet (Pinell, Solsonès): en el vessant sud d’aquest serrat es troben 

dues tombes en caixa de lloses210.  

 

- Serrat de les Fites Altes (Pinell, Solsonès): en el marge d’un camp afloren 

diverses tombes en caixa de lloses211. 

 

- La Pera, Ardèvol (Pinós, Solsonès): a cinquanta metres d’un sepulcre megalític 

es van documentar fins a sis tombes en caixa de lloses212. 

 

- El Collet de la Plana (Pinós, Solsonès): en una petita elevació enmig d’uns camps 

s’excavà una necròpoli de tombes de secció triangular, fetes algunes a partir d’una 

primera capa de tegulae recobertes amb lloses primes i les altres amb una doble capa 

de lloses també primes213.  

 

- Segués (Pinós, Solsonès): un tres-cents metres vers l’est del jaciment altmedieval 

del Collet dels Clapers, on s’excavà un establiment amb diversos àmbits, es troba 

una necròpolis associada formada per tres tombes, dues en fossa coberta per lloses i 

l’altra en cista del mateix material214.  

 

- Collet del Moro I (Riner, Solsonès): excavada en un bloc de gres situat enmig 

d’un bosc es troba una tomba de banyera, mentre que pels voltants se n’observen 

d’altres, aquestes en cista de lloses; val a dir que aquesta necròpoli s’associa a un 

                                                           
208 IPAC. 
209 IPAC. 
210 IPAC. 
211 IPAC. 
212 IPAC. 
213 OLIVARES, D., “L’arqueologia a la Catalunya central els darrers anys”, Dovella, 67 (primavera 
2000), 14. 
214 GUÀRDIA, J., “El Collet dels Clapers...”, 228-241. 



           

 
 

possible assentament situat a uns cent metres, on es veuen alguns trams de murs fets 

de petits blocs sense morter, conegut com Collet del Moro II215. 

 

- Roc del Com (Riner, Solsonès): en l’extrem d’un camp situat en el vessant d’un 

serrat, es troba un gran bloc de gres isolat, on ha estat excavada una tomba de 

banyera i altres retalls de forma circular o de canals216.  

 

- Serrat del Soler de Sant Jaume (Riner, Solsonès): en l’extrem del serrat es 

troben dues tombes de banyera excavades en un bloc de gres217. 

 

- Serrat de Can Serra de Sant Jaume (Riner, Solsonès): en un serrat prop de la 

casa de la Serra es troba una tomba de planta rectangular excavada en un bloc, on 

també s’observa la traça molt erosionada d’un canal218. 

 

- Can Sotaterra (Solsona, Solsonès): sobre els nivells d’amortització d’unes termes 

altimperials, s’excavaren a principis dels anys vint algunes sepultures de tegulae i 

lloses; sembla ser que entre el material arqueològic associat a aquestes tombes es 

trobaven diversos fragments de sigil·lades paleocristianes, amb una cronologia a 

l’entorn dels segles V-VI219. 

 
 

El fenomen de les necròpolis isolades, en el sentit de no associades a un edifici 

religiós, amb tipologia de tombes en caixa de lloses o de banyera excavades a la roca 

ha estat sotmès a diverses interpretacions en quant a la seva adscripció cronològica i 

cultural. En els últims anys, i gràcies a algunes intervencions arqueològiques 

rigoroses en aquest tipus de jaciments i a estudis de síntesi d’àmbit comarcal220, el 

                                                           
215 CARDONA, R.; GONZÁLEZ, J.R., “Prospecció arqueològica de les obres de millora general de la 
carretera LV-3002, tram Miracle-Su (Solsonès)”, GENERA, M. (coord.), Actes de les Jornades 
d’Arqueologia i Paleontologia, 2000. Comarques de Lleida, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
2003, 107. 
216 IPAC. 
217 IPAC. 
218 IPAC. 
219 DAURA, A.; PARDO, D., “Restes romanes baix-imperials...”, 45-46. 
220 Com a exemples d’aquest tipus d’estudis, cal citar, per al territori del Penedès, VALLÈS, J.; 
BOSCH, J.M., “Hipòtesis sobre l’espai funerari rural del segle quart al segle onze. El Camp de 
l’Alzina, un exemple de cementiri comunal”, Olerdulae, XIX (1994), 103-122; per a la comarca de 
l’Anoia, SALES, J., “Tombes i necròpolis isolades a la comarca de l’Anoia”, Acta Mediaevalia, 14-15 



           

 
 

coneixement desenvolupat sobre aquestes necròpolis permet ubicar-les dins 

l’Antiguitat Tardana i els primers moments de l’Edat Mitjana. En tot cas, es tracta de 

necròpolis prèvies a la instauració dels cementiris parroquials feudals i la inclusió del 

dret d’enterrament dins el conjunt de rendes percebudes per la parròquia, fets que cal 

situar a partir del segle X i, en especial, durant el segle següent221. 

Una de les característiques més comunes de les tombes pertanyents a aquestes 

necròpolis és l’absència gairebé total d’aixovars o deposicions funeràries. De fet, 

aquesta absència ha estat una de les raons (evidentment, no per ella mateixa) per 

considerar la cronologia tardoantiga i altmedieval d’aquests enterraments, ja que els 

cementiris urbans, molt millor coneguts en les seves característiques i en la seva 

seqüència evolutiva, evidencien com, amb posterioritat al segle VI, gairebé 

desapareixen els aixovars funeraris, ben documentats en enterraments dels segles 

anteriors222.  

Segurament, les sivelles constitueixen l’element més comú dins dels pocs materials 

localitzats en aquestes necròpolis; en aquest sentit, cal indicar que, pròpiament, les 

sivelles de cinturó no poden considerar-se com un element d’aixovar funerari, sinó 

que cal entendre la seva presència formant part de la vestimenta del difunt223. A la 

comarca del Bages comptem amb el cas, per exemple, del Collet del Cargol (Sant 

Mateu de Bages)224, on s’excavaren tres tombes en cista de lloses i una oberta a la 

roca, apareixent en una de les primeres una sivella de bronze que permet als 

excavadors d’aquest jaciment datar el conjunt a l’entorn dels segles VI-VII. També al 

Bages, es localitzaren dues sivelles a les necròpolis del Serrat Rodó (Santpedor) i de 

Salabernada (Artés). Dues sivelles més de bronze, datables dins el segle VII, es 

localitzaren a les necròpolis del Coll de les Eres i del Coll del Galí (totes dues a Sant 

                                                                                                                                                                      
(1993-94), 317-336 i ENRICH, J.; SALES, J.; ENRICH, J., “Les necròpolis tardoantigues i 
altmedievals a l’Anoia: els rituals d’enterrament i les seves pautes i models d’interrelació a l’espai 
rural”, II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat del Vallès, 2003, 662-
673; per a la Conca de Barberà, MENCHON, J. J., Arqueologia funerària medieval a la Conca de 
Barberà, Montblanc, 1996; finalment, per al Bages i el Vallès, ROIG, J.; “Món funerari de les valls del 
Llobregat i del Besòs”, PALOL, P. de (dir.), Del romà al romànic. Història, art i cultura de la 
Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999, 283-287 i 
DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia al Bages, Centre d’Estudis del Bages, 
Manresa, 1995. 
221 RIU, E., “Temples i espai feudal des de l’arqueologia”, Quaderns Científics i Tècnics, 3, Diputació 
de Barcelona, 1989, 269. 
222 RIPOLL, G. “El món funerari”, PALOL, P. de (dir.), Del romà…, 249-260. 
223 G.Ripoll utilitza el terme “inhumacions vestides” quan, en relació al difunt, només es localitzen 
guarniments personals, sense cap altre tipus de material. RIPOLL, G., “El món...”, 256. 
224 SÀNCHEZ, E.; OLIVARES, D., “La intervenció arqueològica al Collet del Cargol...”, 426-431. 



           

 
 

Llorenç Savall), cementiris de les mateixes característiques que els que venim 

exposant. A la necròpolis del carrer de Montmany de Valldoreix, on s’excavaren dues 

tombes en cista de lloses i tres fetes amb tegulae a doble vessant, destaca la troballa 

de quatre sivelles, situables cronològicament entre finals del segle VI i inicis del segle 

següent225. En el terme de Cardona, a uns 200 metres a ponent del mas de Vironès, en 

una zona de bosc, es coneix l’existència d’una necròpolis de tombes en cista de lloses, 

a la qual podria pertànyer una sivella avui desapareguda226. Pel que fa a d’altres 

materials, a la necròpolis de la Païssa, a Monistrol de Calders, molt propera a la de 

Pertegàs, es documentaren un total d’onze tombes en caixa de lloses en força mal 

estat227; malgrat això, es pogué recuperar una dena de collaret feta de pasta vítria de 

color blau clar i un cap d’agulla de bronze, mentre que en la terra que farcia els 

enterraments es recolliren alguns fragments de ceràmica oxidada i de tegulae. Per tot 

plegat, aquesta necròpolis s’ha datat entre els segles VI-VII. Així mateix, en aquest 

mateix terme municipal també es documenten altres dues necròpolis de tombes en 

caixa de lloses, la Sala i el Serrat de la Rectora228. 

La presència, tot i que ben escassa, d’elements d’aixovar en aquest tipus de cementiris 

en altres àrees geogràfiques properes sembla confirmar la forquilla cronològica 

proposada. Així, al Penedès, on aquest tipus de cementiris han estat estudiats en el seu 

conjunt229, s’ha pogut detectar la presència d’elements corresponents a aixovars. És el 

cas del Camp de l’Alzina, a Torrelles de Foix, on en un dels enterraments es localitzà, 

entre el cap femoral i la pelvis d’un infant, una sivella de bronze de placa rígida amb 

forma de dos caps de cavall en un dels seus extrems, d’inspiració baiximperial i que, 

segons els excavadors del jaciment, cronològicament no pot sobrepassar el segle 

VIII230. Convé destacar, per altra banda, la presència, a l’esquerra del cap d’un dels 

inhumats de la necròpolis de Can Simó (Sant Llorenç d’Hortons), d’una petita 

ampolleta de vidre de color verd blavós i parets molt fines, possiblement un 

                                                           
225 La informació sobre aquestes necròpolis del Bages i el Vallès l’hem extret de ROIG, J., “Món 
funerari de les valls...”, 285-86. 
226 BARBERÀ, J.; DAURA, A.; PARDO, D., “Noves descobertes de necròpolis...”, 35-45. 
227 ROIG, A.; ROIG, J., “La necròpoli de la Païssa (Monistrol de Calders): el poblament d’època 
visigòtica al Bages (segles VI-VII)”, Dovella, 51 (desembre 1995), 41-47. 
228 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia…, 243. 
229 GIBERT, J., “L’evolució del poblament tardoantic a la depressió penedesenca i els seus marges 
(segles V-VII)”, III Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme. De Constantí a 
Carlemany. El pas de l’Antiguitat Tardana al món medieval, Grup d’Història del Casal, Mataró, 2006, 
175-186. 
230 VALLÈS, J.; BOSCH, J.M., “Hipòtesis sobre...”. 



           

 
 

ungüentari, per a la qual s’ha proposat una cronologia entre els segles VI-VIII231. La 

presència de petits ungüentaris de vidre dipositats com a aixovar funerari no és un fet 

anormal, ja que se’n documenten diversos exemples en inhumacions de l’Antiguitat 

Tardana i de l’Alta Edat Mitjana232. 

A banda de la presència o absència d’elements d’aixovar que puguin contribuir a 

precisar la cronologia d’aquestes necròpolis, hi ha d’altres indicis a tenir en compte, 

com ara la relació amb espais propers on apareixen materials arqueològics en 

superfície o, en algun cas minoritari, amb jaciment excavats.  

Pel que fa a aquests últims, les excavacions efectuades al jaciment arqueològic de Can 

Paleta, a Castellfollit del Boix, han pogut posar en relació diverses tombes en caixa de 

lloses amb un habitacle format per tres habitacions esglaonades, un conjunt que els 

seus excavadors atribueixen als segles VII-VIII233. A Maians, en el mateix terme 

municipal, es coneixen diverses tombes en caixa de lloses, prop de les quals es recull 

material ceràmic amb peces de sigil·lada africana D que donen un marge cronològic 

situable entre els segles IV-VI234. A l’Anoia, la necròpolis de la Vinya del Tallaret, a 

Òdena, presenta cinc enterraments en caixa de lloses, mentre que fora les tombes, i 

per l’àrea de necròpolis, es recollí material ceràmic divers: fragments informes 

d’àmfora vermella de tipus africà, fragments de sigil·lada africana D i algunes formes 

corresponents a atuells pujats a torn lent i de cuita bàsicament reductora235. Prop de la 

necròpolis de tombes en caixa de lloses del Serral de Can Cametes, al Bruc, es coneix 

la presència de ceràmica en superfície, feta a torn lent i amb abundant desgreixant 236. 

