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L A FONT DE L A CANYA

Mapa de la mar mediterrània amb les colònies i factories fenícies i gregues
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INTRODUCCIÓ

A

viat farà 20 anys del descobriment, de forma pràcticament accidental, del jaciment. Les excursions amb els meus germans a la font de la Canya eren habi-

tuals. Els meus pares ens hi duien sovint a berenar. Era un lloc pel qual havia passejat
centenars de vegades. Els meus ulls, gens avesats a distingir la ceràmica antiga, no
havien fet cas dels indicis que, avui, m’haguessin servit per saber immediatament que
en aquell lloc hi havia hagut un assentament d’època ibèrica.
L’any 1997, però, en plena formació com a arqueòleg i coincidint amb els moviments
de terres que s’hi efectuaren, vaig poder distingir-hi la presència de desenes de sitges
afectades pels rebaixos. Un cop informat l’arqueòleg territorial del Departament de
Cultura, el Sr. Magí Miret, coautor d’aquesta introducció, s’iniciaren uns lents però
ferms passos que han conduït el jaciment de la Font de la Canya, no només a convertir-se en un referent de l’arqueologia protohistòrica catalana, sinó també en un espai
cabdal en el turisme cultural i l’enoturisme penedesenc.
Avui, com a membre de la Junta de l’Institut d’Estudis Penedesencs i en representació
d’aquesta, em plau enormement escriure aquesta breu introducció institucional. No
és casual que aquest volum es converteixi en el número 200 publicat des de l’IEP.
S’ha seleccionat expressament aquest llibre que teniu entre les mans per ésser el que
tindrà aquesta simbòlica xifra.
El jaciment de la Font de la Canya tot just està arribant a la seva adolescència. Li queda encara un llarg camí per recórrer. Les intervencions arqueològiques i la museïtzació
d’aquest espai el conduiran a una maduresa que refermarà el seu paper científic i
turístic. Cal que tots plegats prenguem consciència del valor d’aquest jaciment i que
no li manquin els recursos per tirar endavant els treballs. Endavant, que tot està per
fer i tot és possible!

Xavier Esteve
Institut d’Estudis Penedesencs
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L A FONT DE L A CANYA

A

l desembre de 1997 l’arqueòleg Xavier Esteve ens va comunicar que una
esplanació efectuada amb finalitats agrícoles en un pujolet situat no gaire

lluny de casa seva, a Avinyonet del Penedès, havia posat al descobert un jaciment
arqueològic d’època ibèrica fins aleshores inèdit. El Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya va realitzar una inspecció visual del lloc i va encomanar
la realització de diversos sondejos, que van posar en evidència l’interès arqueològic
del lloc. Vàrem témer que, un cop fetes aquestes recerques preliminars i les gestions
amb la propietat per tal de garantir la protecció del jaciment, aquest passaria, com
tants d’altres, a integrar-se simplement a l’inventari del patrimoni arqueològic de
Catalunya, sense que les recerques tinguessin continuïtat ni es pogués atendre la
sol·licitud de la propietat per prosseguir l’explotació agrícola dels terrenys. Afortunadament, un equip de joves arqueòlegs que ja feia anys que treballava en l’estudi de
la protohistòria al Penedès van decidir emprendre el seu estudi. Aquest projecte de
recerca arqueològica va comptar des del principi amb el suport científic de la Universitat de Barcelona i el suport econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Cal destacar la implicació també de l’Ajuntament d’Avinyonet
del Penedès i, molt especialment, la del Sr. Mauricio Botton i la Finca La Gramanosa,
propietaris dels terrenys on es troba el jaciment, que, a més de donar tota mena
de facilitats des d’un primer moment per poder dur a terme les excavacions hi ha
contribuït econòmicament.
Les successives campanyes anuals d’excavació efectuades des de l’any 2000 fins a
l’actualitat han proporcionat una ingent quantitat de dades que han permès conèixer les formes de vida dels habitants d’aquest lloc durant la primera edat del ferro i
l’època ibèrica i descobrir que van ser ells el qui començar el conreu de la vinya que
caracteritza el Penedès. La importància del jaciment, el seu bon estat de conservació
i la disposició favorable de l’ajuntament i la propietat, van impulsar al Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya a començar la consolidació de les seves
8

INTRODUCCIÓ

restes de cara a facilitar-ne la visita pública, iniciativa que han continuat la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès.
La guia que teniu a les mans no hauria estat possible sense el treball vocacional,
no remunerat, i la capacitat d’investigació de l’equip d’arqueòlegs responsable del
projecte i dels estudiants universitaris que han participat en les excavacions. A ells,
fonamentalment, correspon el mèrit. Com podreu comprovar amb la lectura de la
guia i la visita de les restes arqueològiques, el jaciment de la Font de la Canya ocupa
ja, per mèrits propis, un lloc rellevant en el patrimoni cultural del nostre país.

Magí Miret Mestre
Arqueòleg territorial
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya
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Cronologia comparada de la Font de la Canya
Europa /Mediterrani / Península Ibèrica

1100 aC

900-750 aC
814 aC
776 aC
771 aC
770 aC
753 aC
750-650 aC

Fundació llegendària de Gadir (Cadis) pels fenicis
de Tir. L'arqueologia no ha pogut confirmar una
datació posterior al segle VIII aC
Configuració del complex cultural tartèssic
a la zona del Baix Guadalquivir
Fundació de Cartago al golf de Tunísia
Fundació de Pitecusas (Ischia, Itàlia), comença la
colonització grega arcaica a les costes del sud
d'itàlia i Sicília
Primera Olimpíada a Grecia
Fundació de l'Imperi neobabilònic
Fundació legendària de Roma
Fase orientalitzant de la cultura tartèssica

700 aC

Desenvolupament de la cultura etrusca a Itàlia
central

700-600 aC

Cultura de Hallstatt C a Europa Continental

653 aC

Fundació d'Ebussus (Eivissa)

600 aC

Fundació de Massalia (Marsella) pels grecs
foceus

600-475 aC

Cultura de Hallstatt D a Europa Continental

573 aC

Caiguda de Tir a mans de Nabuconodosor II,
rei de Babilònia

535 aC

Batalla naval d'Alalia. Etruscs i cartaginesos
derroten la flota grega. Fi de del domini comercial
foceu al Mediterrani occidental

510 aC

Primer tractat romanocartaginès: monopoli
comercial cartaginès al Mediterrani occidental

509 aC
500-480 aC

Catalunya

BRONZE FINAL II

900-700 aC

Camps d'Urnes Recents. Fase
d'evolució cultural autòctona que
fixa al territori deiferents grups
regionals

BRONZE FINAL III

650 -575 aC

Comerç fenici arcaic. A la
desenbocadura de l'Ebre i les
comarques litorals de Tarragona.
Aldovesta (Benifallet), Sant
Jaume (Alcanar), la Ferradura
(Ulldecona), la Timba de Santa
Bàrbara (Castellet i la Gornal)

600-575 aC

Fundació d'Empúries pels grecs
foceus

575-550 aC

Adopció de la ceràmica a torn

600 -525 aC

Emergència d'estaments
aristocràtics i grups socials
complexos fortament
jerarquitzats, legitimats
ideològicament. Monopoli del
comerç exterior per aquests
grups

550-525 aC

Aparició de l'escultura ibèrica

500 aC

Augment demogràfic i
concentració del poblament.
Formació de les primeres ciutats
ibèriques. Procés de
territorialització política de les
ètnies ibèriques

500-475 aC

Empúries es separa de l'òrbita de
Marsella. Primeres restes de la
muralla de la ciutat

Batalla d'Himera. Derrota cartaginesa davant
Geló de Siracusa

475 aC

Cartes comercials sobre plom
trobades a Empúries. Narren la
navegació de cabotatge i la
rellevància dels mercaders ibers

Batalla de Cumas. Hieró de Siracusa derrota
els estruscs. Decadència del poder etrusc

425aC

Aparició de l'escriptura ibèrica

Primera Guerra Mèdica. Milcíades derrota
l'exèrcit persa a la Batalla de Marató

480 aC

Segona Guerra Mèdica. Derrota del rei espartà
Leònides a les Termòpiles. Temístocles venç la
flota persa a la batalla de Salamina

480 aC

474 aC

Horitzons cronològics clàssics

1150-900 aC

Inici de la República a Roma
Primer tractat entre Roma i Cartago
Cultura de La Tène a Europa Central i Occidental
Els celtes

490 aC

Font de la Canya

Camps d'Urnes Antics. Primeres
penetracions de grups de
l'Europa Central. Extensió del
ritual funerari de la incineració

650-575 aC

FASE 0. Primers indicis
d'ocupació del turó. Camp de
sitges i ocupació de la zona 2.
Importacions ceràmiques
fenícies i etrusques.
Importacions de bronzes
centreeuropeus. Consum de vi
fenici i indicis fefaents del cultiu
de vinya

575-450 aC

FASE 1A. Sitges, amortització de
la zona 2, i ocupació de la zona
1. Importacións ceràmiques de
vaixella àtica i produccions de
les colònies gregues d'occident

EDAT DEL FERRO I
(PREIBÈRIC)

IBÈRIC ANTIC

Europa /Mediterrani / Península Ibèrica
431-404 aC
381 aC

Guerra del Peloponès. Reconeixement de
l'hegemonia espartana
Batalla d'Allia. Derrota romana a mans dels gals.
Saqueig de Roma

Catalunya
400 aC
400-350 aC

348 aC

Segon tractat romanocartaginès: el mediterrani
occidental queda tancat al comerç romà

336-323 aC
306 aC

Imperi d'Alexandre Magne
Tercer tractat romanocarataginès

264-241 aC

Primera Guerra Púnica

300-275 aC

241 aC

Victòria de la flota romana a les illes Ègates.
Es conclou la pau: Cartago renuncia a Sicília que
passa a ser la primera província romana

300-220 aC

226 aC

Fundació de Quart-Hadaschat
(Cartagena) pels púnics

226 aC

218-201 aC

218-216 aC

215 aC

Segona Guerra Púnica

Anníbal creua els Alps i envaeix la península
itàlica. Els romans són derrotats a Trebbia,
Trasimè i Cannes. Capua obre les portes a
Anníbal

Anníbal estableix aliances amb Felip V de
Macedònia i amb Siracusa (Sicília) contra Roma

218-201 aC

217 aC

Victòria romana a la batalla de
les Boques de l'Ebre

217 aC

Publi Corneli Escipió, germà de
Gneu, desembarca a Tarraco
amb un exèrcit de reforç. La
ciutat esdevindrà quarter general
de les tropes romanes a Hispània

215 aC

Els germans Escipió assetgen
Dertosa (Tortosa) i derroten el
general cartaginès Asdrúbal

213-211 aC

Roma assetja i conquereix les ciutats de Càpua i
Siracussa

210 aC

209-207 aC

Roma conquereix Tarent i venç els púnics a
Metaure. A Ibèria, victòries romanes de Baecula
(Bailén) i Illipa (Alcalà del Rio)

209 aC

204-203 aC

Publi Corneli Escipió desembarca a Àfrica. Romans
i Cartaginesos signen un armistici i s'ordena a
Anníbal que abandoni Itàlia

206 aC

201 aC

La Batalla de Zama i la rendició de Cartago posen
fi a la guerra. La ciutat de Pèrgam (Turquia) i
Rodes plantegen aliances amb Roma

205 aC

199 aC

Gadir envia una ambaixada a Roma protestant per
l'activitat fiscal dels prefectes i l'incompliment
dels pactes

197 aC

197 aC

Final de la Segona Guerra Macedònica
(200-197 aC) amb la victòria romana de Cinocèfals

195 aC

168 aC

154 aC

149 aC

Inici de la Tercera Guerra Púnica , que finalitza en
la destrucció de Cartago (146 aC)

171 aC

150 aC

300-220aC

Tractat de l'Ebre entre romans i
cartaginesos. Asdrúbal renuncia
a creuar el riu Ebre. A canvi , els
romans reconeixen la sobirania
cartaginesa al sud del riu
Segona Guerra Púnica
Un exèrcit romà, comandat per
Gneus Corneli Escipió,
desembarca a Empúries.
Victòries de Cese (Tarragona),
conquestes d'Atanagre i Auso,
capítals d'ilergets i Ausetans

211 aC

171 aC

La producció emporitana de
dracmes de plata és imitada per
les poblacions indígenes.
Ausesken (Vic), Iltirta (Lleida) i
Kese (Tarragona).
Tallers ceràmics d'Hortes de Cal
Pons (Pontons) i Valls d'en Foix
(St. Martí). A finals del s. III,
funcionament del taller de
Fontscaldes (Valls)

218 aC

Primera Guerra entre Roma i Macedònia
pel control del mar Adriàtic

Campanyes de Tiberi Semproni Grac a la
Celtibèria
Fundació de la colònia llatina de Carteia (badia
d'Agesires) destinada als fills dels soldats romans i
dones hispanes
Final de la Tercera Guerra Macedònica
(172-168 aC), que significa la dissolució del regne
macedoni i l'adquisició d'un immens botí de guerra
procedent de Grècia
Comencen les Guerres Celtibèriques entorn la
ciutat arevaca de Numància (Garrai, Sòria), que
incicalment comporta diversos fracassos de
l'exèrcit romà

450-375 aC

375-300 aC

214-205 aC

180-179 aC

Font de la Canya

Encunyació d'òbols de plata a
Empúries i Roses
Construcció del temple d'Asclepi
a Empúries

Horitzons cronològics clàssics

FASE 1B. Ocupació de la zona 1
del turó. Amortització de sitges
amb predomini d'àmfores del
circuit púnic i vaixella de taula
FASE 2. Ocupació de la zona 1
del turó. Amortització de sitges
amb predomini d'àmfores del
circuit púnic i vaixella de taula
de l'Àtica

FASE 3A. Màxima expansió de la
zona 1 del turó. Abandó del
celler 195 o zona 3. Amortització
de sitges amb predomini
d'àmfores del circuit
pinicoebussità i vaixella de taula
de les colònies gregues ocidentals

IBÈRIC PLE

Els germans escipió moren en
combat, el pretor Luci Manli
aconsegueix mantenir la línia de
l'Ebre. Una legió de reforç
desembarca a Tàrraco.
Publi Corneli Escipió l'Africà
desembarca a Empúries amb
dues noves legions

220-180 aC

FASE 3B. Abandonament de
tots els edificis de l'assentament
(zona 1), amortització d'una
gran quantitat de sitges de
grans dimensions. Irrompen
amb força les importacions
itàliques com àmfores de la
Magna Grècia i vaixella de taula
de la Campània. Predomini de
les importacions amfòriques de
la xarxa punicoebussitana

180-150 aC

FASE 4. Ocupació residual de la
zona 1 de l'assentament i
algunes sitges, amb absolut
predomini d'importacions
itàliques, àmfores Dressel 1 i
vaixella de taula de vernís negre
tipus campaniana A clàssica.
Identificació d e edificis
epublicans a la zona 3,
per excavar en el futur

Edecó, rei dels Edetans i Indíbil i
Mandoni, cabdills ilergets,
abandonen els cartaginesos i fan
aliances amb Escipió
Primera rebel·lió d'Indíbil i
Mandoni contra els romans.
S'uneixen a la rebel·lió ausetans,
lacetans i sedetans. Indíbil mor
en combat i Mandoni és executat
pels romans
Els nous territoris conquerits per
Roma es converteixen en les
províncies romanes d’Hispania
Ulterior i Citerior
Les tribus ibèriques es rebel·len de
nou contra el tribut romà.
La insurrecció sofocada pel
cònsol Marc Porci Cató
Una comissió d'hispans sol·licita
a Roma un control senatorial
sobre els abusos en la recollida
de tributs provincials per part
dels governadors

Es reforma la muralla de Tarraco,
s'engrandeix i s'extén fora del
perímetre oríginal del
campament romà d'hivern
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Planta general del jaciment amb les diverses zones i amb itinerari de visita

ACCÉS NORD
Església Avinyó

5

minuts

CELLER / MAGATZEM IBÈRIC
(ZONA 0)

1

Gran edifici semisoterrat, en procés
d’excavació arqueològica, interpretat
com a possible espai de magatzem per
a grans quantitats de vi contingut en
recipients amfòrics i altres productes.
Ibèric ple (amortitzat el 250 aC).

2

172

176

3

131

189

177

133

178

132

190

171

52

55
57

54

58
59
56
26
62
63

108

169

44

95

48

51

47

49

98

115
113

39

165

183

71
65

8

88

150

182

01576

127
123

129

157

152

4

81
84

75
82

93

92

83
78
72

161
159

130

10

91

66
70

168

162

126

125

11

90
68

164

128
124

122

12
13
14

80

89

118

121

9

7

69
67

185

184

197

5

6

87

120

119

112

4

73

114
117

2
1
forn calç
actual
3

38

86

50

74

111

110
196

37

85

94

102
99

107

36
42

109
96

101

17

18

35
40

104
103

15
16

30

43
41

97

19

20

32

29

34

46
100

21

31

33

i

24

28

60
53

45

191

25

27

61
64

167

77

79

181

76

151

138

160

158
153

154

EXCAVACIONS
N

Primera edat del
ferro o preibèric
(segle VII aC)
Ibèric antic
(segles VI-V aC)
Ibèric ple
(segles IV-III aC)
Ibèric final/
romanorepublicà
(segles II-I aC)

CAMP DE SITGES
(SEGLES VII-I AC)

Gran camp de sitges en procés de
delimitació i excavació arqueològiques
amb 155 estructures excavades fins a
l’any 2014.

ACCÉS SUD
2
minuts Can Batlle-Artcava

HÀBITAT IBÈRIC
(ZONA 1)

9

9

0,78

1:20

1,04

Zona d’hàbitat o d’espais de
treball de la fase de l’ibèric
ple (segle III aC), formada per
diferents edificis articulats
entorn a diversos carrers.

133

molí
molí

7

7

carrer 1
carrer 5

tapad ora

8

8

T.C.

1,40

carrer 1
carrer 2

1,61

55
carrer 4

5 EDIFICI DEL SACRIFICI RITUAL
Edifici format per tres àmbits o recintes.
A la sala posterior, sota el paviment es va
documentar un sacrifici ritual amb les
restes de crani i les extremitats de dues
ovelles i/o cabres.

66

8

EDIFICI DE LES CERÀMIQUES

9

EDIFICI DEL FERRER

6 EDIFICI DEL PODALL DE VINYA
Situat a la terrassa oest de la zona de
l’hàbitat, presenta planta rectangular
i està dividit en dos àmbits. L’excavació
arqueològica va identificar in situ un
podall o falçó de ferro per a la poda i
manteniment d’arbres fruiters com la vinya.
7 EDIFICI DE LES ÀMFORES
Format per quatre àmbits, però es
diferencien dos espais funcionals clars:
per una banda un d’habitatge i treball i
per l’altre un espai d’emmagatzematge
d’àmfores ibèriques.

193

194

10

169

Edificació de planta rectangular
subdividida en tres àmbits.
Igual que l’edifici de les àmfores
presenta un espai d’habitatge i
una altra de magatzem d’àmfores
i tenalles ibèriques, vaixella de
taula i gerres de ceràmica ibèrica.

Situat a la part central del turó i
dividit en dos àmbits. L’excavació
de dos forns metal·lúrgics amb
restes de ferro i una enclusa de
pedra suggereix considerar aquest
espai com una ferreria.

HÀBITAT PRIMERA
EDAT DEL FERRO (ZONA 2)
Conforma part del camp de
sitges i la zona residencial
de la fase més antiga de la
primera edat del ferro (segle VII
aC), en procés de delimitació i
excavació arqueològiques.
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CO R R E S P O N D È N CI A D E N OM S VEG E TA L S I A N I M A L S I D E NT I F I C AT S

CEREALS

NOM CIENTÍFIC

C ATA L À

CASTELLÀ

Hordeum vulgare

ordi vestit

cebada vestida

Triticum aestivum/durum

blat nu (xeixa/dur)

trigo candeal, duro

Triticum dicoccum

pisana, espelta bessona

escanda

Triticum monococcum

espelta petita

escaña

Panicum miliaceum

mill

mijo común

Setaria italica

panís, mill italià

panizo

Avena cf. sativa

civada

avena

Lens culinaris var. minor

llentia

lenteja

Vicia faba var. minor

fava

haba

Pisum sativum

pèsol

guisante

guixa, cairetes

guija, almorta, tito

LLEGUMINOSES Lathyrus sativus
VEGETALS
FRUITERS
CULTIVATS

Vicia sativa

veça

veza, alberja

Medicago sp.

alfals

alfalfa

Ficus carica

figa, figuera

higo, higuera

Vitis vinifera ssp. vinifera

raïm, vinya

uva, vinya

Quercus sp.

gla, roure, alzina, garric

bellota

Rubus fructicosus

móra, esbarzer

mora

Pistacia lentiscus

llentiscle

lentisco

ARBRES

Arbutus unedo

cirerer d'aborç

madroño

SILVESTRES

Pinus halepensis

pi blanc

pino de Alepo, carrasco

Populus sp.

pollancre, àlber

álamo, chopo

Ulmus sp.

om

olmo

Erica sp.

bruc

brezo

Bos taurus

bou/vaca

toro/vaca

Sus domesticus

porc

cerdo

Ovis sp./Capra sp.

ovella/cabra

oveja/cabra

Canis familiaris

gos

perro

Equus asinus

ase, ruc

burro, asno

Equus caballus

cavall

caballo

DOMÈSTICS

ANIMALS

SALVATGES

Cervus elaphus

cèrvol

ciervo

Oryctolagus cuniculus

conill

conejo

Sus scrofa

porc senglar

jabalí

Crocidura sp.

musaranya

musaraña

Mus sp.

ratolí

ratón

Eliomys quercinus

rata cellarda

lirón careto

Apodemus sylvaticus

ratolí de camp

ratón de campo

Sardina pilchardus

sardina, sarda

sardina común

Spicara smaris

gerret

caramel
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FR ANCÈS

ANGLÈS

orge vêtu

barley

blé commun, dur

common wheat, macaroni wheat

amidonnier

emmer

engrain

einkorn wheat

millet

common millet

setaire d'Italie

foxtail millet

avoine

oat

llentille

lentil

feve

broad bean

pois

pea

gesse

grass pea

vesce commune

common vetch

luzerne cultivée

alfalfa, lucerne

figue, figuier

commom fig

raisin, vigne

grape vine

gland

acorn

mûre

blackberry

arbre au mastic

mastic

arbousier

strawberry tree

pin blanc, d'Alep

Aleppo pine

peuplier

aspen, cottonwood

orme

elm

bruyère

heath

boeuf/vache

cow, cattle

porc

domestic pig

mouton/chèvre

sheep/goat

chien

dog

âne

donkey

cheval

horse

cerf

deer

lapin

rabbit

sanglier

wild boar

musaraigne

shrew

souris

mouse

lérot

garden dormouse

souris des bois

wood mouse

sardine

european pilchard

picarel

picarel
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RESUM
La Font de la Canya va ser un centre de mercaderies
de l’època dels ibers habitat entre els segles VII-I aC situat
al bell mig del Penedès. L’emmagatzematge i distribució de
cereals, base de l’agricultura i de l’alimentació de l’època, va
ser l’activitat principal a la Font de la Canya. Ho demostren
l’excavació arqueològica de centenars de sitges o dipòsits
de cereals, així com diversos espais de treballs destinats
a la gestió de cereals i altres mercaderies. Els materials
arqueològics recuperats, rics i sovint excepcionals, ens
informen sobre l’economia dels ibers i els intercanvis
comercials amb diferents cultures del mediterrani, com la
fenícia, la grega, la cartaginesa i la romana. Això li confereix
un caràcter cosmopolita, transformador i comercial. Les
excavacions arqueològiques han identificat nombroses
dades relacionades amb els inicis de la vinya i el vi al
territori, que es remunten al segle VII aC i s’associen amb
els intercanvis comercials amb els fenicis.
El jaciment protohistòric de la Font de la Canya és
un jaciment emblemàtic de la recerca arqueològica del
Penedès i de Catalunya. Amb una seqüència de 15 anys
de campanyes d’excavacions consecutives (1999-2014), ha
proporcionat un volum de dades excepcional, en qualitat i
quantitat, les quals, sens dubte, representen una aportació
cabdal al coneixement de la primera edat del ferro i l’època
ibèrica al nostre país.

L A P R I M E R A E D AT D E L F E R R O : L A F O R M A C I Ó
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1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA I ENTORN
El jaciment es troba situat al municipi d’Avinyonet del Penedès, al nord de l’Alt Penedès,
comarca interior situada a la depressió Prelitoral Catalana, entre el massís de l’Ordal i del
Garraf i la barrera muntanyosa de les serres
de Mediona, Puigfred i Ancosa. La comarca
es troba configurada com una planícia lleugerament ondulada. La plana del Penedès
ofereix una doble pendent suau: una cap al
riu Foix, en direcció a ponent, i l’altra cap al
riu Anoia, al nord-est. El municipi es troba a
una distància de 40 km de Barcelona i a 60
km de Tarragona. Vilafranca del Penedès i
Sant Sadurní d’Anoia es troben a les rodalies,
a 7 i 12 km respectivament.
Vista aèria del jaciment des de la zona 0 o celler ibèric
(nord), any 2014. (Figura T.P.)

La Font de la Canya pertany al barri de Cal
Padrona, que avui conforma bona part de la
Finca la Gramanosa, propietària dels terrenys
on s’ubica el jaciment. Es troba envoltada al
nord per l’església de Sant Pere d’Avinyó i el
desaparegut castell d’Avinyó o can Porràfols,
a una distància de 160 m i 180 m, respectivament. A l’est per l’esmentada finca, a una distància de 200 m. Per l’oest, a una distància de
270 m es troba el celler Can Batlle-Artcava i
al sud la fàbrica Cades, a uns 600 m en línia
recta del jaciment. Les seves coordenades
són:
UTM31N-ED50: 397566.2, 4580897.1
UTM31N-ETRS89: 397472.0, 4580693.0
Geogràfica-ETRS89: 1.774010, 41.371225

SIT UAC I Ó G E O G R ÀFI C A I E NTO R N

El cim del turó on s’ubica la Font de la Canya
té una forma allargassada i més aviat estreta,
amb una superfície aproximada d’uns 8.000
m², arribant a 1 ha si es compten les vessants
i a 2,5 ha afegint-hi la zona 3, o camp de vinya
situat al sud del jaciment. Està vorejat per
dos torrents, a l’oest el de la Font de la Canya
i, a l’est, el de la Granja. Tots dos conflueixen
a l’alçada de l’església de Sant Pere d’Avinyó, i
esdevenen el torrent d’Avinyó. Aquest mena
fins a Sant Sebastià dels Gorgs, on probablement hi passava la Via Heraklea, coneguda
posteriorment com la Via Augusta. A més, a
la banda sud de la vessant oest del jaciment,
al costat del torrent, es troba situada la font
d’aigua que dóna nom al jaciment.
Actualment la cota superior del turó –a 230
msnm– se’ns apareix com una superfície
molt planera que, en qualsevol cas, no es
correspon amb la forma original del pujol
o turó. Per una banda, com a alteració més
important, cal esmentar rebaixos mecànics i
aportacions de terres, efectuats a la dècada
dels 70 del segle passat i, posteriorment, l’any
1997, d’entre 1 o 2 metres respecte de la cota
original. Aquesta acció va provocar un escapçament generalitzat de les estructures arqueològiques, especialment evident en el cas de
les sitges i les estructures d’hàbitat situades
a l’est del turó. Per altra banda, les darreres
excavacions efectuades a la vessant oest del
jaciment han permès constatar el bon estat
de conservació de les restes en aquesta zona
i confirmar l’existència de restes a la vessant
meridional del turó on s’ubica el jaciment.

Vista aèria del jaciment des de la zona 3 (sud), any 2011.
(Figura S.S.)

Situació geogràfica del jaciment de la Font de la Canya.
(Figura D.L.)
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Mapa topogràfic
de la zona, amb
indicació de la
ubicació del jaciment.
Escala 1: 25.000.
(Figura ICC)

Ortofotomapes de la zona amb indicació de la ubicació del jaciment i dels nuclis poblacionals dels entorns.
Escala 1: 25.000. (Figura ICC)

Vista aèria del jaciment des de la zona 3 (sud), any 2013. A la dreta, l’església i rectoria de Sant Pere d’Avinyó, actualment
casa d’excavacions i espai de recepció de visitants i de tallers arqueològics. (Figura D.L.)
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dels Pelagons són les principals rieres del municipi i afluents del riu Anoia. Aquestes dues
reguen la part meridional, juntament amb el
torrent dels Arborçars, que aboca a la riera
del Sepulcre. Tots són tributaris de la riera de
Ribes, que desemboca directament a la Mediterrània per Sitges. En relació a les aigües
subterrànies i aqüífers, existeixen diferents
pous d’aprofitament, d’aigües subterrànies al
municipi, especialment, a les rodalies del jaciment. En la mateixa línia, trobem gairebé una
trentena de fonts naturals, com per exemple
la que dóna nom al jaciment.
En relació a la geologia i els sòls, el municipi se
situa a la zona de contacte entre la plana central de la Depressió Prelitoral i els contraforts
del massís del Garraf. El puig de la Mola (532
m) és el punt més elevat del terme, divisòria
amb els termes d’Olesa, Begues i Olivella. La
part NW del terme, relativament plana, és la
més abundant en bones terres de conreu; en
canvi, la del SE és muntanyosa, ja que comprèn part de la Serralada Litoral, des del Puig
de la Mola al Pi del Barba (363 m) a ponent.
La part superior del jaciment presenta una
unitat geològica (NMag) formada per argiles,
gresos i conglomerats corresponents al miocè mitjà-superior. En canvi, a la zona dels torrents i la zona 3 del jaciment es presenta una
unitat geològica (Qv) composta per ventalls
al·luvials del plistocè.

Seccions longitudinal i transversal de la topografia del turó
i l’entorn. (Figura J.P.)

La plana del Baix Penedès i l’alçada poc considerable de la Serralada Litoral afavoreixen
l’entrada dels vents marítims, i la barrera de
muntanyes del nord obstaculitza les adveccions de l’interior i, alhora, incrementa les
condensacions de les masses d’aire que procedeixen de la Mediterrània. Avinyonet del
Penedès presenta un clima sec-subhumit,
amb una precipitació mitjana anual de l’ordre de 450-600 msnm, amb unes temperatures mitjanes anuals que oscil·len entre els
14-16ºC. La temperatura mitjana a l’hivern
és de 6-8ºC, amb mínimes entre -1 i -2ºC, i
a l’estiu de 21-23ºC, amb màximes de 34ºC
al juliol o agost.
Hidrogràficament, Avinyonet del Penedès se
situa a l’interfluvi dels aiguavessos de l’Anoia
i la riera de Ribes. La riera de Begues i la riera
21
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Planta arqueològica de
la Font de la Canya l’any 2014,
amb indicació de les diferents zones
de recerca arqueològica.
(Figura D.L.)

camp de sitges
i zona d’habitat
ibèric

El jaciment arqueològic de la Font de la
Canya consta de diverses zones:
La zona 0 o del celler ibèric està situada a
la zona de la vessant més septentrional del
jaciment i va ser descoberta l’any 2014. La
conforma un gran edifici interpretat inicialment com un celler/magatzem soterrat a
més de dos metres de profunditat, amortitzat el 250 aC.

camp de sitges i
zona d’habitat de la
primera edat de ferro

La zona 1 està formada per la zona d’hàbitat
de la fase de l’ibèric ple (amb nivells inferiors
de l’ibèric antic i primera edat del ferro) i un
gran camp de sitges amb 155 estructures excavades fins a l’actualitat, de les quals 76 de
la primera edat del ferro (segle VII aC), 29 de
22
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l’ibèric antic (segles VI-V aC), 41 de l’ibèric
ple (segles IV-III aC), 2 romanorepublicanes
(segles II-I aC) i un total de 7 sense datació
precisa.

identificar un mínim de 3 edificacions de
grans dimensions i diverses estructures tipus
sitja. La continuació del jaciment per aquesta
zona permet reconsiderar-ne l’extensió total,
que passa d’1 ha a gairebé 2,5 ha, i, a nivell
cronològic, es corrobora una fase final del jaciment d’època romanorepublicana del segle
I aC, la qual cosa dilata en una centúria l’ocupació de la Font de la Canya.

