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«Excavar és obrir un llibre escrit en el llenguatge que els segles han parlat dins la terra».

Spydiron Marinatos, arqueòleg grec.
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PUIG CIUTAT: LA PETJADA DELS ROMANS AL LLUÇANÈS

INTRODUCCIÓ

A l’hora d’escollir un tema per fer el treball de recerca, tenia clar que el projecte

havia de complir dues característiques fonamentals: que tractés d’un tema que pogués

viure i conèixer de ben a prop, i sobretot que m’interessés. Així que després de donar

voltes a diferents opcions vaig triar aquella que ja des de ben principi havia pensat: Puig

Ciutat.  Puig Ciutat  és un jaciment  arqueològic  que tinc ben a prop de casa,  per  tant

aquesta  proximitat  fa  que  realitzar  aquest  treball  signifiqui  buscar  i  conèixer  els

avantpassats de les nostres terres. Una de les altres raons per les quals vaig triar aquest

tema, és que jo ja tenia molt clar que aquest seria un treball on la part pràctica ja la tenia

assegurada ja que sabia que podria anar a Puig Ciutat durant el procés de l’excavació.

També sabia que el que no volia era tan sols fer un treball per obligació i per aconseguir

una nota, sinó estudiar alguna qüestió que m’aportés un coneixement que perdurés a la

meva memòria i que em resultés útil per mi. En definitiva un cop reunides totes aquestes

motivacions i condicions personals, vaig arribar a la conclusió que fer el treball sobre Puig

Ciutat era l’opció perfecta.

Al principi el meu treball constava d’uns tres o quatre objectius principals, tot i així a

mesura que he anat evolucionant sobre la qüestió m’he adonat que estava estudiant tants

temes que m’hauria pogut atrevir a plantejar-me més objectius dels que tenia. Els quatre

objectius  principals  eren  els  següents:  a)  Saber  quin  va  ser  el  motiu  pel  qual  es  va

començar  a excavar  al  turó de Puig Ciutat,  b)  Conèixer  totes les característiques del

jaciment, c) Veure quin és el potencial turístic que pot oferir el jaciment i considerar quin

és el futur del jaciment d) Veure com és realitzen les excavacions a Puig Ciutat. 

Per aconseguir tots aquests objectius sabia que la metodologia hauria de ser molt

variada. Primer de tot ja contava en què necessitaria fonts d’informació d’Internet i  de

llibres. Per aconseguir els llibres vaig anar al Bibliobús i vaig fer una selecció de llibres

que parlessin d’arqueologia i d’arqueologia a Catalunya, i també d’altres que tinguessin

relació amb els jaciments de la zona. A part dels llibres i d’Internet, sabia que pel marc

teòric  també  necessitaria  l’ajuda  d’algun  arqueòleg,  i  aquí  és  quan  vaig  entrar  amb

contacte amb l’Àngels Pujol, arqueòloga que dirigeix les excavacions al jaciment de Puig
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Ciutat i que és d’Oristà. Ella m’ha ajudat en tot allò que li he demanat i m’ha proporcionat

molta informació sense cap mena de compromís, i  he de dir que sense la seva ajuda

d’aquest treball no n’existiria ni la meitat. Finalment també he complementat part de la

informació de la memòria d’una banda amb resultats d’una enquesta, que vaig fer per

saber si Puig Ciutat era conegut per la gent de la comarca i voltants, i d’una altra banda

amb les respostes d’unes entrevistes que he fet a en Marc Sucarrats (alcalde d’Oristà) i a

la mateixa Àngels Pujol.

Pel què fa la part pràctica des de ben principi tenia clar que aquesta consistiria en

anar a les excavacions que es realitzarien a finals d’estiu al jaciment. Al començament

pensava que  només faria  una  observació  de  com es duien  a  terme i  avançaven les

excavacions.  Finalment,  però,  parlant  amb l’Àngels i  fent  una sèrie  de tràmits  amb el

Consorci  del  Lluçanès  per  obtenir  un  conveni  de  pràctiques,  vaig  aconseguir  estar

treballant  al  jaciment  com  una  arqueòloga  més,  vaig  viure  en  primera  persona  una

experiència fantàstica la qual considero la part més important del meu treball.

En resum, la metodologia d’aquesta memòria es podria resumir en quatre punts: recerca

teòrica, experiència personal, enquesta i entrevista

Pel què fa el contingut del treball el trobem dividit en dues parts, una part teòrica i

una part pràctica. Si bé la part teòrica és més llarga que l’altra part, considero que la part

pràctica és la que té un pes més important.

Dins el marc teòric trobem tres apartats principals. Un primer que tracta sobre els

conceptes generals de l’arqueologia. Seguidament, apareix un segon punt que explica el

pas dels romans a Catalunya i a Osona, per poder entendre què hi feien els romans al

Lluçanès  en  aquella  època.  En  tercer  lloc,  hi  ha  un  punt  que  parla  de  totes  les

característiques del jaciment de Puig Ciutat.

A la part pràctica hi apareix explicada l’experiència de les excavacions al jaciment

de Puig Ciutat en forma de diari. El diari comprèn els dies que hi ha entre el divendres 24

d’agost  fins  al  diumenge  9  de  setembre,  ambdós  inclosos.  Aquest  diari  és  un  relat

personal  i  explica  l’experiència  viscuda  en  primera  persona  com  a  «arqueòloga  en

pràctiques»  al  jaciment  de  Puig  Ciutat,  des  d’opinions  personals,  explicacions  més

tècniques a anècdotes.  El diari està complementat amb fotografies.
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Dins la part pràctica també hi ha una de les parts més interessants de la memòria,

un inventari de vint-i-cinc troballes (ceràmiques, objectes de ferro i peces de plom) del

jaciment que vaig realitzar durant l’estiu amb l’ajuda de l’Àngels. D’algunes d’aquestes

troballes també n’he realitzat el croquis del seu perfil.

Un tercer on exposo el potencial turístic que té i el futur que es té pensat pel jaciment. És

aquí on apareixen els resultats de les entrevistes i de l’enquesta.

Finalment hi ha un últim apartat on escric tot un seguit d’hipòtesis sobre el jaciment, les

quals m’he formulat després de realitzar tota la recerca.

A part dels punts del marc teòric i el pràctic, el treball consta d’un annex on apareix

l’enquesta sencera, les entrevistes i un diari de recerca que comprèn tots els dies des

que vaig fer la tria del tema fins l’entrega del treball.  Dins l’annex també apareixen el

conveni de pràctiques que em va fer el Consorci del Lluçanès i el certificat corresponent.

Per  últim,  vull  agrair  a tota  la  gent  que ha ajudat  a fer  possible aquest  treball.

Primer de tot, el  meu més sincer agraïment a l’Àngels Pujol que sense dubtar-ne cap

moment ha estat disposada ajudar-me en qualsevol assumpte, si no fos per ella aquest

treball no seria el mateix. També gràcies a tot l’equip que va estar treballant a Puig Ciutat

amb mi, els quals em van acollir com una més. Gràcies a l’Àlex Murs del Consorci per

facilitar-me els tràmits per poder participar en les excavacions, i també a l’alcalde Marc

Sucarrats per contestar-me l’entrevista i per no posar cap inconvenient a l’hora que jo

anés a excavar a Puig Ciutat. Finalment moltes gràcies al meu tutor .............. que m’ha

aconsellat en tot allò que li he demanat, i ja per acabar gràcies a la meva família que

m’han ajudat i donat suport en tot moment.
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1. ARQUEOLOGIA ROMANA A CATALUNYA

1.1. Conceptes generals de l’arqueologia

1.1.1. Història de l’arqueologia

L’arqueologia  està  considerada  una  ciència  social  que  tracta  de  reconstruir  la

realitat  de  les  societats  antigues  a  partir  de  l’estudi  de  les  restes  materials  de  totes

aquelles  civilitzacions del  passat  que van habitar  un  lloc  i  un  espai  durant  un  temps

determinat. 

Etimològicament el terme arqueologia prové de dos termes grecs: «arkhaios»= vell,

antic i «logos»=estudi, per tant, estudi d’allò que és antic.

Dins l’arqueologia científica s’estudia l’home des de dos punts de vista diferents:

d’una  banda  a  través  de  la  cultura  material  (ceràmica,  restes  humanes,  litografia,

geògrafs, etc.), i de l’altra banda a través de la cultura psicològica (manera de pensar

mitjançant rituals, iconografia, evidència de construcció de temples, etc.)

I  a  partir  d’aquests dos punts de vista l’arqueòleg realitza la  reconstrucció  total  d’una

societat en un moment de la història determinat.

L’arqueologia des del punt de vista científic comença al segle XVIII amb l’obra de

l’alemany Johann Joachim Winckelmann, en la seva obra Introducció a l’art en l’antiguitat,

la qual va provocar molts interrogants sobre les excavacions realitzades a les ciutats de

Pompeia i  Herculià,  fet  que va fer adonar que l’arqueologia era una ciència molt  més

complexa. També trobem un punt d’inici d’aquesta ciència quan al segle XIX Napoleó va

fer les seves investigacions a Egipte.

En  l’actualitat  l’arqueologia  no  tan  sols  es  basa  en  estudiar  les  expressions

artístiques de les societats antigues, sinó que es tracta de reconstruir la seva manera de

viure, com era la seva alimentació, la seva cultura, quina religió tenien, quines malalties

patien i perquè, els seus costums, etc. i és per això que l’arqueologia necessita l’ajuda

d’altres  ciències  auxiliars  com  ara  la  geologia,  botànica,  zoologia,  medicina,  biologia
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química, antropologia física, etc., per tal d’aconseguir una concepció al màxim de precisa

sobre la societat d’aquell moment i lloc.

1.1.2. Fases metodològiques

L’arqueologia es una ciència metodològica que segueix els següents tres passos:

Prospecció:  en aquest primer pas es fa un reconeixement total del terreny a la recerca

d’algun  tipus  d’evidència  de  l’existència  de  jaciments  arqueològics.  Hi  ha  diferents

tècniques de prospecció:

- Fotografia aèria

- Prospecció magnètica

- Prospecció geofísica

- Teledetecció sota la superfície

- Mètodes sísmics i acústics

- Ones de radio o impulsos elèctrics

- Resistivitat elèctrica

- Detector de metalls

- Radioactivitat i dispersió de neutrons

- Prospecció tèrmica

- Anàlisis geoquímic

Excavació: aquesta segona fase es tracta de desenterrar tot allò que es vulgui estudiar i

investigar. L’excavació es basa en la llei de la superposició, és a dir, que si un estrat es

situa sobre un altre, el de sota és el més antic. L’excavació és un mètode destructiu i

costós, que tan sols s’ha de realitzar si les preguntes que la investigació requereix no

poden ser solucionades mitjançant tècniques de prospecció.

Treball de laboratori: aquesta fase consisteix en realitzar una anàlisi de tots els materials

que  s’han  extret  dels  treballs  d’excavació.  Per  realitzar  aquests  estudis  es  necessita

l’ajuda d’altres professionals.
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1.1.3. Tècniques de datació arqueològica

Per tal de datar els materials trobats durant les excavacions es diferencien dos mètodes:

-    Relativa: estratigrafia i seriació

-    Absoluta: carboni 14, potassi argó, termoluminescència i paleomagnetisme.

Datació relativa:  era  més usada en l’antiguitat  per  poder  crear  seqüències  entre  els

materials  trobats,  és  una  datació  més  superficial.  Dins  la  datació  relativa  hi  ha  dos

mètodes:

Estratigrafia: es data segons la posició dels sediments o estrats, que poden demostrar

alguns rastres d’ocupació humana. Els estrats mes profunds són els més antics i els de

menor profunditat són els més nous.

Seriació: amb aquesta  tècnica  es  realitza  un ordenament  dels  materials  a  partir  d’un

mateix model de fabricació d’una expressió cultural determinada.

Datació absoluta:  està determinada segons les dates del calendari. Aquest mètode és

més precís i profund que el mètode de datació relativa. Dins de la datació absoluta hi ha

quatre sistemes:

Carboni 14: permet datar les matèries orgàniques. Se sap que la quantitat total de C14

d’un ésser és perd amb 5630 anys, per tant segons la quantitat de C14 que contingui la

matèria orgànica estudiada aquesta serà d’un any o un altra. En definitiva com menys C14

tingui aquella matèria orgànica, més antiga serà.

Potassi Argó (o datació radiomètrica): permet datar roques d’origen volcànic.

Termoluminescència:  1   s’utilitza en ceràmica.

Paleomagnetisme:  2   es basa en la polaritat magnètica de la terra.

