
LES ESTRUCTURES DE COMBUSTIO I 
D'EMMAGATZEMATGE DURANT LA 

PROTOHISTORIA EN ELS ASSENTAMENTS 
DE LA CATALUNYA LITORAL 

Enriqueta Pons, Miquel Molist i Ramon Buxo 

Introducció un sentit tripartit (privat, comunitari, col.lectiu) i, doncs, de 
la mateixa manera, els sistemes econbmics de les pobla- 

En aquest estudi s'analitzen els dispositius dombstics de cions afectades. 
combustió i d'emmagatzematge que constitueixen els prin- 
cipals elements definitoris de la unitat dombstica habitacio- 
nal, de l'espai comunitari i del col.lectiu dins un hhbitat. El 
marc cronolbgic estudiat compren des del Bronze final fins Els dispositius de combustió 
a la romanització a la zona de la Catalunya mediterrhnia i en 
la seva hrea d'influbncia econbmica i histbrica. Dispositius de combustió destinats a ús domPstic 

Les activitats dombstiques poden ser definides, en el 
camp de l'arqueologia, a través d'estructures elaborades i L'anhlisi detallada (morfolbgica, tbcniques de fabrica- 
formades per elements volunthriament agrupats, les quals po- ció.. .) realitzada per nosaltres mateixos en treballs anteriors 
den ajudar a donar una interpretació funcional o una apro- (PONS i MOLIST, Arles-1989, en premsa; PONS i MOLIST, 
ximació sbcio-econbmica més general de l'espai antropitzat. Terol-1990, en premsa i PONS, MOLIST i Buxó, Bratislava- 
Dos tipus d'estructures són les més repetides: les estructu- 1991, en premsa), permet centrar més l'atenció, en aquest es- 
res de combustió i les estructures de conservaciÓ/manteni- tudi, en una avaluació diacrbnica de les estructures de com- 
ment de productes. Per a la caracterització morfolbgica i fun- bustió d'hs dombstic en la protohistbria catalana i posar en 
cional, és indispensable fer l'anhlisi empírica dels elements evidencia els aspectes de la seva continui'tat i innovació. 
que les formen i, a més, posar-les en relació amb l'espai de- Utilitzarem la terminologia i els grups morfolbgics diferen- 
finit com a unitat d'habitació (dispositius interns 1 externs) ciats de les estructures de combustió, per a la constitució dels 
o amb els espais comunitaris (especialitzacions tecnolbgi- quals es parteix d'uns treballs orientatius (MOLIST, 1986; 
ques, sbcio-econbmiques, excepcionals del grup). BEEGING i GASCÓ, 1989, figs. 1 i 16 i DEDET i PY, 1976) 

La hipbtesi del nostre treball esth basada en dos aspec- Cal observar, d'entrada, que les estructures de combus- 
tes complementaris: tió obertes (fogars) de morfologia i constitució senzilla com 

ara els fogarsplans o lenticulars (amb límit o sense) o el fo- 
a.- L'augment de la inversió de treball en la construcció gar en cubeta (limitat o no) que han constitui't la principal 

i l'arranjament d'aquests dos tipus d'estructures i l'associa- forma en els períodes de la prehistbria no s'abandonen, per6 
ció directa amb les unitats d'habitació ens permetrh copsar no són tan presents. Hauríem de fer una diferenciació entre 
l'estabilitat en un sentit ampli (sedentarització, augment de la formulació més simple dels primers fogars plans i sense 
l'antropització de l'espai.. .) de les comunitats protohistbri- limitacions de la resta de les categories, ja que precisament 
ques. La relació que es desprbn d'aquesta proposició, no la forma i la constitució senzilla, no caracteritzadora de cap 
obstant aixb, no exclou altres tipus d'analisi, com ara el funció ni ús específic, els fan ben representatius al llarg de 
grau d'adquisició dels recursos alimentaris. la prehistbria i la protohistbria com un dispositiu extern o in- 

tern dels hhbitats del Bronze final i principi de 1'Edat del 
b.- Els dos tipus de dispositius no són solament estruc- Ferro, documentats a la Bauma del Serrat del Pont, Genó, la 

tures simples, sinó que poden ajudar a definir altres nivells Fonollera, els Vilars I1 o bé en epoca iberica en nombrosos 
d'informació més complexos, com ara l'organització terri- poblats. Per a la consulta de l'empla~ament i la bibliografia 
torial del poblament, l'organització espacial de l'hhbitat en dels diferents assentaments citats en el text, vegeu la taula 1. 
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Jaciment Municipi 1 Comarca Bibliografia ca general i única de to- 
Aldovesta Benifallet I Baix Ebre MASCORT, M.T. et al. (1988, 69-76) tes les variants: la cons- 