La zona 2 conforma part del camp de sitges
de la zona 1 i altres sitges situades a la banda
sud de la zona 2. Aquesta zona residencial
o d’hàbitat va ser descoberta durant el 2013
i actualment es troba en procés de delimitació. Les primeres dades arqueològiques li
adscriuen una datació de la primera edat del
ferro, fase més antiga de la Font de la Canya.

L’accés al jaciment resulta relativament fàcil,
atesa la seva proximitat amb el nucli urbà
d’Avinyó Nou, capital administrativa d’Avinyonet del Penedès, aproximadament a 1
km de distància. Actualment existeixen dos
accessos que porten al jaciment, un a peu i
l’altre en vehicle. El primer accés caminant es
realitza des d’Avinyó Nou, agafant el camí en
direcció a la fàbrica Cades, fins al Celler Can
Batlle-Artcava, des d’on s’agafa un camí que
porta a la font d’aigua situada a la vessant SW
del jaciment i travessa el torrent.

La zona 3 es correspon amb el camp de vinya situat a la banda sud del jaciment. Actualment no és visitable. Els sondejos arqueològics realitzats durant el 2014 han permès

Una altra opció d’accés és en vehicle a través de l’A7 (antiga N340). Cal agafar aquesta
via des d’Avinyó Nou en sentit Barcelona. A
pocs metres trobem una cruïlla a l’esquerra,
que agafarem seguint les mateixes indicacions que per arribar a la finca la Gramanosa.
Un cop en aquesta direcció, una vegada passat el cementiri i arribats a la finca, a pocs
metres, ens trobem amb l’església de Sant
Pere d’Avinyó, on actualment es realitza la
recepció de visitants concertats, es disposa
d’aules per als tallers, i, a la vegada, és l’allotjament dels arqueòlegs i laboratori durant les
campanyes d’excavacions arqueològiques.

zona hàbitat
romanorepublicana
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2 DESCOBERTA I HISTÒRIA DE LES
INVESTIGACIONS
fica mitjana. Durant el 1999 es va realitzar una
segona intervenció preventiva en el jaciment,
ara dirigida per David Asensio Vilaró (Món
Iber Rocs SL/Universitat de Barcelona), motivada pels danys efectuats per les intervencions d’excavadors furtius.

La localització del jaciment protohistòric de
la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès,
Alt Penedès, Barcelona) s’esdevé l’any 1997
quan el cim d’aquesta elevació és completament desbrossat, rebaixat i anivellat amb
maquinària pesant per tal d’aconseguir una
superfície planera, idònia per a la verema
mecanitzada de la vinya. La notificació de
l’arqueòleg Xavier Esteve, veí d’Avinyonet, a
les autoritats va permetre’n la conservació.
Els anys 1998 i 1999 el Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya promou dues intervencions d’urgència
en el jaciment per tal d’avaluar la naturalesa
de les restes posades al descobert, així com
excavar algunes estructures afectades per
actuacions d’excavadors clandestins.

A partir de l’any 2000, però, les intervencions
en aquest jaciment passen a l’àmbit de les
excavacions programades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de
Catalunya, en el marc del projecte de recerca
Economia, producció agrícola i la seva comercialització a la Cossetània durant l’Edat del
Ferro (s. VII-I aC), dirigit pel Dr. Joan Sanmartí,
catedràtic d’arqueologia de la Universitat de
Barcelona, entre els anys 2000-2013.

L’any 1998, mitjançant l’arqueòleg Joan Garcia, es van dur a terme treballs de prospecció
i excavació orientats a valorar la quantitat
d’estructures existents i la potència estratigrà-

Vista de conjunt del camp de sitges de la zona 1 al final de
l’excavació de l’any 2011.
(Figura D.L.)
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Ortofotomapa de la ubicació del jaciment del vol de l’any
1956 (icc.cat). A baix i a la dreta s’observen estructures
muràries que es corresponen amb les identificades
recentment als sondejos de la zona 3. (Figura ICC)
Ortofotomapa de la zona de l’any 1994. S’observa l’església
de Sant Pere d’Avinyó i el Castell d’Avinyó o Can Porràfols.
(Figura ICC)

de Cultura, amb la voluntat de garantir que
aquesta sigui competitiva i que únicament
equips amb capacitat científica reconeguda
puguin efectuar-la i obtenir ajut econòmic
de l’administració.

Imatge realitzada per Rosa M. Senabre l’any 1997 durant
la descoberta del jaciment. A la dreta, s’observa la cota
original del turó per aquesta banda (entre 1 m i 1,5 m per
sobre el nivell de circulació actual). (Figura M.S.)

Les línies d’actuació del projecte han estat la
recerca arqueològica i la formació acadèmica universitària, essent la Font de la Canya
un jaciment idoni per realitzar pràctiques
arqueològiques de camp i de laboratori. Durant la darrera dècada hi han participat centenars d’estudiants i arqueòlegs de diferents
universitats i centres de recerca tant nacionals com europeus.

Recentment el projecte ha estat actualitzat
amb el títol El canvi sociocultural a la Cossetània oriental (Penedès i Garraf) durant la
protohistòria i l’època romanorepublicana:
una perspectiva històrica i evolutiva 20142017, en el marc del Pla de Recerca de l’Arqueologia i la Paleontologia, que segueix els
acords del PIACAT (Pla Integral per a l’Arqueologia a Catalunya), que regula la recerca
arqueològica i paleontològica que entra en
l’àmbit de competència del Departament

Una altra línia de treball ha estat la socialització del coneixement, amb la divulgació científica i social dels resultats. A nivell científic,
amb la presentació de diferents ponències i
comunicacions a congressos i la publicació
de diversos articles a revistes especialitzades
25
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d’arqueologia. A nivell social, periòdicament
s’han realitzat jornades de portes obertes a
les excavacions arqueològiques i conferències de presentació dels resultats.

donar-lo a conèixer com a element d’interès
turístic i patrimonial.
A finals del mateix any 2013, l’Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès va iniciar les visites guiades i altres activitats, com el taller
ArqueoVitis (més informació a http://
www.fontdelacanya.cat). La Font de la
Canya esdevé una eina de coneixement i
de divulgació del patrimoni arqueològic i
dels orígens de la vinya i el vi, essent un dels
principals atractius en el Pla de Dinamització Turística d’Avinyonet del Penedès.

El Pla Ocupacional desenvolupat entre els
mesos de febrer i agost de 2011 va suposar
un notable avenç, sense precedents, en la
recerca del jaciment. Aquesta intervenció es
va desenvolupar en el marc d’un Pla Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya i
cofinançat pel Fons Social Europeu, del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès. Des dels inicis del projecte d’excavació arqueològica l’any 2000, mai abans s’havia treballat durant tant de temps de forma
continuada, la qual cosa va permetre incrementar substancialment els coneixements
sobre la Font de la Canya.

L’any 2014 se signa una conveni de collaboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès i Vinseum Museu de les Cultures del
Vi de Catalunya, per la dinamització de l’entorn del conjunt de la Font de la Canya. A
finals de 2014 l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, mitjançant
el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local,
aprova la redacció i realització d’un projecte d’obres de consolidació d’urgència de les
estructures d’hàbitat i adequació a la visita
pública de la Font de la Canya, l’inici de les
quals és previst durant els primers mesos de
2015.

L’any 2012 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès van aprovar el Pla Director de la Font de la Canya, que definia les característiques generals de l’estudi d’ordenació
del conjunt arqueològic i establia un pla de
recerca encaminat a la recuperació i potenciació del jaciment. El Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, l’any 2013, a petició de l’Ajuntament d’Avinyonet i previ informe favorable
de l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea
de Cultura de la Diputació de Barcelona, va
declarar el jaciment com a Bé Cultural d’Interès Local, que li atorga una especial protecció
legal, amb l’objectiu de promoure diferents
intervencions destinades a condicionar-lo i a
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Any 2000.

Any 2000.

Any 2001.
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Any 2002.

Any 2009.
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Any 2011.

Any 2011.

Any 2012.
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Any 2013.

Any 2014.
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Any 2014.

Any 2014.
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2.1.- 1999-2014:
15 anys de recerca

Caves Avinyó
Mas Comtal
Caves Cuscó Berga
Cades Penedès
Servei d’Ocupació del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya
Fundació Privada Mútua Catalana

Les excavacions arqueològiques han estat
dutes a terme per un equip d’investigadors
del Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica,
Protohistòrica i Egípcia de la Universitat de
Barcelona, per tot un seguit d’arqueòlegs i
estudiants de diferents universitats i institucions de recerca, així com per diversos collaboradors de la comarca. Entre els anys 1999 i
2014 hi han participat centenars de persones,
tant en les excavacions arqueològiques com
en les tasques de laboratori. El projecte de
Font de la Canya és possible gràcies al suport
de diferents institucions públiques i privades:

El nostre agraïment a Mauricio Botton; Charlotte Staticelli-Revel de Bonello; Paolo Miceli;
Adjutori Pujals; Magí Miret; Xavier Esteve; Ramon Ten; Maite Mascort; Oficina de Recerca
del Centre de Filosofia, Geografia i Història
de la Universitat de Barcelona; Pas Montiel i
Pere Capellades, de Queviures Sendu; Carme
Alba, Maite García i Cinto de la Cruz, de Rebost de la Maite; Pere J. Masip; Materials Cuscó; Moixa Catering; Tomàs i Rosa, de Restaurant Cantallops; Jordi Parellada; Guillem Solé;
Xavi Masó; Laura Molinari; Joan Marsé; Oriol
de la Cruz; Jean P. Chabanne i amics de Béruges; Alberto López; Raquel Lacuesta; Joan
Closa; Cecília Sanjurjo; Maria A. Cortés; Anna
Ramírez; Ignasi Romeu; Èric Enguita; Miquel
Àngel Enguita; Miquel Àngel Carreto; Marcos Celtiberti; Antonio Guerra; Ruben Agulló; Bisbat de Sant Feliu de Llobregat; Ramon
Arnabat; Pilar Tarrada; Àngels Travé; Francesc
Olivella; Josep M. Albet i Noya; M. Francesca
Fort; Laia Roig; Núria Sala; Nadala Manobens;
Anna Triadó; Manel Gómez; Jordi Farré; Xavi
Fornos; Sergi Sancho, del Cos d’Agents Rurals
de l’Alt Penedès; Iñaki Ozcáriz; Joan Esteve,
Marta Milà; Assun Domènech; Raül González; Xavier Llobet; Jordi Cuscó; M. Victòria
Pascual; Mario Casabon, Restaurant Sis Birres;
Pere Gabern; Carme Llopart; Francisco Álvarez; José L. Barrera; Jordi Julià; Joan Guasch;

Finca La Gramanosa
Servei d’Arqueologia i Paleontologia del
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya
Departament de Prehistòria, Història Antiga
i Arqueologia de la Universitat de Barcelona
Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
de la Diputació de Barcelona
Món iber Rocs Recerca i difusió de la cultura
ibèrica
Masia Can Batlle-ArtCava
Cooperativa d’Iniciativa Social Actua
Institut d’Estudis Penedesencs
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
DO Penedès
Enoturisme Penedès
VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya
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Treballs de dibuix arqueològic. (Figura D.L.)

Excavació de les sitges i forat de pal del segle VII aC dins
l’espai del recinte 6. (Figura D.L.)

Primer Curs d’Arqueobotànica dins la Masia Can Batlle/
Artcava l’any 2009. (Figura D.L.)
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Carpologia: Alfredo A. Cano
(Universitat Autònoma de Barcelona),
Natàlia Alonso (Universitat de Lleida),
Dani López i Francisco J. Cantero
(Universitat de Barcelona).
Ceramologia: David Asensio i
Rafel Jornet (Universitat de Barcelona/Món
Iber Rocs SL).
Dibuix arqueològic: Rafel Jornet, David
Asensio i Ramon Álvarez
(Universitat de Barcelona).
Dibuix planimètric: Jordi Morer
(Universitat de Barcelona/Món Iber Rocs SL),
Roger Civit (Universitat de Barcelona) i
Dani López (Universitat de Barcelona)
Ictiologia: Ricard Marlasca (Posidònia SL).
Mircromorfologia: Mercè Berguedà,
Xana García i Marta Mateu
(Universitat de Barcelona).
Restauració: Àngels Jorba
(Centre de Restauració de Béns Mobles de
la Generalitat de Catalunya).
Reproduccions: Aida Alarcos (Artífex Crpa).
Responsables de sectors d’excavació
arqueològica: Marta de la Vega (UB),
Georgina Castells (UB), Cristina Garcia
(UdL), Borja Gil (UB), Irene Cruz (UB),
Marta Merino (UAB), Laro Sánchez (UB),
Maria Velázquez (UB), Laia Caballer
(UV), Lluis García (UB), Jordi Herms (UB),
Norberto Gallo (EHU), Aitor Moreno
(EHU), Josep M. Barrés (UB),
Kamen Sablev (UB) i Diana Morales (UM).
Topografia: Paloma Aliende, Iñaki Matías,
Josep Maria Puche (ICAC) i Josep Colet.
Maquinista retroexcavadora: Josep Romeu,
Pere J. Esteve i Pere Marsé.

Pere Bonet; Rosa Vendrell; Montse Casals,
Esther Pinyol; Caterina del Cerro; Mario Mas;
Joaquim J. Sax; Els Filibusters de Vilafranca;
Les Violiles; Enric Umbert; Berta Roca; Sílvia
Delgado; Francesc Gómez; Carla Sanmartín;
Goretti Martínez; Ramon Francàs; Ramon
Farré; Empar Moliner; Josep M. Baselga;
Marc Serrano; Esther Bachs; Laura Marín;
Jaume Casañas; Joan García Targa, Josep Pou;
Núria Molist; Josep Mestres, Sandra Molas,
Joaquim Tosas, Josep Cuscó, Súbito & Cía
Comunicació i Disseny Gràfic, TN Produccions, El Cargol, La Fura, RTV Vilafranca, El 3 de
Vuit, TV3, La Vanguardia, Ona Subirats, Eix
Diari, Diari de Tarragona, Vadevi.cat, Vinos
y Restaurantes, Descobrir Catalunya, Catalunya Ràdio, El Periódico, Diari Ara, i a totes
les persones que d’una forma o altra han collaborat en el projecte. El nostre sentit record
per a Josep Romeu, de can Batlle.

Composició de l’equip de recerca
de la Font de la Canya:
Director de projecte: Joan Sanmartí
(Universitat de Barcelona).
Directors de la Font de la Canya:
David Asensio, Rafel Jornet, Jordi Morer i
Dani López.
Antracologia: Raquel Piqué
(Universitat Autònoma de Barcelona).
Antropologia física: Marta Merino i
Thaïs Fadrique
(Universitat Autònoma de Barcelona).
Arqueometria: Eva Miguel i Jaume Buxeda
(Universitat de Barcelona).
Arqueozoologia: Silvia Valenzuela-Lamas
(Universitat de Barcelona) i Sergio Jiménez
(Universitat Rovira i Virgili).
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Dibuix arqueològic de les peces ceràmiques.
(Figura D.L.)

Excavació arqueològica. (Figura D.L.)

Miquel A. López, Antonio L. Martínez, Oriol Bru, Iris Novalis, Esperanza Pulido, Sheila
Sahuquillo, Òscar Bosch, Cristina Echevarria,
Carles Llopis, Natàlia Guerrero, Lucía Gutiérrez, Sandra Prieto, Josep A. Oliva, A. Roberta
Daríe, Ferran Carbó, Elia M. Chasampi, Cristina Expósito, Joan Bernal, Thomas Marday,
Marta Bernad, Adrià Buch, Marta Cama,
Alba Castellano, Aida Moreno, Camille de
Vallespir, Cristina Puig, Laia Castillo, Pau Menéndez, Bruna Pelegrín, Mireia Pinto, Kevin
Cambra, Paula Bellós, Judith Muñoz, Manuel
Rivas, Àngels Fernández, Almudena Briones,
Daniel Marcos, Jordi Hernández, Josep Rizo,
Victor Heredia, Cristina Puig, Audrey Copetti, Jeanne Belgodere, Anna Madroñal, Neus
Arquer, Isabel Muntalt, Anna Moya, Laura
Leiva, Olga Masip, Karim Medina, Mireia
Sabaté, Valeria Rojas, Oscar Sala, Marc Guàrdia, Robert Altimira, Bet Mallofré, Marc Ramia, Gemma Gutiérrez, Lluís A. Gisbert, Nil
Garreta, Albert Montané, Carles Solé, Starky,
Timbot, Estrella, Damm, Tànit, Bruna i molts
altres companys.

Excavació arqueològica de l’urna de ceràmica a mà de
la sitja 97 del segle VII aC. (Figura D.L.)

Participants de les campanyes
d’excavacions:
Eulàlia Salvat, Xavier Maese, Xabier Cela, Enric Moncholi, Mireia Blesa, Xavier Bermúdez,
Josep M. Chistu, Jordi Chorén, Susana Ruiz,
Abel Fortó, Mireia Crespo, Raquel Onrubia,
Sergi Segura, Marta Monjo, Elisenda Verdaguer, Walter Alegría, José M. Gallego, Laura
Gascón, Alaitz Azkune, Mirella Machancoses, Marc Romero, Ainara Zornoza, Elisabet
Bonilla, Sònia Luque, Virginia A. Sauto, Laura Ruíz, Maddalena Santostefano, Sandra
Lacruz, Rocío Cuadra, María Luisa Flores,
Adolfo Moreno, Silvia Requena, Anna Gasull, Marie Mouraret, Pilar Aragón, Omar
Fernández, Carlos J. Torres, Valle Cruz, Silvia
Vila, Georgina Prats, Almudena Selomith,
Roser Escuer, Aleix González, Cristina Rubio,
Paula León, Cristine Gómez, Eduardo Selva,
Agnès Poles, Alexandra Lladó, Rocío Mayol,
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EL JACIMENT

E

El jaciment arqueològic de la Font de la Canya es troba situat
dins el territori històric conegut tradicionalment com a Cossetània i abraça el període conegut com a primera i segona edat
del ferro. La tribu ibèrica dels cossetans ha estat delimitada
tradicionalment en base a raonaments geogràfics i de les fonts
escrites antigues. A partir d’autors com Ptolomeu i Plini, s’ha
entès que el territori cossetà s’estenia vers el sud fins al coll de
Balaguer (límit amb la tribu dels ilercavons) i vers l’oest fins a la
zona de Montblanc, serra de l’Argentera i muntanyes de Prades
(límit amb la tribu dels ilergetes); els límits nord-oriental i septentrional s’han situat en el massís del Garraf i el curs de l’Anoia
(límit amb les tribus dels laietans i lacetans). La superfície total
seria de 2.607 km². Actualment aquest territori està format per
les comarques del camp de Tarragona, Tarragonès, Penedès i
Garraf. Físicament comprèn les depressions prelitoral i litoral
del sud de Catalunya, les anomenades depressions físiques del
Camp de Tarragona i Penedès històric. A grans trets, es tracta
d’un relleu definit, de nord a sud, per una zona de muntanya,
una altra de plana i la litoral.
Es tracta d’un assentament caracteritzat per la seva funcionalitat
com a centre d’acumulació d’excedents agrícoles cerealístics, tradicionalment conegut amb el genèric de camp de sitges. L’assentament s’ubica estratègicament a les planes interiors penedesenques, en un punt de fàcil accessibilitat tant pels camins que anirien
cap a la costa com al corredor vers la vall del Llobregat.
Els camps de sitges es defineixen per tenir un caràcter especialitzat, manufacturer i comercial. A més, aquests assentaments
solen presentar una zona d’hàbitat de dimensions petites en
comparació amb la dedicada a les activitats econòmiques,
com es fa palès a la Font de la Canya, on la part més extensa
de la seva superfície està ocupada densament per estructures
d’emmagatzematge tipus sitja (entorn el 80 %), essent la part
ocupada per estructures d’hàbitat molt reduïda i, ara per ara,
sense indicis d’estar fortificada.
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Mapa de la Cossetània ibèrica del segle III aC o ibèric ple.
(Figura D.A.)
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Primera edat del ferro.

Ibèric antic.

Ibèric ple.

Ibèric final o
romanorepublicà.

Planta de la zona 1 durant les diferents fases del jaciment de la Font de la Canya.
(Figura D.L.)
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Els habitants de la Font de la Canya vivien
concentrats en una comunitat reduïda, en
un petit nucli d’hàbitat on tenien la seva
residència i zona de treball i transformació.
Com és lògic, l’assentament de la Font de
la Canya va anar canviant d’aspecte al llarg
dels aproximadament 600 anys en què va
ser ocupat. De fet, el sector d’hàbitat, on es
documenten les diferents edificacions de
cases i magatzems més antics (segle VII aC),
el trobem a la part sud del turó. En un moment determinat de l’ibèric antic (segle VI
aC), però, es va produir un canvi radical, atès
que s’abandonen totalment les cases que
s’habitaven i es construeix un nou conjunt
una mica més al nord del turó (es tracta de
la zona que més bé coneixem actualment).
Tot i així, el que no va canviar de forma substancial van ser les tècniques constructives ni
la forma de vida dels habitants de la Font
de la Canya.

Posteriorment, en algun moment de principis del segle II aC, coincidint amb l’inici de
la dominació romana d’aquestes contrades,
torna a canviar radicalment la ubicació de
la zona d’hàbitat. Aquest cop s’instal·len a la
plana, al peu sud-est del turó. Aquesta darrera ubicació s’abandona definitivament al
segle I aC, que és quan perdem la memòria
d’aquest assentament.
Sigui com sigui, al llarg d’aquests 600 anys
d’història, tot i els canvis d’ubicació de la
zona d’hàbitat i tallers de transformació, el
que no canvia és l’essència que avui el defineix: assentament protohistòric concebut i
especialitzat en l’acumulació, gestió i redistribució del cereal. Aquesta definició és materialitza amb una planta on trobem un 80%
del turó ocupat per les estructures de sitja i
la resta per una zona d’hàbitat on viuria una
comunitat de gestors-funcionaris d’aquest
centre d’acumulació.

Repartició per fases cronològiques de les sitges excavades fins a l’any 2014, amb un total de 155. (Figura D.L.)
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Planta arqueològica general
de la Font de la Canya a finals de
l’any 2014.

sitges primera edat de ferro

sitges ibèric antic

sitges ibèric ple

sitges ibèric final
romanorepublicà

Seccions de les sitges segons fases cronològiques.
(Figura D.L.)
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3 LA PRIMERA EDAT DEL FERRO:
LA FORMACIÓ
El fenomen de nucli especialitzat amb assentaments sedentaris es documenta per primera
vegada, a la zona de la Cossetània, durant la primera fase de la primera edat del ferro. Aquests
assentaments, que construeixen les seves estructures d’hàbitat i treball amb una arquitectura
de pedra i terra, constitueixen les primeres formes d’urbanisme en aquesta contrada. De fet,
les restes de la fase del segle VII aC de la Font de la Canya d’Avinyonet del Penedès esdevenen,
juntament amb la muralla de Sant Miquel d’Olèrdola (Alt Penedès) i l’assentament del Catllar
(Tarragonès), les evidències més septentrionals, a la costa central catalana, d’arquitectura en
pedra en la primera edat del ferro de Catalunya.

Planta arqueològica durant la primera edat
del ferro o preibèric (segle VII aC).
(Figura D.L.)
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En efecte, ara es comença a definir
el caràcter essencial de la Font de
la Canya, i apareixen les estructures
tipus sitja més antigues relacionades
amb la zona d’hàbitat, que es daten
clarament dins el segle VII aC (650575/550 aC). Els conjunts ceràmics
es caracteritzen per un gran predomini de ceràmiques indígenes a mà,
amb un repertori formal i decoratiu
molt divers. Des de les tenalles de
grans dimensions, decorades amb
els típics cordons digitals, passant
per olles, olletes, plats-tapadores,
etc., fins a arribar a les peces de
vaixella, que sempre presenten un
acabat brunyit i, de vegades, una
decoració d’acanalats horitzontals.
Al costat hi trobem un percentatge
més reduït de ceràmiques d’importació (entorn un 20%). Una notable
proporció d’aquestes prové del món
fenici occidental, sobretot àmfores
fenícies de l’anomenat cercle de l’estret de Gibraltar. Així mateix, també
apareixen, en molt menor percentatge, importacions de producció
etrusca, concretament una àmfora i
una copa de bucchero nero.
Seccions de les sitges de la primera edat del ferro.
S’observa el notable grau d’arrasament de moltes de les estructures.
(Figura D.L.)
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D’aquesta fase s’han excavat un total de 76 estructures d’emmagatzematge tipus sitja.
Presenten, les més ben conservades, una forma troncocònica de parets rectes i unes
dimensions força modestes, amb fondàries estimades no gaire superiors a un metre, sense
arribar mai als 1.000 litres de capacitat mínima conservada.

Vaixella feta de ceràmica a mà amb decoració
de línies incises fent ziga-zagues.

Olla i tapadora de ceràmica a mà.
(Figura D.A., R.J.)

0

5 cm
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Quant a la distribució de les sitges del segle VII, tal com es pot observar a la planta
arqueològica, estan distribuïdes principalment per la part central del turó, essent tallades per
altres estructures de sitges de les fases ibèriques posteriors.
Tovots cremats dins
el rebliment de la sitja 20 de la
primera edat del ferro.
(Figura J.M.)

Final de l’excavació
de la sitja 77 de
la primera edat del ferro.
(Figura D.L.)
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Pel que fa a la zona d’hàbitat, la coneixem molt parcialment, gràcies a una recent campanya
d’excavació efectuada l’any 2013, que va posar al descobert una zona a la part sud del turó o
Zona 2, amb una extensió provisional d’uns 150 m². Aquesta zona d’hàbitat resta encara sense
excavar; per tant, en procés de delimitació de les diferents estructures a nivell de conjunt. Ara
per ara no disposem de la planta completa d’aquestes edificacions. Tanmateix, en el decurs
d’una excavació d’urgència el 2014, es van poder identificar diverses estructures muràries,
es va delimitar un àmbit sencer d’entorn 50 m², amb nivells associats de paviment i llar de
foc semicircular (amb revora d’argila i sobrepreparació ceràmica en disposició plana, per
conservar l’escalfor), d’aquesta fase antiga.
Vista de conjunt de la zona 2 l’any 2013. En primer terme. sitges d’època ibèrica i, al mig, zona residencial
de la primera edat del ferro (segle VII aC), en procés de delimitació arqueològica. (Figura D.L.)
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Mur de pedra de la primera edat del ferro enfonsat en
direcció sudnord (MR1722) de la zona 2. (Figura D.L.)

Llar de foc semicircular, tallada parcialment, del segle VII
aC (LL1724). Presenta revora tubular d’argila i diverses
utilitzacions, amb solera formada per fragments de
ceràmica a mà i a torn fenícia.
(Figura D.L.)

Vista de conjunt del sondeig practicat dins la zona
residencial de la zona 2 de la primera edat del ferro.
(Figura D.L.)

47

L A FONT DE L A CANYA

Excavació de la llar de foc dins el sondeig de la zona 2, efectuat durant el mes de febrer de 2014. (Figura D.L.)

48

L A P R I M E R A E D AT D E L F E R R O : L A F O R M A C I Ó

Es va practicar un sondeig sota aquests nivells
de circulació, i s’hi documentà un potent
nivell de rebliment amb material ceràmic
a mà i també a torn, d’importació fenícia.
Tant la llar de foc com el mur es presenten
enfonsats en direcció sud-nord, cap al
centre d’aquesta zona d’hàbitat. Això pot
explicar l’aparició de l’esquerda i l’esvoranc,
amb la consegüent filtració d’aigua fins als
nivells geològics de graves, que va motivar
la intervenció d’urgència. L’esfondrament
generalitzat d’aquest sector s’explica, potser,
per la construcció de murs de pedra sobre un
terreny poc estable, un ompliment antròpic,
com suggereixen les dades en l’estat actual
de la recerca. Tal vegada això pot explicar
l’abandonament, a partir del segle VI aC,
d’aquesta zona. Finalment, cal destacar que,
fruit de l’aparició de restes d’un possible mur
de tanca d’aquestes edificacions –mur de
pedra més gruixut que la resta–, a la vessant
oest, podríem hipotetitzar que aquest
assentament més antic del turó s’estengués
terrassat vers aquesta direcció.

Final de l’excavació de la sitja 71 de la primera edat
del ferro, retallada per la sitja 69 de l’ibèric antic.
(Figura D.L.)

A tall de síntesi, durant el segle VII aC s’inicia
l’ocupació d’aquest indret i els habitants
s’instal·len a la part sud del turó, ocupant
uns 150 m² d’edificacions sòlides de pedra i
terra per habitar-hi i treballar-hi. A la vegada,
es documenta l’inici de la construcció d’un
camp de sitges a la part central del turó, de
les quals n’hem excavat 76, amb una clara
intencionalitat d’acumulació i gestió de
productes agrícoles i ramaders
Sitges 177 i 178, ambdues de la primera edat del ferro
situades dins l’espai del recinte 6 de la zona 1.
(Figura D.L.)
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Planta arqueològica de Font de la Canya durant la primera
edat del ferro i detall de la zona residencial de la zona 2
(actualment en procés de delimitació i excavació).
(Figura D.L.).
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Procés d’excavació dels nivells del recinte 5 d’època ibèrica
de la zona 1. S’observa el sondeig arqueològic practicat
al mig del recinte 5 per calibrar
la potència estratigràfica i seqüència cronològica.
(Figura D.L.)
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Detall del forat de pal localitzat al nivell
inferior de l’espai del recinte 6,
al costat de les sitges 177 i 178.
(Figura D.L.)

Materials ceràmics recuperats dins
la sitja 122 de la primera edat del ferro.
(Figura D.A./R.J.)

Emmagatzematge de cereal
dins una sitja de la primera
edat del ferro.
(Figura F.R.)
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Materials ceràmics de les sitges 123 i 130,
ambdues de la primera edat del ferro.
(Figura D.A./R.J.)

Vista de conjunt de l’excavació de la sitja 97.
(Figura D.L.)
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4 L’IBÈRIC ANTIC: TRANSICIÓ I CREIXEMENT
La segona fase de vida de la Font de la Canya s’inicia en l’ibèric antic (550 - 450 aC). Sembla
que en aquest moment es produiren unes transformacions de caire general. La majoria
d’amortitzacions de sitges del període anterior estan obliterades per nivells de cendres o
terres cremades, a l’igual que la zona d’hàbitat del primer ferro, on l’estrat que amortitza les
diferents estances es caracteritza pel fet de ser un nivell propi d’un incendi. Sigui com sigui,
totes les estructures descrites de l’anterior fase quedaven abandonades, i en la seva major part
enderrocades. Es va construir una nova zona d’edificacions més al nord del turó. Tanmateix,
es continua l’activitat principal del jaciment: acumulació d’excedents cerealístics en sitges.

Planta arqueològica durant l’ibèric antic
(segles VIV aC).
(Figura D.L.)
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D’aquesta fase s’han excavat un total de 29 sitges. Es tracta de sitges ja pròpiament ibèriques,
on els conjunts ceràmics que exhumem estan, a grans trets, formats per un predomini pràcticament total de ceràmiques ibèriques, amb les formes i les decoracions pròpies de la fàcies
ibèrica antiga, ben conegudes a la zona, amb bandes horitzontals. En aquests nivells les ceràmiques importades hi són molt menys freqüents que en les fases posteriors (1,8% del total
de ceràmiques). A més a més, trobem vaixella feta de ceràmica de producció grisa ibèrica i
ceràmica feta a mà per a funcions culinàries: bàsicament olles de formats diversos, amb cordons digitals a la vora com a recurs decoratiu més habitual.
Seccions de les sitges de l’ibèric antic (segles VI-V aC).
(Figura D.L.)
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Les sitges d’aquest període (segles VI–V aC)
també presenten una forma troncocònica,
però, a diferència de les sitges documentades
de la fase anterior (S. VII aC.), les parets estan
més bombades o són ja directament ovoïdals, presentant més capacitat d’emmagatzematge de cereal. Aporten unes dimensions
superiors, entre 1,5 i 2 m de fondària, amb
una mitjana de capacitat que estimem en
2.700 litres de capacitat conservada per sitja.
Pel que fa a la distribució en el turó d’aquestes 29 sitges, cal destacar que n’apareixen
un parell a la part nord de l’hàbitat, però la
majoria s’estenen per la part central del turó,
tallant sitges de la fase anterior.