1 La radiació de la terra des de l'espai (els raigs còsmics) produeix canvis en l'estructura cristal·lina del
quars que s'acumula amb el temps. Quan s'escalfa acuradament el quars, l'estructura cristal·lina torna a la
normalitat, però quan ho fa, emet llum. Com més temps han estat radiats, més llum emeten els grans de
quars. 
2 És un estudi de la variació del nord geogràfic amb el nord magnètic que permet la datació de materials 
magnetitzables, especialment dels òxids de ferro presents en l'argila, que permet datacions de restes d'entre
els 3.000 i els 4.000 anys d'antiguitat 
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2. ELS ROMANS A CATALUNYA

2.1.   El pas dels romans per Catalunya  

L’arribada de fenicis i  grecs a la Península Ibèrica no va ser el  fet  decisiu per

introduir el territori de la futura Catalunya en la història mediterrània: va ser la guerra entre

cartaginesos i romans. L’esclat de les Guerres Púniques entre romans i cartaginesos pel

domini de la Mediterrània occidental va provocar l’ocupació de la Península Ibèrica per

part de Roma en el segle III a.C. La conquesta i romanització va posar la base sobre la

qual es desenvoluparien la societat i la cultura catalana. I és que la romanització no va ser

un fenomen ètnic, sinó cultural i de civilització.

Seguint el pensament romà, els habitants nadius de la Península Ibèrica eren uns

bàrbars, igual  que els del seu entorn europeu, i  que per tant era  necessària la seva

adaptació progressiva als ideals i les normes de la civilització romana. Els romans eren

uns  colonialistes,  i  buscaven  que  els  pobles  conquerits  evolucionessin  fins  a  una

civilització de formes polítiques, socials i econòmiques romanes.

La  cultura  romana  buscava  extirpar  l’entitat  dels  pobles  indígenes.  D’aquesta

manera,  Catalunya s’adheriria  sobre la  matriu  de Roma,  de la  seva cultura i  del  seu

Imperi. Com bona part de la Península Ibèrica.

Som doncs hereus del món romà. Només hem de fer un cop d’ull al nostre entorn.

Un nombre important de les ciutats catalanes van ser en els seus inicis campaments

romans o colònies en les quals els veterans de l’exèrcit venien a retirar-se després del

llarg servei militar. De la mateixa manera, les petjades de l’art romà són tan evidents al

llarg de la Península que és impossible obviar-les.

El final de la conquesta i  l’inici  de l’etapa imperial  van coincidir amb el període

anomenat Pax Romana, en la qual va produir-se un fort desenvolupament econòmic a la

Península amb la romanització de la població que va assimilar la cultura i les institucions

romanes, deixant de ser ibers per a convertir-se en hispano-romans.

Roma va donar unitat política i administrativa a tot el territori peninsular, que a partir

d’August  va  quedar  organitzat  en  tres  províncies:  Bètica,  amb  capital  a  Còrdova
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(Corduba);  Lusitània,  amb  capital  a  Mérida  (Emerita  Augusta);  i  Tarraconensis,  amb

capitalitat a Tarraco i que va comprendre el territori de l’actual Catalunya.

L’organització provincial es basava en les següents autoritats:

A) Un pro-pretor, encarregat del govern, de l’exèrcit i de l’administració de justícia.

B) Un legat, auxiliar del pro-pretor i responsable de l’administració pública.

C) Un procurador, encarregat de la recaptació dels tributs.

La romanització va significar el desenvolupament de la societat urbana. La ciutat

era el centre neuràlgic del món romà. D’ella depenien totes les activitats i la seva àrea

d’influència s’estenia més enllà dels seus límits. Les ciutats romanes eren de diferents

categories en funció de la resistència que havien oposat en el moment de la conquesta.

Es classificaven en tres tipus:

A)  Ciutats  lliures,  que  conservaven  els  seus  òrgans  de  govern  i  no  estaven

sotmeses a tributació.

B)  Ciutats  federades,  amb  la  seva  pròpia  organització,  però  amb  una  certa

dependència tributària de Roma.

C) Ciutats estipendiàries o conquerides, dependents del govern romà i sotmeses al

pagament d’un important impost, anomenat stipendium.

Aquestes  diferències  inicials,  però,  van  anar  desapareixent,  i,  l’any  74  d.C.,

l’emperador Vespasià va atorgar la categoria de ciutats de dret llatí a tots els municipis

urbans de les  províncies  hispàniques.  A més  d’aquestes  ciutats  existien  les  colònies,

ciutats de nova planta organitzades seguint el model de Roma.

El  territori  català  va quedar  cobert  per  una xarxa urbana molt  completa,  de tal

manera  que  no  restava  cap  lloc  que  no  tingués  una  ciutat  a  menys  de  quaranta

quilòmetres. Aquestes ciutats es comunicaven entre elles per un entramat de vies, la més
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important de les quals era la Via Augusta, que constituïa una eix pel qual  s’unien els

Pirineus i Tortosa, passant per tota la façana litoral, és a dir, enllaçava la ciutat de Roma

amb Cadis.

Les  ciutats  més  importants  d’aquesta  època  a  Catalunya  van  ser:  Tarraco

(Tarragona),  la ciutat romana més important, Barcino (Barcelona), Emporiae (Empúries),

Gerunda (Girona),  Aquae  Voconiae (Caldes  de  Malavella),  Blanda  (Blanes),  Baetulo

(Badalona),  Iluro  (Mataró)  i  Dertosa (Tortosa)  al  litoral  català,  i  Ilerda (Lleida),  Iesso

(Guissona) i Aesso (Isona) a l’interior.

La presència romana va suposar, tanmateix, la introducció de la Península en els

circuits comercials del món romà. Hispània va esdevenir una font de primeres matèries,

especialment minerals, i de productes agrícoles.

Lògicament, les transformacions provocades per la romanització van incidir en la

societat peninsular, la qual va evolucionar cap a un model basat en l’esclavatge.

Respecte  als  grups  socials,  a  les  ciutats  destacava  una  classe  benestant  que

s’havia enriquit per diferents vies: les terres de conreu, el comerç, la manufactura o les

propietats urbanes. La resta de ciutadans lliures eren majoritàriament artesans que es

dedicaven a oficis diversos. Una part important de la producció depenia del treball dels

esclaus. Les zones rurals, en canvi, estaven dominades per mitjans propietaris de terres,

en les quals treballaven camperols.

Els camperols constituïen la major part de la població de la Catalunya romana. El

tipus de propietat predominant va ser la petita i mitjana explotació, amb pocs latifundis fins

al segle III. La propietat principal era de tipus mitjà: les villae (centres d’explotació agrària),

modestes i sense grans elements decoratius en comparació amb les d’altres zones de

l’Imperi. Els principals conreus van ser els tres productes mediterranis per excel·lència: el

blat, la vinya i l’olivera. A més, per primer cop es van posar en regatge algunes zones

agràries.

El  procés de romanització va fer-se palès en les manifestacions culturals,  amb

l’adopció del llatí i el progressiu abandonament de l’iber i la generalització de la religió i el

dret dels romans. Durant aquest període van crear-se les estructures culturals bàsiques
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que perdurarien durant  molt  de temps a Catalunya,  arribant,  fins i  tot,  a  ben entrada

l’època medieval.

El llatí era la llengua dels dirigents imperials i lentament va anar convertint-se en la

llengua dels negocis, de la cultura i de la vida quotidiana entre els pobles de la Península

Ibèrica. D’aquesta manera, les llengües preromanes van començar a desaparèixer, en

especial l’ibèric. I aquesta llengua hegemònica a l’antiguitat, el llatí, serà el bressol de la

llengua catalana.

2.2. El pas dels romans per Osona

Els romans arriben a les nostres terres per motius militars. Cal tallar l’avançament

dels  cartaginesos  que  avançaven  decidits  des  del  sud  de  la  península.  Roma,  però,

guanya  Cartago  i  es  fa  amo  del  sud  i  llevant  mediterranis.  A partir  d’aquí  s’inicia  la

Romanització a tots els pobles ibers, afavorida per la construcció de la via romana que

des de coll d’Ares anava a Barcelona. Ara Ibèria rep el nom d’Hispania i passa a formar

part del govern de Roma. Els indígenes d’Ausa, els ausetans, no en queden pas al marge,

i el segle II aC entren sota el cercle de la influència dels romans; Ausa esdevé municipi

amb funcionaris civils i militars i amb un temple propi.

Ausa és el nom de l’antiga ciutat romana de Vic. Ptolemeu l’esmenta així en la seva

Geographia del s. II dC, juntament amb altres ciutats que ell qualifica com a ausetanes:

Gerunda (Girona) i Aquae Calidae (Caldes de Montbui). La majoria d’autors clàssics (Aviè,

Estrabó, Tit Livi, Polibi i Plini) testimonien la importància de la ciutat romana d’Ausa en el

conjunt del poblament romà de Catalunya. Les fonts històriques antigues ens diuen que

en  aquesta  plana  vivia  el  poble  preromà  dels  ausetans,  diversos  habitants  del  qual

pertanyien a la tribu Galèria.

A l’actual  Plana  de  Vic  confluïen  els  eixos  de  comunicacions  prepirinencs  de

l’interior, camins que pertanyien a la Via Augusta i que servien per a transportar tropes i
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controlar militarment tot l’espai geogràfic que era al seu abast: les vies des de Barcino cap

a la Cerdanya i  cap a Olot i  Coll  d’Ares, obertes pel procònsol Sergi Manli  (s. II  aC).

L’emplaçament  de  la  ciutat  romana d’Ausa ocupava el  centre  d’un vast  territori

romanitzat; es tracta d’un petit nucli instal·lat al petit  turó on avui està situat el temple

romà i l’església de la Pietat, prop d’on s’ajuntaven dos rius: el Mèder i el Gurri.

El Temple Romà, que es va construir entre els segles I i II dC, encara subsisteix

amb la cella intacta, gràcies al fet que va quedar unit a la construcció del castell medieval

dels Montcada, comtes d’Osona, i  que va ser graner i presó al s. XVI. L’any 1882, en

demolir  una part  d’aquesta  edificació,  s’hi  van  descobrir  les  restes  del  Temple  Romà

adossat als murs del pati d’aquest castell medieval. Les restes romanes més importants

no es troben a la part alta de la ciutat sinó als voltants del nucli antic on hi havia les

primeres  villae del  territori  per  a  l’explotació  agrària  (els  masos  o  cases  de  pagès),

autosuficients i  molt  condicionades, amb totes les dependències d’una casa de pagès

actual: corrals, celler i rebost, estables, coberts, magatzems, premsa d’oli, molí i graner. Hi

ajudava el fet que aquesta contrada oferia un emplaçament idoni, una terra molt fèrtil, la

proximitat de dos rius i unes bones comunicacions.

El model de ciutat que presentava l’Ausa romana és el d’un municipium; això vol dir

que ja existia com a població indígena (Ausetani), abans de l’arribada dels romans i que

després es va incorporar a l’administració de Roma. L’assentament romà era al mig de la

Plana de Vic, envoltat de turons i  amb la confluència de dos rius, el  Gurri i  el Mèder,

afluents  del  Ter.  La  necròpolis  està  ben localitzada (extra  muros)  a  la  banda de can

Colomer Munmany, descoberta l’any 1970, amb una troballa sorprenent d’uns sarcòfags

de plom i un altre amb coberta de teules (tegulae).

2.2.1. Restes romanes més importants

L’Ausa romana  ens  ha  deixat  moltes  empremtes  de  la  seva  història,  els  més

important que trobem actualment a la comarca d’Osona és el temple romà. El temple era
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un element bàsic de qualsevol ciutat romana. El temple romà de Vic es troba en ple centre

neuràlgic  de  la  ciutat.  És  l’exemple  més  complet  de  temple  romà  que  s’ha  trobat  a

Catalunya. El pòrtic està orientat cap a l’est, i és ben a prop de la plaça Major. S’hi entra

per una escalinata frontal de set graons que mena al vestíbul o pòrtic format per columnes

d’estil corinti, l’ordre arquitectònic més ric i sumptuós. És probable que estigués dedicat a

la Tríada capitolina (Júpiter, Juno i Minerva) tot imitant al que s’alçava al turó del Capitoli a

Roma. 

Ara, el  Temple Romà de Vic  és la seu del Patronat d’Estudis Osonencs i un dels

edificis més emblemàtics de la ciutat; també s’usa com a galeria d’exposicions i és un

espai per a actes culturals diversos. 

A part del temple romà també són importants:

- Jaciment del Camp de les Lloses a Tona.

- Jaciment Puig Ciutat, a Oristà.

- Jaciment de Sant Fruitós del Grau.

- Forn romà o jaciment arqueològic de Can Roquet.

- Camí antic de Vic a Barcelona.

- Camp del Nasi.

- Museu Municipal Miquel Soldevila de Prats de Lluçanès.