Alorda Park 
Bbbila Madurell 
Burriac 

Can Olivé 
Can Badell 
Castellmf 
Els Vilars 

Fou de Bor 
Gen6 

MASCORT, M.T. et al. (1 99 1) 
Calafell I Baix Penedb SANMART~ i SANTACANA (1992) 
Sant Quirze I Vallks Occidental MART~N (Araceli) et al. (1988) 
Cabrera de Mar / Maresme BARBERA i PASCUAL (197 1 - 1973) 

BENITO et al. (1986) 
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Bigues / Vallts Oriental HERNANDEZ YLLAN (1983a i b) 
Martorelles / Vallks Oriental GASULL, P. et al. (1986) 
Arbeca / Segrii Doc. oral de JUNYENT, E. 

BELARTE, M.C. (1 993) 
Bellver / Cerdanya BARRERES, M. i HURTINGFORD, E. (1982) 
Aytona / Segrii MAYA, J.L. (1982) 

BELARTE, M.T. (1 993) 

titució d'un sbcol que 
serveix de suport a la 
zona de combustió. La 
funció d'aquesta sola 
no és solament estruc- 
tural, un sobreaixeca- 
ment de la zona de 
combustió, sinó que 
compleix una funció de 
solera tkrmica destina- 
da a l'aucment de laca- " 

Illa d'en Reixac Ullastret / Baix Empordi , MART~N, M.A. i SAN MART^, E. (1977) pacitat calorífica del fo- 
Doc. Equipo Illa (1987- 1988 i 1989) 

La Bauma del Serrat del Pont Tortelli / Garrotxa ALCALDE, C., MOLIST, M. i TOLEDO, A. (1994) gar. L'analisi detallada 

La Colomina Gerp / Segrii Doc. oral de LAFUENTE, A. de la documentació 
((La Ferraduran-((Castelletsm Ulldecona / Montsii MALUQUEII, J. (1983, I l i lám. 111) (PONS i MOLIST, en 

MALUQUEII, J. et al. (1986.46-47)  rems sa) mostra les 
La Fonollera 

La Moleta del Remei 
La Mussara 
Mas Bosc5 
Mas Castell% 
Molí de I'Espígol 
Montbarbat 
Penya del Moro 

Puig Castellet 

Puig de Sant Andreu 

T de M I Baix Empordi 

Alcanar / Montsii 
Vilaplana / Baix Camp 
Badalona I Maresme 
Pontós I Alt Empordi 
Tornabous I Segarra 
Lloret de Mar I Selva 
Sant Just D. / Baix Llobregat 

Lloret de Mar I Selva 

Ullastret / Baix Emporca 

PONS, E. et al. (1977) 
PONS, E. i TOLEDO, A. (1977,497-502) 
GRACIA, F. et al. (1987) 
ROVIRA, J. i SANTACANA, J. (1982) 
JUNYENT, E. i BALDELLOU, V. (1972) 
MARTIN, M.A. (1977- 1979,677-690) 
MALUQUER, J. et al. (1986,47-48) 
NEGRE, M. i VILA, M. V. (1993) 
BALLBE, X. et al. (1986, 303-320) 
BARBERA, .I. (1985,31 i 32) 
LLORENS, J.M. (1 986, 199-2 19 inkdit) 
PONS, E. et al. (1989); PONS, E. i LLORENS, J.M. (1991) 
MALUQUER, J. et al. (1986.47) 
MARTIN, M.A. (1990,35-41) 

Sant Julia de Ramis Girona / Gironks MALUQUER, J. et al. (1986.40) 
Sitges UAB Cerdanyola I Vallks Occidental MAYA, J.L. (1985) 
Savassona ' Tavkrnoles / Osona MOLIST, M. (1982) 

MOLIST, M. (1984) 
Torregrossa Margalef 1 Les Garrigues MALUQUER, J. et al. (1986,40 i 48) 
Serra Gifols Ribera d'Ebre BELARTE, M.C. 1993 
Torrelles de Foix Torrelles I Alt Penedks Doc. oral de MESTRES, J. i RAFEL, N. 
Turó del Vent Llinars I Vallks Oriental LOPEZ, A. et al. ( 1982) 

Taula 1. Localització i bibliografia dels diferents assentaments citats en el text. 

El fogar pla limitat per un conjunt de pedres en corona o el 
fogar en cubeta són presents ja en períodes antics, durant el 
Bronze final, en assentaments a l'aire lliure (la Fonollera, el 
Baix Empordh) i en coves o abrics (la Fou de Bor, la Cer- 
danya). Aquestes estructures constaten al nostre entendre fa- 
ses evolutives en l'entreteniment específic del foc. Els tipus 
de fogars senzills que han estat interpretats en la prehistbria 
com un dels indicadors dels primers arranjaments per a 
l'augment del poder calorífic (PERLES, 1977) seran progres- 
sivament reemplagats per dispositius constru'its que s'orien- 
ten a una millora de la capacitat tkrmica dels fogars. 