Al Penedès també hem pogut constatar aquesta relació entre necròpolis i àrees on 

apareix material arqueològic en superfície. Així, cal vincular el jaciment de 

l’Esquerda, situat al municipi del Pla del Penedès i amb abundant material amb una 

                                                           
231 MOLINA, J.M; ROIG, J.; COLL, J.M., “Can Simó: una necròpolis romano-visigoda inèdita a l’Alt 
Penedès”, Miscel·lània Penedesenca, XX (1994), 142-154. 
232 Concretament, se n’han documentat tant en cementiris urbans tardans com és el cas de Tarragona 
com en cementiris de tipus rural, cas de Les Goges, a Sant Julià de Ramis. AMO, M. D., “Necròpoli 
del Francolí”, PALOL, P. de (dir.), Del romà…, 263-265; AGUSTÍ, B.; MATARÓ, M., “Les Goges. 
Un cementiri entre els segles VII i IX (Sant Julià de Ramis, Girona)”, DDAA, Catalunya a l’època 
carolíngia. Art i cultura abans del romànic, Barcelona, 1999, 111-113. 
233 SALES, J.; ENRICH, J.; ENRICH, J., “Can Paleta (Castellfollit del Boix, Bages)”, 730-746. 
234 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia…, 181-182. 
235 SALES, J.; PEDRAZA, Ll. “La necròpolis isolada de la Vinya del Tallaret (Òdena, Anoia)”, Estrat, 
6 (1993), 115-129. 
236 IPAC; J. Enrich ubica la necròpolis dins una cronologia dels segles XI-XII considerant, per altra 
banda, els materials ceràmics com pertanyents a l’Alta Edat Mitjana, tot i que hi veu una possible 
tradició tardorromana. 



           

 
 

cronologia a l’entorn del segle VI237, amb la troballa, ja catalogada a l’IPAC, a uns 

100 metres i prop del mas de la Sala, de lloses i tegulae probablement pertanyents a 

diverses tombes destruïdes. Per altra banda, al Museu de Martorell es conserven 

alguns fragments ceràmics tardoantics recollits prop de la necròpolis ja citada de Cal 

Simó, a Sant Llorenç d’Hortons238. 

Pel que fa al Bages, en el lloc de Viladelleva, a Callús, es troba un conjunt de cinc 

tombes en caixa de lloses que van aparèixer en obrir un camí en un esperó entre 

camps a uns 250 metres a l’oest del mas; la prospecció a l’entorn de la necròpolis ha 

permès recollir una mostra formada per diversos fragments informes de ceràmica 

comuna de cronologia medieval indeterminada239. Coneguda des de fa temps, la 

necròpolis dels Fossars de Bogadella, situada a cavall dels límits municipals de Callús 

i Súria, es composa per vuit tombes en caixa de lloses240; la prospecció només ha 

pogut recuperar dos fragments informes de ceràmica comuna de cronologia 

indeterminada però d’aspecte antic a l’entorn de les tombes241.  

De manera general, les sepultures es disposen seguint un eix oest-est, sempre amb els 

peus cap a llevant. Normalment, les tombes guarden una certa distància entre elles i 

mantenen una relativa regularitat que fa pensar que, en origen, haurien de mostrar 

algun tipus de senyalització en superfície que permetria el seu reconeixement242. Es 

tracta, doncs, d’espais cementirials organitzats i utilitzats regularment per comunitats 

concretes, com així ho demostren les reutilitzacions detectades en algunes sepultures 

que contenen restes de diferents individus dipositats en posició secundària 

acompanyant l’esquelet de l’últim inhumat.  

En alguns casos s’havia plantejat la possibilitat que existís en aquests conjunts algun 

tipus d’estructura amb unes hipotètiques funcions cultuals que, a causa de la 

migradesa dels seus materials constructius i de les circumstàncies de les troballes, els 

treballs arqueològics no detectaven. Podríem trobar un cas a la necròpolis del Serral, a 

                                                           
237 FOLCH, C.; GIBERT, J., Informes de les prospeccions a la conca del riu Anoia (campanyes 
d’abril-juny i octubre-desembre de 2006), Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
238 Actualment en estudi per a una propera publicació. 
239 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia…, 215; FOLCH, C.; GIBERT, J., 
Informe de les prospeccions arqueològiques a la vall del Cardener, campanya 2006, Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
240 DAURA, A.; GALOBART, J.; PIÑERO, J., L’arqueologia…, 214. 
241 FOLCH, C.; GIBERT, J., Informe de les prospeccions… 
242 A la necròpolis de la Vinya del Tallaret (Òdena), pertanyent al mateix grup que estem tractant, es 
localitzà sobre el capçal d’una de les tombes un monòlit que podria considerar-se com una estela 
funerària de tipus anepigràfic. SALES, J.; PEDRAZA, Ll. “La necròpolis isolada...”, 124. 



           

 
 

Santa Maria de Miralles243, on s’excavà, en relació a una agrupació de setze tombes 

en caixa de lloses, un fons de cabana de planta ovalada, de 2,78 per 1,64 metres, 

construïda amb materials peribles que no s’han conservat, tot i que en el seu interior 

es documentaren acumulacions de pedres que s’han interpretat com falques per fixar 

pals de suport per a la coberta; l’excavació d’aquesta estructura proporcionà diversos 

fragments de sigil·lades clares i ceràmica comuna que datarien el conjunt, segons els 

excavadors, entorn els segles IV-V. Donada la situació preeminent dins el conjunt i 

les seves reduïdes dimensions, s’interpretà com un petit recinte amb funcions rituals i 

de culte.  

Així, pel que fa a la cronologia d’aquests jaciments, que cal considerar llarga, aquesta 

s’ha de situar, vistos els casos estudiats, entre els segles V i VIII. Es tracta d’un 

ventall cronològic que, a banda de les poques dades aportades pels escassos materials, 

també es dedueix en base a la diferència pel que fa als costums i usos funeraris dels 

períodes anterior i posterior; així, fins i tot podríem allargar aquesta cronologia tot 

incloent-hi el segle IX i part del segle següent, mantenint-nos sempre fora del límit 

imposat per l’aparició dels cementiris parroquials. En aquest sentit, el fet que els pocs 

elements d’aixovar detectats puguin vincular-se a l’Antiguitat Tardana no converteix 

immediatament tots aquests cementiris en tardoantics a nivell cronològic; en tot cas, 

sembla clar que la deposició d’aixovars no sembla depassar el segle VIII, però això no 

vol dir que no ho puguin fer les necròpolis i les tombes sense cap mena d’aixovar. 

Davant d’això, és ben evident que només aplicant mètodes de datació absoluta de 

forma sistemàtica i habitual en aquest tipus de jaciments podrem arribar a establir 

datacions acurades. 

Per altra banda, és evident que aquesta forquilla cronològica també pot variar segons 

els àmbits geogràfics específics, mentre que és obvi que els models tipològics (cista 

de lloses, tombes excavades a la roca, ...) conviuen i depenen tant de factors culturals 

com de les condicions geològiques ofertes pel terreny. 

 

 

 

 

                                                           
243 SALES, J.; ENRICH, J.; ENRICH, J., “La necròpolis del Serral (Santa Maria de Miralles, 
Barcelona). Novetats sobre les necròpolis rurals durant l’antiguitat tardana”, Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló, 17 (1996), 419-433. 



           

 
 

 

 

 
 

Tombes de la necrópolis de les Coromines, Aguilar de Segarra (fot. J. Gibert). 
 
 
 
 

 
 

Tomba del Grauet, Aguilar de Segarra (fot. J. Gibert). 
 
 

 
 
 



           

 
 

 
 
 

 
 

Vista general de la necròpolis de Pertegàs, Calders, des del nord-oest un cop finalitzada la campanya de 
2008 (fot. J. Gibert). 

 
 
 

 
 

Tombes de la necròpolis dels Fossars de Bogadella, entre Callús i Súria (fot. J. Gibert). 
 
 
 
 
 
 



           

 
 

 
 
 

 
 

Una de les tombes a la roca del Pla de Sant Pere, Navàs (fot. J. Gibert). 
 
 
 

 
 

Tombes a la roca de la necròpolis de la Vinya del Mas, Navàs (fot. J. Gibert). 
 
 
 
 
 



           

 
 

 
 
 

 
 

Tombes a la roca de la necròpolis de la Vinya del Guitarra, Navàs (fot. J. Gibert). 
 
 
 

 
 

Tombes en caixa de lloses de la necròpolis de Viladelleva, Callús (fot. J. Gibert). 
 

 
 
 
 
 



           

 
 

 
 
 
 

 
 

Tomba de Vilamorós, Navàs (fot. J. Gibert). 
 
 
 

 
 

Una de les tombes a la roca del Collet de les Caixes, Navàs (fot. J. Gibert). 
 
 
 



           

 
 

 
 
 

 
 

Una de les tombes a la roca del Collet de les Caixes, Navàs (fot. J. Gibert). 
 

 

 

2.6. Altres jaciments: ocupacions en cova, assentaments en alçada i reocupacions 

d’assentaments protohistòrics i antics. 

 

En l’entorn rural tardoantic i altmedieval, i més enllà dels establiments camperols 

majoritaris amb les seves múltiples variacions, convé encara destacar altres tipus 

d’assentaments que agrupem justament sota aquest epígraf. Es tracta de jaciments la 

peculiaritat dels quals no és tant el seu propi registre arqueològic a nivell estratigràfic, 

de vegades, com veurem, conegut molt fragmentàriament, o directament no conegut 

en aquests termes, sinó una situació orogràfica diferenciada que implica una decisió 

prèvia d’establir-se en un emplaçament amb unes característiques molt concretes, una 

intencionalitat clara que comporta l’assumpció potser de certs desavantatges logístics 

i d’accessibilitat davant, però, d’una major seguretat o d’un control més gran sobre 

territori circumdant o un lloc de pas concret. En tot cas, cal advertir que en aquest 

apartat agrupem categories d’assentaments diversos i que, per tant, poden no tenir 

absolutament res a veure entre ells, presentant-se junts per una simple qüestió 

d’ordenació textual. 



           

 
 

La creació d’assentaments de més o menys gran entitat en alçada durant, o més aviat a 

partir, de l’Antiguitat Tardana és un fenomen observat arreu, per exemple, de la 

península ibèrica i del sud de la Gàl·lia244. Les terres avui catalanes no en són una 

excepció, si bé és veritat que aquest tipus d’assentaments no ha estat detectat amb 

tanta freqüència com en altres zones properes. Pel que fa a la Catalunya Central, el 

coneixement que en tenim prové encara d’algunes notícies disperses i de troballes 

relativament recents que potser encara no han estat prou valorades ni treballades, 

encara que les primeres informacions, en alguns casos, ja van ser posades fa anys 

sobre la taula. És el cas del jaciment de Can Maurí, a Berga, situat a uns 1.200 metres 

d’alçada, en un esperó rocallós envoltat per un penya-segat que sorgeix del vessant 

meridional de la muntanya de la Figuerassa i des del qual hom controla  tota l’àrea de 

Berga i l’antic camí que unia aquesta ciutat amb Sant Llorenç de Morunys i la Vall de 

Lord. Tal i com descriuen A. del Castillo i M. Riu245, el jaciment se situa en una 

plataforma en pendent que pot tenir uns 100 metres d’amplada per uns 500 metres de 

llargada de punta a punta, una superfície protegida tant naturalment com per la 

presència intermitent d’un mur perimetral i, on, seguint encara aquells autors, s’hi 

observaven diversos murs bastits amb blocs lligats pràcticament en sec. Els treballs 

llavors executats, l’any 1961, consistiren en l’obertura d’un parell de sondejos i 

l’excavació parcial d’una habitació. Pel que fa als primers, s’obriren en els límits de 

dos murs perpendiculars a la considerada muralla septentrional. En un d’ells 

aparegueren diversos fragments de tegulae i un d’una mola de molí manual, mentre 

que en el segon aflorà l’angle d’una habitació en la que es va poder determinar una 

certa estratigrafia continguda; així, en el primer mig metre de profunditat es 

recuperaren alguns fragments de ceràmica poc compacta, de coloració gris negrosa, 

mentre que el mig metre següent fins arribar a la roca mare va resultar pràcticament 

estèril, a l’excepció d’algun petit fragment semblant als anteriors. Per altra banda, es 

delimità una habitació formada per dos murs de blocs lligats amb fang formant un 

angle recte tancat per un altre mur curvilini que n’unia els extrems; aquí, l’excavació 
                                                           
244 CONSTANT, A., “De la civitas au castrum: genèse des centres locaux du pouvoir entre Elne et 
Ampurias (IVe-Xe s.)”, SÉNAC, Ph. (éd.), Villa 2 - Villes et campagnes de Tarraconaise et d’al-
Andalus (VIe-XIe siècles): la transition, CNRS / Université de Toulouse-Le Mirail, 2007, 41-66; 
SCHNEIDER, L., “Cités, campagnes et centres locaux en Gaule narbonnaise aux premiers siècles du 
Moyen Age (Ve-IXe s.): une nouvelle géographie, de nouveaux liens”, SÉNAC, Ph. (éd.), Villa 2 - 
Villes et campagnes de Tarraconaise et d’al-Andalus (VIe-XIe siècles): la transition, CNRS / 
Université de Toulouse-Le Mirail, 2007, 13-40. 



           

 
 

del seu interior determinà l’existència d’un primer nivell on es recuperaren un 

fragment de sivella que, segons els autors, es podia datar vers el segle IV aC, i un 

fragment de vora de ceràmica campaniana B, un nivell que cobria un empedrat 

irregular, entre el qual es localitzaren les restes d’un crani i una dent d’animal 

treballada, potser un amulet, i per sota del qual apareixien encara altres restes 

humanes remenades. Pel que fa a les característiques del material arqueològic, s’anota 

que en el primer nivell es trobà un nombre important de fragments de ceràmica de 

color gris fosc o marronosa, de pasta poc compacta, vora sortida i fons pla, juntament 

amb altres fragments més compactes i de pasta més fina de color gris que els 

excavadors atribueixen a l’època tardorromana; en el segon nivell, destaquen 

l’aparició d’un fragment de tegulae, un possible fragment de campaniana A i 

fragments diversos de ceràmica grisa o grisa fosca, amb diverses pastes diferenciades 

pel grau de compactació; finalment, el darrer nivell aportà alguns escassos fragments 

de ceràmica grisa, grisa negrosa i marronosa.  