- Vies romanes d’Osona.
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3. PUIG CIUTAT

3.1. introducció

Puig Ciutat és un jaciment arqueològic situat al municipi d’Oristà, Osona. Aquest

jaciment  té  un  origen  en  l’època  del  Bronze  Final  i  la  Primera  Edat  del  ferro

(aproximadament a mitjans s. IX-VII aC), una segona fase ibèrica (aproximadament s.IV-II

aC) i finalment una tercera i final etapa durant el període romà tardorepublicà que es on

aquest  pren  importància.  En  aquesta  última  fase  el  jaciment  hauria  fet  funcions  de

guarnició militar o praesidium en un moment d’inestabilitat com és la guerra civil entre Juli

Cèsar i els els partidaris de Pompeu a mitjans de s.I aC.

L’excavació  d’aquests  jaciment  és  molt  recent  i  verge.  La  primera  campanya

d’excavació arqueològica al jaciment va començar l’estiu del 2010 i actualment encara

està en excavació i estudi. Puig Ciutat és un altiplà d’unes 5 hectàrees. El jaciment es

troba dividit en espais de conreu agrícola i en zones de bosc. Actualment, però, només

han estat excavades les zones de camp de conreu.

Es va iniciar amb l’objectiu d’avaluar l’extensió i el potencial científic del jaciment de

cara a la recerca posterior. Per conèixer amb profunditat el jaciment s’han utilitzat una

metodologia multidisciplinària, combinant les últimes tècniques en prospecció geofísica i

l’excavació de sondejos. Puig Ciutat té com a objectiu principal constituir  un camp de

proves per a l’aplicació de noves metodologies en arqueologia.

La intervenció s’emmarca dins el projecte: «Exploració i avaluació del poblament

protohistòric a l’àrea del Lluçanès», encapçalat per Roger Sala, Carles Padrós i Àngels

Pujol.  El  que es pretén amb aquest  projecte és millorar  el  coneixement de l’àrea del

Lluçanès en època antiga, ja que la romanització al Lluçanès és avui una incògnita.

Tot i que el projecte està encapçalat per l’associació Gira, també compta amb la

participació  de  l’empresa  SOT  Prospecció  Arqueològica,  el  Museu  d’Arqueologia  de

Catalunya, el Grup de Recerca DIDPATRI de la Universitat de Barcelona, i l’Institut Català

d’Arqueologia clàssica.

Al  llarg  del  seu  recorregut  el  projecte  també  ha  rebut  el  suport  de  diferents

administracións locals i comarcals, com és el cas del Consorci del Lluçanès, l’Ajuntament
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d’Oristà i el Consell Comarcal d’Osona, així com el suport institucional i econòmic per part

de la Direció Genral de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

3.2.  Context històric

Les  investigacions  posen  al  descobert  evidències  arqueològiques  de  fases

cronològiques  diferents  que  abasten  des  del  Bronze-Final/Primer  Ferro  fins  a  l’època

romana tardo-republicana (mitjan segle I a.C) i que ens indiquen el context històric que

emmarca  el  jaciment.   Actualment  la  major  part  de  la  informació  de  què  disposem

correspon  al  període  tardo-republicà.  En  aquesta  època  Puig  Ciutat  hauria  pres

importància  i  hauria  pogut  desenvolupar  funcions  de  guarnició  o  campament  militar

(praesidium). Al final d’aquest període va tenir lloc la guerra civil romana entre Juli Cèsar i

els partidaris de Gneu Pompeu (49 al 44 a.C).

Puig  Ciutat  agafa  valor  amb  aquest  enfrontament  entre  Cèsar  i  Pompeu.  S’ha

arribat a la conclusió que Puig Ciutat era un campament militar ocupat pels partidaris de

Pompeu, ja que aquest va enviar les seves tropes a fortificar els passos del Pirineu per

tenir a Cèsar controlat. Així doncs Puig Ciutat es troba situat una mica més avall dels

Pirineus, un lloc ideal per tenir controlats als enemics.

A Puig Ciutat hi va tenir lloc un fort enfrontament a mitjan del s. I a.C entre els dos

generals, i per les restes de destrucció i de l’incendi que s’han trobat es pot arribar a la

conclusió que l’assentament va ser atacat pels cesarians i que aquests van guanyar la

batalla.  I  per què gràcies a la història es coneix que va ser Cèsar qui  va guanyar el

conflicte bèl·lic.

No es coneix la manera com es va desenvolupar l’enfrontament, però s’han trobat

projectils de fona a Pla Revell que pesen menys de 55 grams i en canvi els projectils de

fona de Puig Ciutat pesen exactament 55 grams, en base a això s’intueix que els primers

són cesarians i els segons pompeians, respectivament. I això ens indica que cada bàndol

estava situat sobre un turó diferent, però que és veien l’un amb l’altre de manera perfecte.
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3.3. Situació geogràfica

3.3.1. Situació geogràfica general

El  jaciment  de  Puig  Ciutat  té  el  seu  emplaçament  centre  del  terme  municipal

d’Oristà (Osona). Està situat a 2 km al nord de la vila, i a la mateixa distància a l’est del

segon nucli de població del municipi, la Torre d’Oristà.

El jaciment s’ubica en un turó de 530m d’altitud i de 5,1 hectàrees de superfície, als

peus d’aquest turó es troba la masia «La Fàbrega» d’origen medieval. Al voltant de Puig

Ciutat  s’alcen  diverses  elevacions  com  ara  el  castell  de  Tornamira,  Pla  Revell,  Pla

Noguera,  el  Serrat d’Aguilar  i  Sant Sebastià des de les quals s’obté un control  visual

directe sobre el turó de Puig Ciutat.

En alguns d’aquests promontoris, i en punts una mica més allunyats del jaciment

com St Sebastià d’Oristà, el Serrat dels Moros o el Permanyer es coneix la presència de

materials arqueològics coetanis, fet que ofereixen la possibilitat d’estudiar Puig Ciutat i el

seu hinterland més immediat per entendre millor el funcionament estratègic del jaciment.
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3.3.2. Rius

El turó de Puig Ciutat és voltat per la riera Gavarresa i per un dels seus afluents, el

torrent d’Olost els quals es creuen uns metres al sud de l’assentament. El pas de la riera

Gavarresa arran dels vessants nord i oest del turó ha format en aquests costats un cingle

d’uns 50 m d’alçada. En canvi, el pas del torrent d’Olost pels vessants sud i est, a una

major distància, fa que el pendent sigui molt més lleu per aquests dos costats. La unió

dels dos rius fa que aquest sigui un espai d’alt valor estratègic.

Així doncs, l’accés al jaciment pels costats nord i sud es impossible, i per tant els

únics vessants accessibles son l’est i el sud-oest. I és precisament en aquests dos últims

punts on s’han localitzat dos possibles camins antics d’accés al jaciment i diferents trams

de muralla. Cal tenir amb compte que actualment l’accés al cim del turó es fa igualment

pel costat sud-oest. 
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3.3.3. Substrat geològic

El substrat geològic del turó està format per lutites roges amb intercalacions de

gresos i  conglomerats, l’anomenat vulgarment «tapàs», que han estat dipositats en un

ambient sedimentari  al·luvial durant el  període de transició entre l’Eocè i l’Oligocè ( fa

aproximadament 35 i 30 milions d’anys).

3.3.4. Situació jurídica del lloc

Actualment el turó de Puig Ciutat és de titularitat privada, i el propietari n’és el Sr.

Carles Coma. A nivell de protecció legal, Puig Ciutat consta com a jaciment des de la seva

entrada a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya l’any 1984. L’any 2010 l’indret

va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per part del Consell Comarcal d’Osona.

3.3.5. Hipòtesis sobre el perquè del seu emplaçament

Per tant, sembla que la raó en la ubicació de l’assentament s’ha de basar en el

control que pot tenir sobre el curs de la riera Gavarresa, que en aquest punt suposa un

dels  accessos  naturals  a  l’altiplà  del  Lluçanès  des  del  Sud,  i  no  pas  en  el  fet  que

l’assentament ofereix un control visual d’una àmplia extensió del terreny.

Tot i així també hi ha una possible hipòtesi la qual diu que la situació estratègica de

Puig Ciutat vagi més enllà de l’estricte control sobre la riera Gavarresa, i aquesta diu que

s’hagi de posar en relació amb alguna via de pas de més rellevància d’aquell moment, la

qual  actualment  desconeixem.  Però  com que no  hi  ha  cap  evidència  segura  que  ho

indiqui, es pot plantejar la proximitat de l’assentament amb una via relacionada amb el

transport de la sal des dels centres miners de Cardona i Súria cap a la costa; o bé d’un

«Eix transversal» antic que comuniqués la zona dels Pirineus oriental i la costa amb la

zona lleidatana per l’interior.
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3.4. Antecedents

La  primera  notícia  bibliogràfica  que  es  té  sobre  el  jaciment  de  Puig  Ciutat  es

remunta a mitjans de la dècada del 1970, quan M. Dolors Molas va recollir en la seva tesi

de llicenciatura la troballa de material ibèric al cim del turó on s’assenta el jaciment.

Els amos del terreny afirmen que Puig Ciutat i la masia la Fàbrega formen part del

seu patrimoni des de fa molts anys i que mai abans fins que van aparèixer les primeres

restes de forma accidental.
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Imatge aèrea de Puig Ciutat i el seu entorn.
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A principis  de  la  dècada  del  1980  es  va  trobar  abundant  material  arqueològic

d’època ibèrica i romana al cim del turó de Puig Ciutat mentre es duia a terme uns treballs

d’extracció de grava al cim del turó, informació que va ser proporcionada pel Sr. Carles

Coma i  altres  veïns  de  la  zona.  També  segons  informacions  orals  aportades  pel  Sr.

Borrasca,  pagès  que  treballava  els  camps  quan  es  van  produir  aquestes  activitats

d’extracció de grava,  es van localitzar diverses àmfores que haurien estat dipositades al

Museu de Terrissa Catalana «Perot Rocaguinarda» d’Oristà, però els seus administradors

afirmen no tenir-ne cap notícia.

El senyor Carles Coma afirma que Puig Ciutat i la masia la Fàbrega formen part del

seu patrimoni familiar des de fa molts anys i que mai abans fins que van aparèixer les

primeres restes de forma accidental no en tenien notícia de la seva existència.

Després  d’aquesta  descoberta  el  Servei  d’Arqueologia  de  la  Generalitat  de

Catalunya va fer una visita al jaciment i  Joaquim Arxé, va constatar la importància del

jaciment. La notícia va suposar el reclam per a diversos excavadors clandestins propers a

la  zona  que  anaven  allà  amb  detectors  de  metalls  i  altres  estris  a  agafar  material

arqueològic,  i  com que no es va prendre cap mesura per la seva protecció,  l’activitat

clandestina va continuar al llarg de la dècada dels noranta i també fins a principis del

segle XX.

D’aquestes activitats clandestines en podem destaca la del Sr. Camil  Vilalta,  un

dels clandestins més actius de la zona, i és que durant la visita que membres del Servei

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya van efectuar l’any 1990 al domicili de Vilalta

es van poder observar més de 60 monedes de bronze i de plata d’època ibèrica i romana;

peces  ceràmiques  de  vernís  negre  senceres;  ceràmica  rosada  feta  a  torn;  utilatge

agrícola, domèstic i industrial fet de ferro; pesos de telers; fusaioles i peces de plom per a

fones;  i  una gran varietat  de  peces fetes  amb bronze,  anells,  sagetes,  escultures  en

miniatura, així com restes de bronze que segons el Sr. Vilalta procedeixen d’uns grans

recipients de més d’un mentre d’altura. A més a més, tot i que no s’ha pogut comprovar, el

Sr. Vilalta afirma que té en el seu poder un element mixt de ferro i plom, on s’observen

inscripcions de tipus ibèric.
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En l’actualitat, una petita part dels materials recollits pels clandestins es guarda al

Museu municipal  Miquel  Soldevila  de  Prats de Lluçanès,  allà  hi  ha diferents  tipus  de

material, com ara monedes, fragments de ceràmica, projectils de fona de plom i altres

objectes de bronze i ferro.

L’equip tècnic que coordina les tasques de recerca al jaciment des del 2010 està

treballant en la recuperació de tota la informació extreta pels clandestins. El fet d’intentar

obtenir informació de la mà d’aquestes actuacions clandestines es complicat, ja que la

majoria dels clandestins que van intervenir al jaciment són gent molt gran o que fins i tot ja

han mort. Es per això que a vegades només es pot disposar de la informació que poden

aportar els familiars. Per una altra banda apareix un segon problema, i és que molts dels

materials recuperats pels furtius han estat venuts al mercat negre.