Detall del mur de l’ibèric antic dins el recinte 6 de la zona1.
(Figura D.L.)
Mur de l’ibèric antic del recinte 6 i, en segon terme,
sitja 177 de la primera edat del ferro.
(Figura D.L.)
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En relació a l’hàbitat d’aquesta fase, es
trasllada més al nord del turó, i funda una
nova zona residencial, la qual encara resta per ser excavada. El poc que en coneixem és gràcies a l’excavació del recinte 6,
situat a la banda est d’aquesta nova zona
residencial. En l’excavació d’aquest recinte
6 es van poder documentar nivells fundacionals que es daten en el segle VI aC, a
l’igual que els nivells inferiors documentats
en un sondeig fet al recinte 5. D’aquest hàbitat del segle VI en sabem poca cosa, ja
que la majoria de la seva extensió està emmascarada per la superposició de l’hàbitat
de la fase de l’ibèric ple.
Això sí, documentem un important canvi,
en aquest moment, amb el trasllat de la zona
residencial de la part sud a la part nord del
turó. Així, atenent els resultats de l’excavació del recinte 6, sembla que les cases serien
d’una sola estança de dimensions mitjanes
d’entorn els 15 m². En aquestes edificacions,
els paviments de l’interior de les cases eren
formats simplement per un nivell de terres compactades o trepitjades i endurides.
Aquest espai sembla molt petit per viurehi, però era suficient per a la forma de vida
d’aquella època. A diferència del que passa
avui dia, la casa era, a l’època, sobretot, un
lloc de refugi, on dormir i aixoplugar-se, ja
que la majoria d’activitats es feien a l’exterior.
Pel que fa a la construcció d’aquestes cases,
els sòcols, a l’igual que moltes construccions tradicionals mediterrànies, eren fets de
pedres de dimensions i formes irregulars, lligades amb una espècie de morter de fang.
A sobre d’aquest s’aixecava la resta de paret
amb toves (espècie de maons crus, cuits al

Materials ceràmics a mà i a torn de la fase de l’ibèric antic.
(Figura D.A./R.J.)
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Funcionament del camp de sitges durant la fase
de l’ibèric antic. (Figura F.R.)

Detall de tovots dins els nivells de rebliment
de l’ibèric antic del recinte 5 de la zona 1.
(Figura D.L.)

Olla tipus pithos de ceràmica ibèrica amb decoració
geomètrica de la sitja 127 de l’ibèric antic.
(Figura D.A./R.J.)
Fragment de tapadora
de ceràmica a mà amb
decoració
geomètrica incisa,
UE1710 de l’ibèric antic
de la zona 2.
(Figura D.L.)

10 cm
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sol), també lligats i arrebossats amb fang. El
sostre estava fet per un embigat de fusta sobre el qual s’hi teixia un entramat de canyes,
lligades amb cordill, i a sobre s’hi disposaven
diverses capes de fang barrejat amb palla.
Conservem diversos fragments de fang cremats on es conserven aquestes empremtes
de canya i cordill.
A tall de síntesi, durant l’ibèric antic es crea
una nova zona d’hàbitat al nord del turó,
de la qual ara per ara desconeixem l’extensió. Així mateix, es continua l’explotació
del camp de sitges i les activitats ramaderes, però, a diferència de la fase anterior,
augmenta la productivitat cerealística, o, si
més no, el volum de capacitat d’emmagatzematge.

Materials ceràmics a torn de la fase de l’ibèric antic de
les sitges 127 i 135. (Figura D.A./R.J.)

Prisma de terracota de funció indeterminada,
UE1710 de l’ibèric antic de la zona 2.
(Figura D.L.)

10 cm
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5 L’IBÈRIC PLE: EXPANSIÓ I CONSOLIDACIÓ
És durant la fase de l’ibèric ple quan la Font
de la Canya arriba al seu moment més àlgid.
Aquest fet coincideix amb un augment dels
assentaments camperols dispersos pel territori cossetà, i, en conseqüència, amb un augment de la producció agrícola, com succeeix
al camp de sitges de la Font de la Canya.

amb fons còncau, i sobretot es caracteritzen
per presentar capacitats d’emmagatzematge
molt superiors a les fases anteriors. Algunes
presenten fondàries superiors a 2 m i sovint
depassen els 5.000 litres de capacitat mínima
conservada. És a dir, una sola estructura del
període ibèric ple té una capacitat d’emmagatzematge equivalent a 6 de la primera edat
del ferro. La distribució de sitges és per tot
el turó, malgrat que, sembla, n’hi ha una im-

D’aquest període s’han excavat un total de
41 sitges, que ara presenten més varietat
formal. Tanmateix, predominen les ovoïdals,

Planta arqueològica durant
l’ibèric ple (segles VI-V aC).
(Figura D.L.)
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Seccions de les sitges de l’ibèric ple (segles IV-III aC). (Figura D.L.)

portant concentració prop de la zona
d’hàbitat, tot i que es troben disperses
a les dues bandes, tant nord com sud,
del sector de les edificacions residencials.
Entre els materials ceràmics exhumats,
cal destacar un augment significatiu
de ceràmica importada (entorn el
7,5%). El fòssil director propi d’aquest
moment és la ceràmica àtica de vernís negre o del taller de Roses, com a
vaixella de luxe en concret, amb aquelles formes clàssiques de l’esmentat
segle IV aC. En aquests conjunts ceràmics tornen a aparèixer les evidències d’àmfora importada, en especial
exemplars d’àmfora punicoebusitana
del tipus propi d’aquest moment.
En el camp de la ceràmica indígena
hi ha un augment en el repertori de
formes amb poca decoració pintada,
a diferència de l’etapa anterior, i on la
ceràmica a mà continua bàsicament
dins l’àmbit de la cuina (olles i les seves tapadores).

Ceràmica àtica de vernís negre de la sitja 121
de l’ibèric ple (segle IV aC).
Fragments de base completa de petits bols
de la forma Lamboglia 25, amb i sense decoració de palmetes
impreses al fons, i un fragment del peu d’una escudella
de la forma Lamboglia 21/22.
(Figura D.A./R.J.)
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En l’ibèric ple, a l’igual que en la fase anterior,
la comunitat de la Font de la Canya concentra les seves residències a la zona nord del
turó, on es constata no tan sols ocupació a
la part superior del turó, sinó també la continuació de l’ocupació de forma terrassada per
la vessant oest. Les tècniques constructives
no varien respecte al període anterior. El que
sí que canvia és la dimensió de les cases, que
presenten més compartimentacions, amb
una major complexitat, de planta rectangular o quadrangular, de dues o tres estances,
sense que es documentin ara per ara evidències de pisos superiors, tot i que no es pot
descartar.

Empremtes vegetals sobre fang en
forma d’encanyissat de la sitja 5 de l’ibèric ple.
(Figura D.L.)

Fragments de morter de calç amb petits fragments
informes de ceràmica ibèrica.
Recuperats en els nivells superficials de
delimitació del recinte 7 de la zona 1.
(Figura D.L.)

5 cm

10 cm
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Procés d’elaboració
dels tovots i construcció
de parets.
(Figura F.R.)
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Una edificació que destaca d’aquesta fase
de l’ibèric ple és un magatzem celler (estructura 195, punt 2) que s’ha desemmascarat recentment. Es troba situat al peu de
la vessant nord del turó, totalment aïllat de
la zona residencial. Es tracta d’una edificació
de planta absidal, soterrada a més de 2 m de
profunditat. Està conformada per un potent
mur de pedra que folra tot el retall, tret d’un
espai de 2 m on se situa la porta d’accés. Fou
abandonada entorn el 250 aC i apareix farcida de gran quantitat de fragments d’àmfora
ibèrica, tenalles de grans dimensions i altres
produccions de vaixella i gerres per servir el
vi, entre altres. Les imminents excavacions
han de corroborar si en el mateix edifici es
produïa el premsat del raïm, o be només
complia les funcions de gran magatzem.
Sens dubte es tracta d’una troballa excepcional, sense paral·lels coneguts en el món
ibèric, que confereix al jaciment un grau de
monumentalitat. Entre els material apare-

Hi ha un total de 8 edificacions completes,
a més d’altres estructures que o bé estan actualment arrasades o bé resten per ser definides en futures excavacions, sobretot a la
banda est.
Tret de l’estructura 195 o punt 2, aquests
edificis estan interrelacionats mitjançant
una xarxa irregular de carrers. Els carrers es
presenten com a estructures viàries estretes
i, en la seva major part, empedrades, és a dir,
carrers dissenyats per tenir ombra i suportar,
canalitzar i desguassar l’aigua de pluja provinent del pendent dels sostres de les cases,
alhora que intercomuniquen les diferents
edificacions.

Planta arqueològica parcial del
celler/magatzem E195 de la zona 0,
en procés d’excavació.
(Figura D.L.)

Carrer 5 de la zona 1, empedrat i amb canalització
per evacuar l’aigua de les teulades, en direcció a la vessant oest.
(Figura D.L.)
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guts destaca un amulet cauri, un mol·lusc
originari del mar Roig i l’oceà Índic, que molt
probablement arriba a la Font de la Canya a
través del comerç egipci i cartaginès a meitat
del segle III aC. A més, s’ha recuperat un anell
serpentiforme de bronze, restes de plom, un
ungüentari de vidre i altres béns de prestigi
o exòtics.
Aquesta imponent edificació soterrada al
subsòl és interpretada com una mena de
fresquera-magatzem o cava, on es poden
conservar i emmagatzemar diferents productes alimentaris. Especialment adequada
per a la conservació i emmagatzematge de
vi, que requereix una temperatura baixa i
constant. Cal recordar que sobre l’elaboració
del vi trobem altres evidències en altres sectors de la Font de la Canya.

Delimitació i excavació dels nivells superficials del celler
magatzem E195. (Figura D.L.)
Detall de plat de ceràmica ibèrica recuperat durant
l’excavació. (Figura D.L.)

Treballs durant la campanya d’excavacions de l’any 2014.
(Figura D.L.)
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Sondeig arqueològic dins
l’E195 i detall dels diferents
nivells arqueològics
que l’amortitzen.
(Figura D.L.)
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Presentació dels resultats de
l’excavació de 2014 als mitjans
de comunicació.

Detall del parament del mur
que conforma el celler
magatzem E195.
(Figura D.L.).
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Vista aèria del celler/magatzem E195
al final de la campanya d’excavacions de
2014. (Figura T.P.)

Reconstrucció ideal de la Font de la Canya
durant l’ibèric ple (segle III aC),
en l’estat actual la zona 0, així com diversos
cultius de cereals, vinya i horta a banda
i banda del torrent de la Granja.
(Figura F.R.)
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Quant a la zona d’hàbitat o residencial stricto sensu, destaquem, ara per ara, 7 edificis
diferenciats i delimitats totalment:

Planta arqueològica de la zona
d’hàbitat/espai de treball de la zona 1 durant
l’ibèric ple (segle III aC).
(Figura D.L.)
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Planta arqueològica per edificis i
seguint itinerari de visita.
(Figura D.L.)
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- Edifici del sacrifici ritual o punt 5 (recintes 4 i 8). Es tracta d’un edifici d’entorn
els 50 m², compartimentat en 3 àmbits, un de principal obert al descampat de la part sud
de la zona d’hàbitat, i dues cambres de dimensions més modestes a la part posterior. La sala
anterior, cal interpretar-la com un espai de treball de la casa, on entraria major quantitat
de llum per desenvolupar diferents tasques. Pel que fa a les dues sales de la part posterior,
sota el paviment, contindrien el que anomenem un sacrifici ritual o ofrenes fundacionals.
En un retall d’entorn els 25 cm de diàmetre es va localitzar la inhumació seleccionada del
crani i les potes davanteres d’una ovella o cabra; de la resta del cos, no en tenim constància,
segurament devia ser consumida pels integrants del grup. Aquestes pràctiques es relacionen
amb ritus de protecció de l’habitatge i els seus residents, que segurament es realitzaven en
el moment de la construcció de la casa. En aquells temps es devien practicar cultes que, de
vegades, necessitaven del sacrifici d’una víctima propiciatòria i que farien de vincle d’unió o
intercomunió entre els homes i els déus.
Ritual domèstic del sacrifici d’una ovella. (Figura F.R.)
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Vista de conjunt del punt 5 (recintes 4 i 8).
(Figura D.L.)
Ubicació del sacrifici domèstic del recinte 4, dins el punt 5.
(Figura D.L.)
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Detall del sacrifici recuperat
in situ dins el punt 5.
(Figura J.M./S.V.)

Les posteriors anàlisis
van determinar que es
tractava d’extremitats
de dos individus d’ovella/
cabra. (Figura J.M./S.V.)
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Altres recintes possiblement associats a aquest sector són
els recinte 1 i el recinte 9 :
Recinte 1. Es tracta d’una estructura d’un sol àmbit (d’entorn 8 m²) situat immediatament

al sud de l’edifici de la ferreria, separat d’aquest pel carrer C1, des d’on s’accediria al recinte. Un
edifici d’un sol àmbit, sense compartimentacions interiors, on s’ha excavat l’enderroc fins al
nivell de pavimentació. Es tracta d’un nivell de terra trepitjada associat a un petit foc (no de
caire domèstic), situat a la cantonada sud-oest. En l’excavació d’aquest recinte, cal destacar
l’aparició d’un penjoll de bronze, una sivella i diversos fragments pertanyents a un cremador
de perfums de terracota, representant alguna de les deesses del mediterrani. Tot sembla
indicar que el recinte 1 estava relacionat amb activitats econòmiques entorn de la gestió del
cereal, no pas destinat a l’ús domèstic.

Fragment de testa de peveter recuperat dins
el recinte 1 (UE1616). S’observa la decoració
de 3 grans de raïm (segle III aC).
(Figura D.L.)
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Recinte 9. Immediatament a l’oest del recinte 1, hi trobem aquest magatzem agrari. Ocupa
una superfície d’entorn els 26 m² i es divideix en quatre estances. Una oberta al descampat
de la part sud, des d’on s’accedeix a l’edifici, i tres estances quadrangulars (petits espais de 2,5
m², aproximadament), intercomunicades per un espai passadís empedrat situat a la banda
est de l’edifici. L’enderroc d’aquestes estances està format per uns nivells de terres cremades,
barrejades amb cendres, amb molt material ceràmic. Tal vegada es tracti d’espais relacionats
amb la gestió del cereal.

Vista del recinte 9. (Figura D.L.)

76

L’ I B È R I C P L E : E X PA N S I Ó I C O N S O L I D A C I Ó

Vista de conjunt del recinte 9. (Figura D.L.)
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L’edifici del podall o punt 6 (recinte 7 a i b). Situat a la terrassa oest de la zona de l’hàbi-

tat. Es tracta d’un edifici de planta rectangular d’entorn 33 m², parcialment retallat a les argiles
geològiques. Es presenta dividit en dues estances rectangulars, de les quals cal destacar la situada més al nord, on apareixen tres petits murs transversals a l’àmbit que, sembla, suportarien
una estructura feta de taulons de fusta, sobre els quals es podria manipular algun producte
agrícola que probablement decantaria en una cubeta rectangular, situada al pendent nord
de l’àmbit. Dins aquesta cubeta van aparèixer in situ un clau i un podall de ferro. Ara per ara,
no podem ser concloents amb la funcionalitat d’aquest espai; tanmateix, no seria agosarat
relacionar, amb un edifici no residencial, sinó de transformació d’algún producte agrícola lligat
a la vinya o el cereal.

Procés d’excavació del recinte 7a dins el punt 6. (Figura D.L.)
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Gerreta de ceràmica ibèrica.
Escala: 5 cm.
(Figura D.L.)

Podall i clau de
ferro. Escala: 10 cm.
(Figura R.M.)
Vista de conjunt del recinte 7 o punt 6. En primer terme, el recinte 7b, i en segon
terme, el recinte 7a. (Figura D.L.)

Fitxes o pesos de plom i ceràmica amb decoració d’aspa. Escala: 5 cm.
(Figura R.M.)

79

Vitis vinifera carbonitzada dins el recinte 7.
Entre les cendres s’han recuperat individus
de cereals i de raïm. Escala: 1 mm.
(Figura D.L.)
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L’edifici de les àmfores o punt 7 (recintes 2, 3 i 10). Situat a la zona d’hàbitat

del cim del turó. Es tracta d’un edifici més o menys de planta quadrangular d’entorn els
60 m². Està conformat per quatre estances, de les quals n’hem excavat tan sols el seu
enderroc (parets i sostres caiguts), fins a arribar al primer paviment de terra piconada. Es
diferencien dos espais funcionals, conformats per dos recintes cadascun. Per un cantó, les
dues habitacions situades més a l’oest (recintes 2 i 3), on documentem un espai d’emmagatzematge d’àmfores ibèriques. Per altre cantó, els dos espais situats a la banda est, que
interpretem com a possibles espais d’habitatge i treball.

Els envasos de grans dimensions, com les àmfores, es modelaven a torn en diferents parts per muntar-los al final. (Figura F.R.)
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Exemple de moble
de fusta per a
l’emmagatzematge
de recipients amfòrics
de la ciutadella ibèrica
de Calafell, semblant
als identificats
a la ciutat romana
de Pompeia (Itàlia).
(Figura D.L.)

Vista de conjunt del punt 7 i recintes 2, 3 i 10. (Figura D.L.)

Detall dels recipients amfòrics identificats al recinte 2.
(Figura D.L.)

Petit forn domèstic situat parcialment sota mur de
compartimentació entre el recinte 2 i 3. (Figura R.J.)
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Treballs d’excavació del magatzem d’àmfores i
vaixella de taula del recinte 2.
(Figura D.L.)
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L’anàlisi de les cendres sobre paviment del
recinte 2 ha permès identificar restes de
raïm, de cereals i algunes lleguminoses.
(Figura D.L.)

Llavor de raïm (Vitis vinifera)
carbonitzada del recinte 2.
Escala: 1 mm. (Figura D.L.)
Vista de conjunt del recinte 10, dins el punt 7. (Figura D.L.)
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L’edifici de les ceràmiques o punt 8 (recintes 5 i 13). Situat al cim del turó i

intercomunicat amb l’edifici anterior mitjançant les estructures de carrer 5 i 6. Aquesta
edificació és de planta rectangular, d’entorn uns 40 m², i es subdivideix en tres àmbits. A
l’igual que l’edifici de les àmfores, es pot dividir en dos espais funcionals: un d’habitatge, de
dimensions reduïdes, a la banda est de l’edifici; i l’altre de magatzem, als dos àmbits de la banda
oest de l’edifici, amb nombrosos fragments d’àmfora ibèrica i tenalles d’emmagatzematge,
diferents ceràmiques de vaixella i gerres per servir líquids.

Vista de conjunt del punt 8 o del recinte 5 amb el magatzem de recipients ceràmics en primer terme. (Figura D.L.)
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Exemple de casa ibèrica reconstruïda a la ciutadella
ibèrica de Calafell. (Figura D.L.)

Materials ceràmics característics de la fase de l’ibèric ple
recuperats dins la sitja 121.
(Figura D.A./R.J.)

Vista de conjunt del recinte 5 dins el punt 8. (Figura D.L.)
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Procés d’excavació del magatzem de
recipients ceràmics i
detalls del recinte 5, dins el punt 8.
(Figura D.L.)
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Vista de conjunt del magatzem del recinte 5, dins el punt 8. (Figura D.L.)
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L’edifici del ferrer o punt 9 (recintes 12 i 14). Es troba situat a la part central de la zona
d’hàbitat del cim del turó. A aquest edifici s’hi accediria des del descampat de la part nord.
Es tracta d’un edifici de planta rectangular d’entorn els 50 m², dividit en dues estances ben
delimitades: una a la part nord interpretada com a zona d’habitatge, i una altra, també a la part
nord, com a zona de treball. En efecte, en aquest àmbit nord, un cop excavat el corresponent
enderroc, es va documentar un paviment de terra piconada associat a dues estructures de
combustió: un petit forn de forma rectangular de combustió força elevada (ll 46 x a 26 x f
45 cm) i una altra estructura de forn, de forma circular (165 cm de diàmetre), amb les parets
rubefactades (aparentment a una combustió més baixa que el forn anterior) i petites escòries
de ferro en el seu interior. Ambdós s’associen a una estructura de pedra circular (entorn 40
cm de diàmetre), que apareix a la part central de l’àmbit i que cal interpretar com una possible
enclusa. El conjunt de tots aquest elements i la seva distribució dins aquest àmbit obert a la
part nord porta a identificar aquest espai com una autèntica ferreria.
El ferro, en època ibèrica, era un dels recursos o matèries principals per a les seves eines i utillatges. Armes, instruments agrícoles,
claus, tisores d’esquilar, martells, claus de
portes, etc. s’acostumaven a fer de ferro i, en
conseqüència, era del tot útil la presència
d’un ferrer a cada assentament. Sembla que,
a la Font de la Canya, cal localitzar la ferreria
en aquest edifici que no tan sols devia fabricar diferents utensilis sinó que, segurament,
i principalment, devia servir per reparar les
diferents eines agrícoles que es desgastaven
per l’ús constant en el camp o altres finalitats.
Detall de llar de foc quadrangular, amb preparació de
còdols i fragments ceràmics, del recinte 12.
(Figura J.M.)

Excavació del recinte 12,
dins el punt 9.
(Figura J.M.)
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Petit forn
de forma rectangular
del recinte 14.
(Figura D.L.)

Vista de conjunt dels
dos forns i la possible
enclusa de pedra.
(Figura D.L.)

Forn circular
per a treballs del ferro
dins el recinte 14.
(Figura D.L.)
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A tall de síntesi, durant el període de l’ibèric
ple, a la Font de la Canya es consolida, es desenvolupa i triomfa el model socioeconòmic
vinculat al fenomen dels camps de sitges,
caracteritzat, per una banda, per una zona
residencial més complexa i diversificada, i,
per una altra, per un augment de la capacitat
d’acumulació d’excedents cerealístics, amb
més sitges, i més grans, en el turó.

Planta i secció arqueològica de
la sitja 18 de l’ibèric ple.
(Figura D.L.)

Detall de la tenalla dipositada al
fons de la sitja 18.
(Figura D.L.)
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Gerreta de ceràmica ibèrica recuperada
al final de la sitja 56 de l’ibèric ple.
(Figura D.L.)

Tapadora de sitja de pedra
amb decoració d’aspa.
Dimensions: Ø 60 cm.
(Figura D.L.)
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6 L’IBÈRIC FINAL - IBEROROMÀ:
REESTRUCTURACIÓ I TRANSFORMACIÓ
En el moment de màxim desenvolupament i
apogeu dels pobles ibèrics, una contingència
històrica externa, l’esclat de la Segona Guerra
Púnica en les darreries del segle III aC, juntament amb l’expansionisme de la potència
emergent, Roma, estroncarà de forma sobtada i definitiva la llarga evolució interna
d’aquestes societats complexes, les quals es
veuen abocades a un procés irreversible de
dissolució cultural, que es farà efectiva a mitjan segle I aC.

Planta arqueològica durant l’ibèric
fina - iberoromà (segles III aC).
(Figura D.L.)
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Vista de les rases
efectuades a la zona 3
o camp de vinya de baix
i documentació de potents
murs de pedra.
(Figura D.L.)

Construcció i utilització
d’un dipòsit tipus sitja.
(Figura F.R.)

Vista de les rases
efectuades entre les vinyes
cultivades de la zona 3.
(Figura D.L.)
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Així, al cim del turó de la Font de la Canya, la majoria dels edificis abans descrits són abandonats. Només es conserven aïlladament nivells d’ocupació en dos recintes puntuals: el recinte 0
i el recinte 11. Es tracta de dos recintes habitacionals simples i de petites dimensions (entorn
els 7 m² cadascun), ocupats durant un petit espai de temps. La resta d’edificacions, tal com
hem comentat anteriorment, van ser abandonades o enderrocades. Pel que fa al camp de
sitges, tan sols es documenten dues sitges, tipològicament de formes i fondàries semblants a
les sitges de l’ibèric ple. Només s’han excavat dues sitges d’aquesta fase, però ambdues amb
rebliments rics i variats. Destaca la sitja 151, d’on es van recuperar un filament d’or, diversos
molins, la tapadora de la sitja i centenars de fragments ceràmics i ossis. L’altra sitja d’aquesta
fase, 192, excavada recentment, aporta abundants materials ceràmics i, al final, un petit ungüentari sencer de ceràmica ibèrica pintada.
Enllosat de pedra de la fase de l’ibèric final del recinte 3 de la zona 1. (Figura R.J.)
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Procés d’excavació de la sitja 151
de l’ibèric final (segles III aC).
(Figura D.L.)

Detall del filament d’or recuperat a la sitja 151.
Dimensions: 10,2 cm.
(Figura D.L.)

Petit vas ibèric de ceràmica a torn.
En la seva superfície presenta una pintura vermella
amb decoració geomètrica, recuperat al fons
de la sitja 191 de l’ibèric final (segles II-I aC).
Dimensions: 9x8 cm.
(Figura D.L.)
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Vista de la sitja 151 des del seu interior. (Figura D.L.)

Altrament, ja avançat el segle II aC, es detecta un nou factor de canvi i transformació, amb la
reubicació totalment diferent de la zona d’hàbitat. Aquest cop, al llarg del segle II aC fins a la
meitat del segle I aC, aquesta zona es desplaça a la plana, al peu sud-est del turó. Aquest assentament tan sols s’ha localitzat, mitjançant sondejos, en aquesta darrera campanya de 2014. És
per aquest motiu que actualment no podem caracteritzar aquesta nova fase ocupacional, on
documentem ex novo una nova planta residencial.
A tall de síntesi, es diferencien dos
moments ben diferents. Per un cantó,
la fase de reestructuració del camp de
sitges ibèric, molt lligada a la romanització d’aquestes contrades. I per altre
cantó, un fenomen de transformació
o resposta adaptativa a aquesta nova
conjuntura històrica, amb la creació ex
novo d’un nou assentament a la plana,
al peu del turó, que encara resta per ser
desemmascarat per les nostres eines de
treball en futures campanyes d’excavació arqueològica.

Àmfora grecoitàlica de la sitja 162 d’entorns l’any 200 aC.
(Figura D.A./R.J.)
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7 SITGES SINGULARS
Primera edat del ferro
7.1.- Sitja de l’enterrament d’una jove
L’únic enterrament excavat fins ara al jaciment de la Font de la Canya es troba a la sitja 111.
Aquesta troballa, realitzada a la campanya del 2006, es relaciona amb una de les fases més
antigues del jaciment, la primera edat del ferro o preibèric (s. VII aC).
En aquesta època, el ritual funerari més estès consistia en l’enterrament de la persona, ja
sigui individual o col·lectiu. Per aquest motiu, es poden trobar persones enterrades no sols a
l’interior dels poblats o en les seves rodalies, sinó també aprofitant estructures que ja cauen
en desús i que s’han de tapar, com és el cas d’alguna sitja aïllada.

Vista de conjunt de la inhumació i
de l’aixovar que l’acompanya. (Figura D.L.)

Planta i seccions arqueològiques de la sitja 111.
(Figura M.G./R.J./D.L.)
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L’individu en qüestió era una possible noia
d’uns 14 anys d’edat aproximadament, segons els criteris antropològics. L’estudi del
ritual funerari ens mostra un enterrament individual primari. Això significa que en aquest
enterrament només hi havia un individu enterrat, i que el cos, un cop dipositat al lloc
que havien escollit, no es va manipular ni
traslladar.
Pel que fa a la posició en la qual es va trobar,
es pot dir que l’individu es trobava bocaterrosa, amb el cap girat a la dreta, amb el
coll molt girat i la boca tancada. Els braços
quedaren flexionats, el braç esquerre sota la
zona del tòrax, i la cama esquerra estirada i la
dreta flexionada, amb el genoll a l’alçada del
costat esquerre de la cintura. La posició de
les cames mostra una rotació de la pelvis cap
al costat esquerre, provocant que la columna estigués lleugerament aixecada i desviada
per l’elevació del maluc dret.

Crani de la jove. (Figura D.L.)

Pel que fa a les patologies de la jove, es pot
apuntar que no s’han observat fractures o
altres alteracions relacionades amb la posició en la qual es troba. Pel que fa a la seva
dentició, sí que s’han pogut observar patologies relacionades amb una dieta monòtona
i amb carències en nutrients, com són gran
quantitat de càries i hipoplàsia (línies que es
marquen a les dents per falta de cèl·lules),
produïda per la manca de nutrients durant
el creixement de la dent. Aquestes lesions
responen a una alimentació de tipus agrícola
de subsistència.

Crani de l’èquid. (Figura D.L.)

Cal tenir en compte que en aquest cas l’individu es trobava acompanyat d’un aixovar, en
concret per diferents ceràmiques, i un crani

Meitat d’un bol de ceràmica a mà. (Figura D.L.)
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parcial d’un èquid (un animal de la família
dels cavalls, ases, etc.) i la seva mandíbula
corresponent. Pel que fa a la ceràmica, es
troba un fragment d’una olleta o bol de
ceràmica a mà, que es va dipositar als peus
de la jove, i diversos fragments de diferents
recipients decorats amb un cordó digitat,
molt típic d’aquesta època.
Malgrat la posició en què es troba l’individu, aquest enterrament ha estat interpretat
com a intencional i suggereix que la sitja fou
reomplerta amb terra en el moment en el
qual el cos es trobava en una fase inicial de
descomposició. Per aquest motiu s’haurien mantingut les connexions anatòmiques
però hi hauria hagut un lleuger moviment
de braços i cames.

Part superior de la jove.
(Figura D.L.)

Aquest tipus d’enterrament representa la
pervivència dels rituals funeraris de l’edat
del bronze inicial. Aquests es troben ben representats en la zona en jaciments com Mas
d’en Boixos (Pacs del Penedès), on també es
troben enterraments en sitja; a l’Hort d’en
Grimau (Castellví de la Marca), amb una
inhumació acompanyada d’un èquid, amb
fortes analogies amb el de la Font de la Canya; Pou Nou (Olèrdola) i Cirerers (Vilafranca del Penedès), on es troben enterraments
en fossa. Resulta peculiar l’associació del cos
de la jove amb el crani de l’èquid, aquest
darrer relacionat amb l’aristocràcia o les elits
indígenes.

Conjunt de materials ceràmics
recuperats a la sitja 111.
(Figura D.A./R.J.)
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7.2.- El tresor metàl·lic de la sitja 123 i el comerç
centreeuropeu de béns de prestigi
La sitja. L’any 2007 es va excavar una sitja
amortitzada a la segona meitat del segle VII
aC, tenia forma troncocònica de parets rectes i fons pla, amb un diàmetre d’1,70 m i
una profunditat conservada de tan sols 0,56
m. Amb un únic nivell de rebliment format
per argiles amb abundant matèria orgànica,
material constructiu i un centenar de fragments de ceràmica a mà. En el fons de l’estructura va aparèixer un conjunt d’objectes
metàl·lics in situ de funcions diverses i amb
un origen insòlit. L’anàlisi d’aquest tresor ens
proporcionarà la possibilitat d’endinsar-nos
en la complexitat social d’aquests primers
habitants de la Font de la Canya i fer una
pinzellada als costums cultuals i personals
d’aquest grup humà. Les interaccions comercials terrestres d’aquestes comunitats
hallstàttiques a tot Europa queda patent per
la identificació d’unes peces d’origen cèltic,
tan divers i llunyà, com d’altres de les regions
bàltiques, els Alps suïssos i austríacs, França
oriental i nord d’Itàlia.

Planta i secció arqueològiques de la sitja 123. (Figura D.L.)

Vista de conjunt del dipòsit metàl∙lic.
(Figura R.J./R.A.)

Detall del simpulum i braçalets durant
l’excavació arqueològica. (Figura R.J.)
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Simpulum. Es tracta d’un cullerot de bronze amb fons umbilicat. El mànec, prim i
vertical, es troba enganxat per la zona exterior de la vora del bol, acabat amb una
inflexió corba vers l’exterior i, a l’extrem,
amb un lleuger recargolament d’una volta
sobre si mateix, que genera una petita anella o passador per penjar. Sense decoració.
La presència de simpula, majoritàriament
en tombes, durant els períodes de primera edat del ferro i ibèric antic, es troba ben
testimoniada al Llenguadoc i al nord-est de
la península Ibèrica. Per a aquestes peces
de tipus iberollenguadocià, es proposa una
datació general situada principalment en la
primera meitat del s. VI aC, entre el 600 i el
540 aC, a partir de les importacions gregues
i etrusques amb les quals s’associen en altres
contextos.