Davant d’aquestes evidències, els autors d’aquells treballs proposaren una seqüència 

en l’ocupació del jaciment que aniria des de l’època ibèrica fins a la visigoda, amb 

una pervivència en època romana, si bé, i malgrat el títol del treball, es remarca força 

aquella última ocupació detectada. Anys més tard, E. Sànchez, en tractar els jaciments 

atribuïts a l’època ibèrica al Berguedà, i considerant residual la presència en el lloc de 

ceràmica campaniana, rebutjà la hipòtesi, seguida per la historiografia posterior, sobre 

l’existència d’un poblat ibèric a Can Maurí, atribuint pràcticament la totalitat del 

registre a les èpoques tardorromana i altmedieval246. El desenvolupament d’unes 

prospeccions relativament recents ens aporten algunes noves dades que ens poden 

ajudar a precisar les característiques de les diverses ocupacions detectades en el 

jaciment247; així, la recollida d’alguns materials en superfície sembla confirmar una 

primera presència vers el segle II aC a partir d’algun fragment de ceràmica comuna 

ibèrica i d’àmfora itàlica, mentre que la reocupació altmedieval sembla desenvolupar-

se durant els segles VII-VIII, amb ceràmiques de pasta grollera i cuita reduïda o 

                                                                                                                                                                      
245 CASTILLO, A. del; RIU, M., “El poblado bergistano de Camp-Maurí”, VII Congreso Arqueológico 
Nacional, Zaragoza, 1962, 426-431. 
246 SÀNCHEZ, E., “L’època ibèrica”, CASTANY, J.; SÀNCHEZ, E.; GUERRERO, Ll.; CARRERAS, 
J.; MORA, R.; VILA, G., El Berguedà: de la prehistòria a l’antiguitat, Àmbit de Recerques del 
Berguedà, 1990, 219-221. 
247 MARTÍ, R; CAMPRUBÍ, J., Evolució del poblament a la Plana Central del Berguedà des de 
l'època baix-imperial fins l'alta edat mitjana, 1997-2001, Informes i memòries inèdits dipositats al 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 



           

 
 

òxido-reductora, amb alguna vora exvasada de llavi motllurat i bisellat i les bases 

planes. Seria, per altra banda, en la vessant oriental de la plataforma, on es troba 

l’únic accés, on es detectaria una ocupació més antiga, delatada per alguns materials 

atribuïbles a l’Edat del Bronze. 

Seguint la pista a aquests assentaments en alçada que, de fet, no són sinó reocupacions 

de jaciments anteriors, especialment d’època protohistòrica, cal fer una especial 

menció al cas del Serrat dels Tres Hereus, un poblat iberorromà que es troba en els 

termes municipals de Casserres i Avià, a la comarca del Berguedà, al capdamunt de 

l’elevació que li dóna nom, amb una alçada de 680 metres sobre el nivell del mar. La 

seva part superior presenta un altiplà allargassat configurat per l’esglaonament de 

diverses terrasses naturals de poca alçària que s’estreny en els seus extrems sud i 

nord. Des del seu cim s’obté el control visual de tot el Baix Berguedà, especialment 

de la vall del riu Llobregat i dels plans de Casserres i Avià, així com dels primers 

contraforts muntanyosos de l’Alt Berguedà. Cal situar en el segle I aC el període de 

màxim desenvolupament del poblat del Serrat dels Tres Hereus, en un moment en el 

qual l’àrea prepirinenca es trobava ja sota control romà. Els habitants d’aquesta àrea, 

denominats bergistans per les fonts, foren un dels pobles que van oposar-se de manera 

més ferma al nou poder romà instal·lat a Hispania després de la Segona Guerra 

Púnica. S’ha parlat sovint de les mesures preses per Roma al llarg del període 

republicà per tal de controlar la regió pirinenca i protegir els territoris conquerits i 

pacificats. En aquesta direcció, s’ha apuntat la possible existència d’emplaçaments 

militars de vigilància per tal de controlar rutes principals; així mateix, també s’han 

plantejat algunes hipòtesis sobre una possible reorientació en la funció d’alguns nuclis 

ibèrics de la regió, que passarien a convertir-se en proveïdors de les necessitats de les 

tropes romanes que estarien actuant a la zona durant aquest període248.  

A banda dels treballs centrats en les restes del poblat iberorromà, que afecten la major 

part dels espais excavats, durant les quatre campanyes dels anys 1999-2002 es van 

realitzar diversos sondejos i es va delimitar una zona on fou identificada una fase 

posterior al poblat, que inicialment ja va ser atribuïda a un moment imprecís de l’Alta 

Edat Mitjana249. Aquesta ocupació va ser detectada principalment en l’anomenada 

                                                           
248 RODRIGO, E.; MARTÍN, J.; CANALS, “El poblat ibero-romà del Serrat dels Tres Hereus 
(Casserres): un assentament del segle I aC al Berguedà”, Tribuna d’Arqueologia, 1999-2000, 127-146. 
249 RODRIGO, E.; MARTÍN, J., Memòria de l’excavació al poblat del Serrat dels Tres Hereus 
(Casserres), anys 2001-2002, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Aquesta ocupació 



           

 
 

zona 4 i en les cates 1 i 2, on apareixien nivells conservats d’aquest moment associats 

a algunes estructures; cal destacar, així mateix, l’existència d’una fossa (2028) 

excavada en els nivells iberorromans de la zona 20 i corresponent a aquesta ocupació 

altmedieval. A la resta de les àrees treballades, només s’ha localitzat material 

d’aquesta fase en superfície, sense cap estratigrafia conservada.  

En relació a les cates 1 i 2, en tots dos casos, i un cop extrets els nivells superficials i 

d’enderroc, apareixia un nivell d’ús de color fosc, amb presència de petits carbons i de 

material ceràmic altmedieval; no obstant, a part de la muralla iberorromana, l’estretor 

imposada pel sondeig no va permetre localitzar altres estructures construïdes i 

relacionables amb l’estratigrafia observada. 

 

 
 

Planta general del jaciment del Serrat dels Tres Hereus, Casserres (segons FOLCH, C.; GIBERT, J.; 
MARTÍN, J.; RODRIGO, E., “L’ocupació de l’Alta Edat Mitjana del jaciment del Serrat dels Tres 

Hereus (Casserres, Berguedà)”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 
2006, 754). 

                                                                                                                                                                      
medieval va ser definida i publicada finalment en un treball de col·laboració del qual ara n’extraiem la 
informació principal: FOLCH, C.; GIBERT, J.; MARTÍN, J.; RODRIGO, E., “L’ocupació de l’Alta 
Edat Mitjana del jaciment del Serrat dels Tres Hereus (Casserres, Berguedà)”, III Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 753-57. 
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La fossa 2028 estava farcida per un estrat de rebliment que va proporcionar abundant 

material de la fase altmedieval. L’estructura estava revestida per una capa argilosa i 

presentava mostres de rubefacció en el seu interior, indicis que permeten interpretar-la 

com una  possible fossa destinada a mantenir combustions controlades, potser 

utilitzada per a la reducció del mineral de ferro. 

Ha estat l’anomenada zona 4 l’àrea del jaciment on de moment s’han pogut 

documentar les restes més interessants de l’assentament altmedieval. En concret, 

aquestes estan formades per part del mur perimetral de l’ocupació anterior, reaprofitat 

durant aquesta fase, i altres murs de pedres lligades amb fang, encara per acabar 

d’excavar. Per sota de la capa superficial i d’un nivell d’enderroc, es va poder detectar 

un nivell d’ús, on va aparèixer un conjunt important de material ceràmic, amb tres 

peces senceres, així com tres moles de molí manual rotatori i diversos objectes 

metàl·lics. 

L’anàlisi d’aquests nivells posteriors a l’establiment iberoromà ha posat al descobert 

un assentament altmedieval, la cronologia del qual pensem que cal situar, a partir de 

les característiques del seu registre arqueològic, a l’entorn del segle VIII. La seva 

excavació ha permès documentar diverses estructures que ens dibuixen un 

assentament format per possibles habitacions adossades a la muralla ibèrica, 

construïdes amb murs de pedra lligats amb fang. Tot i que una mínima part de la 

ceràmica d’aquest assentament podria tenir algun paral·lel en el material documentat 

en jaciments del segle VII avançat, la majoria correspondria ja a ceràmiques que es 

documenten plenament en el segle VIII. Així, s’aprecia una clara reducció de les 

vores amb encaix per a tapadora, força presents en contextos del segle VII, mentre 

que, per altra banda, els contextos del segle VIII, presenten, com en el cas que ens 

ocupa, una presència pràcticament total de vores amb un bisell molt simple. 

Les excavacions efectuades als jaciments de Can Maurí i el Serrat dels Tres Hereus 

posen de manifest l’existència d’un fenomen que creiem important en cronologies 

tardoantigues i altmedievals com és la reocupació d’assentaments protohistòrics, 

donades les característiques orogràfiques que aquests últims oferien, amb restes 

d’estructures fàcilment aprofitables. Si bé no coneixem d’altres casos a la zona on 

aquesta seqüència quedi palesada en l’estratigrafia, alguns indicis apunten que potser 

es tracti d’un fenomen més recurrent del que potser ens pensem. En aquest sentit, 



           

 
 

podem citar la presència de grups de tombes de cronologia tardoantiga o altmedieval 

prop o dins mateix d’antics assentaments protohistòrics; així, cal recordar que al 

poblat ibèric d’Anseresa, a Olius, també conegut com Turó del Vilaró Vell, es 

documentaren fins a vint tombes d’adults i tres d’infants en caixa de lloses250. 

No obstant, i mancats de més i millors informacions arqueològiques, es fa difícil, més 

enllà de la simple constatació de la presència d’activitat humana, categoritzar aquests 

assentaments. No podem, de moment, vincular la seva existència directament a 

ocupacions purament de caire militar originades en ambients bèl·lics, doncs alguns 

materials com ara els molins manuals delaten activitats de transformació vinculades a 

l’agricultura; no obstant, la presència de nivells d’incendi i la seva pròpia ubicació 

orogràfica, encimbellada i a la vegada protegida per muralles són factors que 

impedeixen parlar de simples comunitats pageses com les que, per exemple, podríem 

relacionar amb els assentaments vistos en apartats anteriors. Precisament, és ben 

coneguda i explícita la cita documental de l’any 798 que fa referència a l’ocupació 

carolíngia d’assentaments protohistòrics (oppida deserta), entre ells Roda, Cardona i 

Casserres251. Seria suggerent relacionar aquest últim cas amb l’ocupació detectada al 

Serrat dels Tres Hereus, tot i que, ara per ara, aquesta identificació no passaria de ser 

una suposició. En tot cas, i defugint les dates específiques aportades per la 

documentació i les cròniques, es tracta d’assentaments ibèrics reocupats en època 

altmedieval que prenen certa rellevància militar i que semblen situar-se durant un 

temps com a punts centrals d’un territori. Malauradament, l’arqueologia ha pogut 

aportar poques dades pel que fa a aquesta ocupació en el cas de Cardona, on, a causa 

del desenvolupament baixmedieval i modern de la fortificació, són escasses les restes 

ibèriques conservades, mentre que, de moment, cal considerar la Torre de la Minyona, 

construïda versemblantment vers el segle XI, l’edifici més antic del primitiu castell 

medieval252. Més clar sembla el cas del jaciment de l’Esquerda, a Roda de Ter, 

identificada amb la “Roda ciutat” de cròniques i documents, on l’assentament 

estrictament altmedieval, poc conegut encara arqueològicament, sembla buscar recer 

                                                           
250 IPAC. 
251 ABADAL, R d’., Catalunya Carolíngia I-1. El domini carolingi a Catalunya, Institut d’Estudis 
Catalans, Barcelona, 1986, 89. 
252 VILA, J.M.; ARCOS, R., “La Torre de la Minyona del castell de Cardona, evolució i transformació 
(segles XI-XX)”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 450-
457. 



           

 
 

rere la potent muralla ibèrica253. Finalment, sense documentació explícita fins al segle 

X, el cas penedesenc d’Olèrdola, amb la seva gran muralla d’època romana 

republicana, és paradigmàtic dins aquest grup de jaciments; amb una ocupació 

medieval que arqueològicament, de moment, podem situar pel cap baix en el mateix 

segle X, alguns indicis semblen apuntar vers cronologies més antigues d’una ocupació 

prèvia a la conquesta comtal de la que en desconeixem totalment les seves 

característiques254. 

Un altre tipus de jaciment que es detecta en aquestes cronologies i que s’aparta del 

model majoritari d’establiments camperols és l’ocupació de coves i abrics, un 

fenomen que es troba arreu i que encara no ha estat degudament explicat. La 

presència de nivells arqueològics amb materials tardoantics i altmedievals en aquests 

refugis naturals, superposats sovint a nivells de cronologia prehistòrica diversa, ha 

estat constatada en jaciments ben coneguts i que abracen tota la geografia catalana. 