L’any  2005  es  van  començar  les  primeres  tasques  de  recerca  plenament

científiques  del  jaciment.  En  aquest  moment,  l’equip  de  l’empresa  SOT  Prospecció

Arqueològica,  liderat  per  l’arqueòleg  Roger  Sala,  va  posar  en  marxa l’estudi  Projecte

Lluçanès.  Amb aquest  projecte es pretenia explorar mitjançant la prospecció geofísica

diversos jaciments arqueològics de l’altiplà anteriors a l’any 1000 i que fins aquell moment

restaven del tot inèdits, dins d’aquest estudi es va incloure el jaciment de Puig Ciutat. En

la primera prospecció geomagnètica en el camp central del cim del turó es va observar

una densa trama urbana amb un mínim de dos carrers perpendiculars i al centre un edifici

de planta quadrada. Llavors es va fer una prospecció amb georadar damunt la superfície

de l’edifici, gràcies a la qual es va aconseguir una imatge de millor resolució i informació

sobre la compartimentació interior de l’estructura i la seva potència.

Dos anys més tard, el 2007, el mateix equip de SOT, i en col·laboració amb el Dr.

Dean Goodman, van realitzar un nou test amb el georadar a l’àrea de més altitud del

jaciment. En aquesta ocasió es va poder comprovar que en aquell punt la roca mare es

trobava molt a prop de la superfície i per tant no es va poder detectar cap resta d’interès

arqueològic. Llavors van passar uns anys on no hi va haver massa activitat a Puig Ciutat.
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Va ser al 2010 que es va iniciar l’actual projecte de Puig Ciutat. Aquest es planteja

des de l’inici amb una planificació de les tasques arqueològiques a partir de l’exploració

del  jaciment  i  del  seu entorn amb mètodes geofísics  i,  s’hi  integren progressivament,

diferents eines pel registre digital dels resultats de les excavacions. 

Des del 2010 i fins al 2013 s’ha intervingut en una mínima part de les 5 hectàrees

del jaciment. S’han documentat un tram de muralla a l’est i les habitacions que hi estan

adossades.  A la  zona  central  de  l’altiplà,  en  un  altre  camp,  també  s’han  recuperat

habitacions complexes amb una rica cultura material. 

Durant  els  anys  2014  i  2015  s’han  materialitzat  dos  projectes  importants.  Una

primera excavació dins les subvencions de l’1% Cultural de l’Eix Transversal (CEDINSA),

que ha permès recuperar el  tram sud-est  de la muralla perimetral  i  entendre millor  el

sistema d’accés a l’assentament. I una segona intervenció, dins un projecte FEDER del

municipi d’Oristà, gràcies al qual s’ha convertit el jaciment en un parc arqueològic visitable

i d’accés obert, nexe d’unió entre els nuclis d’Oristà i la Torre d’Oristà. Aquesta intervenció

va consistir a excavar dos espais uniformes per permetre explicar el jaciment.

El 12 de març del 2016 es va inaugurar el parc arqueològic de Puig Ciutat després

de  la  museïtzació  de  les  restes  excavades,  la  senyalització  dels  punts  d’interès  i

l’habilitació de l’entorn. Les visites es poden fer lliurement a partir dels plafons i dels codis

QR repartits  pel  parc.  També s’ha posat  en funcionament la  pàgina web del  jaciment

d’ampli contingut, que permet fer una visita al museu virtual i  també una visita virtual al

jaciment.

3.5. Projecte actual

El projecte de recerca «Exploració i avaluació del poblament protohistòric a l’àrea

del  Lluçanès» es  tracta  d’un  projecte  amb un marc  de sis  anys en el  qual  l’objectiu

principal es l’excavació del jaciment de Puig Ciutat. Tot i així aquest any 2018 ja és el vuitè

any en què encara es realitzen excavacions i estudis sobre el jaciment. 

En  un  principi  els  objectius  principals  eren  el  coneixement  dels  sistemes  de

poblament de la protohistòria a la zona del Lluçanès i la seva evolució al llarg el temps, la
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determinació territorial  del  poblament  ibèric  i  romà a l’àrea del  Lluçanès i  l’anàlisi  del

procés de romanització i del canvi que aquest suposà en l’organització territorial. 

A part d’aquests objectius, el que també és pretén es que Puig Ciutat sigui el primer

«test-site» de Catalunya on es puguin assajar nous mètodes i tècniques arqueològiques.

I finalment també té com a objectiu donar valor al patrimoni arqueològic de la zona,

tant  per  la  seva  importància  científica,  com pel  paper  que  pot  tenir  com a  factor  de

desenvolupament regional dins de les rutes de turisme cultural.

Després de tots  aquests anys actualment  Puig Ciutat  s’ha convertit  en un parc

arqueològic  obert a tothom. El jaciment té un recorregut marcat amb un seguit de plafons

informatius i codis QRS, també té una zona de pícnic i senyalitzats tots els punts des d’on

hi ha una vista panoràmica. El recorregut conta amb 6 plafons informatius, i tres àrees

d’excavacions obertes.

3.6. Metodologia utilitzada i treballs realitzats

Com que Puig Ciutat era un terreny verge en excavacions, abans de començar els

treballs  sobre  el  terreny  va  ser  imprescindible  realitzar  diverses  tasques  prèvies

relacionades amb la recopilació de la informació que es tenia fins al moment. 

 

3.6.1. Tasques prèvies

Recerca documental 

Tot i que al principi es tenia total convenciment que es trobaven davant un jaciment

ibèric o, com a molt romà tardà, es va considerar correcte recórrer a la informació que

podia aportar la documentació medieval. 

La recerca documental va consistir en la revisió del fons del Museu Episcopal de

Vic  on,  entre  altres  materials  referents  al  terme  d’Oristà,  es  guarda  un  conjunt  de

documents procedents de la Masia de la Fàbrega, ubicada al peu del turó de Puig Ciutat.

Entre aquests  documents  se’n va  localitzar  un  datat  del  1614 que parla  de la  venda

conjunta dels masos de la Fàbrega i de Ciutat. Així doncs, malgrat que el Mas Ciutat no

s’ha conservat fins als nostres dies i no se n’ha trobat cap referència al llarg dels últims
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segles s’ha de tenir present la seva existència al segle XVII i la seva probable relació amb

el turó de Puig Ciutat. 

Una altra font que segurament hauria aportat informació de rellevància és l’arxiu

parroquial d’Oristà, però aquest no s’ha pogut consultar ja que es va perdre durant la

Guerra Civil. D’aquest arxiu només en queden un conjunt de pergamins i un inventari de

registres recollits per Josep Bach i Xicoy a finals del segle XIX i publicats per M. Reixach

l’any 1996.  Aquest document recull fins a tres referències dels primers anys del segle XIV

de Berenguera Ciutat, viuda de Pere Ciutat. I tot i que no es pot establir cap relació entre

aquests fets i l’indret de Puig Ciutat, sembla significativa la presència d’aquest cognom

dins el terme d’Oristà.  

Pel que fa a altres recopilacions documentals publicades fins al  moment,  es va

consultar  la  Catalunya  Carolíngia  (Ordeig,  1999),  Les  dotalies  de  les  esglésies  de

Catalunya (Ordeig, 1990) i el Diplomatari de la Catedral de Vic (Junyent, 1980). De tot

aquest  conjunt  de  recopilacions,  només es  va  poder  localitzar  una  referència  a  Puig

Ciutat. Es tracta d’un document de l’any 1000, on es recull la venda de part d’un molí

ubicat a l’indret de Ciutat. Així doncs, sabem que a inicis del segle XI el lloc encara es

coneixia com a Civitas, un fet que molt probablement indicaria el record o la visibilitat de

les antigues restes de l’assentament. 

 

Recerca bibliogràfica 

Pel  que fa a la bibliografia,  es van consultar aquelles obres que fan referència

directament o indirecta al jaciment i aquelles que podien ajudar en la seva investigació,

tant des d’un punt de vista històric com arqueològic. 

Ja  que  el  jaciment  era  molt  poc  conegut  fins  al  moment  d’iniciar  els  treballs  i

sempre s’havia considerat ibèric, la majoria de publicacions que en fan referència tracten

sobre aquest període. A més a més, com que Puig Ciutat es troba a l’altiplà del Lluçanès,

una  zona  intermèdia  entre  les  àrees  lacetana,  ausetana  i  bergistana,  la  seva

caracterització  etnocultural,  s’ha tractat  tant  en estudis  dedicats als  ausetans com als

lacetans. D’aquesta manera Puig Ciutat s’ha anat citant en diferents obres3.

3 Veg. M. Dolors Molas i Montserrat de Rocafiguera: La comarca de Osona. Problemàtica de su iberización

y proceso de reomanización a través de su carta arqueológica (1975) i  l’Estructura del poblament ibèric a

Osona: característiques i evolució a través de l’anlàlisi del territori (1989). Carles Padrós: Estudi del territori

a la comarca d’Osona des de l’Ibèric Ple a l’alt imperi (2009). 
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Recerca cartogràfica 

Per tal d’obtenir una visió conjunta sobre l’evolució del turó de Puig Ciutat en els

darrers anys, de cara a comprendre millor la configuració del terreny es van recopilar

diverses fotografies aèries antigues de la zona.

L’estudi d’aquestes va mostrar que l’any l’any 1967 els camps de conreu tenien una

organització força diferent a l’actual. Tot i que no es va poder observar amb claredat, va

semblar que el camí d’accés al cim del turó pel vessant est encara s’utilitzava.  En canvi

en les fotografies de l’any 1986  l’organització del turó ja era igual a l’actual.

 

Recerca de les fonts arqueològiques

Per  recopilar  informació  dels  materials  exhumats  es  va  contactar  amb  els

clandestins més importants de la zona. És per això, que es va visitar el museu Miquel

Soldevila de Prats de Lluçanès. 

 

Prospecció superficial o reconeixement del terreny 

Davant el convenciment de que un jaciment com Puig Ciutat no es podia trobar

aïllat en el territori es va realitzar una prospecció superficial i amb recollida de material a

diversos punts del seu entorn.  Els punts a investigar es van determinar seguint el criteri

de contacte visual des de l’assentament i del control que puguin tenir sobre el Puig Ciutat i

els seus accessos. D’aquesta manera es va prospectar el  turó de Sant Sebastià,  Pla

Noguera, Pla Revell, Vila Granada i Tornamira.

- Al turó de Sant Sebastià s’hi  va trobar material  datat entre el  Bronze Final i  l’època

medieval.  

-  A  Pla  Noguera  es  van  localitzar  diverses  estructures  però  sense  trobar  material

arqueològic que permetessin precisar-ne l’època.

- Pel que fa a la zona de Vila Granada s’hi van localitzar fragments de ceràmica sigil·lada.

- A Pla Revell es van identificar diverses restes constructives de cronologia indeterminada,

juntament amb fragments d’àmfora itàlica. 

Finalment, a la zona de Vila Granada i Tornamira, on es va trobar constància de

l’existència  d’una  domus i  un  castell  medievals  respectivament,  es  va  trobar  material

coetani al de Puig Ciutat i posterior.
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Així  doncs  l’exploració  superficial  de  l’entorn  de  l’assentament  no  va  aportar

resultats gaire precisos respecte a la presència de restes relacionades amb Puig Ciutat.

Tot i així la troballa de material de la zona de Sant Sebastià va suposar l’existència d’una

possible  relació entre els dos indrets

Zonificació de l’assentament 

Abans  d’iniciar  els  treballs  de  camp,  i  per  tal  d’organitzar  la  informació

proporcionada d’una manera coherent, es va procedir a dividir tota la superfície del turó on

s’assenta el jaciment en zones. El criteri que es va utilitzar va ser organitzar les zones

segons la seva funció actual (bosc o camp de conreu) i la seva ubicació en relació als

punts cardinals. Es van establir un total de 10 zones que comprenen tota la superfície del

turó i el seu entorn més immediat, a cadascuna d’elles se li va establir un número propi.

Un cop realitzades aquestes tasques prèvies es va passar a la prospecció geofísica de la

zona.

 3.6.2. Prospecció geofísica

Les  tasques  de  prospecció  geofísica  van  estar  desenvolupades  per  l’equip  de

l’empresa SOT Prospecció Arqueològica, format per Roger Sala, Robert Tamba i Ekhine

Garcia, amb el suport de la resta de l’equip que treballa al jaciment. A Puig Ciutat es van

aplicar  tres  sistemes  de  prospecció  geofísica:  prospecció  magnètica,  prospecció  amb

georadar i prospecció elèctrica.                                                       

La prospecció magnètica 

A Puig Ciutat  la prospecció magnètica es va efectuar mitjançant  el  gradiòmetre

magnètic. Aquest mesura les variacions del camp magnètic per unitat d’espai en funció

d’una referència local. D’aquesta manera es pot obtenir un mapa magnètic del jaciment

que  informa  d’aquelles  anomalies  produïdes  per  estructures  arqueològiques  quan

aquestes tenen propietats magnètiques diferents a les del seu entorn. 