Són efectivament les categories de fogars constru'its (fo- 
gars constru'its sobreaixecats o fogars constru'its semienter- 
rats, limitats o no) les que adquireixen en la protohistbria una 
major representació qualitativa i quantitativa (vegeu taula 2). 
Aquesta diferenciació en dos grups no amaga la caracteristi- 

múltiples variacions en 
la construcció del fo- 
gar, i els materials més 
utilitzats per a la cons- 
trucció són l'argila, 
com a capa protectora, i 
els cbdols, les graves o 
els fragments ceramics, 
els quals formen el cos 
de l'estructura tkrmica. 
Les Doaues variacions 

A .  

morfolbgiques indi- 
quen la seva concepció 
com a forma estandar- 
ditzada de fogar per a 
l'interior de les unitats 
d'habitació domkstica, 
sobretot en els períodes 
més recents. En efecte, 
aquestes categories són 
les més documentades 
en la protohistbria ca- 

talana, amb una alta utilització en els períodes de 1'Ibkric 
mitja i recent, encara que s'observen alguns exemplars du- 
rant els períodes del Bronze final i la primera Edat del Ferro: 
la Fonollera, la Bauma del Serrat del Pont, la Ferradura i el 
fogar 1.402 de Burriac, en els quals la tkcnica particular de 
la construcció del sbcol permet diferenciar-10s dels docu- 
ments més recents i suggerir que aquesta construcció cons- 
titueix una tradició local i és la base de les innovacions que 
fixarien les formes estandarditzades dels períodes Ibkric 
mitja i recent. Les variacions morfolbgiques dels documents 
d'aquests períodes recents són, doncs, poc accentuades, i si 
bé hem posat en evidkncia diferkncies a nivell de plantes 
(tendkncies a la forma rectangular durant el període mitja i 
circular en el període recent), la uniformitat és gran i no sem- 
blen existir variacions significatives de tipus regional o cro- 
nolbgic (vegeu0taula 3). El mateix es pot dir pel que fa a 1'6s 



dels materials i els modes de construcció dels fogars, amb La nostra classificació morfolbgica en funció de la relació 
una gran uniformitat general, que permeten com a mhxim la amb el sbl d'hhbitat (forns semienterrats, forns posats sobre 
definició d'unes tendbncies regionals, com ara una menor el sbl i forns aixecats) permet observar com ja des del Bronze 
utilització de soles amb fragments cerhmics a la Catalunya final (Genó) i principi de 1'Edat del Ferro (Barranc de Gh- 
meridional, substitu'ides per les de grava i pedres. En el ja- fols) (figura I )  (BELARTE, 1993, 124) queda documentat 1'6s 
ciment de la Moleta del Remei totes les bases de les estruc- del forn constru'it. Les tbcniques de construcció són molt 
tures de combustió estan formades per sbcols de grava i pe- semblants a la dels fogars, en la solera, amb I'excepció que 
dretes, en canvi, al poblat de Puig Castellet-la Selva, les so- I'hrea de la combustió esth tancada per una volta d'argila 
les de les llars estan constru'ides amb fragments de cerhmica. (Baranc de Ghfols) o de pedra (la Ferradura). Entre els docu- 
Aquests fets concrets donen un valor relatiu, perb I'examen ments d'ús dombstic, els més repetits són els que presenten 
acurat en la definició dels elements que formen aquests dis- la solera lleugerament sobreaixecada i solen estar situats a 
positius podran discernir les diferencies regionals o cro- I'interior de les habitacions en un racó de I'avantsala. 
nolbgiques. La funció dombstica i la vinculació directa amb 
les cases-habitatges queda ben manifesta amb l'anhlisi de la 
documentació abundant dels períodes recents, i destaca el fet 
que el 83% dels exemplars estudiats tenen una posició inte- Dispositius de combustió destinats a la transformació de 
rior, centrada, en el cas d'una estanGa principal, o bé a la pe- materials 
rifbria i recolzada en un mur, o en un angle, en els casos de 
compartimentació de l'espai habitacional. En la literatura catalana aquests forns són estructures de 