Així, podem citar els diversos jaciments que s’esglaonen a la vall del riu Llierca, a la 

Garrotxa, com són la Cova 120, la cova dels Ermitons i la Bauma del Serrat del Pont, 

tots ells amb restes ceràmiques que arriben com a poc al segle VI255, o bé l’aparició de 

conjunts significatius de materials arqueològics dipositats en diversos abrics de l’Alt 

Penedès formats especialment per peces de sigil·lades gàl·liques paleocristianes256.  

Precisament prop de Berga, a la muntanya de Queralt, en el lloc conegut com la Canal 

dels Avellaners, fou excavada de forma discontínua entre els anys 1962 i 1969 una 

esquerda oberta en la roca calcària que permeté individualitzar fins a dotze nivells 

corresponents a diferents etapes cronològiques que anaven des del Neolític fins a 

                                                           
253 OLLICH, I., “Roda: L’Esquerda. La ciutat carolíngia”, DDAA, Catalunya a l’època carolíngia. Art 
i Cultura abans del romànic (segles IX i X), Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 1999, 84-
88. 
254 MOLIST, N., BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; SENABRE, M.R., “Estat de la recerca i  problemes 
d’interpretació del conjunt històric d’Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès)”, Intervencions arqueològiques 
i paleontològiques a les comarques de Barcelona (1996-2001), La Garriga, 2001, 231-245; BATET, 
C., El castell termenat d’Olèrdola, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2004; GIBERT, J., 
“La integració a al-Andalus dels territoris a ponent del Llobregat”, Butlletí de la Societat Catalana 
d'Estudis Històrics, XVI (2005), 39-72; GIBERT, J., “Els inicis de l’Edat Mitjana (segles VIII-X) al 
Penedès i al Baix Llobregat: una aproximació arqueològica”, Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis 
Històrics, XVII (2006), 65-84. 
255 ALCALDE, G.; MOLIST, M.; TOLEDO, A., Procés d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (la 
Garrotxa) a partir del 1450 aC,, Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garrotxa, 1, Museu 
Comarcal de la Garrotxa, 1994, 32. 
256 BACCARIA, A., “Ceràmiques paleocristianes (Dérivées-des-sigillées-paléochrétiennes) del 
Penedès”, Miscel·lània Penedesenca, 1991, 215-232; COLL, J.M.; ROIG, J.; MOLINA, J.A., “El 
Fondal de Valldellós” (Mediona, Alt Penedès): un nucli eremític-cultual en cova del segle V”, 
Miscel·lània Penedesenca, XX (1994), 170-183. 



           

 
 

l’Edat Mitjana257. Entre aquests, convé destacar l’anomenat “estrat II”, constituït per 

pedres, terra i cendres, elements que delataven una formació propiciada per un ús 

continuat de l’espai; pel que fa als materials, i a banda d’una petita làmina de bronze 

fragmentada, cal destacar la presència de fragments ceràmics de superfície rugosa i 

coloracions que abracen des del marró al gris fosc corresponents majoritàriament a 

olles de base plana, als que cal afegir alguns fragments de sigil·lada clara 

indeterminada i un bol carenat o cassola de ceràmica grisa de pasta fina i compacta 

que presenta decoració formada per un meandre incís prop de la vora i unes petites 

incisions ovalades al centre, una peça que podria correspondre a una imitació d’una 

sigil·lada gàl·lica tardana258; es tracta, doncs, d’uns materials que porten els 

excavadors a considerar tardorromana la cronologia del nivell. Per sobre d’aquest, i 

considerat el nivell més modern del jaciment, es troba l’anomenat “estrat I”, el més 

pobre del jaciment pel que fa als materials, que es redueixen a diversos fragments 

informes de ceràmica grisa a torn sense decoració i que només permeten apuntar una 

cronologia dins l’Edat Mitjana. 

En el terme mateix de Berga, cal encara afegir el jaciment de la cova de Roca Roja, 

on, per sobre de nivells prehistòrics i d’època ibèrica, es documentà ceràmica romana, 

entre la que cal destacar un fragment de sigil·lada africana D datable al segle VI259. 

 

 

2.7. Conclusions. 

 

Les comarques de la Catalunya Central no mostren diferències rellevants pel que fa a 

l’evolució del poblament a partir de la fi de l’imperi romà en relació als altres 

territoris del nord-est de la Península Ibèrica. És un fet ben perceptible a partir de les 

dades arqueològiques l’abandonament i amortització dels establiments rurals de 

tradició romana coneguts habitualment com villae. En aquest sentit, al Bages són 

paradigmàtics els casos de Boades, a Castellgalí, o la villa de Sant Amanç, a Rajadell, 

establiments que no depassen els segles V-VI. És a partir d’aquest moment que 
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ceràmica grisa a Catalunya”, Acta Mediaevalia, 9 (1988), 437-440. 
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s’observa com el poblament mostra noves tendències que es reflecteixen clarament en 

les seves característiques constructives, donant peu a nous establiments de dimensions 

més reduïdes que presenten, però, àmbits o espais exteriors vinculats a la 

transformació i l’emmagatzematge de la producció agrícola. El cas més ben conegut a 

la comarca, i un dels més representatius a nivell de Catalunya, és el jaciment de 

Vilaclara, a Castellfollit del Boix, on diversos àmbits s’estructuren contiguament a 

l’entorn d’uns espais exteriors i que cal situar cronològicament en els segles VII-VIII. 

Igualment, altres casos que s’afegirien a l’anterior però per als quals no es disposa de 

datacions absolutes, si més no publicades, tot i que presenten característiques similars 

els trobaríem a Can Paleta, també a Castellfollit del Boix, les Coromines, a Aguilar de 

Segarra, o el Collet dels Clapers de Segués, a Pinós. No obstant, i a l’espera de noves 

excavacions arqueològiques, la visibilitat arqueològica del poblament rural en aquests 

segles és especialment evident en els espais funeraris, un fet que cal adscriure a un 

major grau de conservació de les restes, principalment estructures negatives 

excavades a la roca o caixes de lloses, i a una major facilitat en la seva identificació. 

Justament, les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès mostren una densitat 

considerable de cementiris vinculats a aquest període, uns espais funeraris que no 

s’associen a cap temple i que, per tant, cal considerar anteriors a la implantació dels 

cementiris parroquials d’època feudal.  

Malgrat tot, les esglésies no són del tot absents en el món rural en aquesta època, si 

bé la seva densitat no és ni de lluny comparable a la xarxa d’esglésies construïdes a 

partir de la conquesta feudal, pas previ al procés de parroquialització. De fet, al Bages 

només un cas ha estat excavat i publicat, el de la Plaça Vella d’Artés, on, sota 

l’església d’època romànica, es va poder excavar un temple anterior acompanyat 

d’una necròpolis que els seus excavadors situen cronològicament entre els segles VI-

VII260; tot i això, altres casos, amb excavacions de caire més parcial, apunten vers 

l’existència d’altres esglésies d’època tardoantiga, com podria ser el cas del Puig 

Cardener, a Manresa, o els casos berguedans de Sorba o Casserres. 

En síntesi, doncs, el conjunt de dades arqueològiques que es poden atribuir a aquest 

període cronològic ens mostren un evident procés de canvi en els patrons 

d’assentament que es comença a detectar a partir del Baix Imperi i que es caracteritza 
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per una reocupació dels vessants de les zones muntanyoses i de les capçaleres dels 

cursos fluvials, fenomen que estaria estretament lligat als canvis detectats en el 

paisatge vegetal durant l’Antiguitat Tardana, en especial al fenomen del retrocés dels 

boscos. Cal, doncs, relacionar aquest procés de llarga durada amb la desintegració de 

les estructures polítiques i el bloqueig dels sistemes de producció tardorromans, fet 

que produiria una tendència centrífuga que condicionaria els criteris de selecció dels 

nous emplaçaments, com també ha estat observat en moltes altres zones. 

És dins aquest marc explicatiu que cal integrar allò que mostra la pràctica 

arqueològica, posant en relació l’amortització de les estructures de les villae, 

substituïdes per centres productius de menys entitat vinculats a estructures d’hàbitat 

difícils d’identificar i l’aparició de nous assentaments en àrees marginals, fins ara 

ambdós testimoniats bàsicament pels seus espais d’enterrament. 
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3. EL POBLAMENT RURAL A LA CONCA ALTA DEL RIU FLUVIÀ (LA 

GARROTXA): L’ANTIGUITAT TARDANA I L’ALTA EDAT MITJANA 

(SEGLES V-X d.C.). 

 

 

3.1. Introducció. 

 

D’entrada, cal dir que, a diferència de comarques veïnes com ara l’Empordà, la 

Garrotxa ha rebut escassa atenció a nivell de projectes de recerca arqueològica, 

salvant importants excepcions centrades en l’època prehistòrica261; per altra banda, 

tampoc han estat nombroses les intervencions preventives o d’urgència, en una 

comarca amb un creixement urbanístic força moderat i on les obres vinculades a 

infraestructures d’importància han estat molt reduïdes fins a dates relativament 

recents262. 

No obstant, creiem convenient elaborar una síntesi en relació al poblament tardoantic 

i altmedieval de la comarca, estudi que contempla l’anàlisi de dades complementàries 

que avui podem extreure tant de fonts arqueològiques com documentals o 

toponímiques.  

Per altra banda, l’abast geogràfic que ens hem imposat a l’hora de dur a terme el 

present estudi es correspon plenament amb l’epígraf inicial, és a dir, la conca alta del 

riu Fluvià amb els seus afluents, des del seu naixement a la Vall d’en Bas fins poc 

més enllà del seu pas pel nucli de Besalú. Es tracta d’uns límits geogràfics precisos 

que venen a coincidir bàsicament amb els de l’actual comarca de la Garrotxa, si bé 

hem deixat fora una petita part de la comarca, la més meridional i que conforma les 

capçaleres del riu Brugent i la riera de Llémena, cursos tributaris del Ter. Així mateix, 

per bé que la zona que pretenem estudiar s’inclou íntegrament dins els antics límits 

                                                           
261 Entre aquestes, cal destacar la feina desenvolupada per Maria Saña, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i Gabriel Alcalde, de la Universitat de Girona, promotors incansables de la recerca 
arqueològica a la comarca i a qui aprofitem també per agrair la seva col·laboració i el seu interès pel 
nostre propi projecte. A les diverses excavacions  durant els anys vuitanta i noranta centrades a l’Alta 
Garrotxa, ara cal afegir els recents treballs de prospecció i excavació a l’àrea de la Vall d’en Bas; una 
síntesi es pot trobar a SAÑA, M., “La comarca de la Garrotxa durant la revolució neolítica (5800-2800 
cal AC)”, Estudis Històrics de la Garrotxa, 1 (2004), 7-31. 
262 En aquest sentit, la connexió amb Osona i l’Empordà a partir de la construcció, sovint discutida, 
d’eixos viaris ràpids i d’impacte notable ha ocasionat algunes intervencions importants, com es veurà 
més endavant. 



           

 
 

del comtat medieval de Besalú, aquest englobaria encara certes àrees avui pertanyents 

a les actuals comarques del Ripollès i l’Alt Empordà que hem decidit no integrar en el 

nostre estudi. 

 

 

3.2. Situació geogràfica. 

 

La comarca de la Garrotxa, situada al nord-est de Catalunya, forma part de l’extrem 

oriental del pre-Pirineu i del Pirineu catalans, limitant al nord amb el Vallespir, a l’est 

amb l’Alt Empordà i el Pla de l’Estany, al sud amb el Gironès i la Selva i a l’oest amb 

Osona i el Ripollès. La comarca es troba dividida en dues parts, l’alta i la baixa 

Garrotxa: la primera comprèn el territori al nord dels cursos del Fluvià i de la riera de 

Bianya, on es troben els contraforts calcaris pirinencs, mentre que la segona engloba 

les fosses tectòniques d’Olot i Santa Pau, on es localitza la regió volcànica més 

important de la Península Ibèrica. De fet, l’orografia de la comarca és complexa i 

variada, amb grans diferències entre l’àrea subalpina de l’Alta Garrotxa i el paisatge 

més suau del sud de la comarca. El riu principal que travessa la comarca és el Fluvià, 

que neix al sector sud-occidental de la mateixa, fruit de la unió de diverses rieres; un 

cop travessada la Vall d’en Bas i havent rebut les aigües de la zona de Ridaura i la 

Vall de Bianya, el riu gira a l’est, on els afluents més importants del mateix són els 

rius Llierca, la conca del qual drena bona part de l’Alta Garrotxa, i Ser, aquest últim 

amb part del seu recorregut pel Pla de l’Estany, que hi vessen les aigües des del nord i 

el sud respectivament. Pel que fa al clima, aquest és de tipus mediterrani de muntanya 

humida, amb pluges abundants durant tot l’any, per sobre de les regions veïnes, i 

temperatures suaus gràcies a la influència mediterrània. Aquestes condicions 

climàtiques afavoreixen una gran diversitat vegetal, donant peu a la convivència 

d’elements propis tant del món centreeuropeu com del mediterrani263. 

 

 

 

 

                                                           
263 AADD, Gran Geografia Comarcal de Catalunya, volum 3. Gironès, Pla de l’Estany, Selva i 
Garrotxa. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1991.  