Els elements que millor es detecten amb aquest sistema de prospecció són els

metalls fèrrics, les restes de combustió, forns, rases, murs, cubetes, sitges o fossats. 
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Un  dels  avantatges  d’aquest  sistema  de  prospecció  és  la  seva  rapidesa  en

proporcionar dades, amb la qual cosa es poden explorar àmplies superfícies de terreny en

poc temps. Un dels inconvenients, però, és que no aporta informació sobre la profunditat

en què es troben les restes 

 

La prospecció amb georadar 

La  prospecció  amb  georadar  es  basa  en  l’emissió  de  polsos  electromagnètics

(ones) al  subsòl i  en la mesura de les alteracions d’amplitud, freqüència i  velocitat  de

propagació  que  experimenten  en  el  medi  geològic  per  inferir-ne  les  seves  propietats

físiques.   

Mitjançant l’aplicació d’un programari (time-slicing o talls de temps) es poden crear

sondejos en extensió  per visualitzar les propietats del subsòl a diferents profunditats en

forma de plantes, seccions o restitucions volumètriques.  Un dels avantatges d’aquest

sistema  de  prospecció  és  l’adquisició  de  dades  en  profunditat.  El  seu  principal

inconvenient  és  la  lentitud  alhora  d’adquirir  les  dades,  per  tant  es  poc  pràctic  per  a

l’exploració de grans superfícies

La prospecció elèctrica 

La prospecció elèctrica es basa en la mesura de la capacitat del subsòl per oposar-

se a un corrent elèctric. Aquesta propietat depèn de la quantitat de material conductor que

contingui el terra. Així doncs, serà molt sensible al contingut en argila i aigua.  

Aquest sistema de prospecció permet detectar murs, sitges, combustions, rases i

altres estructures arqueològiques. És un dels més fiables, ja que és poc sensible a les

interferències  externes.  Un  dels  seus  principals  inconvenients  és  la  lentitud  alhora

d’aconseguir les dades, i que és necessari un mínim d’humitat en el subsòl per poder

utilitzar-lo.

Altres actuacions

A  part  d’aquests  tres  sistemes  principals  de  prospecció  també  s’han  utilitzat

diferents tècniques:

-Tests localitzats amb georadar: aquests es van fer sobre l’edifici 1 per tal d’analitzar millor

les característiques d’una de les seves habitacions.
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-Exploracions amb georadar: aquestes es van fer per aconseguir una prospecció amb una

major profunditat que permetés determinar les característiques del subsòl rocós.

 

- Prospecció amb detectors de metalls i dispositius GPS: aquesta es va fer amb l’objectiu

d’estudiar l’entorn immediat de l’assentament per tal de poder identificar la ubicació del

possible campament del bàndol atacant, així com per fer un estudi de les possibles zones

d’atac i enfrontament.  

 

3.6.3. Excavacions 

Després  de  l’obtenció  de  dades  de  les  prospeccions  és  va  passar  a  la  fase

d’excavació. En el procés d’excavació primer de tot es fa una delimitació de la superfície

que es vol treballar, seguidament es treu la primera capa de terra amb una excavadora, i

llavors comença l’excavació a mà i seguidament els treballs d’extracció de material i la

seva  posterior  classificació.  Una  excavació  es  dona  per  acabada  (en  el  cas  de  les

estructures urbanístiques) quan es troba el nivell  de circulació d’aquestes, el  nivell  de

circulació correspon al sòl original que els individus trepitjaven en la seva època.

Fins a l’actualitat s’han fet quatre principals excavacions les quals es poden visitar

avui dia: l’edifici 1, edificis muralla, muralla est i muralla sud-est. Tot i així també se n’ha

fet d’altres que tornen a estar tapades, per la seva protecció i sobretot per la conservació

de materials. I també s’han fet sondejos (20,21,22 i 23) a la zona sud-oest.

Edifici  1: L’excavació,  en aquest  punt,  es va realitzar  amb l’objectiu  de descobrir  una

construcció  de  grans  dimensions  que  havia  estat  prèviament  detectada  per  les

prospeccions geofísiques i identificada com a “Edifici 1”.

L’excavació  arqueològica  va  deixar  al  descobert  un  edifici  de  planta  quadrada

d’11×11 metres de costat, compartimentat en diverses habitacions que donaven accés a

un  espai  distribuïdor  central.  A  aquest  s’hi  accedia  mitjançant  un  passadís  que

comunicava  amb  l’única  porta  d’accés  a  l’edifici,  oberta  a  la  façana  sud.  La  datació
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aportada pel material ceràmic recuperat confirmava que l’edifici corresponia a l’última fase

d’ocupació de l’assentament, d’època romana tardorepublicana.

Els treballs van mostrar com l’estructura es trobava molt afectada per les tasques

de cultiu del camp en èpoques recents i part dels murs que compartimentaven el conjunt

no es conserven. Malgrat el mal estat de les restes, a la zona de la porta d’accés es va

recuperar part d’un carbó que podria formar part del tancament de la porta.

L’obertura de dos sondejos a l’interior de l’edifici va permetre comprovar que aquest

havia patit un robatori, ja en època antiga, probablement per recuperar part de les pedres

dels murs nord i oest.

Les  grans  dimensions  donen  a  l’edifici  un  caràcter  rellevant  dins  del  conjunt

constructiu  de  l’assentament.  Segons  les  fonts  documentals,  un  edifici  d’aquestes

característiques podria correspondre a la residència del comandant del campament romà,

anomenada praetorium, o a un espai administratiu, anomenat principia. En el cas de Puig

Ciutat, aquest espai podria haver complert ambdues funcions.
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Imatge de la interpretació de la distribució dels àmbits
damunt d’una fotografia feta amb dron de l’edifici 1.
Fig.4
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Edificis muralla nord-est: Les prospeccions magnètiques van mostrar evidències d’una

trama urbana a la part nord-est del jaciment i importants indicis de combustió, que podrien

pertànyer a llars de foc o bé a un possible incendi.

Les  excavacions  van  confirmar  l’existència  de  materials  i  d’estructures

arqueològiques corresponents a les tres fases d’ocupació de l’assentament, compreses

entre el Bronze Final/Primer Ferro (a mitjan s.IX-VII aC) i època romana tardorepublicana

(a mitjan segle I aC).

Corresponents a l’última fase es van descobrir 5 estances i un carrer adossats al

tram nord-est de la muralla. Aquest conjunt constructiu podria correspondre a un gran

edifici, que hauria combinat funcions d’habitatge i d’emmagatzematge. Ja que gràcies els

materials  que  s’hi  han  trobat  al  seu  interior  s’ha  pogut  veure  que  aquests  estaven

relacionats  amb  la  producció  d’elements  de  la  vida  quotidiana,  amb  activitats

d’emmagatzematge, consum i transformació d’aliments.

L’estat destructiu de les diferents estances, amb abundant material ceràmic aixafat

damunt del nivell  de circulació,  i  la presència abundant de material  bèl·lic de caràcter

llancívol damunt l’enderroc de les estructures (fet que indicaria que va ésser llançat des

de  l’exterior)  conjuntament  amb  zones  cremades  que  s’han  localitzat,  evidencien  un

enfrontament militar, possiblement iniciat en aquest extrem de l’assentament.
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Imatge  de  la  fotogrametria  dels  diferents  àmbits  excavats  a  l’extrem  als
edificis de la muralla nord-est.
Fig. 5
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Estança  plurifuncional:     Aquesta  és  l’estança  que  més  bé  es  va  detectar  amb  les

prospeccions geofísiques, la qual aparentment havia estat incendiada. L’estança tenia les

parets fetes amb un sòcol de pedra lligada amb fang i l’alçat de tàpia. La coberta, feta

amb branquillons i impermeabilitzada amb argila, era sostinguda amb bigues de roure. 

L’espai limita per l’oest amb el carrer i presenta una obertura a migdia. El fet que la

porta s’obri al sud indica que es tracta de l’àmbit d’un edific complex.

Pel què fa a la funcionalitat, l’estança no tenia un ús concret, d’aquí el seu nom, ja

que contenia tant eines pel treball (una serra i pesos de teler) com recipients ceràmics

destinats al consum i transport d’aliments. Dins la vaixella de taula destaca un conjunt

d’importació format per un crater sicilià, emprat per barrejar l’aigua i el vi, i diversos vasos

itàlics. S’han recuperat també un parell d’àmfores, que haurien transportat oli, vi o salaons

(conserva de peix), l’una procedent del sud de la península ibèrica i l’altra de la península

itàlica. També s’ha recuperat una fitxa de joc de ceràmica ibèrica.

L’estança va ser destruïda durant la batalla que a mitjan s.  I  a.C va posar fi  a

l’assentament. Els indicis recuperats en aquest indrets són: embigat del sostre cremat,

armament llancívol damunt l’enderroc, ceràmica aixafada in situ i part davantera d’un gos

atrapat sota l’enderroc
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Recreació  virtual  de  l’edifici  plurifuncional  //  Imatge  de  les  troballes  en  l’excavació  d’aquest
mateix edifici.
Fig. 6 
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Muralla est: Es va intervenir en aquest punt amb l’objectiu de conèixer en extensió tot el

pany  de  muralla  que  ja  s’havia  localitzat  amb  anterioritat  i,  alhora,  observar  com

s’assentava l’estructura.

Els treballs van permetre observar com la muralla s’assentava directament sobre

estratigrafia anterior. En aquest costat es van observar com els murs de la fase intermèdia

es projectaven per sota la muralla romana. Es va localitzar, també, un mur corresponent a

la  fase més antiga  de l’assentament (Bronze Final/Primer Ferro),  sent  així  la  primera

estructura localitzada d’aquest període.

Muralla sud-est: La intervenció en aquest indret pretenia comprovar l’existència d’un dels

accessos principals a l’assentament en la seva última fase. La sospita que es trobava en

aquest punt es basava en què és la zona on es creuen un camí d’accés al cim del turó per

l’est,  que  podria  ser  d’origen  antic,  i  el  carrer  principal  de  l’àrea,  que  segueix  una

orientació de nord a sud.

Els treballs van permetre localitzar dos trams de muralla en aquest punt, separats

per un cert desnivell entre ells, als extrems dels quals es podria ubicar la porta, extrem

que no s’ha pogut confirmar a causa del seu elevat grau d’arrasament. Amb tot, aquesta

idea ve reforçada per la presència, ja dins l’assentament, d’un mur paral·lel a la muralla

que dibuixaria un passadís d’accés que desembocaria a una segona porta, que es va

trobar tapiada.

Les  estructures  conservades  a  l’interior  de  l’assentament  resten  del  tot

desconegudes ja que la zona es va trobar coberta per una potent capa de pedres, la
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Imatge  de  l’aspecte  de  la  muralla
tardo-republicana des del nord-est.
Fig. 7
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funció  de  la  qual  no  es  va  poder  aclarir.  La  datació  de  diverses  restes  de  fauna en

connexió anatòmica associades va permetre datar-la en l’última fase d’ocupació.

A nivell  d’hipòtesi  es planteja  l’opció  que l’abocament de pedres respongués al

reforçament o al tapiat de la zona en els moments finals de l’assentament, però s’haurà

d’esperar a futures campanyes per poder corroborar-ho. Actualment, però, aquesta zona

està tapada.

Sondejos sud-oest (20,21,22 i 23): aquests sondejos es van fer amb l’objectiu de localitzar

la muralla en el vessant sud de l’assentament.

Sondeig 20: tant en les prospeccions geofísiques realitzades l’any 2010 com les

tomografies elèctriques realitzades a finals de 2014 apuntaven la presència d’un tram de

muralla  en  aquest  punt.  Els  treballs  van permetre  localitzar  la  muralla,  de  la  qual  es

conserva només una filada.

Sondeig 21: en aquest punt no es va localitzar cap resta d’interès arqueològic, i

l'estratigrafia semblava respondre a les tasques de cultiu de la zona.

Sondeig 22: l’observació superficial d’un parell de murs en aquest punt, juntament

amb  el  fort  desnivell  existent,  feia  preveure  la  possibilitat  de  localitzar  la  muralla  en

aquesta zona. Tot i així, els treballs van permetre comprovar que es tractava de feixes de

vinya d’èpoques més recents.
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Imatge del nivell d’amortització d’època romana tardo-republicana de la muralla sud-est.
Fig. 8
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Sondeig 23: l’observació superficial d’un mur en aquest punt, juntament amb el fort

desnivell existent, feia preveure la possibilitat de localitzar la muralla en aquest indret.

Però igual que el sondeig 22, l’excavació va permetre veure que es tractava de feixes de

vinya.

Sondeig 20 (esq) // Sondeig 22 (dta).
Fig. 9

3.7. Troballes destacades

Puig Ciutat és un jaciment arqueològic d’una gran particularitat, i és que s’hi han trobat i

s’hi troben molts materials. Això és degut a  que l’assentament va ser destruït i incendiat, i

que per tant no va ser saquejat. Gràcies a aquest fet trobem centenars de fragments de

ceràmica, algunes peces senceres, peces de metall i de plom, restes de carbons produïts

durant l’incendi i restes de fauna com ara ossos i dents.