Les estructures de combustió tancades o forns presenten combustió de dimensions més grans que les llars i es troben 
una evolució similar a les de combustió oberta. Les fosses de com a dispositiu intern vora les entrades de les cases, en un 
combustió <<fossa-cocció>> o veritables forns enterrats estan racó, o bé com a dispositiu extern dins el recinte comunita- 
documentades en els períodes més arcaics i, en particular, en ri. Rares vegades formaran part d'una activitat dombstica i 
les regions del litoral central de Catalunya (el Vallbs, el familiar, sinó que més aviat serveixen per a una activitat co- 
Maresme, el Llobregat), que tenen una llarga tradició en munithria o artesanal, ja que mai no se'n troben a totes les 
l'ús d'estructures enfonsades de funcionalitats domi?stiques habitacions definides d'un poblat, i el nombre de forns de- 
(MART~N et al., 1988). Els documents lliurats a la Bbbila pbn de les dimensions i el nombre d'habitants. En els poblats 
Madurell can Feu, que formen part d'un assentament de fi- de principi de 1'Edat del Ferro de la Catalunya meridional 
nal del s. VI1 n'és una bona mostra. Perb la funció de coc- s'han detectat quatre jaciments amb un sol forn dombtic i 
ció tancada és realitzada a la major part dels assentaments comunitari: Genó, Barranc de Ghfols, la Ferradura i el Tossal 
protohistbrics per estructures constru'ides o veritables forns. de les Paretetes. En el jaciment de Puig Castellet, de 650 m2, 

ELS DISPOSITIUS DE COMBUSTIO 

FOGAR PLA FOGAR EN CUBETA 
abans de -1200 1-150 aC abans de -1 200 1 -1 50 aC 

de combustió 

Fogar lenticular fogar construit 
-1 200 1 -1 50 aC -650 a Roma 

FOSSA DE CBMBUSTIO FORN ENTERRAT FORN CONSTRUIT 
abans de -1 200 / -1 100 aC -11001-150aC -650 aC 

exterior I comunitaria 

CRONOLOGIA: PREHISTORIA-RECENT ) PROTOHISTORIA 

FUNCIO: domestica I artesanal dom I art dom I art 
industrial 
-400 aC 

Taula 2. Tipologia i evolució de les estructures de*combustiÓ localitzades a Catalunya en I'Edat del Ferro. L'esquema vol significar el procés d'un foc 
simple, dom2stic i mbbil al fogar sblid, industrial i estltic. 

5 1 



aquest darrer nom principal- 
ment els dispositius amb dues 
cambres separades per una so- 
lera perforada. 

A semicirculars O Bronze final 

circulars-ovals @ Ferrol 
II rectangulars *A lberic * indeterminats A 0 lberic 

Forns artesanals per a la cera- 
mica 

L'existkncia de forns arte- 
sanals per a la cocció de la 
ceramica és difícil de docu- 
mentar fins al període ibkric 
mitjh i quasi sempre són ins- 
tal.lacions dedicades a la coc- 
ció de vasos cerhmics elabo- 
rats al tom i altres materials 
cerimics no recipients. Els 
productes cerhmics més gro- 
llers devien ser produ'its en es- 
tructures de combustió tanca- 
des molt similars a les d'ús 
domkstic, probablement amb 
una sola cambra i en una co- 
bertura feta d'argila i en forma 
de cúpula. Estan situats dins 
de les habitacions, prop de les 
entrades, o a I'exterior en zo- 
nes obertes. La morfologia és 
molt semblant a les dels forns 
dombstics sempre caracterit- 
zats per un sbcol molt arreglat 

Taula 3. Quadre de dimensions dels fogars construCts sobreelevats trobats a Catalunya durant la 
(alternansa de capes d'argila 

Protohistbria. A. Grup de fogars domestics de forma circular; B. Grup de fogars domestics de for- amb altres materials més re- 
ma rectangular i C. Grup de fogars excepcionals. fractaris, terra, cbdols, frag- 

ments de terrissa), la qual cosa 
s'enfronten simulthniament 17 llars domkstiques (12 interiors far& que estiguin lleugerament aixecats respecte al sbl de 
i 5 exteriors) davant de 2 forns (un de dombtic i un altre I'hibitat. Durant el periode ibkric recent solen ser més fre- 
d'artesanal). qüents (per exemple, el Puig Castellet). 

L'estudi dels dispositius destinats a la transformació de 
materials primaris per a la construcció i la fabricació d'ob- Forns industrials per a la cocció de cerhmica 
jectes d'ús en la protohistoria catalana diferencia tres cate- 
gories: els forns destinats a la fabricació de cerlmiques, els Els dispositius d'us industrial destinats a la cocció de la 
dispositius vinculats a la transformació de roques calchries en cerimica tenen durant el període ibkric mitjh-recent un procés 
cals blanca i les estructures dedicades a la transformació del d'evolució complex, resultat de la separació espacial del ma- 
metall. Totes presenten unes característiques que permeten terial a coure de l'emplasament del foc. Així, es constaten: 
defugir de la classificació de domkstiques i s'inclouen en un 
procés de treball més especialitzat dins un marc dombtic i co- - forns d'una sola cambra, de planta rectangular i cons- 

