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En el cim del serrat dels Tres Hereus, frontera entre els termes municipals de Casserres i 

Avià, s’han estat realitzant excavacions arqueològiques d’ençà que la zona quedà 

afectada pels incendis de 19951. Des del 2004 no s’han dut a terme noves intervencions 

sobre el terreny, però s’han estudiat i revisat gran part de les dades i materials obtinguts 

en quasi deu anys de campanyes d’excavacions. 

Un dels aspectes que des d’inici centrà l’atenció dels directors de les intervencions fou 

l’aparició de gran quantitat de peces metàl·liques, moltes d’elles localitzades en el 

mateix punt on els antics habitants del Serrat les havien abandonat. La important 

informació que aquestes podien aportar a l’estudi i comprensió del jaciment, així com el 

seu alt valor patrimonial, feu que des del principi l’equip d’investigadors vetllés per 

garantir-ne la seva conservació. Un bon nombre dels materials exhumats foren tractats 

per restauradors, i aquesta important tasca duta a terme per diversos especialistes i 

centres2 ens ha permès avui extreure gran quantitat de dades d’unes restes que no 

sempre arriben als nostres dies en aquestes condicions  

                                                 
1 La campanya del 1995, promoguda pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat, l’executà Arqueociència S.C.P sota 
la direcció del Sr. Jordi Guàrdia (Guàrdia 1998). Des del 1996 i fins el setembre de 2003 el projecte científic l’assumí 
el Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana (UAB), compartint la direcció tècnica els Srs. Martí Grau 
i Esther Rodrigo els tres primers anys (Grau, Rodrigo 2000; Grau et alii 2001), Srs. Esther Rodrigo i Jairo Martín els 
anys 1999 i 2000 (Martín García, Rodrigo 2000; 2001; 2002), i passant a ser l’únic director el Sr. Jairo Martín des del 
2001 i fins al setembre del 2003 (Martín García 2004), any en què traspassà la direcció tècnica al Dr. Jordi Principal i 
el projecte científic passà a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, que efectuà una campanya d’excavació entre 
l’octubre i el desembre del 2003 (Principal 2006) i una de consolidació i restauració l’any 2004, gestionades des de la 
Societat d’Arqueologia del Berguedà, que en promou la seva museïtzació. 
2 han participat l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Mobles de Catalunya (ESCRC), el Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Sant Cugat del Vallès (CRBM), la restauradora Rosa Pereiro, i el Servei d’Atenció 
als Museus de Girona. 



A l’important i variat repertori d’objectes metàl·lics, predominantment elaborats amb 

ferro, hi hem de sumar l’excavació i identificació, l’any 2003, d’un taller de forja ubicat 

a l’àmbit II de la zona 1, en funcionament durant gran part del s. I aC.  

 

Taller de forja 

L’existència en el propi jaciment, durant el s. I aC, d’un taller dedicat a la forja deixa 

clara la necessitat i interès per al manteniment i reciclatge de les peces elaborades amb 

ferro3. Tot i que en les altres fases del jaciment no s’han documentat estructures 

d’activitat metal·lúrgica, no descartem que aquestes no tinguessin lloc i que encara 

estiguin per descobrir. 

El volum de rebuigs de postproducció documentats al jaciment és baix, però del total de 

6612g recollits, el 84% de les restes es troben concentrades a la zona 1 del jaciment, i la 

majoria s’associen a nivells d’ús de la fase iberoromana. La identificació i estudi d’una 

fornal de forja a l’angle nord-est de l’àmbit II, conjuntament a l’estratigrafia, els 

materials i la resta d’estructures de l’estança, permeten afirmar que aquesta activitat es 

dugué a terme des de c.100 aC i fins el principi del darrer terç del mateix segle, no 

necessàriament de manera continuada però sí desenvolupant-se en aquest mateix espai.  

La fornal consisteix en una cubeta allargada semiexcavada al terreny natural (fig. 1); 

conservava part del revestiment intern d’argila refractària i es recuperaren, enmig de 

l’enderroc de l’estructura, gran quantitat de fragments de terra cuita provinents de 

l’alçat de les parets. La boca està indicada per una llosa plana al terra, que obliga al 

treballador a maniobrar des d’una posició asseguda o ajupida, amb els estris i diferents 

elements de treball disposats a l’abast de la mà. En contra de les evidències 

iconogràfiques de fogars de ferrer alçats, presents des del s. I dC (pintures de la Casa 

                                                 
3  Per a una exposició més complerta de les restes arqueològiques estudiades entorn el taller de forja veure 
Morell, en premsa 



dels Vettii a Pompeia, relleus de la vil·la de Montalto a Roma o de l’Isola Sacra 

d’Òstia), el forn documentat aquí és deutor de les tradicions protohistòriques, mantenint 

les mateixes característiques, al final del s. I aC, que els documentats a l’àrea la 

mediterrània occidental des del s. IV aC (Auladell 2005, 48-51; Rovira Hortalà 2000; 

Serneels 1998, 27-40; Lebeaupin 1998, 88-94). 