Tot i així les peces més importants que s’han trobat fins ara són les següents (que són les

que es poden visitar al museu virtual de la pàgina web del jaciment):
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Ham: 

Núm.Inv: PC10-2010-70

Nom de l’objecte: hams

Material: bronze

Tipus:1.1.3.3 de Gracia

Dimensions:2,5 x 3 cm i 1,5-1,7mm de diàmetre

Cronologia: romana tardorepublicana

Campanya: juliol 2010

Procedència: sector 2

Anàlisi: Els dos hams recuperats tenen el cap pla i de secció rectangular, realitzat per 

martelleig a la part superior de la tija després de la fundició. El cap es troba perforat per 

posar el fil de la llinya. 

Altra informació: la presència d’hams al Puig Ciutat ens indica que els habitants de 

l’assentament practicaven la pesca fluvial.
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Imatge virtual de l’ham.
Fig.10
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Projectil de fona:

Núm. Inv.: 539

Nom de l’objecte: projectil de fona.

Material: metall, plom.

Tipus: armament.

Forma: bicònic del tipus 2b de Völling (1990).

Dimensions: 4,1 cm de llargada, 1,6 cm d’amplada. Pes: 45 gr.

Cronologia: s. I aC.

Campanya: juliol 2010

Procedència: sector 2.

Anàlisi: Projectil de fona de plom elaborat amb un motlle bivalve. Presenta un dels 

extrems aixafat i una incisió en un dels costats, danys que podrien correspondre a 

l’impacte rebut contra alguna superfície dura.

Altra informació:  arma bèl·lica molt útil, ja que és molt fàcil de transportar i de llençar.

Una altre avantatge és que no la seva trajectòria no és visible.
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Imatge virtual del projectil de fona.
Fig. 11
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Paleta de fricció o cotícula:

Núm. Inv.: 190

Nom de l’objecte: paleta de fricció o cotícula.

Material: lític, tova basàltica.

Tipus: objecte d’ús quotidià.

Forma: rectangular.

Dimensions: 6 x 4 cm de costat. Gruix: 1 cm.

Cronologia: romana tardo-republicana.

Campanya: juliol 2010

Procedència: SUPI 4.

Anàlisi: Pedra de fricció, de toc o cotícula de tova basàltica de forma rectangular i vores 

bisellades. 

Altra informació:  aquest tipus d’objecte està relacionat amb la medicina o cosmètica i

s’ha documentat des del  III  mil·lenni aC a Egipte o a les illes Cíclades. És en època

imperial quan són molt abundants.
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Imatge virtual de la paleta de fricció.
Fig. 12
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Clau de porta:

Núm. Inv.: 516

Nom de l’objecte: clau de porta.

Material: metall, ferro.

Tipus: objecte d’ús quotidià.

Dimensions: longitud total (de les pues a la tija on s’uneixen): 5 cm. Longitud total (de la 

part proximal del mànec fins a l’extrem on s’uneixen els dits): 4,7 cm. Gruix desigual (de 

les pues): de 0,4 a 0,6 cm. Gruix (del mànec de secció rectangular): 0,7 x 1,2 cm. 

Diàmetre de l’anella: exterior: 2,4 cm; interior: 1,5 cm.

Cronologia: romana tardorepublicana

Campanya: juliol 2010

Procedència: sector 2.

Anàlisi: Clau de porta de quatre dits, mànec curt i anella. Presenta una lleugera inclinació

en alguns dels dits, que desconeixem si es va produir d’antic o a causa de la pressió de la

terra. L’anella és suficientment gran per portar-la en un dit. 

Altra informació: en un punt proper de l’habitació és va recuperar una placa de pany que

podria funcionar conjuntament amb la clau.
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Imatge virtual de la clau de porta.
Fig. 13
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Punta de catapulta:

Núm. Inv.: 508

Nom de l’objecte: punta de pilum catapultarium.

Material: metall, ferro.

Tipus: armament.

Dimensions: longitud total: 10,3cm; longitud de la tija:7,1cm; longitud de la punta: 3,2 cm.

Diàmetre de la tija desigual: de 1,8 cm a l’extrem de la dolla, a 1,1 cm arran de l’inici de la 

punta. Amplada màxima la base de la punta: 1,6 cm. Pes: 60gr.

Cronologia: romana tardo-republicana

Campanya: juliol 2010

Procedència: sector 2.

Anàlisi: Punta de pilum catapultarium compacta i massissa de secció quadrada i 

emmanegament tubular. Les puntes de projectil de catapulta podien esdevenir una arma 

molt efectiva per eliminar els defensors de la muralla en un possible setge. 

Altra informació: aquest tipus de projectils estaven elaborats amb una tija de fusta i una

extremitat de ferro molt afilat amb unes dimensions d’entre 7 i 11 cm.
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Imatge virtual de la punta de catapulta.
Fig. 14
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Empunyadura de punyal bidiscoïdal:

Núm. Inv.: 191

Nom de l’objecte: empunyadura de punyal bidiscoïdal.

Material: metall, ferro.

Tipus: armament.

Forma: bidiscoïdal.

Dimensions: llargada: 12 cm. Diàmetre màxim: 6 cm.

Cronologia: romà tardorepublicà.

Campanya: juliol 2010

Procedència: SUPI 4.

Anàlisi:  Empunyadura de punyal bidiscoïdal que conserva els reblons que uneixen les

dues parts de l’empunyadura. No conserva la fulla. La realització de radiografies ha pogut

constatar  que  el  punyal  presentava  decoracions  en  bronze  a  les  zones  properes  als

reblons de subjecció en els discs. 

Altra informació:   en alguns casos aquesta arma s’ha considerat d’origen hispà, amb

molts exemples a la zona celtibèrica. Ara bé, se’n coneixen també exemplars aïllats en

territori ibèric. En context romà s’han de veure com una compra o un botí de guerra i foren

utilitzades  per  a  ús  puntual  d’oficials  i  legionaris.  Així  doncs,  respon  a  una  arma

addicional, segurament de més importància en el dia a dia que en situacions de batalla. 
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Imatge  virtual  de  l’empunyadura  de  punyal
biscoïdal.
Fig. 15
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Plat ceràmic de vernís negre de Cales reparat amb grapes:

Núm. Inv.: 120

Nom de l’objecte: plat reparat amb grapes de plom.

Material: ceràmic.

Producció: vernís negre de Cales.

Tipus: vaixella.

Forma: Lamb. 5/7.

Dimensions: 33 cm de diàmetre

Cronologia: 125-25 aC.

Campanya: juliol 2012

Procedència: sector 7.

Anàlisi: Gran plat o pàtera de vernís negre procedent de Cales. Es tracta, per tant, d’una 

importació de vaixella de taula i d’un cert valor. Se’ls considera productes de cert luxe que 

imiten les vaixelles metàl·liques d’or, plata o bronze d’accés limitat. 

Altra informació: cal destacar que la seva reparació amb grapes de plom ens indica el

seu valor característic i la incapacitat de substituir-lo fàcilment. La funció d’aquesta forma

es relacionaria amb la presentació, el servei d’aliments i el consum de sòlids, tant per a ús

individual com col·lectiu. 
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Imatge  virtual  del  plat  ceràmic  de  vernís
negre de Cales reparat amb grapes.
Fig. 16
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Podadora:

Núm. Reg.: OD-72

Nom de l’objecte: Podadora, podall o falçó.

Material: metall, ferro.

Tipus: eina d’ús agropecuari.

Dimensions: llargada màxima: 18,5 cm; amplada: 2,7 cm; gruix: 0,4cm.

Cronologia: romà tardorepublicà.

Campanya: juliol 2013

Procedència: sector 10.

Anàlisi: Falç petita o falçó localitzada en un àmbit domèstic. Aquests tipus de falçs petites

o podalls es relacionen amb les feines de la vinya o d’arbres com les oliveres. 

Altra informació: moltes vegades presentaven el tall tipus podall per un costat i una 

petita destral per l’altre, per més facilitat a l’hora de tallar troncs gruixuts.
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Imatge virtual de la podadora.
Fig. 17



PUIG CIUTAT: LA PETJADA DELS ROMANS AL LLUÇANÈS

Píxide ceràmica de vernís negre de Cales:

Núm. Inv.: 3

Nom de l’objecte: píxide.

Material: ceràmic.

Producció: vernís negre de Cales.

Tipus: vaixella.

Forma: Lamb. 3

Dimensions: alçada: 4,8 cm. Diàmetre: 8,7 cm.

Cronologia: 125-25 aC.

Campanya: juliol 2010

Procedència: Sector 2

Anàlisi: Petita píxide de vora exvasada i paret còncava sense carena i amb peu anular 

baix. No presenta decoració. Utilitzada per consumir líquids de manera individual. 

Altra  informació: la  ceràmica  de  vernís  negre  de  taula  s’ha  de  relacionar  amb  la

presència romana, primer de l’exèrcit i després de comerciants i de població itàlica. Per

tant permet precisar força la cronologia d’una de els fases del jaciment.
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Imatge  virtual  de  la  píxide  ceràmica  de
vernís negre de Cales.
Fig. 18
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Vas ceràmic de vernís negre de Cales:

Núm. Inv.: 4

Nom de l’objecte: vas o copa petita.

Material: ceràmic.

Producció: vernís negre de Cales.

Tipus: vaixella.

Forma: Lamb. 2

Dimensions: alçada: 4 cm. Diàmetre: 9,7 cm.

Cronologia: 125-25 aC.

Campanya: juliol 2010.

Procedència: sector 2.

Anàlisi: Copa petita o vas envasat de paret còncava i inflexió marcada a la part inferior de

la paret. No presenta decoració. Utilitzada per consumir líquids de manera individual. 

Altra informació: és una peça d’importació de la península itàlica i molt relacionada amb 

l’exèrcit romà, ja que va ser aquest el primer vincle dels indígenes peninsulars amb Roma.
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Imatge virtual del vas ceràmic de vernís negre de
Cales.
Fig. 19
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4. EXPERIÈNCIA  A  LA  CAMPANYA  D’EXCAVACIONS 2018

Aquest any 2018 durant l’última setmana d’agost i la primera de setembre es van

dur a  terme a Puig Ciutat noves excavacions. Aquestes es van realitzar al camp gran, en

una superfície que ja havia estat prèviament excavada l’any anterior però aquella havia

estat una excavació més aviat superficial. 

Per tant l’excavació d’aquest any tenia com a objectiu arribar al nivell de circulació

de les  dues habitacions treballades ja l’any anterior. Aquestes habitacions formen part

d’un edifici  més gran, tot  i  així  de moment aquest any només s’ha intervingut en una

tercera part de l’edifici.

Jo he estat aquestes dues setmanes treballant a Puig Ciutat juntament amb la resta

de l’equip, així que aquest és el meu diari de la campanya d’excavació al jaciment de Puig

Ciutat en la qual jo vaig estar present. Per poder estar realitzant aquestes pràctiques al

jaciment, des del consorci em van fer un Conveni de Pràctiques, al acabar també em van

fer un certificat de les pràctiques. Aquestes pràctiques combinaven el treball al jaciment

durant el matí i algunes sessions teòriques a les tardes.

El diari va des del dia en què van obrir forat per trobar les habitacions que durant la

resta de l’any estan colgades de terra fins l’últim diumenge dia 9 de setembre que és quan

van fer la visita guiada dels treballs realitzats durant la campanya. Totes les fotos del diari

són meves i del Consorci del Lluçanès.

DIARI  4  

24/08/2018

Avui  divendres,  els  treballadors  de  l’ajuntament  i  l’Àngels  Pujol  (directora  de

l’excavació de Puig Ciutat) han anat al jaciment amb una excavadora per obrir les dues

habitacions on treballaríem durant les dues setmanes següents. Amb la màquina van obrir

fins que es van trobar les primeres pedres i el geotèxtil (tela que indica que ja estaven fins

on s’havia començat a excavar l’any anterior), per tant ja ho van deixar a punt perquè hi

poguéssim començar a treballar.

4 Totes les imatges del diari són  d’elaboració pròpia o proporcionades pel Consorci del Lluçanès
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Cap de setmana 25/08/2019-26/08/2918

Durant el cap de setmana no hi hagut cap mena d’intervenció al jaciment.

27/08/2018

Avui dilluns és el primer dia a l’excavació, tot i així, per qüestions personals jo no hi

he estat present. Avui el primer que han fet és dividir l’equip en dos grups, un per cada

habitació. L’equip està formar per 9 estudiants d’arqueologia de  la Universitat d'Edimburg,

l’Àngels Pujol (arqueòloga directora de Puig Ciutat), en Robert Tamba (geofísic), l’Eduard

Ble (arqueòleg expert en armament), en Xavi Rubio (arqueòleg i professor a la Universitat

d'Edimburg), en Roger Sala (arqueòleg i codirector de Puig Ciutat), i alguns dies també

hem comptat amb l’ajuda de l’Eulàlia Ribó i l’Elena Ortiz.