Simpulum o cullerot de bronze
per servir el vi.
Dimensions: 20x10,5x8,3 cm.
(Figura R.M.)
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Braçalets. Són els elements de la cultura
material més freqüents a les necròpolis catalanes durant el bronze final i la primera edat
del ferro. A causa de la seva enorme variabilitat, s’ha intentat establir-ne diferents tipologies, però que normalment responen a sèries
locals. En destaquen les tipologies establertes a la Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Térmens, Lleida), Mas de Mussols (Santa Bàrbara, Terres de l’Ebre) i pel professor Ruiz Zapatero. En el dipòsit exhumat a la Font de la
Canya aparegueren 6 braçalets llisos i un de
decorat. Les dades cronològiques dels braçalets de la Font de la Canya, respecte a la sistematització de Ruiz Zapatero, indiquen que
l’aparició dels braçalets de secció rectangular
(tipus b1) abraça des del 725 aC fins al 600
aC. Pel que fa als braçalets de secció circular,
als quals l’autor no atribueix una cronologia
precisa, es documenten per a la necròpolis
de Coll del Moro (Gandesa, Terres de l’Ebre)
des de la meitat del segle VII aC fins a mitjan
segle VI aC.

Braçalets de bronze, llisos i decorats.
Dimensions màximes: 0,7x0,4 cm Ø8,5 cm.
(Figura R.M.)
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Botons. S’inclouen en aquest grup totes les
peces circulars de seccions diverses que porten una anella o un travesser que permeten
fixar-les sobre teixit o cuir (il·lustració 6). El
seu ús era ornamental més que no pas pràctic. El dipòsit comptava amb dos exemplars.
Per als tipus de botons rodons amb anella
de fixació al centre localitzats en altres jaciments com ara Can Piteu - Can Roqueta

(Sabadell, Barcelona), s’ha fixat una datació
de 650-550 aC, igual que per als de les necròpolis de Can Bech de Baix (Agullana, Girona)
i Aldovesta (Benifallet, Terres de l’Ebre), per
citar-ne alguns exemples. El seu origen és del
bronze antic, amb exemples a la cova 120
(Sales de Llierca, Girona) i el bronze mig, la
Tuta dels Maimons (Beget, Girona).

Botó de bronze.
Dimensions: Ø2,5 cm.
(Figura R.M.)

Dibuix arqueològic dels materials
recuperats al dipòsit de la sitja 123.
(Figura R.A.)
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Anells i anelles de secció massissa. Es
tracta de cercles de bronze de diàmetres
diversos i seccions diferents, massisses, que
han aparegut solts. En alguns casos haurien
pogut formar part d’una cadena o bé anar
cosits directament al vestit. La presència de
cadenetes a diverses necròpolis del nordest peninsular és freqüent, ja sigui formant
autèntiques cadenetes o bé com a extrems
finals, acabats com els penjolls globulars. De
fet, en altres sitges del jaciment de la Font de
la Canya s’han exhumat exemplars de penjolls amb anella i cos globular, així com diversos motlles de terracota per a la fabrica-

ció d’aquests, a més d’altres motlles com de
penjolls de tiges soldades. El guerrer de Can
Canyís (Banyeres del Penedès, Barcelona)
portava un penjoll de tiges soldades, idèntic
als motlles de la Font de la Canya.
S’ha identificat un total de 7 exemplars
d’anelletes. Els anells i anelles, com a part d’un
conjunt per fer cadenetes amb penjolls amb
apèndix esferoïdal o tiges suspeses amb una
baula, comencen a aparèixer en contextos
a partir de l’últim quart del segle VII aC, i es
perllonguen fins al segle VI.

Motlles de terracota per a elaborar peces de bronze de la
primera edat del ferro de la Font de la Canya.
Escala: 5 cm. (Figura D.A.)

Anells i anelles de bronze.
Dimensions màximes: Ø2,5 cm.
(Figura R.M.)
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Penjolls de “rodetes”. Penjoll circular pla
amb una creu solar inserida a l’interior.
Aquests elements solen anar situats a la part
distal d’un entramat d’anelles formant un
complex collar. Se li atribueix una significació
d’amulet probablement dedicat al culte solar. D’aquests elements no hi ha paral·lels propers que coneguem. En efecte, són penjolls
característics dels grups culturals hallstàttics
jurassians, de la zona francosuïssa del massís
de la Jura i el Plateau suís; la vall del riu Aar i

el llac de Neuchâtel al riu Roina. Per exemple,
ens referim als exemplars de les necròpolis
tumulars de Pontarlier (Doubs, França), Gürzelen (Berna, Suïssa), Subingen (Solothurn,
Suïssa) i Aarwangen (Berna, Suïssa). Aquests
elements delimitats al grup cultural hallstàttic
de Jura formen part de rics conjunts de materials apareguts en tombes tumulars en la fase
coneguda com a hallstatt mitjà i final a França
o hallstatt D1 i D2 a Europa central, compresa
entre el 620 i el 450 aC.

Penjolls de rodetes de bronze.
Dimensions màximes: Ø5,6 cm.
(Figura R.M.)
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Cròtal. Aquests penjolls tenen una forma
ovoïde o piriforme allargada; al final de l’extrem superior hi ha un anell, la part distal es
divideix i simula bastant bé la boca entreoberta d’un rèptil. De vegades estan decorades funcions oculars. Aquests elements solen anar situats a la part distal d’un entramat
d’anelles formant un complex collar o també
penjant d’un braçalet. Els penjolls de cròtals
ens aproximen als models de França de l’est,
a la Savoia i a la zona geogràfica de la regió
de Jura central, amb extensions ocasionals
a les zones adjacents, a l’altiplà de Suïssa, les
planes del riu Saone, Borgonya i els Alps del

Nord. També trobem exemples d’aquest tipus de penjolls a França central, com el penjoll complet amb 9 cròtals de la sepultura de
Mia (Saint-Georges-les-Baillargeaux, Vienne,
França). En canvi, gairebé inexistents són les
troballes al Llenguadoc i a Catalunya, destacant-ne el dubtós exemplar del derelicte de
Rochelongue (Agde, Hérault, França), que
recents revisions posen en dubte que es tracti d’un cròtal, i pensen més en un penjoll de
tipus “bird cage”. Per als models francesos de
l’Est, així com per als materials associats a les
tombes alpines de Guillestre, es proposa una
datació recent de hallstatt D (620-450 aC).

Cròtal de bronze, Dimensions: 5,3x2,1 cm.
(Figura R.M.)

part d’aquesta panòplia els auriscalpiums,
utilitzats per a la higiene de les orelles o la
higiene bucal. El dipòsit de Font de la Canya
contenia una panòplia completa formada per un scalptorium, una espàtula i unes
pinces de depilar. Aquests conjunts, agrupats amb panòplies, típics de les sepultures
hallstàttiques, tenen escassa representació
dins l’àmbit peninsular. Se n’ha conegut recentment un únic cas al sud de Portugal, a
la necròpoli del primer ferro de Palhais (Beringel, Beja), del segle VII aC. Se’n coneixen,
sobretot, diversos exemples a Baviera (Alemanya), Bylan-Bohèmia (República Txeca),
Marne (França), Alife i Götzendorf (Àustria),

Estris de tocador. Aquest tipus de panòplies, de bronze i també de ferro, estan formades per un scalptorium, una espàtula i
unes pinces de depilar, unides a través de les
voltes dels seus caps per una anella o volandera, en algun cas torsionada. L’scalptorium
és un element de punta bífida al qual s’atribueix comunament un ús com a “rascador
de pell”, com a “polidor d’ungles” o com a
“punta per gravar”. Les espàtules s’utilitzaven per a la fabricació de cosmètics i per a
l’aplicació d’ungüents. També es podrien
relacionar com a estris mèdics lligats a l’oftalmologia. Les pinces es devien utilitzar per
a la depilació. De vegades també formaven
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Jura i Berna-Mittelland Tassin (Suïssa). Conjunts de panòplia trobats a Catalunya són exemples més tardans. Ens referim als apareguts a la serra de Daró, Illa d’en Reixac i puig de Sant
Andreu. Tanmateix, és habitual trobar diversos exemples d’aquests estris sense formar part de
panòplies. Al sud de França i Suïssa (regió de la Jura), son considerats un dels fòssils directors
del hallstatt mig (horitzó A de Suïssa meridional), datat entre 650 i 550 aC, encara que també
perduren fins al període de hallstatt final, 550-450 aC. Aquestes peces, localitzades sense panòplia, es troben a l’Empordà i a necròpolis de Catalunya des del moment de transició entre
l’edat del bronze i la del ferro. Destaquem que, entre els artefactes que conformaven el dipòsit,
hi havia un fragment d’scalptorium de ferro, que pot ser un dels exemples europeus més antics
documentats fins al moment.

Estri de tocador de bronze.
Dimensions: 7,2x0,6 cm.
(Figura R.M.)

Possible scalptorium de ferro i
altres fragments indeterminats.
Dimensions màximes: 5,5 cm.
(Figura R.M.)
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Reblons. Aquests tipus de peces es coneixen com a aplics per a mobles i vaixella, sigui ceràmica o fusta. També s’utilitzen com a revestiment d’algun altre element metàl·lic, o més probablement cuir. En el nostre dipòsit han aparegut un total de vuit reblons amb dues làmines
unides per claus o plançons.
Clauets o plançons. Els claus documentats són de mida reduïda, cap bombat o girat en
forma d’ela i tija de secció quadrangular o circular plana o acabada en punta. Alguns dels claus
es troben amb el cap deformat, producte del martellejat. Dins el dipòsit hi ha un conjunt de
nou clauets de bronze. Els reblons, plançons i clauets són models de subjecció o reforç molt
utilitzats, i apareixen freqüentment en jaciments de transició entre l’edat del bronze i la primera edat del ferro. Se’n constata la perduració en tots els àmbits de l’època ibèrica a la zona de
Catalunya i Llenguadoc.

Reblons, clauets o plançons de bronze.
Dimensions màximes: 5,8 cm.
(Figura R.M.)
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Lingots. Es tracta d’una sèrie de fragments de forma trapezoïdal amb els costats totalment
irregulars i una de les superfícies planes; de petites dimensions, però amb un pes important.
El lingot sol presentar vacúols a la superfície i al seu interior. Probablement es tracta de nuclis
de bronze, potser productes refosos, amb l’aliatge òptim de coure, estany i plom, preparats
per a la seva posterior fosa en motlle. Recordem l’aparició d’una gran quantitat de fragments
de motlles de terracota per a anelles i penjolls de tiges soldades a l’horitzó del segle VII aC a
la Font de la Canya.

Lingots de bronze.
Dimensions: 5,5x2.3x1,2 cm.
(Figura R.M.)

Denes de collaret (ambre). Aquests elements perforats possiblement formaven
part d’un complex collar, estretament lligades a les denes de pasta vítria. Un gran nombre d’aquestes devien anar unides per un fil
o una corda. En la franja cronològica que va
del neolític final/calcolític al bronze final, a
Catalunya es cartografien tan sols 14 jaciments amb peces d’ambre, i les analítiques
realitzades en individus de quatre d’aquests
jaciments indiquen la seva procedència bàltica. La presència d’elements d’ambre en els
contextos dels segles VII i VI aC al nord est
de la península Ibèrica i el sud de França és
estranya, estretament lligada a les vies de
distribució francoalpines i norditàliques.

Dena de collaret d’ambre.
Dimensions màximes: Ø0,6 cm.
(Figura R.M.)
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7.3.- Sitja de la concentració de brisa de raïm
Aquesta sitja de la primera edat del ferro
(650-600 aC) es va excavar l’any 2011, tot i
que prèviament ja s’havia identificat perquè
era retallada per una sitja de l’ibèric ple. La
sitja 171 es localitza a la banda nord de la
zona 2 o hàbitat ibèric, molt a prop del recinte 14. Durant la seva excavació es van identificar diversos abocaments de deixalles de
caire domèstic, amb fragments de ceràmica
a mà i moltes restes de matèria orgànica. Posteriorment, es va analitzar tot el sediment de
l’interior de la sitja, amb l’objectiu de recuperar restes de mida petita, imperceptibles
a l’ull humà durant l’excavació arqueològica.
Entre les restes recuperades trobàrem ossos
d’animals i restes cremades de fusta, però sobretot una important concentració de restes
de llavors, peduncles i sarments de raïm (Vitis vinifera ssp. vinifera), fet que ens aporta interessants dades sobre els primers viticultors
del Penedès.

Procés d’excavació de la sitja 171.

Planta i secció arqueològiques de la sitja 171,
retallada per la sitja 132.
(Figura D.L.)
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Consta d’un conjunt de 527 pinyols de raïm
(vitis vinifera ssp. vinifera), centenars de peduncles i fragments de sarments, conservats
sota els efectes de la mineralització i uns
pocs sota els de la carbonització. Es tracta
de la concentració més nombrosa de la fase
del segle VII aC a tot Catalunya, moment en
què es documenta la introducció del cultiu de la vinya i el vi per part dels fenicis. A
més de les llavors de Vitis, s’han recuperat
restes mineralitzades de figues, centenars de
fragments de matèria informe, excrements
d’ovelles i una vintena de pupa o crisàlides
d’insectes, també sota els efectes de la mineralització. Aquest conjunt de material
mineralitzat és característic d’un context de
fossa sèptica, habitual en contextos urbans
d’època romana i medieval, essent inèdit a
la primera edat del ferro i època ibèrica. Probablement siguin restes de deixalles fecals
humanes combinades amb altres deixalles
domèstiques (com les restes carbonitzades
de cereals i lleguminoses).

Cara ventral, dorsal i lateral de tres llavors de raïm
carbonitzades de la sitja 171. S’observa la cara lateral
aixafada de la llavor de dalt a la dreta. Escala: 1 mm.
(Figura D.L.)

Cara ventral, dorsal i lateral de dues llavors de raïm
mineralitzades de la sitja 171. Escala: 1 mm.
(Figura D.L.)

Vista de conjunt de la concentració de llavors
de raïm mineralitzat de la sitja 171.
(Figura D.L.)
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Vista de conjunt
de les parts llenyoses de vinya
mineralitzades de la sitja 171.
(Figura D.L.)

Detall de fragments de sarments,
brotons i inflorescències de
vinya mineralitzades de la 171.
Escala: 5 i 1 mm.
(Figura D.L.)
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La mineralització és un procés postdeposicional que conserva les llavors i fruits sota
la forma d’esquelets de fosfat de calci. És
freqüent recuperar restes mineralitzades en
fosses, sitges, abocadors, etc. amortitzades
amb sediment de tipus calcari, d’argila, sorra
o llims. En contacte amb l’aigua, que transporta sals minerals, es produeix un procés
de mineralització que permet que s’impregnin aquests esquelets a les parets cel·luloses
de les restes vegetals. Quan la llavor es podreix, l’esquelet es presenta com una rèplica
exacta de la superfície de la resta.
Una vegada la sitja va deixar de complir la
seva funció original (dipòsit de cereals), es va
reutilitzar com a abocador de deixalles i fossa sèptica. La proximitat d’aquesta sitja amb
la immediata zona d’hàbitat de la Font de la
Canya, concretament els nivells inferiors de
la primera edat del ferro de la zona 1, suggereix que les restes documentades al seu
interior provenen d’activitats domèstiques.
Les restes mineralitzades de raïm podien
haver estat menjades en forma de fruit fresc
o sec i llençades a la sitja com a excrements
humans (la qual cosa en va afavorir la mineralització). Una altra línia de treball més
plausible és considerar aquest conjunt com
el subproducte resultant de processos de
premsat del raïm, és a dir, la brisa. Això explicaria l’aparició conjunta de fruits de raïm
amb les parts llenyoses de la vinya com els
peduncles, pedicels i els mateixos sarments.
A més, entre les llavors de raïm analitzades,
algunes de les carbonitzades es presenten
comprimides lateralment o aixafades, la
qual cosa suggereix que van ser premsades
per extreure el most del raïm. Ens trobem,

Vas de ceràmica a mà recuperat a l’interior
de la sitja 171.
(Figura D.A./R.J.)

peduncle

pedicel
pell
polpa

llavors
pistil

Secció de raïm actual
amb indicació de les seves diferents parts.
(Figura N.A.)
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doncs, davant de la primera evidència d’elaboració de vi al Penedès i a Catalunya, en l’estat actual de la recerca arqueològica.
En l’actualitat, s’ha iniciat un interessant projecte en col·laboració amb el Departament
de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili i que encarrega la DO
Penedès, que té com a objectiu l’extracció
i caracterització de la informació genètica
que puguin contenir aquestes vitis arqueològiques, per tal de conèixer quines van ser
les primeres varietats de vinya cultivades al
territori.
Reconstrucció d’una instal∙lació de premsat de raïm al
jaciment ibèric dels Estinclells (Verdú, l’Urgell),
www.ceparqueologia.cat.
(Figura N.A.)

Col∙locació del raïm entre els esportins o cofins d’espart per
procedir al seu posterior premsat.
(Figura N.A.)

Subproducte sòlid resultant d’una
premsada de raïm o brisa.
(Figura N.A.)
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Cara ventral, dorsal i
lateral de raïm mineralitzat
(Vitis vinifera) de la sitja 171.
(Figura D.L.)
Subproducte sòlid resultant d’una premsada de raïm o brisa,
semblant al conjunt recuperat a l’interior de la sitja 171.
(Figura N.A.)
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7.4.- Sitja de la tenalla encastada
La sitja 97 es va trobar i excavar durant la
campanya d’excavacions de l’any 2005. Conforma una sitja característica de la primera
edat del ferro amb fons pla i parets més aviat
rectes. És evident el nivell d’erosió que ha patit
la sitja, segons reflecteix l’alçada conservada
de 0,50 cm i el diàmetre màxim de 155 cm.
El nivell de rebliment de la sitja estava format
per restes de matèria orgànica, amb abundants carbons i llavors de cereals (ordi vestit,
blat xeixa, pisana), lleguminoses (llenties, guixes i faves), fruits (vinya, figuera i llentiscle),
fragments ceràmics i elements de construcció com tovots. Al final de la sitja, de fons pla
i sense cap inclinació, es van identificar dos
forats de forma circular: un forat de pal de
15 cm de profunditat i diàmetre i un altre
forat, de 100 cm de profunditat i diàmetre
de 50 cm, amb una urna de ceràmica a mà,
amb decoracions de cordons, perfectament
encastada a 80 cm de profunditat.

Final de l’excavació de la sitja 97 i
localització del forat de pal 106 i de l’urna 105. (Figura D.L.)

Localització de la vora de l’urna de ceràmica a mà.
(Figura D.L.)

Inici de l’excavació de la sitja 97.
(Figura D.L.)

Excavació del nivell natural o geològic per possibilitar
l’extracció de l’urna ceràmica sencera. (Figura D.L.)
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Detall de la llavor
de raïm carbonitzada
recuperada dins el sediment
que reblia la sitja 97,
conjuntament amb centenars
de cereals, principalment
ordi vestit i blat nu/xeixa.
Escala: 1 mm.
(Figura D.L.)
Procés d’excavació de l’urna de la sitja 97. (Figura D.L.)

Vista de conjunt de la sitja 97 abans de l’extracció de l’urna. (Figura D.L.)
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Imatge de l’urna de ceràmica a mà amb decoracions
de cordons in situ. (Figura D.L.)

Per poder extreure la peça íntegrament, es
va picar el nivell geològic o natural. Malauradament, la posterior microexcavació al
laboratori de l’urna i l’anàlisi del sediment
que contenia no van proporcionar cap dada
rellevant, essent el mateix que reomplia tota
la sitja, ja descrit anteriorment.
Tal vegada la sitja, un cop es va deixar d’utilitzar com a dipòsit de cereal, es va reutilitzar
per a la conservació d’altres tipus d’aliments,
líquids o sòlids, que desconeixem. La sitja,
un cop buida, podria complir les funcions
de fresquera amb una temperatura més baixa i constant, que afavoriria la conservació
d’aliments. Aquesta singularitat és, ara per
ara, inèdita, essent difícil interpretar la seva
funcionalitat.

Planta i seccions arqueològiques de la sitja 97.
(Figura D.L.)
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Època ibèrica
7.5.- Sitja de relleu antropomorf i el dipòsit d’animals
Aquesta sitja del segle IV aC, sitja 121, té unes característiques singulars pel que fa als materials
recuperats al seu interior. Presenta una forma globular de fons pla, amb una profunditat conservada de gairebé 200 cm i un diàmetre màxim de 150 cm.

Secció i planta arqueològiques
de la sitja 121, localització del relleu
i el dipòsit de fauna.
(Figura D.L.)
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Destaca l’aparició d’un fragment d’un cap
masculí de terracota de ll 20 x a 15 x g 8
cm. Conserva la meitat de la cara i sembla
que estava aplicat a un suport o, tal vegada,
un bust seccionat per la meitat. El rostre es
troba treballat exclusivament per un dels
seus costats, amb un estil molt acurat.
Presenta trets orientalitzants, amb
els ulls ametllats, el mentó pronunciat, els llavis molsuts i, en algun
punt, s’observa que podria haver
tingut decoració pintada. Es tracta d’una pasta dura, compacta,
de color vermellós, i força depurada, amb uns petits punts
brillants com a elements de
desgreixant visible. Les anàlisis arqueomètriques efectuades sobre l’argila que
el conforma no han
estat concloents i,
ara com ara, és difícil
establir el seu lloc
de producció. El
relleu no respon
des del punt de
vista tecnològic,
ni arqueomètric,
a cap producció
ibèrica coneguda, i
les característiques de
la seva pasta no coincideixen, tampoc, amb els trets més ben coneguts i identificables de cap de les tres àrees púniques
d’occident: el sector del Mediterrani central
- nord d’Àfrica, l’àrea del Cercle de l’Estret i
l’illa d’Eivissa.

Diverses perspectives del relleu
antropomorf de terra cuita de la sitja
121. Dimensions: 20x15x8 cm.
(Figura R.M.)
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Moment de la troballa del relleu
amb l’equip de participants durant
l’excavació de l’any 2007.
(Figura D.L.)
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A més, a la sitja 121 es van recuperar restes
de ceràmiques d’importació, com vaixella
de taula de ceràmica àtica de vernís negre,
que es correspon a sengles fragments d’un
petit bol de la forma Lamboglia 25, amb
decoració de palmetes impreses al fons;
un bol de la forma Lamboglia 25 sense
decoració i un peu d’una escudella de la
forma Lamboglia 21/22. Així com una gran
diversitat de fragments d’àmfores provinents
de l’illa d’Eivissa, del sud de la península
Ibèrica i de l’àrea centre mediterrània, fins i
tot algun fragment d’àmfora de l’àrea grega,
que podria contenir vi, salaons, etc. Entre
tot el conjunt amfòric, cal mencionar una
imitació ibèrica, probablement cossetana,
d’una àmfora púnica d’Eivissa. Dins el món
de les imitacions, destaca una gran quantitat
de fragments esmicolats d’una possible
imitació ibèrica en ceràmica ibèrica oxidada
pintada d’un crater grec i d’una lekanis grega.
També fragments d’olles, gerres tipus enòcoa
i plats de vora reentrant, algun de sencer, de
ceràmica ibèrica a torn, i alguns individus
d’àmfora. Olles de perfil en “essa”, olletes,
tasses i bols de ceràmica a mà, així com dues

olletes piriformes amb nansa sobreelevada
(tipus púnic), tanquen el repertori ceràmic.
Per últim, cal comentar la presència de
pondera de terracota, un panot de ferro i
una trentena d’escòries.

Dipòsit de fauna de la sitja 121. (Figura D.L.)
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tre altres. Això suggereix que la sitja va patir
un procés d’amortització lent i, probablement, va servir com a amagatall d’aquestes
aus nocturnes, ja sigui per refugiar-s’hi durant la llum del dia o bé per alimentar-se de
les restes dels animals abocats a la sitja en
forma de deixalles.

Detall del dipòsit de fauna de la sitja 121. (Figura S.V.)

Restes de microfauna d’egagròpiles de
rapinyaires nocturnes de la sitja 121.
(Figura D.L.)

Banyes i cornamentes de bous dins el dipòsit de fauna de
la sitja 121. (Figura D.L.)

A tocar del final de la sitja, es va identificar
un dipòsit d’animals, format per diferents
banyes i cornamentes d’un mínim de quatre
bous, restes d‘ovella i cabra, un porc complet, una banya de cérvol treballada (probablement utilitzada com a mànec d’algun estri) i un plat de ceràmica ibèrica. L’anàlisi del
sediment que hi havia entre les restes òssies
va permetre identificar centenars de milers
de restes de microfauna, específicament
d’egagròpiles (regurgitació estomacal) de
rapinyaires nocturnes, tal vegada mussols i/o
òlibes. Concretament, restes de ratolí de camp,
ratpenat, musaranya, ratolí i rata cellarda, en123
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7.6.- Sitja de la deessa de l’agricultura i la fecunditat
La sitja Es tracta d’una sitja, 169, situada al
costat de la zona d’hàbitat amb una profunditat de gairebé 2,30 m i un diàmetre d’1 m,
excavada l’any 2011. Va ser construïda probablement a inicis o mitjans del segle III aC i,
una vegada es va deixar d’utilitzar com a dipòsit de cereals, va complir la funció de fossa
ritual destinada a l’abocament intencionat
de les restes d’un gran banquet amb ofrenes
relacionades amb la deessa de l’agricultura i
la fecunditat.

N

SJ169
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S

Planta i secció arqueològiques de la sitja 169.
(Figura D.L.)
N

Es van identificar clarament quatre nivells
de rebliment de la sitja. El primer, al final de
la sitja, de poca potència, format per argiles
amb cendres, amb alguns fragments ceràmics i una miniatura d’una fusaiola per fer fil
i teixir (trencada per la meitat). L’anàlisi del
sediment va recuperar algunes restes d’ovella
i una llavor de raïm carbonitzada. En el segon nivell, de gairebé 1 m de potència, és on
es concentra la totalitat de restes esclafades
llençades des de la boca de la sitja d’aquest
dipòsit, amb més d’una trentena de peces,
algunes senceres i altres trencades però reconstruïbles. Un tercer nivell, que amortitza
el paquet de materials, apareix totalment
estèril quant a materials arqueològics, amb
una aparença de petites capes successives
de tonalitats marrons i grises, que recorda la barreja resultant de l’aigua i la cendra.
Aquest nivell finalitza, i s’inicia el darrer nivell
d’amortització, format per un dels habituals
rebliments d’argiles amb diversos fragments
de ceràmiques, una llosa de pedra rectangular i algun de molí rotatori.
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Procés d’excavació arqueològica
de la sitja 169 l’any 2011.
(Figura D.L.)
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Recollida de la totalitat
del sediment que reblia la sitja
L A169,
P R I M E R A E D AT D E L F E R R O : L A F O R M A C I Ó
per a la seva posterior anàlisi.
(Figura S.J.)
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(kalathos), el front està ornamentat amb espigues de cereal i fruites (raïm) i gotims com
arracades. Es tracta d’una imatge originària
dels àmbits grecs o púnics de Sicília, present
també a Sardenya, Cartago, Eivissa i l’est de
la península Ibèrica, on és freqüent en alguns santuaris i necròpolis del món ibèric.
S’ha identificat amb Demèter, Coré o Tanit,
a causa dels atributs relatius a la fecunditat
i fertilitat que l’adornen, en aquest cas espigues de cereal i grans de raïm. La tesi tradicional planteja la utilització d’aquests
vasos com a cremaperfums, com es
desprèn dels carbons de bruc identificats a la testa. Una altra tesi interpreta
que els orificis de la part superior havien de servir per posar-hi espigues de blat,
simbolitzant l’abundància.

El dipòsit Dins del dipòsit destaquen dos
elements clarament associats a les divinitats
de l’agricultura i la fecunditat, com un peveter o Thymateria i el cos d’una estatueta
o tanagra. Ambdues representen aquestes
divinitats. El peveter té la part superior, còncava, perforada amb cinc orificis, i representa
una divinitat vestida amb una túnica subjectada amb un fermall esfèric i que forma
plecs a la zona del coll. Al cap hi duu un càlat

Peveter de la sitja 169 de la Font de la Canya.
Dimensions: 17x11x8 cm.
(Figura R.M.)
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Les tanagres, figures femenines de gran bellesa
i equilibri (amb influències de l’escola de Praxítel), reben el seu nom de la necròpolis on
van ser trobades a centenars (necròpolis
de Tanagra, Beòcia, Grècia), encara que
van sorgir a Atenes durant el segle IV
aC. Elaborades en terracota amb argila, es produïen en motllos, deixant
un forat a la seva part posterior per
engalzar-les, mètode senzill i econòmic que va permetre la seva difusió
per tot el mediterrani. Eren objectes
de culte domèstic, i és probable que
es col·loquessin dretes en fornícules
o nínxols. És freqüent que es trenquin
pel coll.

Tanagra de la sitja 169 de
la Font de la Canya. Dimensions: 14x5,5 cm.
(Figura R.M.)
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Altres elements abocats estan relacionats amb la higiene personal, com un estrígil de ferro
d’influència grega, i altres amb el món simbòlic, com els vasets votius, una miniatura de kilyx
(copa grega per beure vi), un amforiscos o miniatura d’àmfora i diversos ungüentaris (que
servien per contenir perfums, essències i olis). També s’hi troba un notable conjunt de materials ceràmics relacionats amb l’alimentació: per emmagatzemar, nou àmfores i una tenalla;
per cuinar, olles de ceràmica a mà, i per al servei i consum a la taula, tasses, plats, etc. Entre els
materials de ferro, destaca un fragment d’una falç i, relacionats amb l’alimentació, dos asts per
rostir la carn al foc així com un parell de cordons de plom doblegats de difícil interpretació.

Tasseta votiva o de fireta.
Dimensions: 4 cm Ø4,7 cm.
(Figura R.M.)

Ungüentari amb pintura
a la boca i el coll.
Dimensions: 7,5x5,2 cm Ø2,1 cm.
(Figura R.M.)

Miniatura o reproducció a petita escala d’un kylix o
copa per beure vi en la cultura grega. Dimensions: 4 cm Ø8,8 cm.
(Figura R.M.)
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Tasseta votiva o de fireta.
Dimensions: 3,5 cm Ø6,2 cm.
(Figura R.M.)

Amforiscos o
reproducció a petita
escala d’una àmfora.
Dimensions:
12,5x14,3 cm Ø 8-10,5 cm
(Figura R.M.)
Tasseta votiva o de fireta.
Dimensions: 5 cm Ø6,5 cm.
(Figura R.M.)
Vaset votiu o
de fireta amb restes
de pintura vermella.
Dimensions:
5,2 cm Ø4,6 cm.
(Figura R.M.)

Vas de ceràmica a mà.
Dimensions: 9,5 cm Ø9 cm.
(Figura R.M.)
Ungüentari conservat
parcialment.
Dimensions: 6,7x5,7 cm.
(Figura R.M.)
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L’anàlisi de la totalitat del sediment, més de 400 litres, existent entre els fragments i peces
ceràmiques, no ha permès identificar gaire matèria orgànica, que es redueix exclusivament a
un carbó vegetal situat clarament a la testa o part superior del peveter identificat en aquesta
sitja. La seva posterior anàlisi antracològica va determinar que es tracta de bruc.

Fragment de falç de ferro,
per a la sega de cereals,
amb tatxes/claus
d’emmanegament.
Dimensions: 20,8x0,3 cm.
(Figura R.M.)
Cordons
amortitzats de plom.
Dimensions 72x2,5 i 59x2,2 cm.
(Figura R.M.)

Perspectives de l’estrígil
de ferro d’influència
hel∙lenística de la sitja 169.
Dimensions: 11,6x3,3x1 cm.
(Figura R.M.)

Dos asts de ferro per
rostir carn i cuinar aliments.
Dimensions: 15,2 cm Ø1 cm i
24,5 cm Ø1 cm.
(Figura R.M.)
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El context mediterrani Estructures tan
quotidianes com les sitges podien singularitzar-se i adquirir altres connotacions. Existeixen diversos paral·lels de cultures on es llencen tot tipus d’objectes a l’aigua de rius, llacs
o dipòsits. Es podien enterrar en el subsòl,
amb la idea de fer arribar aquestes ofrenes a
les divinitats ctòniques.