munitari (elaboració de la cals o transformació del metall). El tru'its en tovots (exemple: can Badell, datat de final del 

cas dels dispositius vinculats a la producció de la cerimica és s. IV) (HERNANDEZ, 1983b), i 

encara més emblemhtic a causa de la dificultat de la inter- - forns de doble cambra, l'una destinada a la combustió 
pretació, ja que la manca d'estudis no permet la probable di- i l'altra, a la cocció, separades per una solera perfora- 
ferenciació entre produccions refinades, probablement em- da (graella) sostinguda per un muret o pilar. En tenim 
marcades en tallers i productors especialitzats, i les cerimi- exemples a can Badell, de planta ovalada (HERNANDEZ, 
ques d'ús comú, més vinculades a unes produccions locals si 1983b), a Torrelles de Foix (s. IV aC, de planta ova- 
no domkstiques. És per aixb que s'han diferenciat els forns lada i un muret, inkdit) i el d'orriols (de planta circu- 
de producció cerimica entre artesanals i industrials, i reben lar i un pilar central buit) (MART~N, 1980,97- 105). 



LES ESTRUCTURES DE CONSERVACIO 

SISTEMA AERI SISTEMA D'ATMOSFERA CONFINADA 
RECIPIENT FOSSA-SITJA 

sitia+reci~ient 

dolia (-150 a Roma) 

EMMAGATZEMATGE 

SOLIDS i L~QUIDS de LLAVORS i10 AIGUA 

< 25 litres 
< 50 litres 
< 75 -125 litres 

< 3000 litres 

les i deshidratar-les, i el basament per 
apagar la calg viva obtinguda de la calci- 
nació T SAN MART^ i SANTACANA, 1992, 
46). 

Obradors de metall 

En termes generals, es tracta de dispositius de majors di- 
mensions i d'una construcció més sblida. Se situen allunyats 
dels llocs d'habitació, prbxims als indrets propicis per a la 
fabricació de cerimica: terrenys argilosos, xarxes hidriuli- 
ques i espais de bosc que facilitin les primeres matbries per 
al procés d'explotació. La seva continu'itat en el món romi 
estari presidida per petites variants morfolbgiques (plantes 
quadrades, pilars de sosteniment de la solera.. .) (DUHAMEL, 
1989 i TOVAR i BERMUDEZ, 1989). 

Taula 4. Esquema de les estructures de conservació/manteniment de la protohistbria catalana (1200- 

Obradors de calq 

Malgrat que és normal la troballa de 
restes d'escbries de ferro i fins i tot restes 
de possibles forns relacionats amb la me- 
talslúrgia del ferro, la documentació a la 
zona catalana de les instal.lacions rela- 
cionades amb el treball dels metalls és 
molt escassa. Els testimonis vinculats amb 
el treball del ferro apareixen des del segle 
VI, per6 és en la regió de la Laietana on 
el treball de la forja és evident des del pe- 
ríode ibbric mitja (SERRA RAFOLS, 1968, 
9-21 i BARBERA i DUPRE, 1984,49-5 1) i es 
generalitza en els períodes posteriors 
(PONS, 1986). 

Treballs recents comencen a definir 
estructures (petites fosses i cubetes rela- 
cionades amb el treball del metall) de di- 
fícil comparació i interpretació, com ara 
els exemplars de can Olivé o de Penya del 
Moro o en el poblat de Castellruf, on es va 
definir un espai de treball d'un metal.lur- 
gista amb la posició de l'enclusa envolta- 
da d'útils de ferro a l'interior d'un sedi- 
ment reomplert de restes vinculades amb 
el treball del ferro, datat del període ibb- 

Els testimonis de la fabricació de calg en la protohistb- 
ria catalana són encara escadussers. Només es disposa de les 
dades de l'assentament dYAlorda Park-Calafell, el qual do- 
cumenta l'existkncia de forns de calg (habitacions J i E) en- 
tre els segles IV i I11 aC. L'excavació ha permks d'observar 
tot el dispositiu tecnolbgic per a la fabricació de la calg per 
a usos constructius i condicionadors de carrers. En el recinte 
E i els annexos s'han trobat elements definitoris: el lloc per 
amuntegar les pedres calciries, la combustió per calcinar- 

200 aC). Els cercles indiquen la capacitat del sistema en litres. ric recent. 

Les estructures de combustió anomena- 
des<<excepcionals~~ 

L'estructura de combustió dita c<llarn o <<foc,> resd tan es- 
sencial en 17evoluciÓ social i familiar de la humanitat que per- 
meté donar-li altres significacions menys materialistes. Ens 
referim a les estructures de combustió que per les raons que 
siguin marxen de les normes mitjanes establertes i a les quals 
I'investigador dóna una definició especial com ara cccultural~~, 
aritual,,, {(de culte domkstic,, o <<de funció pública,,. 