           

 
 

 

3.3. Territoris antics i poblament rural a l’Antiguitat Tardana. 

 

A nivell general, l’organització territorial que es desprèn de la documentació legal 

d’època visigoda s’estructura en una gradació sovint recurrent que pot resumir-se en 

civitates, castella, vici i villae264, entitats jerarquitzades que, a la vegada, quedarien 

englobades dins els territoria, circumscripcions jurídiques majors que se situen al 

capdavant d’aquesta organització265; així, al nord-est de Catalunya, les civitates de 

Gerunda i Empuriae, al mateix temps seus episcopals, es constitueixen en centres dels 

respectius territoris, on quedarien englobats altres punts de poblament de menor 

entitat. 

Al costat d’aquests, a la conca alta del riu Fluvià s’hi documenta, en una data 

relativament antiga com és l’any 817, el territorio Bisuldunense266, que vindria a 

completar, juntament amb els altres territoris anteriorment citats, l’estructura política 

de les actuals comarques gironines en aquesta època267. En aquest cas, però, és 

evident que el punt central del territorium no està constituït, com en els altres 

exemples, per una civitas, sinó per un nucli que exerceix funcions principals i que pot 

estar o no fortificat. Així, en consonància amb la primera menció documental del 

castrum Bisulduni, citat el 966, les darreres intervencions arqueològiques practicades 

al turó de Santa Maria no permeten parlar de construccions fortificades en aquest lloc 

abans del mateix segle X. No obstant, fortificat o no, la menció precoç del territori de 

Besalú permet entreveure l’existència d’un nucli més o menys modest, que pot o no 

situar-se en el punt específic del turó de Santa Maria, i que esdevé des de temps antics 

seu central del seu territori, tot i que aquest, almenys durant el segle IX, sembla 

vinculat al comte de Girona268 i, abans d’això, potser a la seu episcopal d’Empúries. 

Pel que fa a les dades arqueològiques, cal esmentar la presència de nivells d’època 

                                                           
264 CANAL, J.; CANAL, E.; NOLLA, J.M.; SAGRERA, J., “Les uillae de Constantí a Carlemany. 
Aportacions gironines a la qüestió de l’evolució i la transformació de les vil·les o termes rurals durant 
l’Antiguitat Tardana (segles IV-VIII)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLVII (2006), 30-31. 
265 PRIETO, A.; MARTÍ, R. “Ordenamiento territorial antiguo y medieval del nordeste peninsular”, La 
ciutat en el món romà. Actes del XIV Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica, Tarragona, 1994, 
339-342. 
266 Per bé que el lloc citat sigui la “villa Borraciano”, avui Borrassà, a l’Alt Empordà. Catalunya 
Carolíngia, vol. V., doc. 7, a. 817. 
267 PUIGVERT, X., “Període Visigòtic”, ALCALDE, G. ; BURJACHS, F., Els Primers Mil·lennis, 
Quaderns d’Història d’Olot, 2, Olot 1991, 66-67. 
268 MARTÍ, R., “Territoria en transició al Pirineu medieval”, Actes del 3er curs d'arqueologia 
d'Andorra, Andorra, 1995, 45. 



           

 
 

tardorromana que semblen concentrar-se a la zona baixa del centre històric i al lloc de 

la Devesa, on també s’hi han localitzat estructures d’època romana imperial269, mentre 

que, segons es desprèn de les darreres intervencions menades, aquests són absents dalt 

el puig270. 

En general, les restes arqueològiques pertanyents a l’Antiguitat Tardana a la Garrotxa 

són escasses; intervencions recents, però, han permès documentar diversos jaciments 

que comencen a mostrar les característiques del poblament rural en aquesta època. De 

fet, aquesta migradesa de restes conegudes es pot fer extensiva a l’època romana 

imperial; així, l’únic jaciment amb certa entitat d’època romana conegut a la comarca, 

a banda del nucli de Besalú, és el localitzat prop de Can Ring, també a tocar de 

Besalú, motiu d’una primera intervenció arqueològica temps enrere271, quan es 

documentaren restes d’un establiment agrícola amb una cronologia que sembla 

establerta en principi entre els segles I a.C –III d.C . Aquest jaciment formaria part del 

que els arqueòlegs anomenen convencionalment una “vil·la romana”, concepte 

utilitzat genèricament per designar un domini rural format per les terres de conreu i 

les diverses construccions destinades tant a habitatge com a l’explotació del camp, el 

que s’anomena pars rustica, pars urbana i pars fructuaria272. Amb una implantació 

territorial força estesa, aquest tipus d’establiment rural acostuma a presentar un patró 

d’assentament condicionat pel seu caràcter de centre de producció agropecuària i és 

constant la seva ubicació a les planes fèrtils i fluvials. 

Un altre exemple d’aquest tipus d’assentament s’ha trobat recentment durant el 

seguiment de les obres de la via de Bracons al seu pas pel municipi de la Vall d’en 

Bas, treballs que han posat al descobert un jaciment força interessant, Can Rubió, a 

tocar del petit nucli de Joanetes, prop del riu Fluvià; la intervenció posterior a la seva 

localització ha posat al descobert un conjunt de restes arqueològiques en una àrea 

                                                           
269 BUSQUETS, F.; FÀBREGAS, M., “L’excavació d’urgència del jaciment de la Devesa (Besalú, La 
Garrotxa)”, IV Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona, Figueres, 1998, 149-167; 
BUSQUETS, F.; FÀBREGAS, M., “Actuacions arqueològiques en el centre històric de Besalú (la 
Garrotxa): carrer del Portalet, carrer del Pont Vell, carrer Major, carrer Tallaferro i carrer de la 
Devesa”, IV Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona, Figueres, 1998, 300-319. 
270 SAGRERA, J.; SUREDA, M., “El poblament antic i medieval al voltant de Santa Maria de Besalú: 
les dades arqueològiques”, Relíquies i arquitectura monàstica a Besalú, Ajuntament de Besalú, 2006, 
105-150. 
271 COROMINAS, M., “Nota preliminar sobre el poblado romano de Besalú”, Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins, vol. XIV (1960), 307-314; SAGRERA, J., “Intervencions arqueològiques a Besalú”, 
Vuitenes Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona, Roses, 2006, 522-523. 
272 CASTANYER, P.; TREMOLEDA, J., La vil·la romana de Vilauba, Un hàbitat rural d`època 
romana al Pla de l´Estany, Banyoles, 2000, 39. 



           

 
 

d’uns 1800m² d’extensió, formades per un total de nou pous i quinze canalitzacions, 

amb diverses tipologies i funcionalitats, un dipòsit o lacus, un àmbit o habitació i una 

bassa. Cronològicament, el conjunt s’ubica dins els límits dels períodes altimperial i 

baiximperial romà, la qual cosa li atorga un ampli espectre cronològic, situat entre els 

segles I i VI d.C. Aquestes restes probablement formarien part d’un assentament més 

extens, encara no localitzat, mentre que, a partir de l’estudi global del conjunt 

d’estructures localitzades, es proposa una funcionalitat relacionada amb activitats de 

drenatge i distribució d’aigua. Es tractaria, doncs, d’un equipament de serveis format 

per una xarxa de canalitzacions, col·lectors i estructures accessòries que transportarien 

aigües de pluja o d’escorrentia cap a un punt d’abocament encara no localitzat273. 

Com tants d’altres assentaments d’aquestes mateixes característiques i cronologia, 

l’ocupació del jaciment de Can Rubió no sembla depassar el segle VI. S’inicia o 

generalitza, doncs, en aquest moment, un procés de transformació del poblament que 

ha de donar pas a nous tipus d’assentaments i una nova forma d’ocupació del territori 

amb característiques pròpies, similars als altmedievals. També a la Vall d’en Bas, el 

cas del jaciment de l’Aubert, amb una cronologia  situada a l’entorn dels segles VII i 

VIII i que fins ara hem pogut estudiar a partir de dues campanyes d’excavació274, en 

constitueix un exemple paradigmàtic. 

De fet, avui és una masia tradicional la que conserva el topònim de l’Aubert, 

edificació que es troba situada en un vessant a l’est del riu Fluvià, en el sector més 

meridional de la Vall d’en Bas, a tocar de l’antic camí ral que comunica la zona de la 

Garrotxa amb la ciutat de Vic i que ja l’any 1117 es esmentat amb el nom de camí 

d’Osona275. Identificat durant un projecte de prospeccions arqueològiques276, el 

jaciment es localitzà en una plataforma situada un centenar de metres al sud del mas 

                                                           
273 Informació extreta de la pàgina web de l’empresa Arqueociència, encarregada dels treballs 
(www.arqueociencia.com). 
274 FOLCH, C.; GIBERT, J., Informe de les excavacions arqueològiques al jaciment de l’Aubert(Vall 
d’en Bas). Informes inèdits dipositats al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, anys 
2006-2007.  
275 PUIGVERT, X., L’Època Medieval, Quaderns d’Història d’Olot, Olot 1996, 23. 
276 La localització del jaciment de l’Aubert tingué lloc dins el marc del projecte Prospecció 
Arqueològica a la Vall d’en Bas, les Preses i Riudaura, el qual s’ha dut a terme en el marc del projecte 
genèric de recerca arqueològica amb títol Ocupacions neolítiques a la zona del Prepirineu i Pirineu 
dirigit per Gabriel Alcalde Gurt (Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona) i Maria 
Saña Seguí (Universitat Autònoma de Barcelona). Així, durant les campanyes de prospecció realitzades 
s’obtingueren diverses mostres de materials arqueològics a la totalitat de la Vall d’en Bas que 
mostraren l’existència d’un hàbitat prehistòric reconegut en emplaçaments situats a l’entorn d’un antic 
paleollac. Al costat d’això, aquest projecte de prospeccions també va permetre identificar jaciments 
d’altres períodes cronològics com el que ara tractem. 



           

 
 

actual, tot just en el pas dels prats del fons de vall als boscos dels vessants, ocupant 

una àrea, si ens atenem a la dispersió del material ceràmic, de 800 m² 

aproximadament. Les dues campanyes fins ara practicades han permès documentar, 

per una banda, tres àmbits que formarien part de l’espai de vivenda, bastits amb murs 

construïts a partir d’un sòcol de pedres ben desbastades per les cares vistes i lligades 

amb fang, sobre el qual s’aixecaria un alçat amb tàpia que, al seu torn, suportaria una 

coberta feta amb branques i fang; a l’interior dels àmbits es documenten altres 

estructures, entre elles un fogar i diversos forats de pal. D’altra banda, i a tocar de 

l’espai d’habitatge, s’ha excavat un petit àmbit amb un model constructiu similar a 

l’anterior i que podem interpretar com un espai d’emmagatzematge si fem cas de la 

troballa de diversos fragments corresponents a grans contenidors ceràmics. 

 

 
El jaciment de l’Aubert, a la Vall d’en Bas, en procés d’excavació durant la campanya de 2006 (fot. J. 

Gibert). 
 

A l’espera dels resultats de les datacions radiocarbòniques en curs, i tenint en compte 

les característiques del jaciment i del seu material arqueològic, pensem que cal 

proposar de forma preliminar una cronologia per al conjunt a l’entorn dels segles VII-

VIII. Així ens ho fa pensar l’absència d’importacions ceràmiques ben conegudes i la 

similitud del material ceràmic amb d’altres jaciments d’aquesta mateixa cronologia, 

com és el cas de Vilaclara de Castellfollit del Boix, de referència obligada277. Així 

                                                           
277 ENRICH, J.; ENRICH, J.; PEDRAZA, LL., Vilaclara de Castellfollit del Boix (El Bages). Un 
assentament rural de l’Antiguitat Tardana, Arqueoanoia Edicions, 1995. 



           

 
 

mateix cal dir que, a banda de la ceràmica, l’excavació de l’Aubert ha permès 

recuperar també diversos fragments de pedres de molí manual, un fragment de ganivet 

de ferro i un braçalet de bronze. 

A nivell de les comarques gironines, en els últims anys s’han excavat altres jaciments 

corresponents al model definit per l’Aubert. Així, tindríem també el cas del 

Serradar278 (Sant Pere Pescador), un jaciment  datat a l’entorn del segle VII format per 

quatre espais d’habitatge i una necròpolis amb dotze tombes de lloses; podem afegir 

encara el jaciment del Carrer del Museu nº1 d’Empúries279 (L’Escala), datat en els 

segles VI-VII, format per dos àmbits i que també es posa en relació amb una 

necròpolis de tombes de lloses localitzada a la banda sud-oriental del turó 

d’Empúries. Es tracta d’exemples que ara permeten estudiar les característiques 

d’aquests establiments de reduïdes dimensions que substitueixen el poblament de 

tradició romana-imperial i que sovint no presenten importacions ceràmiques, fet que 

fins ara ha dificultat enormement la seva atribució cronològica. Es tractaria 

d’assentaments amb una clara vocació agropecuària que se situarien en zones de 

vessant, prop de cursos d’aigua, sense respondre a cap model constructiu en concret, 

ja que alguns presenten habitatges construïts amb pedra i altres amb materials 

peribles. 