Castellar (Pontós), amb analogies gairebé
idèntiques amb la sitja 169, tots dos jaciments econòmics especialitzats en la captació, emmagatzematge i gestió de cereals.
A més, destaquen els dipòsits identificats en
un santuari púnic dedicat a Tanit a Villaricos
(Almeria), a El Almarejo (Albacete), al temple d’Alcúdia (Elx), a Sant Miquel de Llíria
(València), al santuari púnic de S’Cuyeram, a
la necròpolis de Puig d’es Molins (Eivissa) i a
Cartago (Tunísia). També cal citar el cèlebre
dipòsit de terracotes de Demèter, localitzat
al camp de sitges del Bordissal (Camarles), i
els exemplars d’Empúries, Ullastret i de Roses, on es van produir estatuetes de la divinitat.

Els dipòsits d’ofrenes estaven generalitzats
entre els pobles de l’antiguitat. Tots tenen en
comú el fet de retre culte a divinitats lligades
amb l’agricultura, identificades amb el món
subterrani, a través d’un ritual que inclou la
cremació de matèries vegetals i, sobretot,
l’amortització de béns materials de caire
molt divers, on la cultura del vi té un important paper i serveix de fil conductor entre
diversos contextos culturals. Aquestes pràctiques tenen les seves arrels en el món grec,
però arriben a l’època romana i sobrepassen
la riba mediterrània per arribar fins a l’Europa
atlàntica. En el món grec són ben coneguts
els dipòsits subterranis, i s’anomenen genèricament bóthros. De vegades, eren fosses
destinades a recollir i protegir les abundants
ofrenes que excedien la capacitat dels santuaris, els quals rebien el nom de favissae,
habituals en època hel·lenística. Dins l’àmbit
d’influència hel·lènica a la Mediterrània, cal
destacar els santuaris de la ciutat de Morgantina (Sicília), amb dipòsits de thymateria,
vasos ceràmics, cereals, oli i perfums. En altres
santuaris grecs s’identifiquen ofrenes d’eines
de ferro a les divinitats agràries, i algunes reproduccions a escala reduïda.

La troballa de la falç, com a eina agrícola,
confirma l’associació del conjunt a les divinitats dites anteriorment. Entre els elements
d’higiene personal, destaca un estrígil de ferro d’influència grega. També els asts de ferro
poden relacionar-se amb banquets i procediments rituals, com seria també el cas dels
recipients ceràmics, amb aliments i begudes,
o altres com perfums o ungüentaris.
Les deesses Tanit, Demèter i/o Coré-Persefone eren les divinitats femenines a les quals
dedicaren ofrenes i accions rituals els habitants de la Font de la Canya. Les ofrenes, hereves del món hel·lenístic, es podien efectuar
a l’estiu, en el moment de la sega dels cereals,
o be a la tardor, en el moment de la verema.
Sigui com sigui, sembla que el ritual s’emmarca en el si d’un fenomen religiós molt estès a
la Mediterrània a partir del segle IV aC, i cal
entendre’l com una conseqüència cultural
més dels contactes dels ibers amb els mons

Entre els paral·lels de la Font de la Canya cal
destacar la sitja 101 del jaciment de Mas
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àmfores
vi

cervesa
i vi

cereals

estrigil
falç

Reconstrucció ideal del banquet cerimonial dedicat a la deessa de l’agricultura i
fecunditat identificat a la sitja 169.
S’hi troben representats tots els objectes i elements identificats arqueològicament.
(Figura F.R.)
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colonials grec i púnic, estretament relacionats amb l’important paper econòmic que
degué tenir la Font de la Canya com a centre
de mercaderies de la Cossetània oriental.

Àmfora ibèrica recuperada dins la sitja 169.
(Figura D.L.)

Sacerdotessa ibèrica. (Figura F.R.)

Detall de la decoració de la testa del peveter. Consta de dues
espigues de cereal i tres grans de raïm, que inspiren el logotip del
jaciment de la Font de la Canya. (Figura R.M.)
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7.7.- La sitja 158, una pinzellada al comerç a
escala regional amb el llevant ibèric
La sitja L’any 2009 es va excavar un retall al
subsòl, d’un metre de diàmetre per un metre
de profunditat, de perfil semiesfèric. Es tractaria d’una sitja de perfil ovoïde, que conservava el terç final de la seva profunditat.
L’anàlisi de l’estrat que reblia el retall ens confirma que, a l’igual que succeeix en la majoria de sitges, quan aquesta ja havia deixat
d’utilitzar-se com a recipient d’emmagatzematge, fou reutilitzada com a abocador de
rebuig; però amb la particularitat que, abans
de reomplir-la, s’hi van dipositar un seguit
de vasos sencers: un lebes amb tapadora,
una gerreta bicònica de ceràmica grisa i dues
olles a mà de perfil sinuós.

Localització dels vasos ceràmics sencers. (Figura R.J.)
Inici de l’excavació de la sitja 158. (Figura R.J.)
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La procedència dels materials que acompanya l’estrat d’abocador és força heterogènia
i ens marca una forquilla cronològica força
àmplia. Es tracta de materials d’importació
que oscil·len entre el s. IV aC fins a finals
del s. III / principis del segle II aC. Aquest
últim és el moment en què s’omple la sitja.
Destaquen fragments de peces de vaixella
fina de ceràmica de vernís negre de l’Àtica
i de les colònies gregues occidentals; vernís
negre itàlic procedent de la Campània i del
Golf de Nàpols; fins i tot, aliments i estris de
cuina exògena, representats per fragments
d’àmfora i morter de procedència púnica
ebusitana.

Detall del lebes i altres ceràmiques.
Procés d’excavació de la sitja 158 l’any 2009.
(Figura R.J.)
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El lebes La peça més destacada del conjunt, però, la formen un total de 30 fragments d’un
atuell ibèric de cocció oxidada amb decoració pintada. Es tracta d’un gran recipient de tanca
hermètica, amb base de peu alt i anul·lar, cos globular de carena baixa i vora recta reentrant
amb llavi bisellat. Té decoració pintada a la part superior de la carena que combina les típiques
línies horitzontals amb sèries de quarts de cercle concèntrics que formen una sanefa sota el
llavi de la peça, i en la carena de la peça trobem una línia de role o decoració amb sanefes
d’ones. El recipient té diversos forats de reparació postcoctionem. Aquesta forma s’atribueix a
una adaptació ibèrica d’un recipient tipus lebes. Es tracta d’un recipient de terrissa originàriament de producció grega, de cos esferoïdal, amb dues nanses verticals.

Perspectives del lebes de la sitja 158
de la Font de la Canya.
Dimensions: 25 cm Ø33 cm.
(Figura R.M.)
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L’adaptació de la forma de lebes a la terrissa
ibèrica és un fet prou conegut i del qual
coneixem diversos casos. Generalment es
fan sense nanses i amb certa variabilitat
morfològica a la vora. En la cultura grega,
el lebes (lebes-etis), generalment metàl·lic,
servia per recollir l’aigua que s’abocava de
les cerimònies sagrades. Versemblantment,
pot tenir altres usos, sobretot la seva versió
ceràmica, tot i que la raresa de la peça,
així com la seva deposició intencionada
a l’interior de la sitja, no ens allunya del
simbolisme cultual.
Per la gairebé nul·la dispersió dels fragments,
tot sembla indicar que va ser dipositada al
fons de la sitja amb la tapadora col·locada
al seu lloc, però girada, amb els motius
decoratius no visibles.

Detall dels estils pictòrics del lebes. (Figura R.M.)

Entre tots els fragments, set pertanyen a una
tapadora completa que encaixa perfectament
amb el lebes, amb la vora amb encaix i pom
discoïdal de perfil convex. Té decoració
pintada que combina línies horitzontals amb
motius vegetals. Concretament presenta
fulles coriformes (6 motius representats) i
fulles d’heura amb espines –tal vegada l’arítjol
o sarsaparrella– (2 motius representats),
les quals neixen d’una mateixa tija situada
a la vora de la tapadora i després es va
desenvolupant per tota la superfície exterior
d’aquesta. També presenta diversos forats
de reparació post-coctionem. Sengles vores
presenten una incisió vertical antecoctionem
sobrepintada amb un mateix dibuix. Un
dibuix de línies en zig-zag, encaixades a una
mètopa simple. Aquesta doble marca permet
l’encaix òptim d’ambdues parts.

Fent èmfasi en l’estil pictòric del conjunt
decoratiu, el primer que s’observa és la
falta completa de profunditat en la creació,
així com l’absència de llums o ombres en
les representacions vegetals, la qual cosa
fa que el resultat no sigui gaire natural. La
iconografia representada en el lebes i la seva
tapadora es compon d’una sèrie de motius
que podríem dividir en dos grups: aquells
elements més comuns en la ceràmica ibèrica
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Procés d’elaboració de
recipients ceràmics ibèrics.
(Figura F.R.)
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i aquells altres que són més singulars dins
el món ibèric septentrional. En el primer
grup, hi trobaríem els mitjos cercles de la
part superior del lebes que conformen una
sanefa, les bandes en el pom i en la base
d’aquest, que trobem en la tapadora, o la
banda de sota, el motiu iconogràfic de les
ones. Totes són representacions que trobem
àmpliament en les ceràmiques ibèriques. En
el segon grup, s’hi troben representacions
iconogràfiques com poden ser la decoració a
role del cos del lebes o les fulles d’heura de la
tapadora, amb i sense espines. Aquest tipus
de decoració vegetal no apareix en els vasos
decorats ibèrics fins a mitjans / finals del
segle III aC, entre la Segona Guerra Púnica
i la conquesta de Roma, en particular entre
dos focus: Sant Miquel de Llíria/Edeta (Llíria,
València) i la Serreta (Alcoi, Alacant). Tot i
així, diversos tallers proliferen entre el sud-est
de la península i la vall de l’Ebre, amb motius
pictòrics similars, sobretot ben entrats els
segles II i I aC, com per exemple el taller
Fontscaldes (Valls, Tarragona), on es troben
en abundància aquest tipus de motius, però
sempre en cronologies més tardanes.

Gerreta bicònica de ceràmica grisa.
Dimensions: 9 cm Ø12 cm. (Figura R.M.)

Vas de ceràmica a mà amb cordó decoratiu i perfil
sinuós. Dimensions: 14 cm Ø13 cm. (Figura R.M.)

Vas de ceràmica a mà de perfil sinuós.
Dimensions: 20 cm Ø18,2 cm.
(Figura R.M.)

142

8 LA BASE DE L’ECONOMIA
La recollida de mostres de sediment ha estat constant durant totes les campanyes
d’excavacions a la Font de la Canya. Les anàlisis s’han adreçat als contextos amb evidències
clares de contenir restes de matèria orgànica (cendres, carbons, ossos i deixalles en general),
com els nivells de rebliment de les sitges i diversos paviments, enderrocs, forns, etc. de la zona
d’hàbitat excavada fins al 2014.
Per recuperar materials de mida petita, imperceptibles sovint a l’ull humà, s’utilitza una
metodologia de treball molt específica i un aparell peculiar i efectiu: la màquina de flotació.
Està formada per una cuba amb aigua que facilita la flotació de les restes carbonitzades i el
tamisat del sediment. A l’interior es diposita una malla d’1 mm on es recuperen les restes
que no suren. En canvi, les que sí ho fan es canalitzen cap a una obertura de la màquina que
condueix l’aigua a una columna de garbells de mides decreixents (4, 1 i 0,5 mm), la qual cosa
Àrea de flotació de sediments arqueològics dins el recinte de l’església de Sant Pere d’Avinyó. (Figura D.L.)
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Recollida de mostres de sediment
del recinte 7a de l’ibèric ple.
(Figura D.L.)

permet agrupar les restes carbonitzades per
mides i facilitar-ne l’anàlisi posterior.
Seguidament, al laboratori es realitza la tria,
procés que permet seleccionar i agrupar
els materials segons disciplines, com ara
fragments ceràmics, metàl·lics, denes de
pasta vítria, etc. Altres materials pertanyen
a la zooarqueologia (animals), la ictiologia
(peixos), la malacologia (mol·luscs), els
carbons de fusta (antracologia) i les llavors
i fruits (carpologia). La carpologia analitza
les restes de llavors i fruits arqueològics, que
informen sobre l’explotació dels recursos
vegetals, ja siguin cultivats o silvestres, i
aporten dades cabdals sobre l’agricultura i
l’alimentació.
Normalment les plantes i els objectes
fets de matèria vegetal es podreixen i es
descomponen amb el pas del temps. Però
existeixen unes condicions excepcionals
que poden permetre’n la conservació. La
carbonització s’esdevé quan alguna resta
vegetal ha estat exposada a una escalfor
superior als 200ºC sense oxigen suficient
perquè cremi per complet i esdevingui
cendra. La mineralització conserva les llavors
i fruits sota la forma d’esquelets de fosfat de
calci. Altres formes de conservació són menys
habituals i necessiten d’unes condicions
extraordinàries, com els medis humits o
inundats i extremadament freds o secs.
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Flotació de sediments amb màquina de flotació i columna
de garbells. (Figura D.L.)

Detall de restes carbonitzades a la columna de garbells
exteriors de la màquina de flotació. (Figura D.L.)

Assecatge de les mostres de la malla d’1 mm de l’interior
de la màquina de flotació. (Figura D.L.)
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A dalt, participants escolars del taller
ArqueoVitis, dins dels actes de la
Festa Major d’Avinyó Nou de 2014.
A baix, treballs de laboratori
de tria de sediments arqueològics
durant les excavacions.
(Figura D.L.)

145

L A FONT DE L A CANYA

8.1.- Els conreus: els cereals i les lleguminoses
Durant la primera edat del ferro no s’observen canvis substancials i es consolida definitivament
el model agrícola que ja s’havia dibuixat durant l’edat del bronze. Una agricultura sobretot de
secà, basada principalment en els cereals d’hivern. En canvi, sí que es comprova la introducció
de nous cultius, principalment la vinya, que cal relacionar amb el món colonial mediterrani.
Durant l’ibèric antic i ple es manté el predomini dels cereals com a cultius més importants,
encara que s’observa un augment de les lleguminoses i, especialment, dels fruiters, sobretot la
vinya, la figuera i, en menor mesura, l’olivera. Aquesta última no constatada carpològicament,
a dia d’avui, a la Font de la Canya.

Gràfics que expressen la importància
relativa de les diferents plantes
documentades a la Font de la Canya.
(Figura D.L.)

Importància relativa dels cultius
als jaciments del Penedès estudiats a nivell
carpològic (llavors i fruits).
(Figura D.L.)
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Blat i ordi: els cereals
Els estudis carpològics indiquen que els cereals conformen la pedra angular de l’agricultura
i la dieta dels cossetans de la Font de la Canya. Els més habituals són els ordis i blats, cereals
d’hivern amb alts continguts calòrics i de cultiu relativament poc costós, si els comparem amb
els fruiters. En un segon terme, apareixen cereals vestits, com la pisana i l’espelta petita, que,
juntament amb els cereals de primavera, com el mill i el panís, permeten aprofitar al màxim el
cicle agrícola i la rotació de cultius. A partir de l’època ibèrica es constata l’adopció d’un nou
cultiu: la civada.
Treballs de llaurat o preparació del terreny. (Figura F.R.)

L’ordi vestit és un cereal rústic i s’adapta bé
a diferents tipus de sòls i al clima mediterrani. La sembra es duu a terme a la tardor, com
a cereal d’hivern, encara que també es pot
conrear com a cereal de primavera. S’identifica puntualment l’ordi nu durant la primera
edat del ferro, però sembla que el seu cultiu
s’abandona en època ibèrica. L’ordi vestit,
però, s’utilitza per a l’elaboració de begudes
fermentades com la cervesa i és un important suplement en l’alimentació del bestiar
Cara ventral, lateral i dorsal de llavor carbonitzada d’ordi vestit de
la sitja 40 de la primera edat del ferro. Escala: 1 mm.
(Figura D.L.)
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Conjunt de llavors carbonitzades d’ordi vestit de la sitja 17
de la primera edat del ferro. (Figura X.G.)

domèstic. Pot ser consumit sota diferents
formes, com sopes o bullits, i és panificable,
encara que d’una qualitat inferior si es compara amb la farina de blat nu, atès que és més
difícil de digerir i no és tan nutritiu.

Llavors actuals d’ordi vestit. (Figura D.L.)

El blat xeixa/dur és, juntament amb l’anterior, el cereal més important a les diferents
fases de la Font de la Canya. Es tracta del
blat tendre o xeixa i del blat dur, sovint agrupats, ateses les dificultats per diferenciar-los.
Requereix sòls argilosos profunds i rics en
nutrients, és delicat amb les gelades i la neu
contínua. Són cereals ideals per panificar, fer
farinetes, galetes, coques, etc.

Cara ventral, lateral i dorsal de
llavor carbonitzada de blat xeixa/dur
de la sitja 40 de la primera
edat del ferro. Escala: 1 mm.
(Figura D.L.)
Conjunt de llavors carbonitzades de blat xeixa/dur
de la sitja 17 de la primera edat del ferro.
(Figura X.G.)

Llavors actuals de blat dur. (Figura D.L.)
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El cultiu de pisana o espelta bessona es desenvolupa millor en climes temperats que no
pas en mediterranis. Són espècies més rústiques i necessiten menys exigències amb la qualitat del sòl que, per exemple, els blats nus. S’utilitza com a aliment (és panificable i amb més
fibra alimentària que el blat), per elaborar cervesa i com a farratge per a la cabana animal,
sol o barrejat amb d’altres espècies. Sovint es recol·lecta en verd, abans de la maduració de
l’espiga. Els principals animals que el consumeixen son els èquids, però també ovelles, bous,
porcs i vaques, sota diferents formes, sec o, de vegades, triturat o mòlt.

Llavors actuals de pisana. (Figura D.L.)

Conjunt de llavors carbonitzades de pisana de la sitja 17
de la primera edat del ferro. Escala: 5 mm. (Figura X.G.)

L’espelta petita presenta un caràcter residual dins el registre de la Font de la Canya. Una
de les explicacions de la substitució progressiva dels blats vestits per altres cereals s’explica per la dificultat que presenten durant els
treballs de batuda posteriors a les collites. Els
blats vestits, a diferència dels nus, conserven
l’espigueta, és a dir, tot el recobriment roman
adherit al gra, fins i tot després de la batuda,
essent necessari esclofollar-los abans del seu
consum. Per contra, l’èxit dels blats nus radica en el despreniment de la pellofa fàcilment
després de la batuda, la qual cosa suposa un
estalvi de treball i permet obtenir un producte de millor qualitat. És un cereal panificable
i es consumeix, entre altres, en sopes i amanides.

Cara ventral, lateral i dorsal de llavor carbonitzada de
pisana de la sitja 40 de la primera edat del ferro.
Escala: 1 mm. (Figura D.L.)
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El mill i el panís, o mill italià, són cereals de primavera i de cicle curt, que permeten fixar el
treball agrícola anual, són un indicador de la intensificació de la producció i d’una major fixació al territori. El mill resisteix molt bé l’absència de pluja, és de fàcil conservació i de cicle molt
curt, cosa que permet aprofitar una curta temporada plujosa. Es poden consumir bullits, són
panificables i un excel·lent aliment per a l’aviram.

Conjunt de llavors carbonitzades de mill de la sitja 17
de la primera edat del ferro.
(Figura X.G.)
Llavors actuals de panís. (Figura D.L.)

Conjunt de llavors carbonitzades
de panís de la sitja 17 de la primera edat del ferro.
(Figura X.G.)
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La varietat cultivada de la civada s’identifica a partir de l’època ibèrica i es considera un cultiu
secundari. Igual que els mills, la seva domesticació és més tardana. Es consumeix en forma de
sopes o galetes i es relaciona amb conreus farratgers destinats a l’alimentació d’èquids domèstics, com els cavalls.
Batuda de cereal a Souidat (El Kef, Tunísia). Trepitjat, ventat,
palejat, ensacat i emmagatzematge de la palla sobrant.
(Figura D.L.)
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Llenties i faves: les lleguminoses
Les lleguminoses tenen una funció molt important en el món de l’agricultura perquè el
seu cultiu ajuda a mantenir la fertilitat del sòl, facilitant la rotació de cultius o guaret. Pel
que fa a l’alimentació, les lleguminoses són riques en proteïnes i ajuden a equilibrar la dieta,
arribant a substituir la carn quan aquesta escasseja. Normalment es cultiven en horts separats
i ben drenats, encara que algunes, com la llentia, es poden sembrar com a cultiu de secà, en
alternança amb els cereals. Les espècies documentades a la Font de la Canya són la llentia, la
fava, el pèsol, la guixa, la veça i l’alfals.
La llentia és la lleguminosa més important a la Font de la Canya i dels jaciments
catalans de l’edat del ferro, superant, amb
escreix, els cereals dits secundaris. El seu èxit
s’explica per la bona adaptació a diversos
sòls i climes. Es pot sembrar tant a la primavera com a la tardor i té un cicle vegetatiu
curt de tres o quatre mesos. És la lleguminosa de gra de més fàcil cocció, atès que no
és necessari el remull previ. Es consumeix en
sopes i estofats.
Cara ventral i dorsal d’una llavor carbonitzada
de llentia de la sitja 40 de la primera edat del ferro.
Escala: 1 mm. (Figura D.L.)

Conjunt de llavors carbonitzades de llenties de la sitja 40 de
la primera edat del ferro. (Figura D.L.)

Conjunt de llavors carbonitzades de llenties de la sitja 10 de
la primera edat del ferro. (Figura X.G.)
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La fava ocupa un pes notable entre les lleguminoses. Es constata la varietat minor, igual que
la llentia, que són llavors més petites i rústiques en comparació a la varietat major, introduïda
a partir d’època romana. Es consumeixen sota diferents formes, crues, bullides, fregides, i se
n’obté farina.

Cara dorsal, ventral i lateral de llavor carbonitzada de fava
de la sitja 40 de la primera edat del ferro. Escala: 1 mm.
(Figura D.L.)
Llavors actuals de faves corcades.
(Figura D.L.)

Conjunt de llavors carbonitzades
de faves de la sitja 40 de
la primera edat del ferro.
(Figura D.L.)
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S’han determinat alguns exemplars de veça,
encara que el seu caràcter cultivat no es pot
demostrar fins a l’època romana. La veça és
una planta de menor importància, cultivada com a farratge, suporta diferents tipus de
sòls, especialment els secs, i sovint es presenta contaminant els cultius de les llenties i
altres lleguminoses.

El cultiu del pèsol, com el de les espècies anteriors, ajuda a nitrificar el sòl. S’utilitza com
a farratge pel seu alt contingut proteínic, i en
l’alimentació humana es poden consumir
tant les plantes en verd com les llavors, preferiblement seques.
La guixa és una lleguminosa de cocció i digestió difícil, i el seu monoconsum pot produir el latirisme, una intoxicació que es manifesta per la paràlisis crònica de cames i braços. En l’actualitat, es cultiva puntualment
a la península i es consumeix en forma de
purés amb la seva farina, cuites prèviament
o bé fregides amb oli. Des de l’antiguitat s’ha
destacat el seu ús com a pinso animal, i se
n’utilitza la palla, el gra i la farina, de vegades
barrejats amb altres aliments, essent especialment idoni per a les ovelles perquè és un
pinso molt fort, però és també òptim per a
èquids, bous, porcs i coloms.

L’alfals s’ha cultivat tradicionalment com a
planta farratgera per al consum d’animals,
donat el seu alt valor nutritiu. Quan la planta
roman tendra es consumeix com a substitut
dels espinacs.

Gavelles o feixos d’alfals assecant-se a
la zona de Tinghir (Marroc).
(Figura D.L.)

Cara dorsal, ventral i
lateral d’una llavors carbonitzada
de guixa de la sitja 40
de la primera edat del ferro.
Escala: 1 mm.
(Figura D.L.)
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Eines i molins: tecnologia
agrícola

Glans i móres: la recol·lecció
La recol·lecció de glans és habitual en l’antiguitat, atès que són riques en proteïnes, farinoses, i són uns bons substituts dels cereals.
Es poden consumir en forma de galeta o pa,
tot i que és necessari prèviament macerar-les
o torrefactar-les per extreure’n l’amargor. A
la Font de la Canya són objecte de silvicultura durant la primera edat del ferro, però
desapareixen durant l’època ibèrica, la qual
cosa es podria interpretar com un indici
d’extensió dels conreus en zones prèviament
ocupades pels boscos. La recol·lecció de
fruits dels entorns de la Font de la Canya es
corrobora amb altres espècies vegetals com
les móres d’esbarzer i els fruits de llentiscle.

Sembla lògic pensar que jaciments especialitzats com la Font de la Canya juguen un
rol preeminent en la captació, l’emmagatzematge i la gestió dels cereals en l’estructura
econòmica dels cossetans. Però els seus habitants són productors agrícoles? O només
gestors? O bé coexisteixen les dues activitats?
L’ibèric ple és el moment en què es documenten totes les eines de ferro pròpies d’una
agricultura cerealista avançada, com ara relles
d’arada de diferents tipologies, rastells, rampins, i falçs, així com l’utillatge propi de l’horticultura i l’arboricultura, més concretament
els podalls i les aixades petites. No obstant
això, a la Font de la Canya, en l’estat actual
de la recerca, tan sols s’han recuperat dues
eines. Una associada amb l’agricultura, una
falç de ferro apareguda en el context ritual

Llavors de móres carbonitzades
de la sitja 17 de
la primera edat del ferro.
Escala: 2 mm.
(Figura X.G.)
Diverses perspectives d’un cotiledó de gla carbonitzat de
la sitja 25 de la primera edat del ferro. Escala: 5 i 1 mm.
(Figura D.L.)

Diversos sistemes per
transformar els vegetals.
(Figura F.R.)
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fase. El molí rotatiu s’utilitza principalment
en contextos domèstics. A la Font de la
Canya se n’identifiquen alguns de grans dimensions, amb diàmetres de 50 cm. Per altra
banda, també s’ha identificat alguna pica de
pedra sobre paviment, que es podria haver
utilitzat per a la transformació d’aliments o
altres finalitats.

Mòlta experimental amb molí de vaivé o barquiforme a la
Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Lleida). (Figura D.L.)

de la sitja 169, i l’altra, amb l’arboricultura,
un podall de ferro recuperat dins una cubeta en el recinte 7. El baix nombre d’eines
agrícoles identificades pot suggerir que no
va existir una activitat productiva cerealística important entre les tasques principals
dels seus habitants, potser més focalitzades
en la gestió. Per altra banda, les eines metàlliques sovint són reparades o transformades
en altres utensilis, tenen una vida perllongada i són difícils de trobar als jaciments.
La transformació dels productes vegetals es
fa palesa amb els sistemes de mòlta identificats, que tenen com a objectiu separar la
part aprofitable de l’aliment de la indesitjable (per exemple, espellofar el cereal), o bé
canviar-ne la forma física (farines, sèmoles,
etc.). Durant la primera edat del ferro, a la
Font de la Canya es documenten àmpliament els molins de vaivé, coneguts des de
fases anteriors, però a partir de l’ibèric apareix el molí rotatiu manual, que esdevé una
innovació fonamental en la transformació
dels cereals, i es generalitza durant aquesta

Molí de vaivé o barquiforme.
(Figura F.R.)
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Molí rotatiu amb encaixos de
la sitja 189 de l’ibèric ple.
Dimensions: Ø50 cm.
(Figura D.L.)

Mòlta d’ordi vestit amb molí rotatiu al poblat de Souidat
(El Kef, Tunísia). (Figura D.L.)

Mànec de fusta de molí rotatiu de pedra de grans
dimensions de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, Lleida).
(Figura D.L.)

Mòlta d’ordi vestit amb molí rotatiu al poblat de Souidat
(El Kef, Tunísia). (Figura D.L.)

Pedra d’esmolar in situ sobre paviment del recinte 5, de la
fase ibèric ple. (Figura D.L.)
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Les sitges
Quan els recursos d’una societat són estacionals, tant en el cas de la producció com en el de
la recol·lecció intensiva, cal garantir el seu consum en bones condicions i assegurar-hi l’accés
a llarg termini. Per tant, és necessària l’existència d’estratègies de conservació, les quals poden
presentar diferents tècniques i funcions, i correspondre a diversos contextos socioeconòmics.
Les reserves de gra dins la vida econòmica van tenir i tenen una importància vital per a un
gran nombre de societats. Entre les tècniques d’emmagatzematge que es poden reconèixer
arqueològicament, la més coneguda i utilitzada és la d’atmosfera confinada en sitja. Les fosses
tipus sitja constitueixen una de les característiques més rellevants de l’assentament de la Font
de la Canya. Cal recordar que la part més extensa de la superfície excavada està ocupada
densament per estructures d’emmagatzematge. Així doncs, la conservació dels productes
agrícoles i dels excedents d’aquesta producció se’ns presenta com un dels punts clau del
sistema agrícola del jaciment.
L’atribució funcional d’aquest tipus de fossa ha
estat efectuada gràcies a les anàlisis morfològiques i
volumètriques, de situació i construcció, amb sitges
encara en activitat o observades etnogràficament,

Boca d’una sitja construïda
a la roca a l’exterior de cases
del poblat de AlBatem
(El Kef, Tunísia).
(Figura D.L.)

Excavació arqueològica d’una sitja actual reutilitzada com a abocador de deixalles del
poblat de Souidat (El Kef, Tunísia), en el marc del projecte Althiburos de la Universitat de
Barcelona i l’INP de Tunísia. (Figura D.L.)
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Emmagatzematge experimental d’ordi vestit dins les sitges al Camp d’Experimentació de la Protohistòria del jaciment
dels Estinclells (Verdú, L’Urgell), www.ceparqueologia.cat. (Figura D.L.)

Assecat de l’ordi vestit al sol al poblat de Souidat (El Kef, Tunísia). Seccions de sitges experimentals seguint models del neolític,
bronze, primer i segona edat del ferro, www.ceparqueologia.cat. (Figura G.P/D.L.)

159

L A FONT DE L A CANYA

per exemple al Marroc, Tunísia, l’Índia o l’Amèrica del nord, entre d’altres llocs. També
existeixen grans similituds morfològiques amb sitges subterrànies dels segles XVII, XVIII i
XIX. S’atribueixen a aquest tipus de fosses quatre funcions bàsiques: una d’agrícola, que
té com a finalitat la reserva de gra per a llavor; una de domèstica, que recull les reserves
familiars; una de social, que té com a objectiu la reserva comunitària com a prevenció
de males collites i escassetat; i una de comercial, que té una finalitat especulativa i
d’intercanvi. No obstant això, no solament una sitja pot tenir diverses funcionalitats, sinó
que el gra d’una mateixa sitja pot tenir diversos usos diferents. En algunes comunitats
del Marroc, la destinació del producte està en funció del temps de l’emmagatzematge i,
àdhuc, de la seva situació dins la sitja.
En resum, algunes de les característiques més importants d’una sitja podrien ser:
•
•
•
•
•

És l’únic contenidor excavat que permet la conservació en atmosfera confinada.
Té una profunditat superior al diàmetre de la boca i certa fragilitat.
Presenta una gran capacitat potencial i adaptació a la productivitat.
Pot tenir un perfil reentrant, rectilini o exvasat.
S’empra principalment a mitjà i llarg termini (com a màxim 10/15 anys), encara que
existeix documentació etnogràfica que mostra l’ús de contenidors de ceràmica per al gra
de sembra, en períodes que poden arribar fins als 5 o 6 anys.
• Són estructures que ocupen un espai reduït –perquè es tracta d’estructures subterrànies–,
entenent aquest espai com un lloc apte per a altres tipus d’activitats.
• Són fàcilment controlades en moments de perill.
• No es troben exposades en moments d’incendi i no estan a l’abast dels animals.
• Les principals funcions són la conservació de productes per a l’alimentació –tant
humana com animal–, la preservació de llavors per a futures collites, la reserva d’aliments
en èpoques de males collites o el manteniment d’un producte destinat a l’intercanvi en
cas d’excedent.
• Un cop amortitzades, acostumen a ser utilitzades com a abocador de deixalles
i, ocasionalment, com a contenidor funerari, modificant o no la seva morfologia
original.
El principi de funcionament d’aquestes estructures ha estat experimentat i ha mostrat que, si
la fossa està excavada en un terreny sec i no inundable, el sistema és majorment més eficaç.
Quan una sitja és reomplerta i tapada, el gra en contacte amb la paret germina formant una
crosta compacta i desprenent gas de carboni, el qual envaeix la fossa i l’inhibeix de l’aparició
de paràsits o d’animals. Tot seguit, les llavors entren en una fase d’adormiment i poden ser
conservades en bon estat de conservació durant diversos anys sense que la seva facultat
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de germinació sigui alterada. Aquesta tècnica ha estat objecte d’estudi i d’experimentació
arqueològica al jaciment ibèric dels Estinclells (Verdú, l’Urgell). En aquest projecte es va dur a
terme l’excavació de sis sitges d’emmagatzematge amb eines de fusta, banya i ferro, de diferents
tipologies. Recentment, aquestes fosses s’han reomplert amb ordi i blat per tal d’estudiar el
procés de funcionament, les dinàmiques de conservació, el desgast i les conseqüències del
seu ús, etc.
Com ja hem dit, la tònica general que presenten les diverses estructures és que, un cop
aquests buidaments perden la funcionalitat primigènia, són reutilitzats com a contenidors
de detritus domèstics, abocaments amortitzats amb sediments estèrils procedents de
l’excavació d’altres sitges i com a llocs d’enterrament. No hem d’oblidar que aquests rebliments
ens proporcionaran informacions indirectes de les activitats desenvolupades al voltant del
jaciment i, fins i tot, directes pel que fa a la gènesi d’aquest rebliment i a les reutilitzacions
d’aquestes fosses.
En definitiva, la importància del fenomen de l’aparició de la sitja no és tan sols, al nostre
entendre, la de constituir una evidència directa de l’augment de les activitats relacionades amb
l’agricultura, sinó també la de ser una manifestació externa d’una sèrie de transformacions
socioeconòmiques que comportaven buscar una rendibilitat i una major estabilitat en la
producció. L’emmagatzematge per a un consum diferit té unes implicacions que sobrepassen
el domini econòmic, com una vinculació més estreta amb el territori, i una organització
social més complexa, amb la previsió d’estratègies econòmiques a mitjà i llarg termini, en què
s’inclouria la prevenció de riscos potencials, entre molts d’altres.
Elaboració de la massa de pa de blat al poblat de El Souidat (El Kef, Tunísia). (Figura D. L.)
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8.2.- La vinya i el vi
L’explotació de la vinya és la novetat principal en l’agricultura de la primera edat del ferro, que
deixa de ser una mera activitat per a l’obtenció de productes alimentaris de primera necessitat
i de rendiment immediat. Els fruiters domèstics són espècies de rendiment ajornat, on cal
una inversió de treball molt elevada abans d’obtenir els primers resultats. Els fruiters a la Font
de la Canya estan representats per la vinya cultivada i la figuera, sense que es pugui precisar
el caràcter silvestre o cultivat d’aquesta darrera. En el cas de la vinya, cal esperar entre 5 i 6
anys per a la primera collita, i les figueres inicien la seva fructificació al tercer any. Els cultius
dels fruiters podrien estar formats per arbres aïllats, intercalats en els camps de cereals, o bé al
voltant dels horts i dels assentaments.
LLavors de figa carbonitzades
de la sitja 9 de l’ibèric ple.
Escala: 1 mm. (Figura X.G./D.L.)