Malgrat que l'estudi d'aquests testimonis no esta gaire 
avangat, s'observa que la seva constatació es documenta 
des del periode ibbric mitji, tot i que la mostra és encara re- 
du'ida. També s'observa la inexistkncia de fogars decorats 
(autel-foyer), abundants en el Llenguadoc (DIVERSOS 
AUTORS, 1972). A Catalunya són estructures de combustió 
obertes, normalment a l'interior d'un espai limitat, i amb una 
posició centralitzada respecte de l'espai que les acull. Els ele- 
ments que permeten de classificar-les d'excepcionals són es- 
sencialment de dos tipus: morfolbgico-constructius i l'asso- 
ciació amb elements <<estranys,, al procés de la construcció 
o de la mateixa combustió. 



En efecte, es tracta d'estructures de grans dimensions, 
que normalment presenten una base sblida, de vegades com 
a resultat de la remodelació o reconstrucció de diversos fo- 
gars (Illa d'en Reixac, la Moleta del Remei, Montbarbat, 
mas Castellar). La planta és variable (circular a 1'Illa d'en 
Reixac i a Montbarbat; ovalada i limitada per una paret de 
cbdols disposats en doble filera recoberts d'argila a mas 
Castellar; semicircular i limitada per tovots a la Moleta del 
Remei), si bé predomina la forma rectangular amb límits o 
revores (el Maresme i el sud de Catalunya). L'associació 
amb elements foranis a la combustió és constant en totes 
aquestes estructures i la seva naturalesa és variable: enter- 
raments infantils (Penya del Moro, Puig de Sant Andreu, la 
Moleta del Remei, Alorda Park); enterrament de cabrits 
(Penya del Moro, Puig de Sant Andreu, la Moleta del 
Remei, Alorda Park); emplagament d'una petxina enmig de 
la zona de combustió (a la Penya del Moro hi ha una su- 
perposició de quatre fogars amb la corresponent petxina 
enmig de la sola de cerimica; a Burriac (figura 2) hi ha di- 
versos exemplars, i a I'Illa d'en Reixac, un exemplar). En 
alguns casos es manifesten amb elements constructius amb 
morfologies especials com ara basaments, acumulacions 
de pedres que suggereixen un pilar o altar (Alorda Park, 
Puig de Sant Andreu o la Moleta del Remei) o cubetes a 
Alorda Park, estructures que poden trobar-se ai'llades o as- 
sociades. 

Les estructures de conservació 

Aquestes estructures han estat menys estudiades que les 
estructures de combustió, tot i que en els recents treballs de 
camp comencen a ser una de les evidbncies arqueolbgiques 
més documentades en habitats a I'aire lliure. Ens referim a 
estructures destinades a reunir, conservar objectes i produc- 
tes que deriven de l'activitat humana (GASCO, 1985, 1 14). A 
Catalunya són conegudes des del Neolitic (cova 120, la 
Draga, can Sadurní), per6 no sempre són fhcils de detectar 
en arqueologia. En un primer treball encara no publicat es va 
presentar de manera detallada I'estat de la qüestió sobre el 
tema des del Neolític (PONS et al., 1991, en premsa). Podem 
pensar en la consumició diaria i en el manteniment tempo- 
ral, perb s'identifica Únicament quan s'ha utilitzat un mitja 
de conservació mitjanament sblid: un recipient de ceramica 
o de tova, graners construi'ts, llocs destinats a la reserva i con- 
servació, especialment airejats, fosses excavades en el 
subsbl, la sitja ... 

Segons les evidttncies arqueolbgiques a la zona estu- 
diada, són dos els mitjans primaris utilitzats per a la con- 
servació d'aliments. Un és el sistema aeri, amb l'ús de re- 
cipients de ceramica o terra crua, conegut des del Neolític 
i utilitzat durant tot el període estudiat. EI segon és el sis- 
tema d'atmosfera confinada directa, sigui amb recipients o 
bé amb estructures especialment construi'des per a aques- 
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ta funció: la fossa-sitja (taula 
4). 

L'aparició de llocs especia- 
litzats destinats a protegir i as- 
segurar els productes exceden- 
taris, a mesura que la complexi- 
tat social avanGa, tradueix les 
necessitats de manutenció, se- 
guretat i reproducció social de la 
comunitat. A grans trets, i en re- 
lació amb les evidkncies arqueo- 
lbgiques (tkcniques de conser- 
vació, mitjans i disposició espa- 
cial), distingim tres sistemes: 

- el sistema domkstic (la 
casa-habitació); 

- el sistema comunitari 
(casa-magatzem 1 camps 
de sitges I graners), i 

- el sistema col.lectiu. Fig. 2. Sola de cerimica d'una llar <<cultualn constru~da del poblat ibkric de Burriac (segle 111). Enmig de la so- 
lera hi ha un pectunculum. 