És precisament en aquest radi d’acció de l’operari on es documentà una segona llosa 

plana, que faria de suport d’enclusa, i entorn la qual es concentrava el màxim nombre de 

micropartícules fèrriques (laminars i globulars); és a dir, petits encenalls o grànuls 

grisos i magnètics que salten a través del martelleig en calent quan es realitzen treballs 

de soldatge i conformació dels objectes (Fluzin 2001, 348; Guillaumet 2003, 58; 

Leblanc 2004, 103; Serneels 1998, 33-34; 2001, 279; Serneels et alii 2004, 102-106). 

 

Fig. 1. Planta i seccions de la fornal de forja de l’àmbit II de la zona I, s. I aC.  

 

Dins la cambra, els punts d’entrada d’aire a través de les toveres són els que assoleixen 

majors temperatures (Gómez Ramos 1999, 34; Serneels 2001, 278); així, és el costat 



oest, proper a la boca, on s’ha observat un major escalfament i consegüent escorificació 

i alteració de les parets, deduint que era des d’allà d’on s’insuflava l’aire. Les restes 

d’un possible fragment de vora de tovera foren identificades entre els materials 

d’enderroc de l’estructura. 

El funcionament d’un taller requereix una neteja constant de l’espai, i habitualment és 

en els abocadors on es concentren els percentatges més elevats d’escòries; la proporció 

tant elevada de rebuigs que s’associen aquí a la fornal de forja ens està indicant que 

aquest encara no ha estat localitzat. Tanmateix, la localització de la majoria dels rebuigs 

a la dreta de l’estructura ens podria estar indicant un buidatge del forn i un abocament 

primari, a una distància a l’abast del treballador que el fes funcionar. Durant l’activitat 

de la forja, i al finalitzar cada tongada de treball, l’operari netejaria la cambra alliberant-

la de cendres i escòries per tal de permetre una millor combustió al seu interior, i 

deixaria els rebuigs, provisionalment, al costat d’aquesta.  

La identificació i classificació a nivell macroscòpic d’aquestes escòries i rebuigs 

metal·lúrgics permet apropar-nos al tipus d’activitat que es realitzava, ja que esdevenen 

indicadors dels processos que les ha generat (Fluzin et alii 2000; Fluzin 2001; Perret 

2002; Ploquin 2001; Serneels 1998, 18-21; Serneels, Perret 2003; Serneels et alii 2004, 

81-111). Al Serrat dels Tres Hereus no s’han identificat escòries típiques dels processos 

de reducció de mineral per a l’obtenció del metall, així és que ens enfrontem només a 

evidències de postproducció. Tenint en compte l’heterogeneïtat dels processos de forja, 

les escòries documentades es poden classificar i quantificar en tres grans grups 

macroscòpicament diferenciables: escòries grises denses, escòries argilosorrenques, 

escòries ferroses (Serneels, Perret 2003, 474-475, Serneels et alii  2004, 101-102). Les 

escòries típiques dels processos de forja són de forma planoconvexa, resultat de la fusió 

al fons de la cubeta de diferents elements que intervenen en el procés (faialita generada 



per l’oxidació del metall, òxids de ferro, silicats, carbons...) i majoritàriament de fàcies 

grisa densa. En conseqüència, són el grup predominant en pes entre les nostres escòries 

(72,75%). En canvi, les més abundants en nombre són les argilosorrenques (62,43%) 

(petites, poc denses, de formes arrodonides i aspecte vitri), i evidencien una aportació 

important de sorres i argiles a la cambra de combustió: sia pel seu ús com a fundents 

(reparar fractures o unir peces mitjançant soldatges) o com a protectors de les peces 

metàl·liques (treballant amb acers o peces de grans dimensions), sia perquè han estat 

introduïdes de manera involuntària a la fornal (acompanyant el combustible, cendres i 

sorres presents al sòl del taller...) (Serneels, Perret 2003, 473; Perret 2002, 89). El fet 

que aquí disposem d’un percentatge elevat d’aquest tipus d’escòria ens parla de la gran 

importància que els treballs de soldatge i reparació podrien tenir en la nostra forja. 

Caldria tenir en compte aquesta dada a l’hora de revisar l’evolució tecnològica de la 

forja antiga a la península: als jaciments centreuropeus, aquest fenomen es relaciona 

amb l’entrada al món romà, ja que proporcions tant elevades d’escòries argilosorrenques 

no es documenten en contextos anteriors (Serneels 2001, 281). 