Llavors de raïm carbonitzades de
la sitja 15 de la primera edat del ferro.
Escala: 1 mm. (Figura X.G./D.L.)

La llambrusca o vinya silvestre és present al territori durant el neolític i l’edat del bronze,
com indiquen les troballes carpològiques a les mines de Can Tintorer (Gavà) i Mas d’en
Quarts (Perafort), entre altres jaciments catalans. És a partir de la primera edat del ferro
quan es detecten els primers indicis de vinya cultivada, sempre lligats al comerç colonial
mediterrani. L’aparició del vi i, posteriorment, el cultiu de la vinya al nostre territori va suposar un gran estímul per al comerç de l’època, que va provocar un intercanvi d’idees i va
aportar una nova dimensió a les relacions socials. La ràpida acceptació del vi s’explica per
162

L A B A S E D E L’ E C O N O M I A

les condicions avantatjoses que va generar, que permeteren als habitants del territori d’actuar com a intermediaris en aquests contactes amb els fenicis i en el control de la distribució
d’aquest vi vingut en àmfores, essent un producte nou, exòtic i d’accés restringit.
El consum d’altres begudes alcohòliques, com l’hidromel o la cervesa, va facilitar l’adopció del
vi. El vi es conserva més temps que la cervesa, amb un efecte revitalitzant superior, i es podria
reservar per a celebracions específiques o, entre altres coses, per especular econòmicament.
Per tant, per accedir al vi era necessari conèixer i controlar el seu complex procés d’elaboració.
És del tot lògic que, tard o d’hora, es procurés trencar la dependència en relació als mercaders
fenicis i s’iniciés una producció autòctona de vi, perfectament factible si s’aconseguia la tecnologia necessària, atès que la vinya s’adapta bé al clima i al territori. Potser els impulsors van
ser els caps de llinatge més mal situats en relació a aquest comerç.

L’origen de la vinya
L’arribada de la vitivinicultura a la península Ibèrica tingué lloc de la mà dels fenicis, des del sud
i seguint la costa oriental de la península, a partir dels seus establiments del cercle de l’estret de
Gibraltar i de l’illa d’Eivissa. Les evidències més antigues apareixen en assentaments colonials
fenicis com el Cerro del Villar (Màlaga) i en altres on la influència fenícia és molt important,
com el Castillo de Doña Blanca (Cadis). Al llevant peninsular apareixen a jaciments indígenes
amb influències fenícies, com el Torelló del Boverot (Almassora) i l’Alt de Benimàquia (Dènia),
on es documenten les tines per trepitjar el raïm, i a colònies fenícies com la Fonteta (Guardamar del Segura).
Les dades arqueològiques demostren que són els fenicis els qui introdueixen el consum de vi
durant el segle VII o primera edat del ferro a Catalunya, a través de les terres de l’Ebre –amb
una ràpida difusió cap a l’interior de la vall del riu–, el Camp de Tarragona i el Penedès històric.
La fundació, amb posterioritat, de la colònia focea d’Empúries suggereix una introducció de la
vinya i el vi per la zona de l’Empordà de la mà dels grecs a partir del segon quart del segle VI
aC, que esdevingué important en època ibèrica.
Les primeres vitis identificades en aquesta fase inicial es corresponen amb exemplars puntuals, com els identificats a jaciments de la zona de l’Ebre, com Sant Jaume/Mas d’en Serrà
(Alcanar), Barranc de Gàfols (Ginestar) o Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs). Al Camp de
Tarragona s’identifica als jaciment del Calvari del Molar (Priorat) i l’Era del Castell (El Catllar).
A la zona del Penedès, per a aquesta fase inicial, comptem amb una vitis del jaciment de Sant
Miquel (Olèrdola) i les nombroses evidències de la Font de la Canya. La difusió cap a l’interior
peninsular queda palesa per les troballes a la fortalesa dels Vilars (Arbeca), el Cerro de la Cruz
(Saragossa) i Alto de la Cruz (Navarra). Caldria sumar-hi les troballes efectuades a les excavacions de Sant Martí d’Empúries per la zona de l’Empordà.
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A dalt, centenars de llavors mineralitzades de raïm de la sitja 171 de la primera edat del ferro. A baix, conjunt de llavors
carbonitzades de raïm de la sitja 15 de la primera edat del ferro. Escala: 5 mm. (Figura X.G./D.L.)
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Perspectives de tres llavors
de raïm carbonitzades
de la sitja 185 de
la primera edat del ferro.
Escala: 1 mm.
(Figura D.L.)
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Sovint és difícil determinar si aquestes llavors
documentades al territori són el reflex d’una
incipient viticultura local o be formen part
dels productes forans arribats amb altres importacions de la costa. La prova més clara en
favor de la producció de vi és documentarhi els estris o les estructures necessàries per
realitzar-la, com succeeix al llevant i sud peninsular. Però cal tenir present que una producció del vi a petita escala pot fer-se amb
infraestructures molt simples, que no deixin
restes arqueològiques fàcilment perceptibles,
com ara petits cups o tines mòbils fabricats
amb materials peribles, sobretot de fusta.

de la primera edat del ferro i també en els
pocs nivells excavats de la zona d’hàbitat de
la zona 2, i esdevenen una de les plantes explotades més importants, encara que mai als
nivells percentuals dels cereals. A banda de
Sant Miquel d’Olèrdola, amb la resta d’un sol
pinyol i alguns fragments de carbó de fusta
de vinya, no es documenta vinya cultivada
a cap dels altres jaciments estudiats arqueobotànicament al Penedès en aquesta fase, en
l’estat actual de la recerca.

En aquesta línia, a la Font de la Canya es disposa de la prova fefaent de la manipulació
de la vinya, com és la troballa excepcional de
la brisa o el subproducte d’una premsada de
raïm de la sitja 171 del segle VII aC. A més,
cal sumar que, a nivell carpològic, les llavors
de raïm apareixen a més del 60% de les sitges

Fragments de les parts
llenyoses de la vinya
mineralitzades de la sitja 171
de la primera edat del ferro.
(Figura D.L.)
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Els recipients amfòrics d’origen fenici, concretament de la zona del cercle de l’estret de Gibraltar i en menor grau de la zona de Cartago, recuperats a les diferents sitges de la primera
edat del ferro, testimonien els intercanvis comercials dels habitants de la Font de la Canya
amb els fenicis, que devien buscar, posteriorment, la complicitat dels indígenes per cercar
els indrets idonis per a la plantació de vinya (com a cultiu de rendiment ajornat) i així transmetre’n el complex sistema d’elaboració. Sembla lògic pensar, doncs, que primerament es
va introduir al Penedès el consum del vi fenici i després, paulatinament, es va adoptar el
cultiu de la vinya.

Dibuixos arqueològics dels materials amfòrics
fenicis recuperats a la Font de la Canya,
de la primera edat del ferro.
(Figura D.A./R.J.)

El protagonisme del vi en el festeig, entès com a activitat social en les relacions de poder
d’aquestes societats de la primera edat del ferro, pot explicar el destacable volum de les importacions fenícies documentades a Catalunya i el País Valencià durant el segle VII i el següent. En aquest primer moment d’introducció del vi fenici es devia dur a terme un festeig
anomenat “empresarial”, que tindria per objectiu l’adquisició de poder polític i/o econòmic.
El volum del que és consumit (el vi i la resta de productes adquirits) és més important que la
forma o estil de consumir-ho, com pot suggerir una absència total d’elements de vaixella fina,
com el vernís roig fenici. No obstant això, a la Font de la Canya hi ha elements relacionats amb
la preparació i el consum del vi que cal considerar materials d’importació, com els trípodesmorters i un cullerot de bronze per a mesclar i servir el vi.
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Els trípodes-morters fenicis recuperats a la
Font de la Canya ens informen sobre la preparació del vi per al seu consum i es relacionen amb la pràctica mediterrània de piconar
espècies i substàncies aromatitzants, com la
mel, per potenciar el sabor del vi i dissimular
el vi picat o deteriorat pel seu transport de
llarga distància.

El simpulum, o cullerot de bronze, és un estri que s’utilitzava per barrejar i servir el vi i
la beguda, acte simbòlic que atorgava un rol
sacerdotal. L’aparició dels simpula és un marcador d’un estatus social més alt (el paper
de l’hoste que ofereix el banquet i reparteix
el menjar i la beguda) i es considera com a
pràctica privilegiada utilitzar-lo per beure
directament. Juntament amb els coladors o
infundibula i els ratlladors per condimentar,
forma part dels accessoris metàl·lics relacionats amb el consum del vi, documentats en
la conca mediterrània durant aquesta fase.

Dibuix arqueològic d’un morter i/o trípode fenici
de la primera edat del ferro de la Font de la Canya.
(Figura D.A./R.J.)

Dibuix arqueològic
del simpulum o cullerot de
bronze per servir el vi de
la sitja 123 de
la primera edat del ferro.
(Figura R.A.)
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Expansió i consolidació de la vinya
Durant l’ibèric antic i ple s’observa la consolidació definitiva del cultiu de la vinya a Catalunya.
Les mencions carpològiques augmenten considerablement, fins al punt que dupliquen les
lleguminoses més importants d’aquest període. En determinades zones, com ara la costa
central i la plana occidental, fins i tot superen amb escreix els cereals secundaris. Recents
estudis a la zona de l’Ebre constaten la importància de la vinya dins del conjunt de plantes
amb interès econòmic de la zona, com indiquen les dades del jaciment de Castellet de
Banyoles (Tivissa).
La vinya apareix a tots els jaciments ibèrics estudiats carpològicament de la zona del
Penedès, la Font de la Canya, Sant Miquel d’Olèrdola, les Guàrdies (El Vendrell), Xalet d’en
Nin-Darró (Vilanova i la Geltrú) o l’Arxiu Històric i Biblioteca (Sitges), i es detecten clares
evidències de processos vitivinícoles (la brisa: els peduncles, pedicels i raïms amb part de
la drupa i centenars de llavors carbonitzades), per exemple als jaciments de Mas d’en Gual
(El Vendrell) i la Ciutadella Ibèrica (Calafell), amb la troballa excepcional d’un fruit de raïm
sencer carbonitzat, del segle III aC. Altres indicadors de la generalització de la vinya i el vi són
l’aparició d’instrumental de ferro per a l’arboricultura, com els podalls, i les bases de premsa
de pedra per a la transformació de raïm en most. Tot això fa pensar en una generalització del
cultiu de la vinya i en una producció de vi, però que devia ser a petita escala.

El manteniment de la vinya
L’instrumental de ferro és un indicador de la pràctica d’arboricultura i
es troba representat en d’altres jaciments ibèrics penedesencs, com, per exemple, l’Alzinar
Gran de la Massana (Font-Rubí). Està representat pel podall
o falçó de ferro destinat a la poda i el manteniment de la vinya
i els fruiters. L’exemplar de la Font de la Canya va aparèixer a l’interior d’una cubeta rectangular excavada al paviment del recinte 7
i situada al costat de tres petits murs o envans que devien suportar, tal vegada, una plataforma de fusta. A la part inferior, el podall
conserva restes de l’emmanegament, en aquest cas fet de banya
d’animal. Té una llargada de 20 cm aproximadament. Tot fa pensar
que els camps de vinya estaven situats a les rodalies de la Font de
la Canya. La vinya demanda molt més treball que l’olivera i una mà
d’obra especialitzada i més nombrosa.
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Localització in situ d’un podall
de ferro dins una cubeta
rectangular del recinte 7a.
Dimensions: 55,5x11x1,5 cm.
(Figura M.M./D.L.)
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El premsat i la transformació
A partir de l’ibèric ple, apareixen en jaciments catalans les bases o plats de premsa fets de
pedra, per a la transformació del raïm en most, i, potser també, de les olives en oli, malgrat
les minses dades de què disposem sobre el seu cultiu. Estan representades pels fragments
de premsa de Mas Castellar (Pontós), Vilars (Arbeca), i al Penedès es troben a Mas Castellà
(Santa Margarida i els Monjos) i a la Font de la Canya, amb una datació dels segles IV-III aC.
Cal sumar-hi dues bases de premsa dins una sitja del segle V aC, a l’establiment rural ibèric
de Saus (Girona) i l’única instal·lació de premsa in situ per ara a Catalunya, la casa 15 dels
Estinclells (Verdú), datada de finals del segle III aC i amb restes carpològiques de raïm al seu
voltant. Es compta amb una base de pedra identificada al jaciment de l’Argilera (Calafell), amb
una cronologia un xic més moderna (segle II aC).

Fragment de base de premsa de pedra
localitzat a la Font de la Canya, fase ibèrica.
Dimensions: 62x45x12 cm.
(Figura D.L.)
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L’aparició d’instal·lacions d’aquest tipus, encara que sigui en nombre
reduït, indica un augment de la
producció d’aliments transformats
d’origen vegetal, sobretot per a
l’elaboració de vi, encara que no
amb la mateixa importància que
en altres zones, en particular les comarques centrals i meridionals del
País Valencià.

A dalt, reconstrucció
experimental de la premsa
de raïm de la casa 15 del
jaciment dels Estinclells
(Verdú, l’Urgell).
A baix, procés d’excavació
arqueològica de la casa 15
(segle III aC) del jaciment
des Estincells,
www.ceparqueologia.cat.
(Figura D.L.)
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Emmagatzematge i distribució
El recinte 2 i el recinte 5 (ambdós del segle III aC) de la Font de la Canya presenten sengles
magatzems d’àmfores i de vaixella de taula conservats in situ, tal vegada amb finalitats per a
l’emmagatzematge i distribució dels productes gestionats a la Font de la Canya. Aporta llum
sobre l’emmagatzematge i la distribució del vi i d’altres productes. Cal no oblidar que el vi és
una forma de conservar un aliment i, per tant, una forma de capital.

Dibuixos arqueològics de materials
d’entorn l’any 200 aC. D’esquerra a dreta: àmfora
ibèrica probablement de tipus laietà. Àmfora
ibèrica de tipus cossetà.
Tenalla ibèrica amb broc inferior.
(Figura D.A./R.J.)

Àmfora ibèrica de la sitja 150
de l’ibèric ple.
(Figura R.J./R.A.)
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Fragments de nanses d’àmfores ibèriques recuperades
al celler/magatzem 195. (Figura D.L.)

Un altre edifici que pot haver complert les
funcions de gran magatzem és l’estructura
195 de la zona 0, amortitzada el 250 aC.
Descoberta recentment, l’any 2014, només
s’ha delimitat i s’hi ha efectuat un sondeig
fins al paviment final, a més de 2 m de
profunditat. Del sondeig efectuat, només
un 20% aproximadament del total del
rebliment de l’edifici, s’han recuperat més
de 15.000 fragments d’àmfores per al vi,
tenalles per a cereals, gerres per servir el vi,
i alguns béns de prestigi com un amulet
cauri, un anell de bronze i un ungüentari de
vidre. Aquest monumental edifici soterrat
al subsòl (una mena de cava o fresquera)

sembla estar concebut per a la conservació
de productes com el vi, que requereixen
d’una temperatura baixa i constant, així
com per emmagatzemar altres productes
alimentaris. Les properes excavacions en
aquest celler/magatzem han de corroborar
si en el mateix edifici es produïa el premsat
del raïm, o be només complia les funcions de
gran magatzem.

Vista aèria del celler/magatzem 195, al final de la campanya de 2014. (Figura T.P.)
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El consum del vi com a element
de transformació social
Durant la fase ibèrica, la vaixella relacionada amb la preparació, servei i consum del
vi adquireix una importància que queda reflectida pel ric ventall de formes ceràmiques
documentades (de procedència ebussitana,
centromediterrània i de la zona de l’Àtica de
Grècia). La forma i l’estil de consum esdevenen un element de diferenciació social. La
influència grega sobre la forma de consumir

Gerretes de ceràmica comuna ibèrica, tulipa i
bicònica, d’entorns el 200 aC. (Figura D.A./R.J.)

Fragment d’askós o brollador de ceràmica ibèrica
amb representació zoomorfa de l’ibèric ple.
(Figura R.J./R.A.)
Enòcoa o gerra per servir el vi de ceràmica
ibèrica amb nansa bífida i decoració
pintada de bandes horitzontals de
color marró fosc, de la sitja 133 de l’ibèric antic.
Dimensions: 26x18 cm.
(Figura R.J.)
Fragment d’escif grec de la zona de l’Àtica de
figures roges, amb escena de figura masculina
dreta amb un llarg bastó de la sitja 126
de l’ibèric ple (segle IV aC). (Figura D.L.)
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el vi queda palesa en la pràctica del symposium (beure junts), que implica la utilització o ús
d’una sèrie de gots en particular: en primer lloc, un crater per mesclar el vi i l’aigua, situat entre
els convidats, serveix de punt de partida per a la distribució de vi; seguidament els gerros o
enòcoa (oinochoe) per submergir-los al crater i servir el vi als convidats; i, finalment, les copes,
bols i tasses (kylikes i skyphoi), més o menys decorades amb escenes diverses, com és el cas
d’alguns materials recuperats a la Font de la Canya.

Guttus de vernís negre, sense vernís interior, que conserva un petit broc superior
amb forma de cap de lleó i arrencament d’una nansa vertical de cinta.
Recuperat a la UE1517 del recinte 2 de l’ibèric ple.
(Figura D.L.)
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8.3.- Els recursos forestals i la gestió de combustible
Un dels vestigis més freqüents dels jaciments arqueològics són els carbons. La seva presència
és el resultat del consum de llenya per a diverses finalitats, com ara la cuina, la il·luminació,
la producció ceràmica o la metal·lúrgia. La llenya es recol·lectava principalment en els boscos
circumdants dels assentaments, i és per això que els carbons esdevenen un valuós testimoni
de quins arbres creixien en l’entorn i, per tant, de com era el paisatge. També ens donen una
informació cabdal de com organitzaven les comunitats ibèriques l’aprofitament dels recursos
llenyosos.
L’estructura anatòmica de la fusta no queda alterada per la carbonització, la qual cosa permet,
mitjançant l’estudi comparatiu amb fustes actuals, identificar quines foren les espècies
recol·lectades. Per dur a terme la identificació, és necessari observar els tres plans anatòmics
dels carbons amb un microscopi de llum incident equipat amb objectius que permeten de
40 a 500 augments.
Els carbons recuperats al jaciment de la Font de la Canya permeten caracteritzar com era el
paisatge vegetal a la zona d’Avinyonet i contrastar-ho amb altres jaciments de la comarca de
cronologia similar.
Una anàlisi preliminar d’una mostra de 114 fragments de carbó procedents de diverses sitges
ha permès determinar la utilització de fusta de roure, d’alzina o garric, d’auró, àlbers o
Fuster elaborant una arada al poblat de Guaisdia (El Kef, Tunísia). (Figura D.L.)
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pollancres, d’oms, pi blanc, arboç i cistàcies. Aquest conjunt d’espècies denota que
la vegetació dels voltants de l’assentament
devia estar formada per boscos d’alzines i
roures, que podrien desenvolupar-se bé ocupant cadascun els espais més idonis, l’alzinar
a les solanes i les rouredes a les obagues, o bé
conformant boscos mixtos. La presència de
pi blanc, arboç i cistàcies denota una certa
obertura dels alzinars, encara que la seva presència en el conjunt és molt baixa. El major
pes del roure i alzina o garric permet plantejar que aquests boscos devien estar ben conservats i permetien encara l’aprofitament del
seu estrat arbori per obtenir la llenya. També
és significativa la presència de les espècies de
ribera: els oms i àlbers/pollancres formaven
boscos que es desenvolupaven al llarg dels
cursos d’aigua.
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Gràfica amb les espècies vegetals documentades a través de
l’antracologia a la Font de la Canya. (Figura R.P.)

La vegetació documentada al jaciment de
Font de la Canya contrasta amb la documentada en altres jaciments ibèrics de la comarca. En jaciments com Olèrdola o Pou Nou II
(Olèrdola) estan representats principalment
l’alzina o garric, l’aladern i el fals aladern,
l’ullastre, el pi blanc, les estepes, les lleguminoses, el bruc, el llentiscle i el romaní. Aquest
conjunt d’espècies denota la presència de
formacions vegetals predominantment arbustives, tipus màquia o brolles arbrades,
amb presència esporàdica de pins. Algunes
d’aquestes espècies son també típiques dels
alzinars, encara que l’abundància d’arbustos
heliòfils en el conjunt permet plantejar que
els alzinars devien ser molt oberts, bé per la
natura empobrida del substrat o bé com a
conseqüència de l’empobriment de la vegetació original. En aquests jaciments també
s’han trobat restes de roure, encara que la
importància és molt menor que a la Font
de la Canya. Les diferències observades entre
els jaciments penedesencs són reflex de la
diversitat paisatgística existent a la comarca.
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8.4. La gestió dels ramats, la cacera i la dieta càrnia
Els animals domèstics eren la base de l’economia ramadera i la dieta càrnia a la Font de
la Canya. Les ovelles –i en menor mesura les cabres–, els bovins i els porcs constituïen les
principals espècies de consum. Al llarg dels segles l’alimentació al jaciment va canviar. El ramat
boví estava molt més present a la dieta dels habitants de la primera edat del ferro (s. VII aC)
que a les últimes fases, on el consum de carn es va centrar en les ovelles i els porcs.

Punxó d’os
d’ovella/cabra.
(Figura S.V.)

Joc de tabes i broc d’ovella/cabra.
(Figura S.V.)

Pota davantera de vaca
amb articulació “aixafada”
pel seu ús com animal
de càrrega i tir.
(Figura S.V.)
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No tots els animals es feien servir per a la
mateixa finalitat. Els bovins, per exemple,
es destinaven sobretot al treball dels camps
i a la càrrega, i eren sacrificats preferentment
entre els 4 i els 8 anys de vida. Els d’època
ibèrica eren robustos i molt més petits que
els bovins d’avui dia. Eren animals adaptats a
les tasques de treball i tir, en contrast amb els
grans bovins actuals, especialitzats a produir
llet i carn. En dóna exemple un metacarp (os
de la pota davantera) d’una vaca de la Font
de la Canya, que té l’articulació “aixafada” pel
seu ús continuat com a animal de càrrega i
tir.

Agulles o espàtules d’os de
la sitja 126 de l’ibèric ple.
Dimensions: 13,3x1,1x0,4 cm
6,4x0,9x0,4 cm.
(Figura R.M.)

Les ovelles i cabres van ser la principal font
de carn al jaciment al llarg de tota l’ocupació.
També se n’obtenien altres productes, com
la llet, la llana i els excrements, que servien
per fertilitzar els camps i com a combustible,
i també els ossos, que es podien fer servir
per fer eines (per exemple, punxons, brocs
i mànecs), així com joguines (joc de tabes).
Tot i ser el primer recurs carni, els productes
obtinguts en vida van anar agafant més i més
importància al llarg del temps. Això es veu en
els perfils de mortalitat, on els animals són
sacrificats cada cop més vells per allargar la
seva vida útil.

Pota de cérvol amb marques de
carnisseria de la sitja
4 de la primera edat del ferro.
Dimensions: 37x5 cm.
(Figura S.V.)
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Pel que fa els porcs, són la segona espècie
més consumida després de les ovelles. A
part dels seus excrements, el principal
producte que s’obté dels porcs és la seva
carn. A la Font de la Canya els porcs se
sacrificaven principalment després del
deslletament, o bé en el seu òptim carni,
tal com ho fem avui dia. Això permetia
tenir carn tendra i gestionar el nombre de
caps que es guardarien per a engreix, així
com assegurar la reproducció del ramat i
l’obtenció del màxim de carn amb el mínim
esforç d’engreix possible.

respondre a accions de caràcter simbòlic o
ritual. Els cavalls, per exemple, més enllà de
la seva funció útil, eren animals amb una
forta càrrega simbòlica de poder en el món
ibèric, i els gossos eren fonamentals –tal com
ho són avui dia– per tenir cura del ramat i
en tasques de guarda. En general, els cavalls,
els ases i els gossos es troben molt menys
representats a les sitges perquè no formaven
part de l’alimentació habitual. Tanmateix,
algunes marques de carnisseria revelen
que, ocasionalment, podien formar part de
l’alimentació.

Altres espècies domèstiques documentades
a la Font de la Canya són els gossos, els
ases, i els cavalls. A les sitges se n’han
trobat de parcialment sencers, de vegades
en associació a restes humanes (com, per
exemple, a la sitja 111). Aquests dipòsits
d’animals en connexió –sobretot quan
estan associats a restes humanes– poden

Mànec d’os treballat dins el recinte 6 (UE1616)
de l’ibèric antic. Dimensions: 4,8x1,6x1,2 cm. (Figura D.L.)

Possible mos de cavall de ferro de la sitja 182 de la primera edat del ferro.
Dimensions: 13x2,5 cm. (Figura R.M.)
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Malgrat que el gruix de l’alimentació d’origen carni i productes animals s’obtenia dels
animals domèstics, la presència de restes
de cérvol, conill i porc senglar indica que
aquestes espècies es trobaven a les immediacions del jaciment i els ibers les caçaven ocasionalment. Això suggereix que el paisatge al
voltant de la Font de la Canya incloïa boscos
on podien viure aquests animals.
A més de consumir-ne la carn, del cérvol
s’aprofitaven les banyes, que es feien servir
per fer múltiples eines i mànecs. Abans de
la invenció del plàstic, el treball de l’os i dels
estoigs cornis –la part externa de les banyes
de vaca, d’ovelles i cabres– era fonamental
per fer múltiples objectes que, d’altra manera, només es podien fabricar en fusta. És el
Fires de bestiar a la vila de El Ksour (El Kef, Tunísia).
(Figura D.L.)
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Fragment de banya de
cérvol treballada d’ús
indeterminat recuperada
al recinte 7 (UE1613),
de l’ibèric ple.
(Figura D.L.)

Pasturatge d’ovelles als voltants del poblat de Souidat
(El Kef, Tunísia). (Figura D.L.)

Finca la Gramanosa

Altres activitats d’explotació d’animals salvatges, com la caça d’ocellets o la recollida
de cargols, no han estat documentades a les
sitges de la Font de la Canya. Tanmateix, no
es pot descartar la seva pràctica en època
ibèrica.

Artcava
Ovelles als voltants del jaciment de la Font de la Canya,
any 2011. (Figura D.L.)

Rucs a la vila de El Ksour
(El Kef, Tunísia), mitjà de
transport per excel∙lència
a les zones rurals.
(Figura D.L.)

cas de culleres, pintes, brocs i mànecs, entre
molts d’altres. A les sitges de la Font de la
Canya sovint trobem els fragments d’os i
banya que es van descartar durant el procés
de fabricació dels objectes, i que es troben
barrejats entre les deixalles amb què es van
omplir la majoria de sitges. Més ocasionalment trobem els objectes o part d’ells, com
és el cas de les agulles o espàtules de la sitja
126.
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8.5. Les activitats pesqueres
Les activitats pesqueres portades a terme
pels ibers, com altres aspectes de la cultura ibèrica, són en gran part deutores de la
influència que els establiments fenicis van
exercir a les costes de la península Ibèrica
des del segle IX-VIII aC. Ja sigui per la tecnologia pesquera, o especialment per la im-

portància que la pesca va tenir en les seves
estratègies d’alimentació, la cultura feniciopúnica va ser la gran referència per als pobles
establerts a la zona costanera pel que fa a
l’explotació dels recursos marins. El panorama abans de l’arribada dels colons era molt
diferent, i les evidències d’assentaments situats al litoral i de pesca, en el bronze final, són
molt minses. Es tractava de societats fonamentalment ramaderes i agrícoles. En època
ibèrica es viu un canvi important, amb un
augment considerable dels establiments
amb vocació comercial i marina, vinculats al
creixent comerç marítim i, de forma natural,
abocats a la pesca.

Gerrets o xucles actuals. (Figura R.MA.)
Restes ictiològiques provinents de la sitja 18, de l’ibèric ple.
A la part superior elements cranials, i a la part inferior vèrtebres,
de xucles o gerrets. (Figura R.MA.)
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Les primeres evidències arqueològiques
que posaren al descobert les activitats pesqueres que es portaven a terme en els jaciments ibers van ser els ormeigs de pesca
trobats en alguns poblats. Bàsicament es
tracta de l’instrumental que es relaciona
amb diferents tipus de pesca, com els hams,
generalment de bronze, i diversos tipus de
peses de xarxes, fetes de ceràmica, pedra o
plom, així com estris dedicats a la reparació de les xarxes, les agulles i llançadores.
Pel que fa a la iconografia ibèrica, aquesta
no es va enfocar cap a la representació de
les activitats pesqueres, com sí que succeeix posteriorment, per exemple, en l’àmbit
romà. Al contrari, va orientar la seva mirada
especialment a escenes de cacera o mitològiques, on els peixos tenien un lloc poc
rellevant, secundari i de rebliment, ocupant
espais poc importants. Un cas a part és el
dels anomenats plats de peix, on, a imitació
de les importacions itàliques, el peix sol ser
el protagonista dels motius decoratius. Tot i
això, els peixos són sempre dibuixats de forma esquemàtica i poc naturalista, buscant
només la representació bàsica, quasi pueril,
d’un peix, sense tractar de buscar el detall
que definiria un peix o espècie en concret.