En relació a la implantació del cristianisme en el món rural, les basíliques 

constitueixen l’exemple més clar d’aquest fenomen a nivell arqueològic. Volem 

destacar, per a la zona de la Garrotxa, el cas de l’església parroquial de Sant Aniol de 

Finestres, on les excavacions de l’any 2005 van permetre documentar les restes d’una 

església anterior a la romànica. Concretament es tracta de bona part d’un absis de 

planta quadrada amb una cronologia situada a l’entorn dels segles VI-VIII i construït 

per sobre de les restes d’un possible santuari amb paviments de mosaic280. Per 

proximitat geogràfica, també volem destacar el cas de Mas Castell (Porqueres), on 

una revisió recent ha permès restituir els resultats de les excavacions antigues. S’hi 

han documentat quatre fases pertanyents a l’Antiguitat Tardana: en primer lloc, 

                                                           
278 FUERTES, M.; MONTALBÁN, C., “El Serradar, una necròpolis i un hàbitat de l’Antiguitat 
Tardana a Sant Pere Pescador”, Congrés d’Història de l’Empordà, 2007 (en premsa). 
279 AQUILUÉ, X. et alii, “Intervencions arqueològiques a Empúries (L’Escala, Alt Empordà) als anys 
2000-2001”, Sisenes jornades d´Arqueologia de les Comarques gironines. 10 i 11 de Maig. Sant Joan 
de les Abadesses, 2002, 173-174. 
280 ESTEBA, J.; DEHESA, R., “Sant Aniol de Finestres: de santuari de sacralització de les aigües a 
temple cristià”, Protohistoria et Antiqua Historia Pyrenaica. II Congrés Internacional Història dels 
Pirineus, Girona, 2005, 285-98. 



           

 
 

l’espai estaria ocupat per una necròpolis dels segles IV-V, mentre que en un segon 

moment es construeix una basílica amb tres naus i un petit absis rectangular, conjunt 

datat a la segona meitat del segle V; en una tercera fase situada a la segona meitat o 

finals del segle VI, aquesta església seria modificada, quedant reduïda a una sola nau i 

a un absis poligonal; finalment, en la darrera fase, datada al segle VII, s’allarga la nau 

i l’edifici és compartimentat281. Amb diversos exemples excavats al nord-est de 

Catalunya, l’arqueologia demostra una ràpida difusió dels edificis eclesiàstics de caire 

rural en aquesta època, amb restes excavades de diverses basíliques que són la prova 

arqueològica que demostra la presència efectiva i creixent de centres religiosos en 

l’àmbit rural; en tot cas, però, i en l’estat actual de la recerca, sembla que la seva 

implantació territorial no seria massa estesa, com sembla comprovar-se a la zona 

objecte d’estudi, on, tot esperant futures intervencions, els exemples coneguts són ben 

escassos. 

És també a nivell funerari on el registre arqueològic pertanyent a l’Antiguitat Tardana 

pren especial rellevància, com ho demostren estudis específics realitzats a les 

comarques gironines282. Deixant de banda els cementiris més o menys extensos 

vinculats a les civitates283, en àmbit rural convé destacar l’aparició de petites 

necròpolis amb característiques similars. A la zona d’Argelaguer, en el lloc conegut 

com el Rost del Pi, es va excavar anys enrere una tomba de lloses que conservava 

encara part de la coberta i les restes de l’inhumat; aquesta tomba pertanyeria a una 

necròpolis més extensa desapareguda a causa dels treballs agrícoles, un conjunt 

funerari situat en el cim d’una petita elevació sobre el riu Fluvià284. Així mateix, 

                                                           
281 BURCH, J. et alii, Els temples i els cementiris antics i altmedievals de mas Castell de Porqueres, 
Quaderns. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, 1999. 
282 FOLCH, C., “El poblament al nord-est de Catalunya durant la transició a l'Edat Mitjana (segles V-
XI dC)”, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, XLVI (2005), 37-65. 
283 En relació als conjunts funeraris de les seus episcopals, veure NOLLA, J.M.; SAGRERA, J., 
Ciuitatis Impuritanae Coementeria. Les necròpolis tardanes de la Neàpolis, Estudi General, Revista de 
la Facultat de lletres de la Universitat de Girona, 1995 i NOLLA, J.M.; SUREDA, M., “El món funerari 
antic, tardoantic i altomedieval a la ciutat de Girona. Un estat de la qüestió”, Annals de l´Institut 
d’Estudis Gironins, VXL (1999), 26-30. 
284 ALCALDE, G.; BUIXÓ, R.; DESCAMPS, J.; OLLER, J.; PUJOLRÀS, LL., Informe de les 
excavacions arqueològiques al jaciment del Rost d’en Pi (Argelaguer, La Garrotxa). Informe inèdit 
dipositat al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, any 1984. Segons el pagès que 
treballava les terres, havien aparegut lloses en llaurar que formarien part d’altres tombes adjacents a 
l’excavada. 



           

 
 

possiblement correspongui a un cementiri de característiques similars a l’anterior una 

tomba de lloses localitzada recentment al lloc dels Boïcs, en el terme de Joanetes285. 

La tendència és clara durant l’Antiguitat Tardana i ens mostra una proliferació de 

necròpolis aïllades, segurament vinculades a petits assentaments rurals com els citats 

més amunt. Els cementiris vinculats a esglésies encara no són significatius, tot i que, 

com veiem més amunt, comencen a estar presents en l’espai rural, tal i com ho 

indiquen les diverses excavacions efectuades en algunes basíliques i les seves 

necròpolis associades. Normalment aquestes necròpolis aïllades presenten molt 

poques tombes, fet que indica que es tractaria de petites comunitats; no obstant, es 

coneixen alguns casos de necròpolis extenses no vinculades a edificis religiosos; prop 

de la Garrotxa, pocs anys enrere es va excavar la necròpolis de les Goges (Sant Julià 

de Ramis, el Gironès), amb més de dues-centes tombes que cal situar cronològicament 

entre els segles VII-IX286; aquest cas podria correspondre, molt probablement, a un 

cementiri compartit per diverses comunitats i amb un ús relativament prolongat.  

Finalment, convé valorar també el que sembla ser l’ocupació esporàdica, encara mal 

definida, de coves i abrics en aquesta època, un fenomen que s’observa també en 

altres àrees. En tot cas, sembla tractar-se de visites de caràcter puntual i de poca 

durada, que no han deixat cap rastre estructural observable i que només es reconeixen 

per la presència de materials ceràmics. Així, només a la vall del riu Llierca, trobem 

ocupacions d’aquesta mena als jaciments de la Cova 120, la cova dels Ermitons i la 

Bauma del Serrat del Pont, tots ells amb restes ceràmiques que arriben com a poc al 

segle VI287. 

 

 

 

 

                                                           
285 ALCALDE, G.; SAÑA, M.; TORNERO, C., Prospecció arqueològica a la Vall d'en Bas, les Preses 
i Riudaura (La Garrotxa). Informe-memòria de les prospeccions efectuades l'any 2004 lliurada al 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 38-39. 
286 AGUSTÍ, B.; MATARÓ, M., “Les Goges. Un cementiri entre els segles VII i IX (Sant Julià de 
Ramis, Girona)”, Catalunya a l’època carolíngia. Art i cultura abans del romànic (segles IX-X), 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 1999-2000, 111-113. Aquesta cronologia fou establerta en base a 
l’aparició de dues monedes de Xindasvint (642-53), una datació radiocarbònica (710 d.C.) i l’absència 
de tombes antropomorfes típiques d’època carolíngia. 
287 ALCALDE, G.; MOLIST, M.; TOLEDO, A., Procés d’ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (la 
Garrotxa) a partir del 1450 aC,, Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garrotxa, 1, Museu 
Comarcal de la Garrotas, 1994, 32. 



           

 
 

 

3.4. La conquesta islàmica i la integració a al-Andalus. 

 

Els diversos autors que han tractat el moment de la conquesta islàmica coincideixen a 

afirmar que és probable que, abans del 714, els musulmans haguessin recorregut gran 

part de la zona més oriental de la Tarraconensis, ocupant els diversos centres urbans i 

de poder. Aquesta ocupació, com sembla esdevenir-se a la resta d’Hispania, i tret 

d’excepcions molt concretes, es va produir majoritàriament a partir de pactes amb les 

aristocràcies i de l’establiment de dependències fiscals. Més enllà d’això, però, 

l’anàlisi d’aquest període s’ha vist limitada, deixant de banda alguns habituals 

prejudicis historiogràfics, per la pràctica absència de testimonis documentals que hi 

facin referència i per les dificultats de l’arqueologia per reconèixer el registre 

arqueològic propi d’aquestes cronologies. Ha estat, doncs, a partir d’aquesta 

constatació que l’anàlisi de la toponímia ha esdevingut un recurs necessari que ha 

permès plantejar diverses hipòtesis, tot començant a destriar les característiques de 

l’organització territorial d’època islàmica en base a la identificació de sèries 

toponímiques concretes.  

Així, comprovem com el topònim “palau” i les seves diverses variants apareixen amb 

profusió tant a l’àrea de Catalunya Vella i fins al Penedès, com al nord dels Pirineus i 

fins la regió de Narbona-Carcassona, presència que es detecta tant a nivell del registre 

toponímic conservat com en la seva aparició en les fonts documentals medievals ja a 

partir del segle IX. Diversos autors n’han assenyalat repetides vegades el seu origen 

poc clar, tot i que sovint s’hi ha volgut veure al seu darrere l’existència d’una 

institució lligada al domini públic i fiscal vinculat a l’època tardorromana288. No 

obstant, en diverses publicacions anteriors hem raonat la identificació d’aquests 

palatia amb una primerenca xarxa d’establiments corresponents a la conquesta 

islàmica289, situant el seu origen a partir de la verificació del cinquè estatal sobre els 

                                                           
288 Ja P. Bonnassie posava de relleu que el mot, pels volts de l’any mil, ja no evocava res per als 
contemporanis, i que caldria veure-hi una supervivència de l’antic domini públic del Baix Imperi. 
BONNASSIE, P., Catalunya mil anys enrere (segles X-XI), vol. I, Ed. 62, Barcelona, 1979, 131-32. 
289 MARTÍ, R., “Palaus o almúnies fiscals a Catalunya i al-Andalus”, Les societés méridionales à l’age 
féodal. Hommage à Pierre Bonnassie, Toulouse, 1999, 63-70; MARTÍ, R., “Palacios y guardias 
emirales en Catalunya”, II Congreso de Castellología, Alcalá de la Selva, 2001, 293-309. Aquests 
treballs inicials han estat seguits en posteriors estudis desenvolupats sobre àrees geogràfiques 
específiques: SOLER, J.; RUIZ, V., “Els palaus de Terrassa. Estudi de la presència musulmana al terme 
de Terrassa a través de la toponímia”, Terme, 15 (2000), 38-51; FOLCH, C., “Estratègies de conquesta 
i ocupació islàmica del nord-est de Catalunya”, Quaderns de la Selva, 15 (2003), 139-154; GIBERT, J., 



           

 
 

béns conquerits290, fet que, sobre el terreny, es tradueix en l’aparició d’un gran 

nombre d’establiments que, majoritàriament, s’ubiquen al voltant de les seus 

episcopals i sobre, o ben a prop, de les vies principals de comunicació. Aquest origen 

andalusí de la institució sembla confirmar-se a partir de diversos indicis: en primer 

lloc, el propi àmbit geogràfic que mostra la seva dispersió i que es fa evident sobretot 

a Catalunya Vella i en altres àrees de la meitat nord peninsular, mentre que, al nord 

dels Pirineus, la seva presència és ben evident a la Septimania, incorporada també a 

al-Andalus durant part del segle VIII. Podria objectar-se, en aquest sentit, un possible 

origen en època visigoda que coincidiria també amb el marc geogràfic descrit; no 

obstant, en verificar les fonts escrites d’aquesta època, es comprova que el mot 

palatium es refereix sempre a la seu del palau reial, sense cap implicació en la gestió 

de les finances públiques. No és sinó en fonts vinculades als primers temps de l’estat 

andalusí, que trobem referències documentals relacionades amb l’existència d’una 

xarxa de palatia rurals291. 

Per altra banda, l’anàlisi de les mencions antigues de palatia en terres catalanes 

permet observar diversos casos de denominacions compostes significatives que 

expliciten el funcionament d’aquesta xarxa d’establiments en època emiral. 

L’exemple més clar que tenim a les comarques gironines el trobem en la menció d’un 

inequívoc palacium Abtauri, prop de l’actual nucli de Colomers, al Baix Empordà292, 

denominació provinent de l’apel·latiu Abū Tawr, utilitzat per alguns personatges 

importants de la Marca Superior d’al-Andalus en els segles VIII-IX293. Per altra 

banda, el cas de les comarques gironines també exemplifica clarament fins a quin punt 

aquesta institució s’implanta en el territori, amb nombrosos exemples que es 

distribueixen a l’entorn de les seus de Girona i Empúries i sobre la xarxa viària i els 

cursos fluvials294.  

                                                                                                                                                                      
“La integració a al-Andalus dels territoris a ponent del Llobregat”, Butlletí de la Societat Catalana 
d'Estudis Històrics, XVI (2005), 39-72; GIBERT, J., “Els palatia septimans: indicis de l'organització 
territorial andalusina al nord dels Pirineus”, Anuari d'Estudis Medievals, 37/1 (gener-juny 2007), 1-26. 
290 Sobre el procés complex de realització d'aquest repartiment, i les múltiples tensions que es 
generaren al voltant del mateix, veure CHALMETA, P., Invasión e islamización, Ed. Mapfre, Madrid, 
1994, capítols IV i V. 
291 Anomenats també “palatia fisci”. MARTÍ, R., “Palaus o almúnies ...”, 63. 
292 Es tracta d’una interpolació de l’any 951 sobre un precepte del rei Odó de l’any 890 confirmant les 
possessions de l’abadia d’Amer. Catalunya Carolíngia,  vol. V, doc. 293.  
293 Potser el més conegut sigui el governador d’Osca de finals del segle VIII, portador d’aquesta 
mateixa kunya, el qual mantingué diversos contactes amb la cort de Carlemany. SÉNAC, PH., Les 
Carolingiens et al-Andalus, Ed. Maisonneuve et Larose, Paris, 2002, 52, 59 i 64. 
294 FOLCH, C., “Estratègies de conquesta...”, 143. 