Les nombroses llars i cubetes de combustió que es documenten en el mateix àmbit II 

permetrien dur a terme activitats secundàries de recuit, escalfament o acabat que no 

requerissin les altes temperatures que s’assoleixen en la cambra de la fornal (Gruel, 

Vitali 1998, 59; Serneels et alii 2004, 93-95), així com podrien estar destinades a un 

treball polimetàl·lic que també es podria estar donant dins el forn de forja, tal com 

veiem que succeeix en d’altres tallers i que caldria confirmar mitjançant anàlisis de 

laboratori. La presència de dos grans contenidors (dòlies) així com d’una àmfora amb la 

boca tallada en el mateix àmbit II és un fenomen que es repeteix en d’altres tallers i que 

pot respondre a diverses funcionalitats: contenció de líquids (per al refredament sobtat 

de les peces treballades (tremp) o per al refredament de les eines del ferrer), 



emmagatzematge de combustible (carbó vegetal) o concentració de petits fragments i 

objectes metàl·lics destinats al reciclatge (Gruel, Vitali 1998, 57-58; Rétif 1998, 108; 

Rovira Hortalà 2000, 266-267; Serneels et alii 2004, 110). 

La caracterització de les estructures de combustió i de les restes exhumades ens informa 

que ens trobem davant un taller destinat al servei intern de l’assentament, a cobrir les 

necessitats fonamentals generades en el sí de la comunitat que habitava al serrat, i que 

podia estar funcionant amb tan sols un especialista i un ajudant (clau per garantir la 

transmissió del domini de la forja). La no identificació de restes de masser o barres-

lingot de ferro no ens permet parlar de producció d’objectes en el mateix jaciment, sinó 

tan sols de tasques de reparació i acabat de peces prèviament adquirides. El fet de 

localitzar un gran nombre de fragments inutilitzats o informes associats a les diferents 

estructures de combustió, junt a la gran presència de fundents, ens podria estar indicant 

el reciclatge de determinades peces per a la fabricació d’objectes de reduïdes 

dimensions; al tractar-se de ferro reciclat però, les propietats mecàniques no garantirien 

un òptim rendiment.  

 

Elements de ferro manufacturats 

El total de restes d’objectes metàl·lics manufacturats (en ferro, bronze, plom i plata) 

registrats en els inventaris com a procedents del Serrat dels Tres Hereus ascendeix a 653 

fragments, els quals formen part d’un mínim de 245 objectes; d’aquests, però, només 

hem pogut documentar personalment, o gràcies a la seva representació gràfica, 617 

fragments, que es corresponen a un mínim de 227 peces4. S’evidencia doncs un elevat 

grau de fragmentació dels objectes, així com la presència d’un gran nombre de petits 

                                                 
4 Alguns dels materials que consten als inventaris no van ser localitzades ni constava la descripció/representació 
gràfica en les memòries d’excavació; alguns materials d’intervencions entre el 2000-2002 encara estaven en procés 
de restauració durant la realització d’aquest estudi i no les vàrem poder incloure. A més, en aquest còmput s’exclouen 
els objectes procedents de la campanya dirigida pel Sr. Jairo Martín el 2003, ja que no vam tenir accés als materials ni 
inventaris durant l’elaboració d’aquest treball de recerca. 



fragments informes que bé podrien haver format part d’altres peces i que no 

comptabilitzem en la xifra del nombre mínim d’individus (NMI). 

La gran majoria dels objectes metàl·lics que hem pogut estudiar i contextualitzar es 

reparteixen entre dos moments cronològics clarament diferenciats: l’última ocupació 

iberoromana, que veu la seva fi al darrer terç del s. I aC (fig. 2), i una reocupació durant 

l’antiguitat tardana/alta edat mitjana, que ubiquem a grans trets entre els segles VII i 

VIII dC (fig. 3). 

 
Fig. 2. Exemple de la varietat d’objectes de ferro documentats al Serrat dels Tres Hereus, 
provinents de l’àmbit 1 de la zona 1, s. I aC. 

 

El metall més utilitzat en ambdues fases i entre el conjunt de les restes metàl·liques 

documentades és el ferro (63,67% dels fragments; 86,42% del NMI), molt per sobre de 

la plata (0,34% dels fragments; 0,42% del NMI) i el plom (4,07% dels fragments; 



0,84% del NMI), que tenen una presència merament testimonial, i dels aliatges de coure 

(31, 92% dels fragments; 12,34% del NMI), que queden pràcticament relegats a 

objectes dels quals se n’espera una certa precisió (balança, pinces, agulles, espàtula) o 

bé a determinats elements de fixació de caràcter més decoratiu que funcional. 