El sistema comunitari 
El sistema domtstic 

Destinat a satisfer les necessitats d'un grup redui't (tipus 
familiartprivat) a termini curt i mitja. Els recipients cerhmics 
són els objectes usuals per a aquest tipus. Menys comú en els 
períodes antics és el sistema d'atmosfera confinada (la sitja 
domestica), que estara associada a un Ús més comunitari, tot 
i que en el període estudiat aquí en veiem l'ús domkstic a 
l'interior d'alguns habitatges (mas Bosci, Puig Castellet, 
etc.) (figura 3). 

La constatació de llocs ccespecialitzatsn per a la conser- 
vació d'excedents de la comunitat, iniciat al Neolitic, evo- 
luciona de manera progressiva vers un procés d'especialit- 
zació com un sistema de reserves familiars. Al Bronze final 
ens retrobem amb les evidkncies de l'associació de dispo- 
sitius de combustió i de conservació per a un Ús domkstic a 
l'interior de les unitats d'habitació (la Mussara, Savassona). 
A l'kpoca ibkrica, aquesta associació esdevindra fixa en 
l'hiibitat. Així, en les unitats d'habitació, la casa, hi ha sem- 
pre el fogar i el lloc d'emmagatzematge. El primer, sempre 
construi't, se situa a l'interior, al centre o a la perifkria de 
I'espai d'habitació. L'espai de conservació també és a l'in- 
terior, normalment al fons o en un angle de I'habitació. 
L'estructura mateixa pot ser de tipus molt variat (excavada 
o aixecada: prestatgeria, sitja.. .). Aquests dos dispositius 
són presents a totes les unitats d'habitació i, de fet, són ne- 
cessaris per definir un espai construi't com a unitat d'habi- 
tació vinculat a una família nuclear. (Vegeu la fig. 5 del tre- 
ball de BELARTE i BARBERA en aquest mateix dossier de 
Cota Zero, 10.) 

El sistema més freqüent per a l'emmagatzematge comu- 
nitari és el de les estructures especialitzades situades sovint 
a l'exterior de les estructures d'habitació. Se n'han docu- 
mentat de tres tipus: els camps de sitges, els graners i les ca- 
ses-magatzem. 

Els camps de sitges 

És el sistema més corrent i abundant a tot el litoral del 
nord i del centre de Catalunya. Els primers testimonis daten 
del Neolitic mitja i s'utilitza durant els períodes posteriors. 
Actualment es té una bona documentació dels períodes del 
Bronze final i principi de 1'Edat del Ferro (sitges UAB, B b  
bila Madurell.. .). En el món ibkric, la seva relació amb l'es- 
pai construi't és més evident. Apareixen també a I'aire lliu- 
re, a l'interior de l'espai tancat, emmurallat, que limita el po- 
blat; són característics dels poblats ibkrics de la zona de 
1'Empordi (Puig de Sant Andreu d'ullastret) i de la part cen- 
tral de Catalunya (Turó del Vent, Burriac) continuant una 
llarga tradició, o bé a l'exterior, per6 molt a prop dels poblats 
(Sant Juli2 de Ramis). Finalment, en trobem també a les zo- 
nes d'influkncia de la cultura ibkrica del Rosselló i el Llen- 
guado~, Ensérune (GARC~A, 1987), mentre que a la Catalunya 
interior i occidental són rars els camps de sitges. 

Els graners 

Es tracta de construccions o edificis construi'ts especial- 
ment per a la conservació de cereals. A Catalunya no es tro- 



ben documentats fins a l'kpoca ibkrica, perd en algunes re- 
gions vei'nes hi ha documentacions més arcaiques 
(PETREQUIN et al., 1985). A l'kpoca ibkrica, a Catalunya es 
troben construccions de planta rectangular i sbcol de pedra, 
definits per uns murets paral.lels que són interpretats com a 
graners. Els tres exemplars de la Moleta del Remei (tipus 
horrea) ocupen, a més, la part central del poblat. La morfo- 
logia és d'origen colonial i se'n coneixen alguns altres exem- 
plars a Alorda Park, a Valkncia i a Albacete (BRONCANO, 
1988). En l'estat actual de les nostres informacions, els 
exemplars de la regió de 1'Ebre constitueixen conjuntament 
amb Alorda Park els documents més septentrionals de l'hrea 
mediterrania. En diverses ocasions hem mencionat la in- 
flukncia que aquesta zona de 1'Ebre té respecte al Baix Aragó 
i la regió de Valkncia, sobretot a partir del principi de 1'Edat 