Un cop l’equip ha estat dividit en dos grups, dins els quals avui no hi havia ni en

Xavi,  ni  en Roger,  ni   l’Eulàlia i  ni  l’Elena, han començat a netejar la supí (superfície

intervinguda) i delimitar les habitacions, i seguidament ja han començat a fer una primera

picada. Quan ja ha arribat l’hora de plegar han tapat la superfície amb un plàstic,i guardar

les eines per demà.

28/08/2018

Avui dimarts, és el meu primer dia al  jaciment, tot i  que les excavacions ja van

començar ahir. Avui m’he llevat a les 7h del matí per poder arribar al jaciment al les 8h. 
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L’equip de les excavacions muntant el «toldo» per protegir-nos del sol.



PUIG CIUTAT: LA PETJADA DELS ROMANS AL LLUÇANÈS

Un cop allà l’Àngels m’ha presentat a la resta de l’equip format per 9 persones, en

Robert  que és geofísic,  l’Eduard que és arqueòleg expert  en armament i  7 estudiants

estrangers de la Universitat d'Edimburg. Seguidament hem pujat fins a dalt del turó i hem

agafat les eines, les quals es guarden dins d’un barracó tancat amb clau. Les eines que

utilitzem són piquetes, paletins, paletes catalanes, pics, recollidors, cistelles, escombres,

pales i carretons. Cadascú té un cistell amb les eines petites (piquetes, paletins, paletes

catalanes, recollidors i escombres) i la resta d’eines les compartim entre tot l’equip. 

Un cop hem tingut  les eines hem anat fins al lloc on treballem. Excavem un edifici

de dues habitacions que ja havia estat obert durant la campanya de l’any anterior.  Jo

treballo amb en Robert, l’Àngels, en Josh, la Polyna i la Caroline. 

Del que es tracta és d’anar excavant l’habitació, d’anar rebaixant el subsòl fins a

arribar al nivell de circulació, tot i així al anar cavant et vas trobant amb diferents troballes.

Avui m’han saltat diversos trossos de ceràmica i  moltes restes de material  cremat.  La
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Eines que utilitzàvem per excavar.

Superfície on excavàvem. El meu equip i jo treballant a la nostre habitació.
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resta de l’equip que treballa a la mateixa habitació que jo,  també ha trobat restes de

ceràmica  i  la  Caroline  ha  descobert  una  moneda  ibèrica,  a  part  d’això  també  s’han

identificat dents. A mig matí hem esmorzat i seguidament hem tornat a la feina. A les 13h

hem acabat d’excavar i llavors l’Eduard, en Robert i l’Àngels han fet una visita pel jaciment

als  estudiants  on  amb  l’ajuda  dels  plafons  que  hi  ha  explicaven  a  grans  trets  les

característiques més importants del jaciment.

Es creu que l’edifici on excavem té una segona part perpendicular i que de les dues

estances que excavem una seria potser la cuina i l’altra un magatzem (rebost), ja que la

ceràmica d’una part és la que es feia servir per cuinar i l’altra és més aviat per construir

recipients d’emmagatzematge. Tot i així encara queda el misteri de per què a l’habitació

magatzem (rebost) li falta una paret, que és la que està situada a la banda sud. També

sabem que aquell edifici va ser incendiat ja que es troben moltes restes de carbonet, però

no se sap quin tipus d’edifici podria ser.

A la tarda he anat fins al centre cívic d’Oristà on feien un curset de cartografia. Allà

en Robert ens ha ensenyat com fer mapes amb el programa QGIS, tot i  així no hem

acabat del tot el projecte i per això han decidit que l'acabaríem el dijous, tot i així jo el

dijous no hi podré ser.
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Moment  en què en Robert  ens feia  l’explicació  del
jaciment al final de la jornada.

Mapa  topogràfic  que
vam  dissenyar  amb  el
QGIS  els  estudiants
d’Edimburg i jo.
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Com a conclusió del primer dia puc dir que m’he adonat que la feina d’arqueòleg ha

de ser totalment vocacional, ja que sinó anar picant terra i rocs seria esgotador.

L’Àngels és un clar exemple a l’hora de demostrar que la seva feina també és la

seva vocació, perquè  cada cop que trobem alguna cosa s’emociona moltíssim i apart

excava d’una manera que un veu que és tota una professional i que aquesta feina no la

cansa, ni que mai perd la motivació. 

En resum, deixant a banda el cansament i el fet que m’haig sortit una butllofa a les

mans, crec que pot ser interessant i positiu viure aquesta experiència des de tan a prop ja

sigui per complir l’objectiu del treball com a experiència personal.

29/08/2018

Avui dimecres, és el segon dia a l’excavació, des de ben d’hora al matí el terra ja

estava dur, sec i compacte, fet que ha dificultat molt l’excavació. Avui continuem rebaixant

el  sòl,  no  hem  trobat  més  material  important  però  han  seguit  apareixent  restes  de

ceràmica i algun ferro. Els tres experts han estat discutint sobre diverses hipòtesis sobre

per què falta una paret a l’habitació rebost, sense arribar a cap conclusió definitiva. Jo

coincideixo amb en Robert que diu que si no trobem paret deu ser perquè allà hi devia

haver una gran porta de fusta o que simplement no hi havia porta i que era un estable.

Avui hem tingut diverses visites, primer ha vingut una veïna de Sant Feliu Sasserra,

llavors dues companyes de l’Àngels que havien treballat  a Puig Ciutat en campanyes

anteriors  i  l’Eva  Boixadé  que  és  professora  d’Oristà.  També  ha  vingut  una  noia  que

estudia l’organització urbanística de l’època romana tardorepublicana. 

Després de veure que treballar en un sòl tant sec és molt més pesant, ens hem

estat plantejant la possibilitat de remullar la terra d’alguna manera i així facilitar la feina, tot

i així estarem pendents de veure si plou a la tarda.

Aquesta tarda han fet un sessió d’estratigrafia, però jo no hi he assistit ja que no és

una part que m’interessi molt. Així que he aprofitat la tarda per posar al dia el diari i parlar

amb el tutor. 
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30/08/2018

Avui dijous seria el tercer dia a l’excavació, però a causa de la pluja no hem pogut

excavar i hem canviat l’ordre de les activitats. Durant el matí hem realitzat una sessió amb

el QGIS, hem fet mapes  treballant sobre diferents aspectes com ara el camp de visió que

tens des d’un lloc determinat, el relleu del turó, com es realitzen els dibuixos dels murs de

pedra dels edificis soterrats, etc. La sessió teòrica l’ha dirigit en Robert i els estudiants i jo

l’anàvem seguint amb els nostres propis ordinadors.
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Imatge de com ha quedat l’habitació on 
treballo al final de la jornada. Tot l’equip excavant.

L’excavació inundada degut a les plujes.

L’equip treballant amb el QGIS durant el
matí.

Mapa topogràfic dissenyat per mi amb el QGIS.
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Cap a mig matí han vingut l’alcalde d’Oristà,  Marc Sucarrats, el representant del

consorci  Àlex  Murs  i  el  càmera de Canal  Taronja,  i  tot  i  que estava previst  que ens

gravessin mentre estàvem treballant al jaciment, ens han gravat mentre treballàvem amb

el QGIS allà al centre cívic. Però quan ha parat de ploure els del Canal Taronja han anat

al jaciment amb l’Àngels i en Marc Sucarrats.

A la tarda a causa de la pluja no hem pogut excavar i tampoc he assistit a la sessió

teòrica. Link de la noticia al Canal Taronja:  

http://www.canaltaronja.cat/osona/campanya-dexcavacions-jaciment-puig-ciutat/

 31/08/2018

Avui divendres, seria el quart dia a l’excavació, tot i així ha plogut i a part hem tingut

un problema enorme a la granja fet que m’ha mantingut ocupada tot el dia i per tant no he

pogut assistir ni a a la sessió teòrica del matí ni a l’excavació a la tarda.

Tot  i  així  he  aprofitat  la  poca estona de  la  qual  he  disposat  per  passar  a  net

l’inventari que fa molt que el vaig deixar apartat. Em preocupa el fet que plogui durant la

setmana  que  ve,  ja  que  això  impediria  avançar  l’excavació,  esperem  que  el  temps

s’aguanti i ens permeti treballar en el jaciment.
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Els periodistes del Canal Taronja entrevistant a l’Àngels Pujol i a en Marc Sucarrats a Puig Ciutat.

http://www.canaltaronja.cat/osona/campanya-dexcavacions-jaciment-puig-ciutat/
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Cap de setmana 1/09/2018-2/09/2018

Aquest cap de setmana jo no he assistit al jaciment però la resta de l’equip ha estat

treballant tot el diumenge i ha avançat molt. Ha rebaixat bastant el nivell, fins a arribar al

punt on la majoria de troballes estan suportades. 

3/09/2018

Avui dilluns comencem la segona i última setmana d’excavació al jaciment, avui ha

arribat  un  altre  component  de  l’equip:  en  Xavi,  que  és  professor  a  la  Universitat

d'Edimburg. Avui el terra era molt tou a causa de la pluja i ha estat molt més còmode i

agradable excavar. L’objectiu d’avui era deixar tot el terra regular i sense marques de les

piquetes per tal que la supí quedi ordenada, regular i on les troballes es puguin identificar

fàcilment a l’hora de tirar la foto general. I un cop tirada la foto general hem començat a

fer les fotos particulars a cada troballa, treure-les i a classificar-les. (hem pogut treure les

troballes ja que avui ja ens hem trobat en un nivell adequat per aixecar-les). 

A mig matí han vingut en Roger Sala, l’Helena i l’Eulàlia Ribó, dos arqueòlegs de

l’empresa SOT Prospeccions i una restauradora, respectivament. L’Eulàlia ha vingut avui

ja que és qui retira les peces de ferro més fràgils.

El procediment alhora de treure les peces és molt més complex que no fer palanca

amb  la  piqueta  i  posar  l’objecte  dins  una  bossa.  De  les  peces  que  es  treuen  i  es

classifiquen s’anomenen «Objectes Destacats». Per tant, per retirar els objectes destacats

s’han de seguir els següents passos:
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Tal com han quedat l’excavació avui, abans de començar a retirar les peces.
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1. Resseguir la peça fins veure clarament on està suportada.

2.  Netejar l’àrea del voltant i la mateixa peça per no confondre els materials alhora de

retirar-la.

3. Treure l’objecte (sempre amb molta cura).

4. Posar un clau o algun estri per marcar el lloc in situ de la peça.
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L’Eulàlia resseguint dues peces de metall.

Moment de treure la peça.
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5. Omplir la graella de l’inventari amb les característiques de la troballa.

    Exemple de com es classifica un objecte destacat a la graella:

CAT N. SUPI SECT NF MATERIAL TIPUS PEÇA OBJECTE FOTO TOPO OBS.

OD 24 40 18 1 metall ferro clau sí sí

CAT: vol dir categoria (OD vol dir objecte destacat).

N: és  refereix  al  número  de  peça,  aquesta  seria  la  vint-i-tresena  peça  que  retirem i

classifiquem.

SUPI: és el número que ens indica sobre quina superfície estem treballant.

SECT: es refereix al número que indica el sector on s’ha trobat la peça.

NF: es refereix al nombre de fragments de la peça (en aquest cas com no està trencada,

és un sol fragment).

MATERIAL: de quin material és l’objecte destacat.

TIPUS: el tipus de material de l’objecte destacat.

PEÇA: aquesta característica és innecessària.

OBJECTE: es refereix a quin tipus d’objecte és la troballa.

FOTO: ens indica si l’objecte destacat té una foto de quan estava in situ.

TOPO:  ens indica si se li ha pres les coordenades amb l’estació total, per tant si està

topografiada.

OBS.: (observacions) aquí hi podem escriure qualsevol característica particular o alguna

informació a destacar de la troballa.

A  la  part  superior  dreta  de  la  graella  també  hem  d’escriure  la  UE  (unitat

estratigràfica) a la que pertanyen les troballes. La UE correspon al nivell, i cada supi té

una UE diferent i única.

És important deixar clar que aquesta graella és provisional,  i  que no és pas la

graella de l’inventari oficial. Aquesta la fem per tenir les referències principals alhora de

passar a net l’inventari.

55



PUIG CIUTAT: LA PETJADA DELS ROMANS AL LLUÇANÈS

6.  Un cop hem omplert  la  graella,  hem d’omplir  l’etiqueta  que  acompanyarà  l’objecte

destacat  dins  la  bossa  per  poder  relacionar  posteriorment  l’objecte  amb  la  seva

corresponent informació a la graella.

Exemple de l’etiqueta que correspondria a l’objecte destacat de l’exemple anterior:

PUIG CIUTAT 2018 (PC21-2018_1)

SUPI: 40 Sector: 18

UE:    1098

Descripció: clau de metall (ferro)

Cat. i id: OD 24 Núm. inv: 

SUPI: es refereix al número que indica la superfície sobre la qual estem treballant.