Tot i que en l’actualitat encara no hi ha gaires estudis realitzats, hem de suposar que en
la totalitat d’assentaments costaners ibers hi
devia haver una part de la població dedicada a la pesca, que va convertir el ric, variat i
fins aquell moment poc explotat ecosistema
marí en un medi per a l’abastament d’aliment, poc valorat fins aleshores.
Tant les arts de pesca trobades als jaciments
com les espècies identificades descriuen una
pesca fonamentalment costanera, realitzada
des de la mateixa costa o en petites embarcacions, amb canya o palangres, i amb el calat
i ús de xarxes de mides i llums diferents, que
permetrien la pesca de peixos de molt petites
dimensions.
Així, pel que fa als peixos identificats en jaciments ibers, mostren com es van explotar
tots els medis marins possibles. Evidentment,
les zones de pesca més importants eren les
vinculades a la costa, en aquella època molt
diferent a l’actual, ja que existien moltes llacunes litorals o albuferes avui desaparegudes,
que eren especialment riques en quantitat
i qualitat d’espècies marines. Les espècies
més representades són, per exemple, peixos
abundants en aquests ambients mixtos d’aigües salabroses, com les llises, els llobarros o
les anguiles, així com les orades. També es
troben peixos més habituals als algars, com
sargs, pagres, pagells o déntols. Altres peixos
de roca, com els làbrids, o d’hàbits mixtos,
com l’espet, també s’han identificat. Per últim, són comunes espècies com la sardina,
l’anxova, el vis, el verat o el gerret i la xucla,
que varen ser les escollides per nodrir les
indústries de salaons i salses que en aquest

Pel que fa a la troballa de restes de peixos,
com que es tracta sovint de restes molt petites i fràgils, no es trobaven en les excavacions antigues, i només en època relativament
recent, amb la recollida de sediments i el seu
tractament per recuperar tot tipus de restes, s’estan identificant les diferents espècies
marines pescades i consumides en aquest
període.
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període possiblement van tenir una gran
expansió. De fet, els productes mencionats,
que des d’àmbit púnic, a l’estret de Gibraltar, fonamentarien una important indústria,
devien tenir en el món ibèric una clientela
important.
Pel que fa al jaciment de la Font de la Canya, el fet que marca la seva relació amb els
productes del mar és la seva situació, aproximadament a 15 km, en línia recta de la
costa. A les proximitats del jaciment, tot i
estar envoltat per dos petits torrents, no hi
ha cap curs d’aigua significatiu que permeti
una captació de recursos dulciaqüícoles. La
llera de riu més important pròxima al jaciment és la de l’Anoia, afluent del Llobregat,
a uns 6.5 km de distància. Per això, i després
dels anys d’investigació al jaciment, es pot dir
que, des de l’assentament, no es van portar
a terme activitats pesqueres. Això no vol dir
que el poblat no fos receptor del fruit de la
pesca o els preparats resultants. En aquest
sentit s’han de mencionar els poblats ibèric
de Sitges i de Darró (Vilanova i la Geltrú),
que devien ser els seus principals referents
costaners, on sí que s’han recuperat restes
de diverses espècies marines que denoten la
pesca que es devia realitzar a la zona litoral
més propera.
Les principals evidències fins al moment, per
no dir les úniques, de l’arribada a la Font de la
Canya de peix provenen de dues sitges del s.
IV aC. En aquestes es van recuperar algunes
poques restes, de mida molt petita, de peixos.
Es tracta de peixos com sardines, gerrets o
xucles. Sense dubte, hem de pensar que els
peixos devien arribar al jaciment en salaons

A dalt, diverses perspectives d’un peu de cabrit (Arca noae)
amb decoració geomètrica incisa, provinent de la sitja 171
de l’ibèric ple (segle IV aC). A baix, resta malacològica del
segle VII aC. (Figura D.L.)
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o com a components d’algun preparat tipus
salsa, en què els peixos estaven sencers. Des
del segle V aC, aquests productes comencen
a sovintejar i a formar part important del
mercadeig, amb un origen principalment localitzat a les costes meridionals peninsulars,
però que, amb el temps, viu una diversificació i multiplicació dels centres productors a
llocs molt dispars.
La petita mostra estudiada del jaciment
posa en evidència el consum d’aliments marins al poblat, però el paper que van tenir en
la dieta dels seus habitants va ser més aviat
pobre. El seu consum estava determinat per
l’esporàdica o puntual arribada al jaciment
de preparats i salaons, ja sigui perquè es van
adquirir al jaciment ibèric localitzat a Sitges,
a Darró, o perquè formaven part dels lots i
productes del comerç marí que es comercialitzaven cap a l’interior.

Restes malacològiques del segle VII
aC de la Font de la Canya.
(Figura S.J./D.L.)
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Altrament, l’aparició de restes malacològiques és
constant, i van de la mà amb els altres productes vinguts de la mar. Tot i que actualment aquestes restes
es troben en procés d’estudi, destaca l’aparició d’un
exemplar de peu de cabrit amb decoracions incises geomètriques, recuperat a la sitja 176 de l’ibèric
ple. Altres mol·luscs tenen orígens remots, com és
el cas del cauri documentat a l’edifici 195 de l’ibèric
ple, originari del mar Roig i l’oceà Índic. Es tracta de
l’exemplar més antic documentat a la península Ibèrica i representa els genitals femenins i la fecunditat.
En època romana s’associen a les tombes femenines
i s’identifiquen a ciutats com Mèrida o Pompeia.
Aquests materials malacològics són un altre reflex del
comerç mediterrani de béns de prestigi de l’època .

Mol∙lusc amulet cauri
(Cypraea tigris/pantherina)
amb perforació a la part superior,
del celler/magatzem 195 de l’ibèric ple.
Dimensions: 6,9x3,9x3,4 cm.
(Figura D.L.)
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8.6. Les activitats domèstiques
La producció tèxtil
Una de les activitats artesanals domèstiques
més repetides en els assentaments ibèrics
és la relacionada amb la producció tèxtil.
Elements iconogràfics i les excavacions arqueològiques han proporcionat evidències
relacionades en la preparació de fibres, que
podien ser d’origen animal (llana d’ovella) o
vegetal (lli).

drica, esfèrica, troncopiramidal o bitroncocònica que presenten una perforació longitudinal de diàmetre decreixent, sovint decorades
amb motius geomètrics incisos. Aquesta peça
és la que es devia utilitzar a l’extrem del fus

L’evidència arqueològica del filat a la Font
de la Canya ens la proporciona la troballa de
fusaioles, peces d’argila cuita, de forma cilín-

Conjunt de fusaioles de terra cuita de la sitja 18 de l’ibèric ple
(segle IV aC). Dimensions (màximes): 3,2x3,2x2,5 cm Ø3,2 cm.
(Figura D.L.)

Detall de fusaiola de terra cuita de la UE1642 dels nivells
de l’ibèric antic dins el recinte 5a.
Dimensions: 4,9x4,9x2 cm Ø4,9 cm. (Figura D.L.)
Fragment de fusaiola de ceràmica
de petites dimensions de la sitja 169
(UE1598) de l’ibèric ple.
Escala: 5 mm. (Figura D.L.)

5 cm
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manual, com a pes, topall i per adquirir l’equilibri òptim que permeti fer vascular el fus.
Un cop aconseguides les madeixes de fil, el següent pas
era fer el teixit, que es feia principalment en telers de
bastidors o verticals. El teixit es documenta a partir
de les peces de teler (pondera), que generalment són
d’argila cuita, de forma prismàtica o el·líptica, amb
perforació proximal, de pes regular i mides diferents.
Algunes poden presentar marques i decoracions. La finalitat d’aquestes peces era agrupar i mantenir el manat de fils
verticals i tibants mentre l’artesà, que utilitzava una llançadora
de mà, feia la trama tot passant alternativament els fils horitzontalment entre els verticals. Aquestes llançadores estaven
formades per una carcassa de fusta quadrangular, molt fàcil
de desmuntar, que s’instal·lava al vestíbul de les cases o a l’exterior, per aprofitar la llum solar.

Pondera o pesos de teler de terra
cuita de diverses mides i formes.
A dalt i a baix, pondus de la sitja
5 de l’ibèric antic.
Dimensions: 13x7,1x6,3.
Al centre, pondus de la sitja
26 de l’ibèric ple.
Dimensions: 17,5x15,5x2,8 cm.
(Figura D.L.)

Els teixits, un cop acabats, es podien tenyir o decorar per mitjà
d’immersió en tints d’origen vegetal o animal, o amb l’ús de
tampons impregnats de colorant. Un tipus decoratiu típic de
la tradició oriental i hel·lenística és l’ús de fil d’or per a la manufactura de vestits de luxe. Entre la runa d’una sitja datada a
la primera meitat del segle II aC, va aparèixer un fil finíssim d’or.
Probablement era un element decoratiu superposat al teixit
amb brocat.
Gràcies a aquestes peces documentades a la Font de la Canya
coneixem que, des del segle V aC (ara fa 2.500 anys), els primers
habitants d’Avinyonet confeccionaven les seves vestimentes, de
lli o de llana, essent una tasca
domèstica d’una certa importància.

Peces discoïdals
Són objectes fabricats a partir de fragments de vasos
ceràmics, retallats mitjançant un percutor de pedra o
metàl·lic fins a donar-los una forma arrodonida. N’hi
ha de dimensions, formes i pesos varis. A la Font de la
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Canya s’han trobat peces discoïdals en sitges de l’ibèric antic fins al segle II aC. No hi ha una
funcionalitat clara d’aquestes peces singulars, però hi ha hipòtesis que apunten a activitats
domèstiques relacionades amb la producció tèxtil, com a suports de teler vertical. Altres
teories identifiquen l’ús d’aquestes peces amb la comptabilitat. També podrien tenir altres
usos com a peces per jugar i, fins i tot, quan van acompanyades d’un grafit en llengua ibèrica,
per votar (ostrakon, en grec).
Fragments de figuretes de terra cuita de
la sitja 172 de la primera edat del ferro.
Dimensions (màximes):
2,5x0,8 cm Ø1,2 cm.
(Figura D.L.)

Joguines
Destaquem una figureta de terra cuita que
representa probablement un cavall o èquid.
Així es desprèn de la crinera que presenta a
la zona del coll (que es tracta del conjunt
de crins o pèls del bescoll del cavall). Aquest
tipus de peces no són gaire habituals en
els registres arqueològics d’època ibèrica i
sovint es relacionen amb joguines.
Una joguina característica d’os apareguda a
molts jaciments ibèrics i que testimoniem
bé a la Font de la Canya són les tabes, alguns
cops amb perforació central.
Hom considera les peces discoïdals com a
fitxes retallades per usar com un joc, soles
o per desplaçar-les sobre alguna superfície.

Figureta de terra cuita d’èquid
recuperat dins la sitja 52 de l’ibèric
ple. Dimensions: 10,8x4,6 cm.
(Figura D.L.)
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Elements d’abillament i higiene personal.
A part de satisfer necessitats estètiques, la decoració corporal i l’ornamentació que defineix la
indumentària sol reflectir la posició social, el rang, el sexe, i fins i tot la identitat ètnica o religiosa. Aquests paràmetres els hem de tenir ben presents a l’hora d’analitzar aquests elements
que han utilitzat els diferents habitants de la Font de la Canya.
Segons diverses representacions escultòriques i imatges figurades pintades sobre vasos ceràmics, a més de comptar amb peces metàl·liques relacionades amb la vestimenta recuperades
en el mateix jaciment, podem fer una aproximació a la indumentària dels antics pobladors del
turó, amb diferències segons l’època.
De forma genèrica, el vestit estava constituït per una túnica llarga (curta, a l’alçada dels malucs el masculí) amb l’escot triangular. Als vestits s’hi podien cosir botons plans circulars i/o
anelles de bronze a mode d’ornament. També s’hi podien brodar filaments d’or. El vestit podia cordar-se amb delicades fíbules (agulles imperdibles) i cenyir-se amb un cinturó de cuir
amb les característiques plaques o sivelles de bronze, profusament decorades. Als braços

Fíbula de bronze. Servien per
subjectar les túniques i les togues,
de la sitja 176 de l’ibèric ple.
Dimensions: 2,6x0,7x1,1 cm. (Figura R.M.)

Agulla de bronze del recinte 7 de
l’ibèric ple. Dimensions: 9,8x0,4 cm.
(Figura R.M.).
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hi podien portar braçalets de secció planoconvexa llisos o decorats amb sanefes geomètriques, i a les orelles o al nas, arracades
de secció circular de bronze. Per al cabell,
s’han trobat agulles, generalment d’os polit.
Són característics també penjolls complexos
de bronze fets amb anelles entrellaçades i, a
la part distal, esferes massisses globulars, cròtals, tiges soldades, penjolls de rodetes cruciformes (elements, alguns d’ells, provinents
del comerç cèltic transpirinenc). Als penjolls
hem d’afegir-hi els fets amb pasta vítria, de
corall o d’ambre, que formarien part de collars. Les denes de pasta vítria són d’origen
feniciopúnic i molt probablement van ser
fabricades a la colònia d’Ebusus (Eivissa) o bé
en algunes de les ciutats del nord d’Àfrica o
del sud de la península Ibèrica.

Fíbula anular de bronze de la sitja 121 de l’ibèric ple.
Dimensions: 1,7x3,3 cm. (Figura R.M.)

Dena tubular d’ivori de la sitja 73
de l’ibèric ple. Dimensions: 0,9x0,4
cm. (Figura D.L.).

Dena circular de corall vermell
de la sitja 26 de l’ibèric ple.
Dimensions: Ø 3,9 cm.
(Figura D.L.)

Conjunt de denes de pasta vítria de la sitja 26 de l’ibèric ple. Dimensions: Ø 4,1 cm. (Figura D.L.)
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A tots aquests elements hem d’afegir els estris de tocador i perfums. Aquest tipus de panòplies
d’higiene, generalment de bronze i també de ferro, solien estar formades per un scalptorium,
una espàtula i unes pinces de depilar. L’scalptorium és un element de punta bífida, al qual
s’atribueix comunament un ús com a “rascador de pell”, com a “cura ungles” o com a “punta per
gravar”. Les espàtules s’utilitzaven en a la fabricació de cosmètics i per a l’aplicació d’ungüents.
També es poden relacionar com a estri mèdic lligat a l’oftalmologia. Les pinces s’utilitzaven per
a la depilació. De vegades, també formaven part d’aquesta panòplia els auriscalpiums, utilitzats
per a la higiene de les orelles o la higiene bucal.

Penjoll en forma de xumet de bronze del recinte 1 (UE1516),
de l’ibèric ple. Dimensions: 1,4 cm. (Figura R.M.)

Petit pes o pondus sobre pedra de la sitja 172
de la primera edat del ferro. Dimensions: 4,2X2,6X1,3 cm.
(Figura D.L.)

Plaqueta d’os amb perforació central de la sitja 73 de l’ibèric
ple. Dimensions: 3,4x2,3x0,2 cm. (Figura D.L.)

Peça discoïdal de pedra amb perforació central de la sitja 94
de la primera edat del ferro. Dimensions: Ø2,1 cm. (Figura D.L.)
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Gran nombre de petits recipients ceràmics
per contenir perfums i ungüentaris s’han
recuperat entre els recintes i els abocadors.
En la majoria de casos són recipients grecs
de vaixella importada, d’un gran valor,
més encara el seu contingut. Tots aquests
productes, considerats d’un cert luxe, eren
molt preuats pels habitants de la Font de la
Canya i s’adquirien en un complex entramat
d’intercanvis comercials.

Aplic en forma de cap de griu de terra cuita, presenta
pintura vermella que accentua els detalls,
de la sitja 150 de l’ibèric ple.
Dimensions: 7x5,1 cm.
(Figura R.M.)
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8.7. Els intercanvis comercials i els productes importats
L’estudi ceràmic permet conèixer diferents aspectes de la cultura ibèrica, com, per exemple,
qüestions relacionades amb la vida quotidiana, l’economia i els intercanvis comercials. Aquest
últim aspecte es pot estudiar a través dels productes importats que apareixen conjuntament
amb els objectes propis de les comunitats ibèriques. L’estudi d’aquestes restes i la seva evolució
serà clau per establir les diferents datacions i perioditzacions del jaciment.

La Font de la Canya és un jaciment molt ric
en productes d’importació, si ho comparem
amb altres jaciments del nord-est, tot i trobar-se terra endins. Un factor que es manté
durant tots els anys d’ocupació antiga del
turó (segle VII aC-II aC). La recerca arqueològica desenvolupada aquests anys ha permès
recuperar i classificar un gran nombre de
materials exògens que estan essent claus per
al coneixement del marc general i el funcionament de l’entramat comercial protohistòric a la Mediterrània occidental: el comerç

Dibuix arqueològic de llàntia de ceràmica àtica
de l’ibèric ple (segle IV aC). (Figura D.A./R.J.)
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colonial. Un aspecte que creiem transcendental d’aquest comerç és el paper que juga en
el si de la mateixa societat ibèrica. L’adquisició de nous productes permet compartir unes
dinàmiques econòmiques globals entre els diferents pobles de la koiné mediterrània. A més,
la seva adquisició generarà canvis importants en els models polítics coneguts i les mateixes
relacions socials, essent part intrínseca de l’evolució del sistema social ibèric en totes les seves
fases històriques.

Dos fragments de possible ungüentari de
pasta vítria de la sitja 102 de l’ibèric ple.
Dimensions: 2,3x1,5x0,2 cm i 2,7x1,4x0,2 cm.
(Figura D.L.)

Segons l’estudi de les restes ceràmiques, la
gran majoria dels productes importats, utilitzats i consumits són d’origen mediterrani:
Grècia, península itàlica (Magna Grècia, Etrúria, Golf de Nàpols), nord d’Àfrica, Sardenya
i Sicília, sud de la península Ibèrica, Eivissa,
Ligúria i Gàl·lia meridional i el Golf de Roses.
Aquests productes responen a dues grans
categories: àmfores de transport (vi, oli i salaons) i vaixella fina. En una petita proporció
arriben perfums amb petits recipients de vidre i atuells de cuina exògena.

altres territoris polítics més allunyats de l’interior.
Un dels punts clau d’aquest intercanvi creiem
que era l’assentament de la Font de la Canya
per la quantitat i qualitat de les importacions
que albergava. Aquest procés distributiu creiem que es duia a terme mitjançant trobades
o fires que es devien fer regularment i que
congregaven part de la població dispersa.
Aquests mercats sobrepassaven el marc econòmic i, amb motiu de festivitats i commemoracions, servien com a elements de cohesió social i política.

Aquests productes importats arribaven via
marítima cap a les ciutats portuàries cossetanes del Camp de Tarragona i el Penedès,
d’on es redistribuïen a altres nuclis dins el
mateix espai territorial, o més enllà, cap a

En les etapes més antigues de l’assentament,
datades a la primera edat del ferro, el que
més abunda és la ceràmica a mà, que segueix
198

L A B A S E D E L’ E C O N O M I A

la tradició del bronze final, amb presència de decoracions acanalades. És en aquest moment
quan apareixen les primeres importacions al jaciment (6,1% d’individus), com indiquen les
troballes d’àmfores fenícies del sud-est (tipus T.10.1.2.1 de Joan Ramon) i les ceràmiques
comunes, una de les quals, amb decoració pintada (tipus “Cruz del Negro”), pareix viatjar
del nord d’Àfrica (vegeu estudi específic al mateix capítol). També s’han trobat ampolletes
i morters / trípodes fenicis, i, a més de les importacions fenícies, hi ha alguns materials de
producció etrusca: una àmfora 1 / 2 de M. Py i una copa de bucchero nero de la variant 3 de
Rasmussen.
En els conjunts ceràmics de la fase de l’ibèric antic, hi ha una davallada de ceràmiques
importades (1,8 % d’individus). Destaquen els productes grecs, com una copa àtica de peu
alt tipus vicup i una copa jònia o “pseudojònia”, grega occidental de la forma B2. Tot i que les
importacions més ressenyables d’aquesta fase són els plats “a marlí” de ceràmica grega grisa
monocroma d’occident, de la forma Arcellin 4 amb les variants, i Arcellin 12 i 13, destacable és
un altre fragment de buchero nero etrusc.
Amb posterioritat al 450 aC, les ceràmiques importades tornen a disposar d’una representació
rellevant, amb un 5% del total d’individus en la segona meitat del s. V aC i un 7,6 en el segle IV
aC. Les importacions que apareixen en aquests contextos són bàsicament ceràmiques àtiques
de vernís negre, amb diversos exemplars de copes tipus castulo, algunes copes de la variant
“delicada”, i fragments de copa skyphos de figures roges.
Copa grega per beure vi tipus skyphos, de perfil sinuós,
de figures roges, de l’ibèric ple (segle IV aC).
(Figura D.A./R.J.)

Gerreta bicònica de ceràmica ibèrica
oxidada amb restes d’una inscripció ibèrica incisa
de l’ibèric ple (segle III aC). (Figura D.A./R.J.)
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En les sitges amortitzades en ple segle IV
aC destaca la presència notable de ceràmiques importades, molt especialment de
vaixella fina, sempre de producció àtica de
vernís negre: pàteres de la forma Lamboglia
21, Lamboglia 22, Lamboglia 23, bols petits
de la forma Lamboglia 25 o Lamboglia 21 /
25, copes per beure tipus skyphos, de vernís
negre i de figures roges. També hi ha representats alguns tipus com lekytos, llànties i copes kàntharos, entre altres més excepcionals.
Completen el panorama alguns exemplars
d’àmfora punicoebusitana del tipus 8.1.1.1
de Joan Ramon.

ebusitana representats per la forma Lamboglia 23. Les àmfores grecoitàliques (produïdes al sud de la península Itàlica) irrompen
amb força en aquest període, i destaquen
les formes Ledwing-Will B i C. Altres tipus
d’àmfores continuen apareixent en el registre
arqueològic, com àmfores centromediterrànies (Cartago, Tunísia i illes de Sicília i Sardenya) tipus T.5.2.3.1 i T.6.1.2.1 de Joan Ramon
i àmfores punicoebusitanes tipus T.8.1.3.1 de
Joan Ramon, de vegades acompanyades de
ceràmiques de cuina tan típiques com els
morters. Per últim, cal destacar l’aparició d’algun fragment d’àmfora de la colònia grega
de Massalia (Marsella, França).

Les ceràmiques del Taller de Roses són l’element que identifica les sitges amortitzades i
els enderrocs de bona part del segle III aC. La
forma de bol petit Lamboglia 24 és la millor
representada d’aquesta producció de vernís
negre, i també formes tancades tipus guttus. Els vernissos negres es completen amb
alguns exemples de tallers occidentals indeterminats i el del conegut com a taller de
les Petites Estampilles, destacant-ne un plat
de la forma Lamboglia 23 i bols de la forma
27. Els recipients de transport característics
són els tipus T.8.1.2.1. de Joan Ramon, a més
d’una vora PE-22, ambdues de procedència
eivissenca.

L’aparició de la vaixella de taula Campaniana
A itàlica de la fàcies mitja i les àmfores romanes tipus Dressel 1 situa les amortitzacions
més modernes del jaciment al voltant del
150 aC. La forma que substitueix els sempre
presents bols són els plats plans de la forma
Lamboglia 5 i la forma Lamboglia 5/7. També
apareixen les típiques formes de cuina itàlica.
Qui són aquests mercaders fenicis? L’arribada de productes fenicis a la Font de la
Canya, un enfocament des de l’arqueometria.
En el cas de la Font de la Canya ha estat
possible identificar una connexió entre els
habitants d’aquest jaciment i els fenicis, els
comerciants mediterranis per excel·lència
durant la primera edat del ferro. Però, exactament, d’on venien aquests materials fenicis? Les matèries primeres que s’utilitzen per
fabricar la ceràmica (argila, fragments de
roca, etc.) poden variar d’un lloc a un altre
en la seva composició, en la seva proporció i

Un gran nombre de sitges amortitzades i
enderrocs tenen el denominador comú de
la vaixella de vernís negre Campaniana A de
la fàcies antiga, datada entre 220/180 aC. La
forma més sobrerepresentada és el bol Lamboglia 27ab, a més d’alguns exemplars del
bol Lamboglia 28 i de la copa Morel 68. També apareixen vernissos negres de producció
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en la manera de preparar-les. L’arqueometria
estudia, a través de diferents tècniques químiques i mineralògiques, tots aquests components que ens permeten indagar sobre on
s’ubicarien els centres productors que van
fabricar aquests objectes i les seves peculiaritats tecnològiques.
Al jaciment ibèric de la Font de la Canya es
duu a terme un estudi arqueomètric que fins
ara ha pogut identificar dotze produccions
diferents de ceràmica fenícia. Les analítiques
realitzades (fluorescència i difracció de raigs
X, microscopia òptica i microscopia electrònica) han permès constatar que hi ha una

Microfotografies preses amb microscopi petrogràfic. A d’alt,
àmfora provinent de El Cerro del Villar (Màlaga);
a baix, gerra tipus Cruz del Negro provinent
de l’àrea de Cartago (Tunísia). (Figura E.M.)

tendència en el consum d’aquest tipus de
material. Per regla general, les àmfores provenen de les colònies fenícies situades a la costa
de Màlaga i Granada. No obstant això, altres
formes analitzades, com les gerres tipus Cruz
del Negro i un ungüentari, semblen fabricats
a l’àrea de Cartago (Tunísia). També resulta
interessant apuntar el fet que, per a aquesta
fase, no es troben materials produïts a l’illa
d’Eivissa, qüestió que canviarà radicalment
en època púnica. Un altre aspecte que s’ha
pogut estudiar és la temperatura a la qual
s’estima que es devien coure aquestes ceràmiques: s’ha constatat la presència de peces
que no devien superar els 800 ºC i altres que
devien anar més enllà dels 1.000 ºC.
La presència d’aquests materials situa el jaciment de la Font de la Canya dins del circuit
comercial fenici, evidenciant l’existència d’una
xarxa comercial interior que anava més enllà
de la típica navegació de cabotatge fenícia.

Microfotografies preses amb microscopi electrònic. A dalt,
gerra tipus Cruz del Negro cuita a menys de 800º C; a baix,
gerra tipus Cruz del Negro cuita per damunt dels 1.000ºC.
(Figura E.M.)
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8.8. La metal·lúrgia
La metal·lúrgia del ferro en època ibèrica és una revolució tecnològica gairebé equiparable a la
revolució tecnològica informàtica del segle XX. Observem, sobretot a partir del segle IV, que
el desenvolupament i la generalització de la metal·lúrgia del ferro van comportar uns avenços
tècnics que feren el treball de la terra molt més rendible del que ho havia estat fins a aquell
moment. Fins aleshores, les eines del camp havien estat fetes bàsicament de pedra i fusta, i el
ferro va suposar un progrés que facilità que es pogués, per exemple, conrear més extensió de
terra i de forma més eficaç.
Les primeres produccions de ferro que es coneixen a la península Ibèrica corresponen a les
colònies fenícies del sud, dels segles VIII-VII aC. A la Font de la Canya, aquest material també
s’identifica al costat de produccions ceràmiques fenícies.
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Durant la primera edat del ferro, els objectes fets en ferro són força minsos i tan sols es
documenten objectes d’ornamentació i prestigi o bé objectes personals, com ara un
ganivet afalcatat o una punta de llança, que s’afegeixen a altres béns de prestigi com ara les
importacions ceràmiques.

Ganivet de ferro de
la sitja 40 de la primera edat del ferro.
Dimensions: 12,5x3x0,4 cm. (Figura D.L.)

Tanmateix, la indústria del bronze continua
funcionant, sobretot per a objectes ornamentals, que, per les seves formes i característiques, no es podien fer en ferro. Aquest
aliatge de coure i estany, a diferència del
ferro, es podia fondre mitjançant gresols i
motlles d’argila o de pedra per conformar els
diferents objectes (sivelles de cinturó, anelles, agulles, hams, penjolls i, sobretot, fíbules), indústria ben constatada a les fases de la
Font de la Canya.

Punta de llança de bronze de la sitja 40 de la primera
edat del ferro. Dimensions: 8,2x2,3 cm. (Figura D.L.)

Punta de sageta de bronze de la sitja 126 de l’ibèric ple.
Dimensions: 4x1,3x1 cm. (Figura R.M.)
Dibuix arqueològic i imatges de
gresol de ceràmica de la UE1710
de la zona 2 de l’ibèric antic.
Dimensions: 6,7x6,1x2,7 cm.
(Figura R.J./D.L.)

203

L A FONT DE L A CANYA

És en època ibèrica, doncs, quan es va generalitzar la metal·lúrgia del ferro a la península.
Aquest fet va representar una gran innovació en tots els camps en què es poden utilitzar
objectes metàl·lics, però principalment en l’agricultura i l’armament o tecnologia militar, aspectes que eren bàsics en la societat ibèrica, tant pel que fa a l’economia com a l’organització
social. L’agricultura era l’activitat econòmica principal i l’armament, un element de prestigi
dins d’una societat en què els guerrers eren el grup dominant.
Pel que fa a l’ús del ferro en el camp de l’agricultura, cal destacar els diversos utillatges. És precisament en aquest moment quan van aparèixer eines com aixades, pics, falçs, podalls o puntes
d’arada de ferro, que facilitaren i feren més efectiu el conreu de la terra. De fet, si comparem
les eines de camp que feien servir els ibers amb les que s’utilitzen encara ara, vint-i-dos o vinti-tres segles després, podem observar com són sorprenentment similars. Les aixades, les falçs,
els podalls, els ganivets o els pics són estris que es van començar a utilitzar en aquella època
i la forma actual és encara molt semblant a la que tenien llavors. Destaca l’aparició de l’arada,
que permet la roturació de la terra d’una manera més eficaç i ràpida.

Eines de ferro documentades
en època ibèrica. Clau de ferro
recuperat dins el recinte
7a de l’ibèric ple.
Dimensions: 9,2x2,5x2,5 cm.
(Figura F.R./R.M.)
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Respecte a l’ús del ferro en l’armament, el primer que cal considerar és que altres materials utilitzats en períodes precedents, com el bronze, van ser substituïts progressivament pel ferro. El
ferro millorava l’eficàcia d’aquestes armes i, a més, es treballava el metall de forma especial en
el cas de les llances, espases i ganivets, per tal d’obtenir més duresa i millor tall. La informació
fonamental que ens proporcionen les armes trobades tant en poblats com en necròpolis, i
també les escultures i les escenes pintades a la ceràmica, ens mostren l’existència d’espases,
escuts, cascs, etc., i com els utilitzaven els guerrers.

Punta de soliferrum o pilum de ferro
de la sitja 121 de l’ibèric ple.
Dimensions: 18x2 cm.
(Figura R.M.)
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9 LA FONT DE LA CANYA: UN CENTRE
ESTRATÈGIC D’EMMAGATZEMATGE I
DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES
El nucli de la Font de la Canya és un bon exponent del nivell de complexitat assolit per les
poblacions protohistòriques dels sectors més septentrionals de la cultura ibèrica. La identificació
d’una variada tipologia d’assentaments coexistint en una determinada zona geogràfica és un
dels indicadors arqueològics que la recerca utilitza per mesurar el grau de desenvolupament
socioeconòmic d’un poble. Es considera que aquesta evidència reflecteix, entre altres coses,
una estructura del poblament que comporta l’existència de sistemes d’integració política entre
les diferents comunitats que en formen part, una característica pròpia de societats avançades,
de tipus estatal. Tot seguit, exposarem les dades disponibles que permeten plantejar que
aquesta era la condició del territori adscrit a l’ètnia ibèrica dels cossetans, una àmplia zona que
abasta des del límit sud del Camp de Tarragona fins al massís del Garraf.