Fig. 3. Casa ibkrica n. I I del poblat 
ib&ric de Puig Castellet (La Selva) 
amb el sistema subterrani, aprofitant 
el pendent del sbl. I .  Llar, 2. Rebost 

I amb recipients i 3. Entrades. (plhnol 
i secció de PONS I LLORENS, 199 1 ). 

del Ferro: influkncies d'origen fenici, ressorgiment incipient 
de la construcció sblida, enterraments d'incineració tu- 
mulbia, etc. El poblat de la Moleta del Remei es troba en una 
posició important respecte al riu Ebre navegable fins al me- 
diterrani, un camí molt prematur utilitzat pels colonitzadors 
fenicis i grecs. Recordem que en aquesta zona es troba el ja- 
ciment d'Aldovesta-Benifallet (s. VI1 aC), un lloc especia- 
litzat destinat a l'emmagatzematge de productes (MASCORT 
et al., 1991, lhm. 6) 

Les cases-magatzem 

En els poblats constru'its d'kpoca ibkrica es poden di- 
ferenciar espais limitats i constru'its de manera idkntica a les 
habitacions, per6 l'abskncia de fogar i la preskncia d'una 



quantitat remarcable de recipients cerhmics suggereixen un 
ús comunitari, si bé la propietat restaria domkstica i fami- 
liar. La major part dels recipients són hmfores i s'han de 
buscar els orígens d'aquesta mena d'emmagatzematge en 
les activitats comercials (Aldovesta, mas Bosch, Puig de 
Sant Andreu-Ullastret, Puig Castellet). La seva interpreta- 
ció sbcio-econbmica és encara delicada, ja que existeix la 
possibilitat que es tracti d'unitats domkstiques on l'espai 
d'emmagatzematge ocupa una part important del conjunt 
habitacional. Són cases-magatzem més rústiques? O bé són 
cases amb un estatus jerarquitzat: diferenciacions socials 
evidents? Una composició familiar llarga? (DEDET, 1987; 
PONS i LLORENS, 1991 i JUNYENT i BALDELLOU, 1972). 

El sistema col.lectiu 

La llarga tradició d'ús de l'emmagatzematge permet en 
els moments d'expansió econbmica que els excedents pro- 
dui'ts constitueixin productes potencials per a l'intercanvi i 
el comerq. L'excedent produi't tindrh necessitat d'instal-la- 
cions específiques. Aquestes instal.lacions estan documen- 
tades a Catalunya durant l'kpoca ibkrica quan es constaten 
els camps de sitges construi'ts fora dels poblats i prop de ter- 
renys aptes per a l'agricultura. Els més coneguts són el de la 
zona de 1'Alt Empordh, especialment els de mas Castellar 
Pontbs i la rodalia: Creixell, Borrassh, Ermedhs (MART~N, 
1979 i PONS, 1993). 

Altres dispositius 

L'associació de diferents dispositius d'emmagatzematge 
permet suggerir que altres productes, sblids o líquids, podrien 
igualment ser conservats. Un d'aquests seria sens dubte l'ai- 
gua. La preskncia de pous, cisternes o fosses arranjades per 
a la reserva d'aigua esth documentada des del Bronze final 
en els poblats ben definits i es generalitzaran en els oppida 
ibkrics (PONS et al., 1989 i en premsa). La reserva i la dis- 
tribució de l'aigua queda constatada a partir de la construc- 
ció sblida dels poblats i cal suposar que ho efectuaria la co- 
munitat des dels seus orígens. 

ABSTRACT 

Combustion and storage structures during Proto-historic 
times in Catalan coastal sites 

This paper is the result of many others forthcomming or 
unpublished. Here we show how the intrinsiclextrinsic re- 
lationships of combustion and storage may define spatial or- 
ganizations, of habitat and domestic units, and how this as- 
sociation is originated from primitive and collective struc- 
tures giving place to more complex individualized structures. 
This relationships between items associated with combustion 
and storage has historically been a determining factor in the 

organization of private and collective (public) domestic are- 
as. For this reason it has distinguished domestic-familiar 
spaces from communal ones. 

RESUMEN 

Las estructuras de combustión y de almacenamiento 
durante la prehistoria en asentamientos de la Catalunya 

litoral 

Este trabajo es el resultado de muchos otros en prensa y 
alin inéditos y en 61 hemos observado cómo la relación in- 
trínseca/extrínseca de 10s dispositivos de combustión y de 
conservación pueden definir organizaciones territoriales, de 
hábitat y de la unidad doméstica, y cómo esta asociación se 
origina desde estructuras primitivas y colectivas para pasar 
a estructuras más complejas e individualizadas. Esta relación 
combustión/conservación ha ido marcando históricamente 
10s espacios familiares, privados y colectivos (públicos) y 
por eso mismo ha diferenciado el ámbito doméstico-familiar 
del comunitario. 
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