           

 
 

 

 

 
Detall d’un fragment de molí manual de basalt, de probable cronologia altmedieval, guardat al mas 

Palou de Begudà (fot. J. Gibert). 
 

Pel que fa a la comarca de la Garrotxa en concret, documentem diversos topònims 

d’aquesta sèrie que mostren lleugeres variants; així, trobem un palaciolo a Dosquers 

(Maià de Montcal)295 i un palatium prop de Montagut296, als quals cal adjuntar els 

llocs de Palou, a Begudà297, de Palol, a Tortellà, i de Palau, a Castellfollit de la Roca. 

Com s’ha pogut determinar en estudis anteriors dedicats a la creació d’aquesta xarxa 

d’establiments, la seva dinàmica de distribució respon de forma majoritària a dos 

paràmetres recurrents: d’una banda, la seva ubicació al voltant o en relació a centres 

urbans, especialment seus episcopals, i altres nuclis principals, normalment caps 

d’antics territoria, i, per altra, la seva dispersió tot seguint el traçat de vies de 

comunicació importants. De fet, el cas del territorio Bisuldunense sembla no defugir 

aquest esquema bàsic en situar-se bona part dels topònims prop del riu Fluvià, a banda 

i banda del nucli de Besalú, resseguint en aquest cas el traçat d’una antiga via que 
                                                           
295 Catalunya Carolíngia, vol. V, doc. 394, a. 969. 
296 “...in villa que dicunt Palacio...” Catalunya Carolíngia, vol. V, doc. 254, a. 940. Aquest topònim 
correspondria a l’actual poble de Sant Jaume de Llierca; de fet, l’any 1914 es va trobar una moneda 
visigoda d’or al Mas Aulina, prop del nucli de Sant Jaume de Llierca corresponent a Recesvint (653-
672) encunyada a Girona. GRABOLOSA, R., Besalú, un país aspre i antic, Ed. Montblanc-Martín, 
1973, 140. 



           

 
 

uniria Empúries amb Besalú298 i que continuaria vers l’interior. Cal dir, però, que cap 

d’aquests punts ha estat treballat arqueològicament i que, per tant, no disposem ara 

com ara de dades que permetin valorar l’entitat d’aquests emplaçaments durant el 

període altmedieval, a banda de la presència de diversos exemplars de moles de molí 

manual de basalt conservades a la casa de Palou de Begudà. 

Ha estat també a partir d’una hipòtesi toponímica inicial que s’ha pogut identificar 

una primerenca xarxa de torres de senyals vinculada també al context de la conquesta 

islàmica; així, la relació establerta entre el topònim pharus, sinònim llatí de la manāra 

àrab, i un seguit de grans torres monumentals de característiques comunes 

tradicionalment vinculades a una genèrica època romana ha obert la porta a l’estudi 

arqueològic d’aquest sistema i dels seus elements integrants299, un conjunt 

monumental i toponímic que és especialment notable a les comarques gironines. En 

síntesi, es tracta de grans torres de planta circular amb un diàmetre que gira a l’entorn 

dels deu metres, construïdes normalment amb grans blocs que sovint mostren un 

encoixinat exterior. Similars característiques constructives ja han estat observades, 

amb les variants pròpies de cada cas i regió, en altres zones de la Península Ibèrica en 

relació a fortificacions andalusines primerenques, on destaca el recurs a tècniques 

constructives manllevades de la tradició clàssica300. De fet, l’excavació arqueològica 

duta a terme per part del nostre equip a la Torre del Far de Santa Coloma de Farners 

només ha pogut determinar un únic moment d’ocupació de l’edifici, associat a 

materials clarament altmedievals, sense que s’hagi detectat cap ocupació anterior ni 

posterior301. 

 
                                                                                                                                                                      
297 Malgrat que no coneixem directament la cita documental, sembla que aquest lloc apareix com a 
“vilare de Palaol” a partir del segle X. CAULA, F., Les parròquies i comuns de Santa Eulàlia de 
Begudà i  Sant Joan les Fonts (Notes Històriques), Sant Joan les Fonts, 1930, 44. 
298 FOLCH, C.; GIBERT, J., “Prospeccions arqueològiques al terme municipal de Bàscara (Alt 
Empordà). El poblament entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i 
Moderna a Catalunya, Sabadell, 747-752. 
299 MARTÍ, R., “La defensa del territori durant la transició medieval”, Actes del Congrés els castells 
medievals a la Mediterrània Nord-Occidental, Arbúcies, 2003, 94-98; MARTÍ, R., “Fars de terra 
endins. A propòsit de la Torrassa del Moro”, Laietania, 16 (2005), 185-198. A banda d’aquestes 
publicacions, durant el mes de novembre de 2006 es dugueren a terme a la UAB unes jornades 
científiques a l’entorn d’aquest tema (Fars de l’Islam. Antigues torres alimares d’al-Andalus), amb 
aportacions monogràfiques sobre casos concrets i en relació a àrees geogràfiques diverses, la 
publicació de les quals s’espera per a una data propera. 
300 ZOZAYA, J., “Fortificaciones tempranas en al-Andalus”, Mil anos de fortificaçoes na Península 
Ibérica e no Magreb (500-1500). Simposio internacional sobre castelos, Palmela, 2002, 45-58. 
301 FOLCH, C.; GIBERT, J.; LLINÀS, J.; MARTÍ, R., “Excavacions arqueològiques a la Torre del Far 
(Santa Coloma de Farners, La Selva). Una torre alimara del segle VIII a la Marca Superior d’al-



           

 
 

 

 

 
 

El Castellot de Falgars o del Far, a Beuda (fot. J. Gibert). 
 

A la Garrotxa, vinculem a l’esmentat sistema la torre coneguda com Castellot de 

Falgars o del Far, situada en el cim més oriental de la serralada del Mont, amb un 

control visual evident sobre l’Empordà, la vall del Fluvià i bona part dels Pirineus 

orientals, construïda amb grans carreus sovint encoixinats302; precisament, el topònim 

es registra ja l’any 983, en relació al proper monestir de Sant Llorenç de Sous303. De 

la mateixa manera, es coneix també l’existència d’un Faro prop del límit entre els 

actuals termes municipals de Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols, topònim documentat 

l’any 1029 en l’afrontació meridional de l’antiga parròquia de Sant Miquel Sacot i 

que, malgrat no haver estat encara localitzat definitivament, cal situar de forma segura 

a la serra del Corb, a la divisòria d’aigües del Ter i el Fluvià, concretament entre les 

restes del castell de Colltort i el cim de Roca Lladre, tal i com ho assenyala 

específicament la documentació en situar-lo en aquest vèrtex304. 

                                                                                                                                                                      
Andalus”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 529-534. 
302 TURA, J., “Castell de Falgars, una torre romana a la Garrotxa”, Cypsela, 9 (1991), 111-119. 
303 Es tracta de la publicació del testament del clergue Guigó per part del bisbe Hildesind d’Elna i altres 
almoiners: “Et iussit scripturam donationis facere ad cenobium Sancti Laurenti qui est situs in monte 
Cantennos, iuxta ipso Faro, de ipsa quarta parte de ipso maso qui est in Terradas,...”; MARTÍ, R., 
Col·lecció diplomàtica de la seu de Girona (817-1100), Barcelona, 1997, doc. 123. 
304 “...et de meridie, descendit de Monte Frigido et venit in castro qui dicunt de Collotorto, et ascendit 
inde, et vadit usque in ipso campo qui dicunt Alberico, et includit ipsum campum totum infra hos 



           

 
 

Més enllà del que hem vist, poques són les restes documentades a la comarca que, a 

nivell arqueològic, es poden vincular directament al període islàmic; aquest fet es 

podria fer extensiu a les àrees geogràfiques veïnes, integrades a al-Andalus durant un 

període cronològic similar. No obstant, cal destacar projectes arqueològics recents 

desenvolupats sobre jaciments que es poden relacionar amb la conquesta islàmica i 

que han d’ajudar a determinar les característiques pròpies del registre arqueològic 

d’aquest moment. En aquest punt, els darrers estudis realitzats a Ruscino 

(Perpinyà)305, on es documenta una presència significativa de monedes i de segells de 

plom de l’emirat, assenyalen aquest emplaçament com un punt important de caràcter 

estatal vinculat a les conquestes transpirinenques; per altra banda, també les 

excavacions desenvolupades al jaciment de Can Gorgals Vell (Santa Coloma de 

Farners)306 mostrarien un establiment d’aquest mateix moment, en aquest cas vinculat 

a la Torre del Far citada més amunt.    

En relació a la zona d’estudi, a Besalú i concretament a la zona de la Devesa, les 

excavacions arqueològiques mostren una ocupació formada per sitges i restes de murs 

amortitzada en el segle X per una de les torres de la muralla. Malgrat que els seus 

analistes atribueixen al conjunt una cronologia àmplia entre els segles VIII i X307, part 

del material ceràmic documentat mostra, al nostre entendre, paral·lels significatius 

amb el que es documenta a Ruscino, fet que vindria a confirmar la vigència d’aquest 

emplaçament durant el segle VIII308. No obstant, cal considerar que, a nivell de 

poblament rural, el registre arqueològic no mostra canvis significatius, com demostren 

les excavacions de jaciments amb un origen situat al segle VII i que perduren durant 

el segle següent, com és ara el cas de l’Aubert, presentat anteriorment. Finalment, i 

                                                                                                                                                                      
terminos, et sic ascendit in ipso vertice de ipso Faro, et protendit per ipsa serra usque Rocalada...” 
Catalunya Romànica, vol.  IV, p. 359. 
305 MARICHAL, R.; SÉNAC, PH., “Ruscino: un établissement musulman du VIIIe siècle”. Villa  II. 
Ciudades y campo en la Tarraconense y en al-Andalus (ss. VI-XI): La transición, Zaragoza, 2006 (en 
premsa). 
306 FOLCH, C.; GIBERT, J., Informe de les excavacions arqueològiques al jaciment de Can Gorgals 
Vell (Santa Coloma de Farners). Informes inèdits dipositats al Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya, anys 2006-2007.  
307 BUSQUETS, F.; FÀBREGAS, M., “L’arqueologia a Besalú (La Garrotxa) a l’entorn de l’any mil”, 
Actes del Congrés Internacional Gerbert d´Orlac i el seu temps: Catalunya i Europa a la fi del primer 
mil·lenni, Vic-Ripoll, 1999, 382-393. 
308 FOLCH, C., “La cerámica de la Alta Edad Media en Catalunya (siglos VIII-IX d.C): el estado de la 
cuestión”, Arqueología y Territorio Medieval, 12.2 (2005), 239. 



           

 
 

per proximitat geogràfica, cal esmentar la troballa d’un fals de bronze de l’any 728 al 

marge dret del riu Fluvià, entre Serinyà i Esponellà309.   

  

 

3.5. La conquesta carolíngia i la instauració del comtat de Besalú. 

 

És a partir de la conquesta franca quan comencem a registrar esments de territoris 

concrets en la documentació local més antiga del segle IX, circumscripcions 

geopolítiques que divideixen el nou espai conquerit; en aquest procés la Garrotxa  

queda englobada dins el territorio Bisuldunense, forma inicial que, com hem vist, 

sembla heretar-se de l’Antiguitat Tardana. Més endavant, el concepte sembla 

evolucionar cap al pago Bisuldunense, documentat el 844, fins acabar per imposar-se 

el comitatu Bisuldunense, documentat el 871 dins un procés genèric d’afermament 

dels comtats a tota Catalunya Vella a finals del segle IX310. 

La documentació també és ben explícita en referir-se a les valls com a entitats 

territorials que se situarien jeràrquicament per sota dels territoris i que, al seu torn, 

englobarien termes menors, pricipalment de villae. Així, es documenta en aquesta 

zona el valle Basso (Vall d’en Bas)311, el valle Miliarias (Mieres)312, el valle Sancta 

Pace (Santa Pau)313, el valle Biania (Vall de Bianya)314, el valle Albet o de Beget315, 

el valle Agogia (Vall d’Aguja) o el vallem Bichilibim, proper a l’anterior.  

En aquest marc territorial cal destacar la política de fundació d’esglésies i monestirs, 

on cal citar, a la comarca de la Garrotxa, diversos casos que apareixen a la 

documentació més primerenca, tot i que no sigui abans de la segona meitat del segle 

IX, com succeeix amb els monestirs de Sant Julià i Sant Vicenç del Mont l’any 866316 

i el de Sant Aniol d’Aguja317. De fet, és sobre una fundació monàstica vinculada a 

aquest últim i documentada també l’any 871, Sant Llorenç del Mont o de Sous 

(basilica in honorem sancti Laurentii), que tenim les úniques referències 

                                                           
309 PUIGVERT, X., “Dels àrabs als francs”, ALCALDE, G.; BURJACHS, F., Els Primers Mil·lennis, 
Quaderns d’Història d’Olot  2, Olot, 1991, 68-69. 
310 MARTÍ, R.: "Territoria en transició...", 50-62. 
311 Catalunya Carolíngia, vol. V, doc. 88, a. 894. 
312 Catalunya Carolíngia, vol. V, doc. 65, a. 889. 
313 Catalunya Carolíngia, vol. V, doc. 473, a. 979. 
314 Catalunya Carolíngia, vol. V, doc. 330, a. 959. 
315 Catalunya  Carolíngia, vol. V, doc. 376, a. 966. 
316 Catalunya  Carolíngia, vol. V, doc. 38, a. 866. 
317 Catalunya  Carolíngia, vol. V, doc. 41, a. 871. 