Mapa de la Cossetània amb indicació d’altres jaciment, almenys pel que respecta
a l’horitzó ibèric ple (segles VIII aC). (Figura D.A.)
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D’entrada, sabem que en aquesta àrea una part significativa de la població resideix en nuclis
urbans extensos com el que s’ha localitzat en el subsòl de l’actual Tarragona, identificat amb la
Tarakon ibèrica. Troballes disperses en diferents punts del promontori de mar, a la part baixa de
la ciutat, permeten estimar una superfície pròxima a les 10 ha, fet que el situa en el selecte grup
de nuclis de màximes dimensions en tot el nord-est de la península Ibèrica (junt al de la ciutat
indiketa d’Ullastret o el de Burriac/Ilduro, en territori laietà). La continuïtat de l’ocupació fins a
l’actualitat ens impedeix conèixer els detalls de l’entramat urbà d’aquesta gran ciutat cossetana.
Tanmateix, la informació proporcionada per nuclis equivalents millor conservats, com
l’esmentat cas d’Ullastret, o el més proper del Castellet de Banyoles, a la vall de l’Ebre, ens
ofereix un panorama fiable de l’estructura i funcionament d’aquestes ciutats preromanes. Es
tracta de nuclis ben protegits per sistemes defensius potents i sofisticats (muralles, torres,
bastions, fossats i murs avançats), a l’interior dels quals es desplega un urbanisme dens i
compacte, on el gruix d’edificis correspon a habitatges. Ara bé, aquestes cases sovint presenten
una variabilitat notable, tal com és ben manifest en el cas del Castellet de Banyoles: la Casa 2
està formada per un espaiós pati que precedeix nou recintes més, que, en conjunt, ocupen
360 m2 de superfície, i just davant, a l’altra banda del carrer, trobem la Casa 14, una unitat

Planta arqueològica de la Zona 1 del jaciment ibèric de Castellet de Banyoles
(Tivissa, Ribera d’Ebre). (Figura D.A.)
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domèstica de la modalitat més simple, amb un únic àmbit de planta rectangular de 38 m²
de solar. Les famílies d’una i altra casa representen els extrems d’una societat fortament
desequilibrada i jerarquitzada, amb un estament aristocràtic, sens dubte minoritari,
convivint dins del mateix espai urbà amb amplis grups familiars subordinats, en el marc de
relacions de caràcter clientelar. D’aquests casos millor coneguts de nuclis urbans de primer
ordre, cal destacar un element que els singularitza: la identificació d’edificis no residencials
amb funcions comunitàries, que es reconeixen per una arquitectura més elaborada i/o un
disseny clarament diferenciat. Aquest és el cas dels dos temples del Puig de Sant Andreu
d’Ullastret o el de l’Edifici 10 del Castellet de Banyoles, potser igualment destinat a activitats
cultuals o, tal vegada, també de representació política. Un darrer aspecte distintiu és el de
la intensa activitat econòmica que es detecta en el seu interior, des del desenvolupament
de processos productius sovint altament especialitzats (tallers metal·lúrgics en el Castellet
de Banyoles) fins a tasques estratègiques de concentració d’enormes quantitats de reserves
agrícoles (camps de sitges a Ullastret o Burriac). En aquest sentit, és simptomàtic el fet que
aquests nuclis tinguin les proporcions més altes de materials ceràmics d’importació en els
respectius contextos regionals, fet que mostra com aquestes ciutats són el pol principal
quant a la circulació de mercaderies de valor i prestigi (vi forani contingut en àmfores i
peces de vaixella fina). Tot plegat són indicadors que palesen el paper preeminent d’aquesta
mena d’assentaments, veritables centres econòmics i de poder, amb funcions de capitals
des de les quals es controlen extensos territoris circumdants.
La gestió dels respectius territoris polítics es realitza a través d’una densa xarxa de nuclis que
responen a una diversitat tipològica i funcional ben evident. En el territori cossetà, jaciments
com el Vilar (Valls), les Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedès), Sant Miquel (Olèrdola)
o Darró (Vilanova i la Geltrú) responen al patró d’assentaments urbans d’entitat, però a una
escala sensiblement inferior, ja que les seves dimensions se situen entre 4 i 5 ha (Figura 4: plantes nuclis 2n ordre a escala), menys de la meitat en relació a la ciutat de Tarakon. Ara bé, més
enllà del nombre d’habitants, no hi devia haver una gran diferència tant a nivell d’estructura
urbana com a nivell de composició social i activitats econòmiques realitzades. Tan sols hi
podríem assenyalar un factor diferencial: en aquestes ciutats més petites a hores d’ara mai no
s’han localitzat edificis singulars de funcions religioses o residències senyorials com les abans
anomenades. Això fa pensar que, tal vegada, en aquests nuclis de segon ordre no hi resideixen
els estaments superiors de les classes dirigents cossetanes, probablement concentrats en la
ciutat que exerceix les funcions de capital.
Aquests nuclis urbans de major entitat coneguts fins ara semblen ocupar d’una manera força
“racional” el territori cossetà. Així, trobem dues ciutats costaneres en els extrems sud (Tarakon) i nord (Darró) de la franja litoral, coincidint plenament amb els que encara avui dia
són els ports més importants de la zona (Tarragona i Vilanova i la Geltrú), i tres nuclis urbans
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situats tots tres entre 10 i 20 km terra endins, controlant algunes de les principals vies de comunicació costa-interior (el Vilar, el riu Francolí; les Masies de Sant Miquel, la riera de la Bisbal,
i Olèrdola, la riera de Sitges). Tanmateix, es tracta d’un nombre reduït de nuclis de poblament
concentrat que es distribueixen per un territori d’una extensió molt considerable, estimada
als volts del 2.800 km². De la combinació de dades provinents de les fonts antigues i de l’estudi
del poblament d’altres territoris, s’ha proposat una densitat de població de 15 habitants per
km², índex que proporciona una estimació d’uns 42.000 habitants per a la Cossetània en època ibèrica plena. Per altra banda, l’anàlisi de diversos nuclis excavats en tota la seva extensió
ha permès estimar que, en els nuclis de poblament concentrat, es donaria una ratio de 400
habitants per hectàrea. Acceptant aquests valors, es constata que, en el conjunt dels cinc
assentaments anomenats fins ara, es concentraria una població inferior a les 11.000 persones,
fet que permet afirmar que la gran majoria de la població cossetana, gairebé les tres quartes
parts, no resideix en aquestes contextos urbans més desenvolupats.

Mapa de distribució dels estats ibèrics del nord-est peninsular. (Figura D.A.)
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De fet, el gruix del poblament cossetà es reparteix per un nombre elevadíssim d’assentaments menors, d’unes característiques molt diferents als que hem considerat fins ara. Probablement la categoria de nucli de poblament concentrat més abundosa consistia en petites viles closes, sempre al voltant de les 0,5 ha
de superfície (és a dir, modestes agrupacions d’uns 200 habitants cadascuna), sovint ubicades en indrets elevats que aporten condicions defensives naturals i control visual de l’entorn.
Correspon al que tradicionalment havia estat identificat com el “poblat” ibèric prototípic i
que actualment, per tal de no encobrir la diversitat existent dins d’aquests “poblats”, ha estat
batejat amb denominacions noves, com ara la de vilatge fortificat. Aquests vilatges presenten
sistemàticament muralles i urbanisme d’escassa complexitat arquitectònica, predomini de
les cases de modalitat senzilla, i una cultura material associada on els béns de prestigi i les
importacions tenen una representació força inferior a la que tenen en els nuclis urbans abans
esmentats. A l’àrea cossetana, aquesta categoria no disposa d’una documentació gaire abundosa, però hi ha alguns casos prou significatius, com ara els nuclis de Santa Anna (Castellvell

9.4 Planta arqueològica de la Ciutadella ibèrica (Calafell, Baix Penedès)
i de la Casa del Cabdill de l’ibèric ple. (Figura D.A.)
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del Camp), Garràfols (Vallmoll) o Pla de Santa Bàrbara (Montblanc) A aquest tercer graó en
la jerarquia dels nuclis de poblament concentrat a l’àrea cossetana, se n’hi ha d’afegir una
darrera modalitat, força peculiar, que és la que representa, a hores d’ara de manera exclusiva,
el jaciment de la ciutadella ibèrica d’Alorda Park (Calafell). Es tracta d’un nucli de dimensions
molt reduïdes (3.000 m²), d’ubicació costanera, que, des del segle V aC, disposa d’un sistema
defensiu molt potent i elaborat (muralla doble, dues torres i un fossar), a més d’un parell
d’habitatges complexos ubicats en el sector central de l’assentament, sens dubte associats a
famílies d’estatus elevat. En el segle III aC es dóna una important reforma constructiva que fa
que tot just una mitja dotzena de residències senyorials copin l’espai urbà, d’entre les quals
destaca clarament una per sobre de la resta, la Casa 201, d’un inequívoc caràcter palacial.
D’aquí la interpretació que, en aquest moment avançat, el nucli ha esdevingut una potent
ciutadella on la gran majoria dels residents pertanyen a l’estament aristocràtic. Estaríem davant un fenomen de residència segregada d’una part de les classes dirigents que suposa una
modalitat particular d’organitzar la vertebració social i política del territori cossetà.
Amb tot, el més versemblant és pensar que el gruix de la població del territori cossetà no viu
en cap de les ciutats, ciutadelles o vilatges descrits fins ara; per contra, amb tota probabilitat
la base del poblament era de condició camperola, en assentaments oberts, dispersos pel territori, ubicats preferentment a la plana, a tocar dels camps de conreu. Ara bé, la recerca dels
darrers anys mostra que, entre aquests nuclis agrícoles, també hi pot haver una gran disparitat.
Per una banda, hi ha l’assentament més modest, majoritari, conformat per una petita aldea o
agrupació de masos o, fins i tot, granges isolades, sovint identificables arqueològicament per
una petita agrupació de sitges conservades enmig de la plana (és el cas de jaciments com el
de l’Argilera, a Calafell; el de Sota l’Era del Soler, a la Bisbal; el Degotall, a Alcover; les Albardes,
al Vendrell; el Corral d’en Guardiola, a Vilanova i molts altres). En l’altre extrem se situaria el cas
del Fondo del Roig (Cunit), una residència rural complexa, formada per un gran edifici unitari
de 360 m² i un total de 16 àmbits interiors distribuïts en dues ales de recintes organitzades
al voltant d’un ampli pati quadrangular. En aquest àmbit del poblament dispers a la zona
cossetana s’ha constatat un fet poc habitual, com és el paper rellevant que activitats metallúrgiques altament especialitzades, concretament les vinculades al processat i treball del ferro,
presenten alguns d’aquests assentaments de plana, com ara els jaciments de les Guàrdies o
del Mas d’en Gual, tots dos al Vendrell, sense deixar d’estar també vinculats a activitats productives primàries.
Aquesta diversitat del poblament rural dispers, comparable a la del poblament concentrat,
reprodueix igualment una relació jeràrquica, que va des de les residències senyorials tipus Fondo del Roig (minoritàries), passa pels llogarets agrícoles i/o centres artesanals especialitzats
(abundants), i acaba amb els hipotètics masos aïllats (majoritaris?), tots ells amb forts nivells
d’interdependència mútua. Aquesta estructura piramidal és possible que fos dissenyada amb
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Plantes arqueològiques de diversos nuclis rurals d’època ibèrica de la zona penedesenca. (Figura D.A.)

l’objecte prioritari de vehicular, de la manera més eficient possible, els excedents agrícoles des
de les masses de població productora cap als estaments dirigents minoritaris, fet que explicaria la presència o incorporació de segments aristocràtics (radicats en les residències senyorials)
dins del cos d’aquest poblament rural.
Arribats a aquest punt, el que pertoca és preguntar-se en aquest context quin es el lloc que
ocupava un nucli com el de la Font de la Canya. A partir de la descripció dels seus components bàsics, feta en els capítols anteriors, el primer que ens sembla evident és que no
correspon a cap de les modalitats considerades. En sentit estricte, sembla obvi que no es pot
catalogar com a nucli de poblament concentrat, en cap de les seves variants; sobretot pel fet
de no disposar d’un perímetre emmurallat ni d’una trama urbana pròpiament dita. Però sem212
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bla igualment clar que no és fàcilment assimilable a un nucli de poblament rural: d’entrada, se
situa dalt d’una petita elevació del terreny, ben definida per dos rierols que el flanquegen; en
segon lloc, l’assentament presenta una entitat, quant a dimensions i nombre d’estructures associades, que supera de molt la gran majoria de nuclis camperols, de qualsevol de les modalitats conegudes. Es tracta, doncs, d’un tipus ben peculiar que ha de respondre a unes funcions
o necessitats específiques de la societat cossetana; aquest serà l’objecte prioritari d’anàlisi en
aquest apartat final: en essència, reflexionar sobre la naturalesa i el sentit d’un nucli d’aquestes
característiques en el complex context social, econòmic i polític que acabem de descriure.
En aquest sentit, des del primer moment hem considerat indiscutible que el factor determinant és l’existència d’un enorme camp de sitges que defineix el que creiem que fou la tasca
principal d’aquest establiment: la concentració i gestió de grans quantitats de productes subsistencials bàsics. Està abastament demostrat, des del camp històric i etnogràfic, però també
tècnic i experimental, que les sitges són unes estructures idònies i del tot eficients per contenir i preservar importants volums de reserves agrícoles, especialment de cereals, de manera
que aquest sembla que era el producte principal objecte d’acumulació. La recent troballa,
l’any 2014, d’un gran edifici absidal semisoterrat (Zona 0), interpretat com un probable espai
de magatzem d’ambient tancat, ha estat molt rellevant, ja que permet ampliar el repertori de
productes emmagatzemats; hi podríem afegir quantitats elevades de vi contingut en recipients amfòrics i, tal vegada, també productes carnics conservats salats, assecats o fumats. Així
sembla prou versemblant plantejar que el que s’està desenvolupant en aquest indret és una
funció essencial d’acumulació estratègica dels excedents de la producció agrícola (cereals i vi)
i ramadera de les comunitats rurals de la zona.
En parlar del caràcter estratègic d’aquest emplaçament, fem referència que aquesta concentració de productes agrícoles i ramaders depassa de molt les possibilitats tant de producció
com de consum d’una única comunitat. A partir de l’evidència més consistent i quantificable,
la de les sitges, és possible realitzar estimacions aproximades de la quantitat total de quilos de
cereals que podrien haver estat acumulats de manera coetània. Aquests càlculs demostrarien,
en primer lloc, que en aquest punt s’estaria concentrant el producte de l’explotació cerealística d’àrees molt extenses, fet que tal vegada seria extensible a la producció de vi i de derivats de
l’activitat ramadera (en aquest sentit, cal ressenyar que la capacitat del magatzem soterrat de
la Zona 0 era molt notable, ja que té una superfície interna de 100 m² i una fondària mínima
conservada de poc més de dos metres). I en segon lloc, corroboren el que semblava evident,
que la capacitat d’emmagatzematge és molt superior a les necessitats de consum i reserva de
l’escassa població del nucli; de fet, més del 70% del cereal acumulat és material ‘sobrer’.
Aquest darrer argument ens condueix a l’avaluació del segon component principal del nucli,
el de les construccions residencials, que en totes les fases conegudes (la del ferro/ibèric antic
a l’extrem oriental del turó, la de l’ibèric ple a la banda oest) consisteix invariablement en un
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espai d’hàbitat obert de dimensions molt limitades, de poc més d’uns 1.000 m² de superfície,
és a dir, corresponent a una petita comunitat que difícilment podia superar el mig centenar
de persones, a molt estirar. De fet, en la part millor coneguda a hores d’ara, la de l’hàbitat del
segle III aC, els dos blocs constructius que el conformen semblen subdividir-se en un nombre
reduït d’edificis, al voltant de mitja dotzena, dels quals almenys quatre semblen definir unitats
formades per tres o més recintes, que sumen superfícies d’entre 50 i 60 m². De confirmar-se la
seva funció residencial, hi ha dues consideracions importants derivades. D’entrada, això implica que la població en aquests moments era força limitada, tot just un grapat de cinc o sis famílies. Per altra banda, a nivell d’arquitectura domèstica, es tractava de cases que se situen en
una banda alta a nivell de complexitat i dimensions, bastant per damunt del model estàndard
i majoritari de casa ibèrica (un únic recinte d’uns 20 o 25 m² de superfície). Això permet interpretar que es tracta d’habitatges ocupats per persones que pertanyen a estaments de rang
social i econòmic elevat, almenys significativament per damunt de les classes més modestes.
Per tot això, ens plantegem que la condició d’aquesta escassa població que resideix a tocar
d’un enorme camp de sitges i un gran magatzem/celler construït no és altra que la d’uns “gestors”, els encarregats del control d’aquesta important concentració estratègica d’excedents
agrícoles i ramaders, sense cap incidència rellevant ni en la seva producció ni tampoc en el
consum o destinació final d’aquests productes. Això ens mena directament al moll de l’os de
la qüestió cabdal a dilucidar: quin pot ser el sentit, la raó de ser, d’un establiment d’aquesta naturalesa tan particular. Sembla clar que tot plegat posa de manifest la voluntat de centralitzar i
gestionar un volum molt important d’excedents agrícoles i ramaders i, des del nostre punt de
vista, tant la gènesi com el control d’aquesta mena de centres de concentració de recursos en
cap cas pot escapar als segments dirigents de les comunitats implicades. No hi ha dubte que
un dels pilars de la preeminència dels estaments aristocràtics que se situen al capdamunt de
l’estructura jeràrquica de la societat ibèrica fou el control de l’excedent produït per les masses
camperoles i ramaderes. Així, els nuclis com el de la Font de la Canya poden interpretar-se
com un mecanisme, força peculiar, concebut per facilitar la dinàmica de transvasament de
l’excedent des dels segments subordinats i eminentment productors de la societat cap a les
classes benestants i dirigents. La canalització d’aquest excedent de béns subsistencials cap als
estaments superiors té així una primera etapa en centres estratègics d’aquesta mena, tal vegada a través d’imposicions o tributs que les comunitats d’un ampli territori circumdant han de
fer efectius en aquests punts de recepció i acumulació inicial.
Podem parlar de nuclis d’aquesta mena en plural, ja que en coneixem d’altres, en diversos
territoris de la Catalunya ibèrica, que, amb tota seguretat, responen al mateix patró. Aquest
és el cas, per exemple, d’un jaciment ben conegut i paradigmàtic d’aquest tipus d’assentaments, el del Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà), en territori dels indiketes. Una altra
vegada, damunt una plataforma natural de gran extensió, de més de 2,5 ha de superfície,
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Planta arqueològica del jaciment ibèric de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà). 2, Elements recuperats a la sitja 101 de
l’ibèric ple. 3, Diversos béns de prestigi de les Cases 1 i 2 del jaciment empordanès. (Figura D.A.)
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s’habiliten centenars de sitges associades a un sector d’hàbitat no fortificat, de petites dimensions, on destaquen dues residències senyorials de gran complexitat que han proporcionat
una excepcional quantitat de béns de prestigi de naturalesa molt diversa: altes proporcions
d’importacions ceràmiques, objectes cultuals poc freqüents (altar de marbre, figura del déu
Eros, etc.), peces de joieria d’or i argent, peces d’armament de ferro (espases, umbons d’escuts,
llances), etc. En relació a aquest nucli empordanès, no podem deixar de destacar alguns parallelismes molt notables amb el nucli de la Font de la Canya. Més enllà de l’estructura bàsica de
tots dos jaciments, un detall que ens sembla força significatiu és el de la relativa abundància
d’elements que es relacionen amb activitats de caire religiós o cerimonial. En aquest sentit, bo
i salvant les distàncies, és destacable l’elevat nombre d’exemplars de timiateris de terracota,
amb forma de cap d’una deessa femenina, que s’han localitzat en els enderrocs de diversos
recintes de l’hàbitat del segle III aC de la Font de la Canya, o la quantitat notable de sitges que,
en el procés d’amortització, documenten gestos rituals de modalitats ben diferents (tal com
s’ha exposat en el capítol 7). En aquest darrer sentit, és molt revelador l’evident equivalència
observable entre el dipòsit recuperat en l’interior de la sitja 169 de la Font de la Canya i l’abocament realitzat en la sitja 101 del Mas Castellar de Pontós, tots dos inequívocament rituals i
tots dos gairebé contemporanis (segle III aC). Ha estat proposat que el que aquesta evidència
reflecteix és una intensificació del caràcter sacre o simbòlic d’aquests indrets i també de les
elits que els controlen, amb la intenció d’afavorir els processos d’apropiació de l’excedent, que,
des del nostre parer, podrien tenir com a escenari preferent precisament els assentaments
d’aquesta naturalesa.
De fet, d’aquesta mena de centres estratègics d’acumulació i gestió de reserves encara no
n’hi ha gaires de clarament identificats, però es comença a detectar que es reparteixen per
bona part del món ibèric de l’àrea catalana. Al sud del territori indiketa, a la zona laietana
nuclis com el de Can Xercavins (Cerdanyola del Vallès) i, sobretot, el del Turó del Vent (Llinars del Vallès) poden respondre a aquesta mateixa tipologia, tot i que l’estat de la recerca
en aquests dos jaciments fa que aquesta atribució no sigui del tot definitiva. No és el cas del
fenomen indiscutible de la implantació, en una fase tardana (segle III aC.), d’aquesta mena
d’establiments en zones d’interior, concretament a les conques dels rius Llobregat i Cardener,
fet perfectament documentat a partir de nuclis com el de Sant Esteve d’Olius (Solsonès) o
el de Sant Miquel de Sorba (Berguedà), d’unes característiques que s’ajusten plenament al
patró que els defineix. Tornant a la zona cossetana, hi ha alguns jaciments excavats d’antic,
com els del Mas Castellar (els Monjos) o, fins i tot, la Timba de Santa Bàrbara (Castellet i
la Gornal), que presenten elements que ens permetrien defensar que també pertanyen a
aquesta mateixa tipologia.
Per altra banda, cal igualment assenyalar que hi ha amplis sectors de la zona nord-est on
no hi ha cap indici que faci pensar que aquest tipus d’assentament formava part de la seva
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Sant Miquel de Sorba
Plantes arqueològiques dels jaciments ibèrics de Sant Miquel (Sorba)
i Sant Esteve (Olius), ambdós al Solsonès.
(Figura D.A.)

Sant Esteve d’Olius
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Mapa del nord-est peninsular on es marca la “frontera” de zones amb i sense camps de sitges en època ibèrica.
(Figura D.A.)

218

U N C E N T R E E S T R AT È G I C D ’ E M M A G AT Z E M AT G E I D I S T R I B U C I Ó D E M E R C A D E R I E S

estructura de poblament. En efecte, en els territoris ilercavó (Vall de l’Ebre) i Ilergeta (terres
de Ponent) es dóna una absència total de centres d’aquesta categoria; de fet, l’ús de sitges
com a dispositius d’emmagatzematge d’excedents agrícoles o és del tot desconegut o té una
incidència clarament testimonial. En canvi, a tots aquells territoris on aquesta pràctica de l’ús
sistemàtic de sitges és un dels trets més definitoris (territoris dels indiketes, laietans, lacetans i
cossetans) és on es documenta l’aparició de nuclis de funcions estratègiques del model Font
de la Canya. En tots ells, per acabar, plantegem que aquesta mena d’establiments lògicament devien dependre de nuclis urbans d’entitat superior, aquells on resideixen els segments
dirigents de la societat, els màxims beneficiaris dels ingents capitals en forma d’excedents
agrícoles i ramaders que concentren i gestionen. En el cas que ens ocupa, el centre de la Font
de la Canya podria ser subsidiari de l’aglomeració urbana més pròxima, que no és altra que
l’assentament de Sant Miquel (Olèrdola, Alt Penedès), amb una ocupació continuada al llarg
d’un extens arc cronològic pràcticament idèntic al del nucli de la Font de la Canya, entre els
segles VII i I aC.
En definitiva, plantegem que els nuclis de l’estil del de la Font de la Canya representen una
baula decisiva en una estratègia de control social i econòmic que és bàsica per al manteniment d’entitats estatals territorials com la cossetana (i, per suposat, de les seves classes
dirigents). I, per aquesta raó, són una de les millors mostres, com dèiem al principi, de l’existència d’un grau de complexitat organitzativa a tots els nivells, social, econòmic i polític, que
no seria exclusiva de les poblacions ibèriques tradicionalment considerades més avançades,
les del sud-oest peninsular (edetans, contestans, bastetans, etc.), sinó que també és pròpia
d’aquest grup de pobles que configuren els “ibers del nord”. Per altra banda, la presència o
absència de nuclis tipus Font de la Canya exemplifica la varietat de solucions que, segons els
territoris, les diferents societats desenvolupen per tal de garantir el funcionament i reproducció del sistema, fet que evidencia l’heterogeneïtat estructural, cada vegada més evident,
que caracteritza l’anomenada cultura ibèrica.
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10 ARQUEOLOGIA I ENOTURISME A
LA FONT DE LA CANYA I EL PENEDÈS
Avinyonet del Penedès
El jaciment ibèric de la Font de la Canya forma part del ric patrimoni cultural i natural
del municipi d’Avinyonet del Penedès i de la delimitació territorial del Penedès, testimoni
de l’empremta de l’home sobre el territori al llarg del temps, com el patrimoni de la vinya,
element que predomina sobre el paisatge de la zona. www.fontdelacanya.cat
El municipi d’Avinyonet del Penedès està
format pels petits nuclis urbans d’Avinyó
Nou, Can Mitjans, Collblanc, la Garrofa, Sant
Sebastià dels Gorgs, Clariana, Cantallops,
l’Arboçar i les Gunyoles. La seva cultura vitivinícola, així com el territori que l’envolta, us
permetrà gaudir de primera mà d’un ampli
ventall d’experiències singulars, com les activitats enogastronòmiques i enoculturals que
ofereixen els cellers, vols amb ultralleuger,
paquets turístics amb allotjaments rurals o
atractives propostes gastronòmiques.
També és interessant descobrir el seu paisatge agrícola i rural, on trobareu indrets que,
pel seu valor històric i arquitectònic, mereixen ser visitats.

Monestir romànic del segle XI de Sant Sebastià dels Gorgs
dins el municipi d’Avinyonet del Penedès. (Figura T.A.)

L’arpista Caterina del Cerro en els concerts de nits d’estiu
a la Font de la Canya. (Figura R.V.)
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Visites guiades al jaciment
durant els concerts
de nits d’estiu a la Font de la Canya,
any 2014.
(Figura M.A./D.L.)
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Presentació de resultats científics durant les visites a
la Font de la Canya. (Figura F.C./S.J.)

El taller ArqueoVitis de la Font de la Canya dins l’estand
d’Enoturisme Penedès durant la Fira del Gall de Vilafranca
del Penedès de 2014. (Figura N.M/D.L.)

Visites guiades per arqueòlegs a grups concertats a la Font de la Canya. (Figura A.C.)
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Molt a prop del jaciment de la Font de la Canya teniu aquests elements patrimonials
que permeten gaudir la cultura i la natura d’Avinyonet del Penedès:
Situació

Punts d’interès
Torre romana.
Monument
funerari, utilitzat a
l’edat mitjana com
a torre de defensa.

Les Gunyoles
Nucli situat a
1, 5 Km.
d’Avinyó Nou.

Nucli antic.
Centre històric de
traçat medieval.
Mirador
El Circell.
Ofereix una visió
del paisatge de
360 º, amb unes
excel·lents vistes
sobre el Penedès,
el massís del
Garraf, el mar,
les muntanyes
del Pirineu,
Montserrat, etc.

Situació

Punts d’interès

Situació

Punts
d’interès

L’Arboçar de baix
El colomar és a
300 m del bosquet
de les Basses de
Cal Beltran,
enmig de les
vinyes.
La torre es troba
abans, en un
nucli de cases
medievals.

El colomar i
torre medieval
de l’Arboçar.
El colomar
era un lloc
de criança
de colomins
d’origen
medieval.
La torre de
defensa i guaita
data del s.XII.

Sant Sebastià
dels Gorgs
Petit nucli
molt proper al
jaciment, s’hi
pot accedir
a peu o en
bicicleta per un
camí de terra.

Monestir
romànic.
Monestir
benedictí
datat del s. ,
en què destaca
el seu claustre
pel treball
escultòric dels
capitells.

Visita:

Exterior

Visita:

Exterior

Visita:

Exterior/
interior

Coordenades
GPS:

41° 21´ 08´´N,
1° 46´ 45´´E

Coordenades
GPS:

41° 19´ 39´´N,
1° 45´ 32´´E

Coordenades
GPS:

41° 21´ 47´´N,
1° 46´ 44´´E

Observacions:

La torre romana
és Bé d’Interès
Nacional català i
es troba al
Registre de Béns
d’Interès cultural
del patrimoni
espanyol.

Magnífica vista
del Penedès.
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Visita al
conjunt
monumental
1er i 3er
dissabte de
cada mes a les
11:00 h. i a les
12:00 h.
Preu: 2 Euros
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A Avinyonet del Penedès també es pot gaudir de l’esport i del paisatge a través de les diverses
rutes senyalitzades de senderisme i BTT que ofereix. La informació sobre els itineraris es pot
trobar a la web: www.avinyonet.org/rutes_btt_senderisme
Així mateix, el terme municipal forma part del Parc del Garraf, espai d’interès natural que
també permet gaudir del senderisme. A pocs kilòmetres, al punt d’informació d’Olesa de
Bonesvalls, es poden consultar els diversos itineraris i activitats que ofereix el parc. (Pl. de
l’Ajuntament, s/n, tel.: 938 984 375, els dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14h.) També
trobarem informació al web: http://parcs.diba.cat/es/web/garraf/
El Penedès. (Figura T.A.)

D’altra banda, a les Gunyoles es convida a participar d’un esdeveniment cultural únic per a
petits i grans, amb la representació del seu pessebre vivent parlat, que permet viure la tradició
nadalenca d’aquest indret situat en el marc natural de la serra de les Gunyoles.
Per ampliar la informació turística del municipi es pot consultar la web: www.turismeavinyonet.
cat
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Entorn
En relació a l’entorn del municipi, llinda al nord amb els termes municipals de Santa Fe del
Penedès i Subirats, a l’est amb el d’Olesa de Bonesvalls, al sud amb els d’Olèrdola i Olivella i a
l’oest amb els de la Granada i Sant Cugat Sesgarrigues. Així, la seva situació privilegiada fa que
sigui la porta d’entrada al Penedès des de Barcelona, junt amb Subirats.
En aquesta zona, al voltant del poble d’Ordal, de Sant Pau d’Ordal i de Can Rossell, cal
destacar les construccions de pedra seca, principalment les barraques de vinya, una part
molt interessant del nostre patrimoni rural. Servien d’aixopluc dels pagesos i del bestiar o per
guardar-hi les eines del camp.
Al nucli veí del Pago trobem el Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona, un
equipament patrimonial que dóna a conèixer la memòria històrica dels fets ocorreguts el 22 i
23 de febrer del 1939. L’equipament museogràfic també forma part de la Ruta del Front, dins
dels tres itineraris de la Guerra Civil al Penedès. Aquestes rutes es poden consultar a: http://
memorialdemocratic.gencat.cat
Al Penedès cal destacar l’existència d’importants jaciments arqueològics museïtzats. El
Conjunt Històric de Sant Miquel d’Olèrdola per la vessant occidental del massís del Garraf,
el Fondo del Roig a Cunit i la Ciutadella Ibèrica de Calafell per la vessant marítima del
Penedès, son elements patrimonials que tenen com element vertebrador, junt amb el
jaciment Ibèric de la Font de la Canya, l’assentament de pobles ibers que ocupaven la zona
costanera catalana.
El conjunt històric de Sant Miquel d’Olèrdola és un Bé Cultural d’Interès Nacional des de
l’any 1931. Hi podem visitar els testimonis deixats pels diferents pobles que varen habitar
la muntanya, des de la prehistòria fins a l’època medieval, amb un destacat poblat iber i
una fortificació romana. El recorregut permet gaudir d’una vista privilegiada de la plana
penedesenca i del Garraf, i es complementa amb la visita al Centre d’Interpretació. D’altra
banda, la Ciutadella Ibèrica de Calafell destaca per la reproducció de l’antic assentament iber
sobre els mateixos fonaments, reconstrucció que ens permet conèixer com vivien els ibers:
www.calafellhistoric.org
Ambdós jaciments ofereixen visites guiades i activitats diverses destinades a tot tipus de
visitants. Així mateix, formen part de la Ruta dels Ibers, coordinada pel Museu d’Arqueologia
de Catalunya. Per obtenir més informació dels horaris i les activitats als jaciments d’Olèrdola i
Calafell es pot consultar la web: www.mac.cat/Rutes/Ruta-dels-Ibers
Finalment, una altra visita molt interessant és Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya. Situat al bell mig de Vilafranca del Penedès, ens convida a gaudir d’una exposició
pensada per reflexionar i experimentar al voltant de la cultura de la vinya i el vi. Al museu
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La ciutadella ibèrica de Calafell.
(Figura B.M.)

Església romànica de Sant Miquel d’Olèrdola. Arxiu MACArqueoxarxa. MO.OL.8541. (Figura J.C.)

Vista aèria de la muntanya de Sant Miquel d’Olèrdola.
Arxiu Museu d’Arqueologia de CatalunyaOlèrdola.
MO.OL.1850. (Figura J.C.)

Muralla romanorepublicana de Sant Miquel d’Olèrdola. Arxiu
MAC Arqueoxarxa. MO.OL.8581. (Figura J.C.)

s’exposen diverses llavors de raïm conreat d’època ibèrica trobades al jaciment de la Font de
la Canya: www.vinseum.cat
Trobareu la informació actualitzada sobre el patrimoni i les activitats turístiques que ens
ofereix la comarca a la web: www.enoturismepenedes.cat

Dues imatges de l’exposició temporal a Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya de Vilafranca del Penedès. (Figura X.F.)
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