La preponderància del ferro per sobre els altres metalls respon a diversos factors: més 

resistent que el bronze, és més assequible i abundant en la natura, i tot i no poder 

reciclar-se indefinidament, suporta un elevat ús i pressió mecànica. És aquesta 

característica tècnica el motiu que fa que es trobi especialment representat en el nostre 

jaciment entre els elements d’unió i fixació, destinats tant a les estructures 

arquitectòniques i al mobiliari de fusta (claus, grapes, armelles...), com a l’acoblament 

de peces diverses (eixos i cubes de rodes, claus per fixació d’eines a mànecs de fusta...). 

El ferro també s’imposa com a matèria clau per a la fabricació d’eines del camp (podall, 

aixada, fangues), estris de treball artesanal (cisells, pintes de llana, raspador d’adober...), 

així com és present entre els objectes associats a l’armament (puntes de fletxa), a la 

indumentària (sivelles, fíbules), i a un ampli ventall d’estris i elements emprats en la 

quotidianitat dels antics habitants del serrat (ganivets, serralleria, clemàstecs...). 

L’estudi morfològic i funcional de les peces, la recerca de paral·lels apareguts en 

d’altres jaciments o l’anàlisi de les tècniques i solucions emprades per a la fabricació i 

acabat de les peces ens aporten informacions sobre el coneixement tècnic dels ferrers, 

ens apropen a determinades activitats econòmiques que no sempre es poden detectar a 

través d’altres indicadors arqueològics i ens informen sobre possibles especialitzacions 

funcionals dels espais. Alhora, ens refermen en les cronologies proposades per les dues 

fases fins ara més ben conegudes: els materials fèrrics exhumats responen a les mateixes 

característiques que s’observen al nord-est peninsular en conjunts coetanis, tant en 

jaciments tardoibèrics com en jaciments visigòtics o alt medievals. 



Malgrat tot, la gran varietat i nombre d’objectes de ferro documentats al Serrat dels Tres 

Hereus impossibilita oferir aquí una presentació prou complerta d’aquests; així, aquí tan 

sols apuntem certes diferències que poden ser interessants per la comprensió de les 

dinàmiques d’explotació del medi i modes de vida en ambdós moments històrics. Un 

dels aspectes per ara més significatius és que només s’han pogut contextualitzar 

estratigràficament eines de ferro per al treball de la terra en el període iberoromà; per 

contra, a la fase tardoantiga, identifiquem un seguit d’estris de treball artesanal que 

vinculem a l’explotació ramadera (cardes de llana, xifla, raspador d’adober). L’absència 

i presència d’un i altre conjunt en cada fase ens pot estar parlant d’un canvi en 

l’especialització econòmica dels seus habitants. És important assenyalar que els 

resultats dels estudis paleoambientals realitzats a punts de l’àrea pirinenca i de la costa 

catalana apunten cap a una important transformació en l’explotació del medi, entorn del 

s. VII dC, que es caracteritza per una disminució notable de l’activitat agrícola i un gran 

desenvolupament de la ramaderia extensiva i la pastura com a activitat econòmica 

principal, amb una important acció de desforestació dels boscos (Ariño, Gurt, Palet 

2004, 187-192). A més, el conjunt moble relacionat amb el treball de la llana i la pell 

està ben representat entre el repertori d’objectes de ferro d’altres jaciments de Catalunya 

datats als segles VII-VIII dC5, de manera que resulta temptador extrapolar aquestes 

informacions coincidents que semblen plasmar-se en l’utillatge metàl·lic, i interpretar 

que, en els segles de transició cap als sistemes econòmics medievals, la ramaderia 

prengué un protagonisme fins llavors desconegut. El buit arqueològic que existeix al 

Berguedà, però, tant pel que fa a aquesta fase com per a les anteriors, ens impedeix fer 

una lectura correcta i acurada dels processos de canvi produïts a la zona, i tot i que 

l’ocupació tardana al Serrat dels Tres Hereus s’hagi documentat en molts punts del 

                                                 
5 Veure els repertoris de coneguts jaciments visigòtics com el Bovalar, la necròpolis de Palous (Alòs, 
Solanas 2003), el Castellum de Sant Julià de Ramis (AAVV 2005) o el Puig de les Muralles de Puig Rom 
(Palol 2004).  



jaciment, l’excavació d’aquestes àrees no s’ha realitzat en extensió, i només la 

continuació dels treballs d’excavació i de l’estudi de les evidències que s’hi recuperin 

permetran definir millor les característiques de cadascuna de les fases d’ocupació i de 

les activitats econòmiques que aquests grups humans podien estar-hi desenvolupant. 

 

 
Fig. 3. Repertori i distribució d’objectes metàl·lics documentats en punts d’ocupació dels segles VII-VIII dC 
al Serrat dels Tres Hereus. 
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