           

 
 

arqueològiques referents a aquest tipus d’establiments en la seva fase inicial; així, les 

excavacions arqueològiques realitzades han pogut documentar un mur semicircular 

per sota l’absidiola meridional de l’edifici romànic, a més d’un mur i les restes d’un 

enterrament. Aquestes restes vindrien a confirmar l’existència d’una petita església 

amb un absis semicircular pavimentat amb opus signinum, amb una habitació 

associada, i una necròpoli, estructures que els excavadors daten, com a mínim i tot 

seguint les informacions documentals, a finals del segle IX318. 

En la seva expansió, els francs prioritzaren la conquesta i l’ocupació de ciutats o de 

centres territorials. Conquerides les seus episcopals, l’ocupació del territori també 

comporta la creació de nous punts fortificats que assumeixen funcions de centre 

territorial o que són enclavaments d’especial interès estratègic. Al nord-est de 

Catalunya, aquesta opció és ben manifesta en la fundació del castrum Tolone vers la fi 

del segle VIII sobre la vila de Peralada, que dona nom al territorium petralense, on 

les excavacions ratifiquen l’extensió i la solidesa de la fortificació, on es documenta 

un mur de dos metres de gruix, construït de bell nou319. En la comarca de la Garrotxa, 

però, no es disposa de dades arqueològiques sobre fortificacions d’aquest període, 

essent la primera referència del castell de Besalú de l’any 957. Si més no, a la Vall 

d’en Bas sabem que el castrum Gorni (possiblement a Puig Gorners o al mateix 

Puigsacalm) era un dels límits septentrionals de Joanetes l’any 898320, tot i que 

aquesta fortificació, desapareguda de la documentació més enllà d’aquest esment, 

podria vincular-se potser amb l’avenç dels cerdans sobre Osona a finals del segle IX. 

Els darrers esglaons en l’organització territorial els constitueixen els loca i les villae 

amb un terme propi i amb els villares321, unitats menors de poblament inserits sempre 

dins el terme d’una vil·la. A partir de finals del segle IX, la documentació més 

primerenca d’aquesta zona cita diversos llocs de poblament dispers que en general 

responen a aquestes categories. Un cas ben documentat a la Garrotxa el constitueix la 

Vall d’en Bas, amb un primer esment (in Basse) que es troba al precepte de Sant 

Aniol d’Aguja de l’any 871, on el seu lloc (locum) d’Olot i la seva antiga església 
                                                           
318 MORET, L.; VILA, J.M., “L’església del monestir de Sant Llorenç de Sous (Albanyà, Alt 
Empordà)”, II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat, 2002,  87-96. 
319 LLINÀS, J. et alii, La Peralada ibèrica i medieval segons l’arqueologia, Monografies 
Empordaneses, 4, Institut d’Estudis Empordanesos, Figueres, 1999. 
320 Catalunya Carolíngia, vol. II, 368-370. 
321 Per copsar les característiques d’un d’aquests assentaments rurals, veure FOLCH, C.; MARTÍ, R., 
“Excavacions arqueològiques al vilar de Montclús (Santa Maria de Merlès, Berguedà): un assentament 
rural del segle IX”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Sabadell, 2006, 506-



           

 
 

s’atribueixen a aquest monestir322. Poc més tard, dins del Valle Basso, el lloc de Sant 

Esteve és documentat l’any 894323 i també l’any 898 en un precepte de Carles el 

Simple324, en el qual ja apareix citat com a villa. Dins el terme de Sant Esteve, cal 

destacar també la presència del villare Terrucio, avui el mas Terruç, molt proper al 

jaciment de l’Aubert, i que seria esmentat d’antic en el document citat més amunt de 

l’any 894325, tornant a aparèixer en l’acta de consagració de l’església de Sant Esteve 

de l’any 1119326. L’escala jeràrquica també queda ben explícita quan dins la mateixa 

vall s’inclouen igualment la villa de Les Preses, que al mateix temps engloba els 

vilars Corbo i Novo entre d’altres llocs de poblament327 i les villae de La Pinya i Els 

Balbs, a més d’Olot mateix328.  

Vers la fi del segle IX, però, l’ordenament jeràrquic i eclesiàstic de la vall també 

comença a reflectir els canvis, i ho fa lentament. Així, a l’antiga església d’Olot, ara 

subordinada a un monestir, aquí es contraposa l’hegemonia que sembla exercir en la 

vall la vila de Sant Esteve d’en Bas, sorgida a redós d’una església i dotada d’un 

terme relativament gran, que fixa el precepte de l’any 898 on s’atorga a un particular 

de nom Teodosi329. Per això ens resulta sorprenent aquell document previ de l’any 

894, on Iquiló pretenia vendre a son fill Sendred el seu alou de Sant Esteve i del vilar 

Terruç, de superfície més reduïda, on en l’afrontació occidental s’esmenta la 

parrochia Nativale i les rompudes d’Angela i del moro Arnald330. O estem davant de 

                                                                                                                                                                      
513. 
322 “…et in Basse, locum qui dicitur Olotis, cum antiqua ecclesia in honore sanctae Marie fundata”; 
Catalunya Carolíngia, vol. II, 175-178. 
323 “alaudem meo in comitatu Bisuldunense, in valle que dicunt Basso, in locum ubi dicitur Sancti 
Stefani, vel “villare que vocant Terrucio”; Catalunya Carolíngia, vol. V., doc. 88, a. 894. 
324 “...et in valle Basse villam quae dicitur Sancti Stephani cum valle Ionathes, cum villis et villaribus 
quae ibidem sunt”; Catalunya Carolíngia, vol. II, 368-370. 
325 “villare que vocant Terrucio"; Catalunya Carolíngia, vol. V, doc. 88, a. 894. 
326 "terminatur in collo qui dicitur de Basso et de Terrucio"; Catalunya Romànica, vol. IV, p. 403. 
327 "in valle Baso, villa que vocant Presas, ubi eclesia fundata est in onorem Sancti Petri et ipso 
Pugolo et ipsa Avellaneda et ipsa Nespoleda et ipsa villares que vocant Corbos et ipsos villare Novuo 
cum fines vel termines eorum"; Catalunya  Carolíngia, vol. V,. doc. 200, a. 926. 
328 “et ipsum alodem quod merebat habere in valle Basso, in villa Balbos vel in ipsa Pinna”; Catalunya  
Carolíngia, vol. V,. doc. 342, a. 961. 
329 “et affrontat ipsa vallis de parte orientis in serra quae dividit inter Girundense et Bisuldunense de 
meridie affrontat in fines de comitatu Ausonensi usque ad collum Jonathes, de parte circi in castrum 
Gorni, de itsis vero partibus sicut aqua vergit et pergit usque ad Villarem Veterem, pergitque per 
Arenas usque ad Pausata Tepidi et pergit usque ad Paratella et inde vadit ad monte Meridiano et 
usque ad serram Elceriolas et usque ad fines Pinetae”; Catalunya Carolíngia, vol. II, 368-370. 
330 “...de parte orientis in ipsa summa serra qui dividit inter Ierundense vel Bisuldunense, et de meridie 
afrontat ubi Fluvianus exsurgit, et sic perrexit usque ad ipsa pausada, et de occiduo afrontat in ipsa 
parrochia Nativale vel ubi ipsos campos que traxit Angela et maurus Arnaldo de ermo, et sic perrexit 
in summa serra sicut aqua vergit”; Catalunya Carolíngia, vol. V, doc. 88. 
 



           

 
 

maniobres aristocràtiques en la zona, tot aprofitant aquell temps de convulsió política, 

o el document de l’any 894 és una falsificació força acurada, o s’acumulen els errors 

en la còpia que el transmet. El cas és que en aquesta data i en aquesta zona l’ús del 

terme parròquia, referit al districte propi d’una església rural, ens sembla molt 

prematur i, més encara, referit a un indret del que se’n desconeix la ubicació precisa 

ni cap altra referència, com és el cas d’aquest “Nativale”. 

 

 
Vista del sector meridional de la Vall d’en Bas, amb el poble d’Hostalets d’en Bas a la part central; al 

fons, en el límit del bosc, els masos actuals del Terrús i de l’Aubert (fot. J. Gibert). 
 

 

3.6. Conclusions. 

 

Al capdavant de l’organització territorial a l’Antiguitat Tardana, a la comarca de la 

Garrotxa, hi trobem un territori principal, el “territorium Bisuldunense”, una hipòtesi 

que es veuria confirmada per la seva precoç aparició en la documentació altmedieval, 

ja a inicis del segle IX. L’antiguitat d’aquesta entitat jurídica seria similar a la del seu 

centre territorial, Besalú mateix, on les darreres excavacions arqueològiques han 

localitzat diverses restes dels segles l’Antiguitat Tardana, tant a la zona de la Devesa 

com en part del nucli històric. A partir d’aquest moment es detecten canvis que 

afecten de ple les característiques del poblament rural, amb la creació de nous 

assentaments que hom pot assimilar a la categoria del que la documentació ulterior 



           

 
 

anomenarà villarunculi i que a nivell arqueològic podem identificar amb el jaciment 

de l’Aubert, un establiment que, fins on ha estat excavat, mostra diversos àmbits 

contigus construïts precàriament. 

En època islàmica, els nouvinguts prioritzen l’ocupació dels centres territorials antics,  

on cal destacar, en relació a la proximitat i importància d’aquests, els casos de 

Gerunda i Emporiae; el mateix paper exerciria Besalú, on també les darreres 

excavacions arqueològiques detecten una certa ocupació durant els segles VIII-IX a la 

zona de la Devesa. Per altra banda, cal destacar l’interès de l’anàlisi toponímica, a 

partir de la qual, i concretament pel que fa als topònims derivats de pharus i palatium, 

podem resseguir els eixos vertebradors en l’organització territorial d’època islàmica. 

Així, també denoten la importància del centre territorial de Besalú els exemples de 

Palatiolum a Dosquers i de Palacio, a Montagut, situats a banda i banda del nucli 

principal i controlant aquesta zona del riu Fluvià o, el que és el mateix, l’antiga via 

que unia Besalú i Empúries. En aquest moment sembla que hauríem de parlar de 

continuïtat en els assentaments rurals, on una altra vegada l’Aubert en constituiria un 

bon exemple. 

Durant l’època carolíngia, la conquesta franca també està dirigida cap al control dels 

centres territorials de tradició antiga, entre els quals Besalú esdevé la clau, ja a finals 

del segle IX, per a l’organització del nou comtat que acabarà per integrar les valls 

perifèriques de l’antic territori, com sembla succeir amb el valle Basso. Així, és 

durant aquest segle que la documentació reflexa aquest procés, apareixent inicialment 

com a territorium i seguidament documentant-se com a pagus, per acabar conformant 

el comitatu Bisuldunense, fet que es demostra, també, per les excavacions 

arqueològiques, on les restes documentades que es daten en els segles X-XI mostren 

la creixent entitat que, progressivament, adquireix Besalú, documentant-se des de 

mitjan segle X el castrum Bisulduni. Mentrestant, viles i vilars constitueixen el 

poblament rural, ben documentades d’ençà del segle IX. 

Cal destacar també la proliferació d’esglésies i monestirs a la zona, ben documentats a 

la comarca de la Garrotxa des de mitjans del segle IX i que afectaran de forma directa 

l’evolució del poblament rural, laminant progressivament les competències de les 

viles. Serà, però, en el decurs dels segles X-XI, durant el període comtal i de formació 

de la feudalitat, quan es verifiquen dues transformacions successives que afecten el 

conjunt de l’organització territorial i del poblament rural de la zona. 



           

 
 

En primer lloc, cal destacar el procés de canvi que suposa, des d’un principi, 

l’ampliació dels termes d’algunes viles ja existents o la creació de noves, amb els 

nous termes corresponents. Aquest procés, que originarà nombrosos conflictes 

reflectits per la documentació gironina, suposa la subordinació jurídica d’una població 

dispersa o semi-dispersa al terme que centralitza un indret determinat, la vila, tot i que 

això no implica la concentració física del poblament en aquestes dates. 

Una segona fase de transformacions es verifica a les institucions eclesiàstiques durant 

el procés d’implantació de les parròquies rurals, introduït vers la fi del segle IX als 

voltants de la ciutat de Girona. Aquesta innovació, però, coneixerà una lenta difusió 

diocesana, tot i que suplantarà durant el segle XI, finalment, la funció que hom 

atorgava fins aquí a la vila en l’organització territorial331. 
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Mapa de la conca alta del riu Fluvià amb indicació dels límits comarcals actuals. 

 

 

  Lloc citat en el text;   Palatium / Palatiolum;   Pharus;   Monestir;   Jaciment 

arqueològic citat en el text. 

 

 

 

 