SECT: es refereix al número que indica el sector on s’ha trobat la peça.

UE: la UE (unitat estratigràfica) és la xifra que ens indica en quin nivell s’ha trobat la peça.

Cada cop que baixem de nivell canviem de número d’UE, per exemple el pròxim cop que

rebaixem el sòl i retirem altres peces tindrem una altre xifra d’UE. La unitat estratigràfica

és  una  de  les  característiques  més  importants  a  l’hora  de  classificar  els  objectes

destacats; ja que ens ajuda a identificar de manera ràpida tots els objectes destacats que

hem tret d’un  nivell. Cada UE correspon a un habitació, sector, i nivell diferent. 

56

Fitxa de classificació dels objectes destacats.
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DESCRIPCIÓ: aquí a la descripció s’hi escriu quin objecte és i de quin tipus de material

està fet.

CAT. I ID: CAT és refereix a la categoria, per tant és OD (objecte destacat) i a ID el mateix

número d’inventari que hem posat a la graella.

NÚM INV: -

7.  Seguidament  quan  tenim  l’etiqueta  completada  agafem  una  bossa  de  plàstic  i  la

foradem per tal  que quedi humitat dins la bossa. Un cop la bossa ja foradada perquè

respiri l’objecte posem la troballa juntament amb la seva corresponent etiqueta i precintem

la bossa.

8. Un cop tenim l’objecte destacat guardat, hem d’agafar les coordenades de la posició in

situ de l’objecte destacat amb l’estació total. D’aquest pas s’anomena agafar la topografia,

i es realitza amb l’estació total.
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Caixa  amb  els  objectes  destacats  dins  les
seves  bosses  i  amb  les  seves  etiquetes
corresponents.

Moment en què en Robert pren la posició  in
situ de l’objecte destacat amb l’Estació total.
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Si no es realitza la topografia al mateix moment en què es guarda la peça, per no

oblidar el lloc exacte on es trobava, clavem al lloc in situ un clau amb una cartolina que

indica quin ID tenia l’objecte. Així a l’hora de passar l’inventari sabrem de quin objecte

destacat són les coordenades preses.

Aquests són els 8 passos que és duen a terme a l’hora de retirar els objectes

destacats. Tot i així quan ens trobem davant d’una troballa més delicada com ara les de

ferro, utilitzem la tècnica d’engassar a l’hora de retirar la troballa del sòl

Aquesta tècnica  consisteix en enganxar un tros de gassa a la troballa utilitzant com

a cola «Loctite» dissolt amb acetona. Quan la gassa està totalment adherida a la peça

podem treure la troballa agafant-la per la gassa i així ens assegurem que aquesta no es

trenca.   Aquesta  tècnica  només l’hem realitzat  amb les peces de metall  més grans i

delicades, i ho ha fet l’Eulàlia que és la que més ho domina.

Al migdia he anat a dinar amb l’equip, i a la tarda hem tornat al jaciment.

A la  tarda  hem  continuat  amb  l’extracció  d’objectes  destacats  i  amb  la  seva

corresponent  classificació  i  topografia.  Al  final  hem retirat  una vintena de peces,  i  les

últimes ja les classificava jo sense cap mena de problema i totalment segura, en aquell

moment m’he sentit realment útil i d’ajuda a l’equip.
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Cartolina per indicat el lloc el 
lloc de l’objecte destacat.

Extracció  d’una  peça  mitjançant  la  tècnica
d’engassar.
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Un cop hem acabat de retirar totes les peces hem començat a fer una altre picada.

En aquesta picada he trobat una fusaiola i restes de ceràmica de diferents recipients, una

d’elles és la paret d’un recipient que sembla ser una olla petita. Trobar aquestes restes

m’ha despertat un interès i m’ha fet molta gràcia, tot i això amb aquestes noves troballes

veiem que el nivell  de circulació encara és més baix del que ens pensàvem, per tant

haurem de seguir picant. 

També ens hem anat trobant molts carbons, es increïble com un material que es desfà

només fregant-lo entre els dits es conservi durant tants anys i subjectant un pes tant gran

a sobre. 

Un cop ha arribat l’hora de plegar hem tapat les peces més delicades i les que

encara no hem pogut treure, les hem tapat amb geotèxtil per tal que no es mullin massa i

perquè  es  conservin  adequadament,  demà  continuarem  rebaixant  fins  aconseguir

l’objectiu que és el nivell de circulació.

Com a conclusió del llarg dia d’avui he de dir que aquesta jornada és la que més

m’ha agradat, i crec que és gràcies a que he vist que podia realitzar l’aixecament de les

peces i la seva classificació de manera independent i segura.
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Ceràmiques que he 
trobat jo avui.
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4/09/2018

Avui dimarts he arribat al jaciment una hora més tard de l’habitual, concretament a

les 9h. Un cop allà he anat amb en Robert i  la Melissa a treballar amb l’estació total.

L’estació total serveix per agafar les coordenades de diferents punts de la superfície (com

ara  els  objectes  destacats  del  dia  anterior)  per  tal  de  localitzar-los  en  el  mapa

posteriorment. 

L’estació total consta de dos aparells, l’aparell del Robot i el Prisme.

Funcionament del Robot:
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Robot. Prisme.

Robot.
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La part del Robot és un aparell que queda subjecte sobre un tripode. La funció del

tripode és anivellar el Robot ja que perquè el Robot rebi la informació del Prisme amb la

màxima precisió possible aquest ha d’estar perfectament anivellat. Per tant per posar a

punt el Robot hem de seguir els passos següents:

1. Primer de tot clavem el trípode al terra, de manera que quedi ben assegurat.

2. Seguidament col·loquem la part del Robot a sobre el trípode.

3. Llavors hem d’anivellar les tres potes movent unes «rodetes» que porten incorporades.

Per saber si estan totes tres a la mateixa posició hem d’anar mirant un nivell  que està

incorporat al trípode. És molt important que el robot estigui perfectament anivellat.

Un cop anivellat ja podem passar a utilitzar el Prisme. A partir d’aquest moment el

robot  el  que  farà  és  rebre  la  informació  del  Prisme  a  través  d’un  làser  que  té.  El

funcionament entre el Robot i el Prisme consisteix en què el Prisme es col·loca sobre un

punt  que  es  vulgui  agafar  i  seguidament  prement  un  botó  del  Prisme,  un  làser  que

desprèn el Robot es connecta amb el Prisme i agafa la coordenada adequada.

Funcionament del Prisme:

Quan tenim el Robot a punt passem a treballar amb el Prisme. El prisme és un pal

allargat amb un «mini ordinador» incorporat. 

61

Part  superior  del  Prisme que  rep  el
senyal  del  làser  que  desprèn  el
Robot.

«Mini ordinador» que va incorporat al 
Prisme.
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Primer de tot, amb l’ordinador seleccionem el lloc i el sector on estem excavant i

seguidament prenem 3 punts fixes que sempre utilitzem com a referència per situar el

Robot. Un cop tenim els 3 punts agafats ja podem començar a prendre nous punts de la

supí. Per fer-ho hem de seguir els següents passos:

1. Intoduïm el codi que correspon al punt que agafarem, entenent que cada objecte té un

codi específic. Si és un OD haurem de seleccionar el codi que és: OD-NumOD-NumUE

Exemple si seguim amb l’exemple anterior  hauriem d’escriure: OD-24-1098

Per saber cadascun dels codis hem de mirar la llista que hi ha al prisme.

2. Un cop introduït el codi a l’objecte destacat o punt corresponent, ja podem enviar la

informació al Robot. Per fer-ho hem de posar el pal en vertical sobre el punt exacte on hi

havia l’objecte, anivellar el Prisme mirant el nivell i prémer el botó d’Enter seguidament

l’ordinador farà un sorollet i llavors apareixarà un missatge a la pantalla de l’ordinador que

dirà: «Punto seleccionado». I ja podrem anar per prendre un altre punt
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Llista incorporada al Prisme amb els codis corresponents a cada objecte.

En Robert agafant punts amb
l’Estació total.
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Un  cop  hem  acabat  d’agafar  tots  els  punts  amb  l’estació  total,  hem  tornat  a

l’excavació a continuar rebaixant el sòl. Després d’esmorzar hem començat a resseguir el

contorn de les pedres dels murs i és increïble la quantitat de còdols que trobem, potser

ens indiquen que estem arribant  al  final.  Un cop ha sigut  hora  de plegar,  hem tapat

l’excavació per tal de protegir-la de la pluja en el cas que plogui, o per l’efecte contrari, fer

que es guardi una mica d’humitat si durant la tarda fa molt de sol.

Com a conclusió del dia d’avui he de dir que la feina de topografiar no m’ha agradat

tant com per exemple la classificació d’ahir, ja veig que sóc més aviat una persona de

paper i llapis i no de controlar les noves tecnologies.

05/09/2018

Avui dimecres he arribat a les 8 del matí com la resta de l’equip, hem agafat les

eines del barracó i ens hem dirigit cap a l’excavació. He començat la jornada intentant

resseguir un carbonet, tot i  així com que la terra estava massa tova i es feia molt de

fangueig he optat per deixar aquesta tasca per més tard. Seguidament hem començat a

obrir un nou front per anar rebaixant el sòl, ara estem en un nivell  que ens apareixen

noves  ceràmiques  i  carbons  de  manera  que  hem  decidit  canviar  d’UE  (unitat

estratigràfica). Per registrar una nova UE s’han d’agafar punts amb l’Estació Total. 

Durant  aquest  matí  ha  vingut  el  9nou  a  gravar  el  jaciment  i  han fet  una  mica

d’entrevista a l’Àngels i a l’alcalde, en Marc Sucarrats.  També hem tingut la visita de

l’Isaac Peraire, alcalde de Prats de Lluçanès.
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Imatge de tal com ha quedat avui l’excavació al
final de la jornada.
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Link de la noticia del 9Nou:

http://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/la-vida-quotidiana-a-puig-ciutat-fa-mes-de-

dos-mil-anys/

A l’altra habitació avui han trobat una moneda i el llindar de la porta, per tant això

vol dir que ja han trobat el nivell de circulació. Un cop trobat el nivell de circulació a l’altra

habitació, hem comparat les dues profunditats de les habitacions i hem vist que la nostra

està 5 cm més amunt que l’altra, per tant hem de seguir rebaixant. A mesura que hem

anat baixant ens hem trobat que va apareixent grava escampada i moltes més pedres,

possiblement procedents de l’enderroc.

Abans de tancar la jornada del matí hem passat el detector de metalls per la runa i

hem trobat un projecti de fona procedent de la nostra zona, sort de passar el detector

perquè sinó hauria perdut aquest material.
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Publicació de l’Isaac Peraire al seu compte d’Instagram en la seva visita 
a Puig Ciutat.

Imatges de jo picant durant 
l’excavació d’avui.

http://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/la-vida-quotidiana-a-puig-ciutat-fa-mes-de-dos-mil-anys/
http://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/la-vida-quotidiana-a-puig-ciutat-fa-mes-de-dos-mil-anys/
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Avui a la tarda hem anat al centre cívic i ens hem dividit en tres grups. El meu grup ha

realitzat una sessió teòrica sobre com es fa l’inventari de les peces.

Hem treballat amb fragments de ceràmica trobats durant la campanya del 2015.

Aquests fragments estaven tots barrejats dins d’una bossa, de manera que el primer que

hem fet és classificar en grupets els fragments que creiem que pertanyien a un mateix

recipient.

Llavors  hem  classificat  cada  grupet  com  a  una  sola  unitat  en  la  graella  de

l’inventari.
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L’Eduard passant el detector de metalls.
Imatge de com ha quedat l’excavació avui
al final de la jornada.

Peces de ceràmica per classificar a l’inventari.
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Exemple de la graella i les seves característiques:

UE N.F N.R Material Classe Objecte Tipol. Crono. PC V B N P NMI Dec. Obs. Fig.

1063 22 ceràmica COM-IB Kalathos III-I ane 1 4 17

UE: unitat estratigràfica.

N.F.: nombre de fragments que té l’objecte.

N.R.: número de referència.

Material: el tipus de material de l’objecte.

Classe: de quina classe és el material (en aquest cas és ceràmica comuna ibèrica).

Objecte: l’objecte que és.

Tipol: tipologia.

Crono.: cronologia (durant quines èpoques podem trobar aquest tipus d’objecte).

PC: perfil complet.

V: vora.

B: base.

N: nansa.

P: paret (informe).

NMI: número mínim d’individus.

Dec.: si l’objecte té decoració, i si es que sí de quin tipus.

Obs.: observacions.

Fig.: figura 
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Llista de l’inventari.
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Vam estar treballant amb l’inventari un hora i llavors l’Àngels ens va ensenyar la

memòria de la campanya del 2016, i realment hem quedat sorpreses de la feinada que

comporta realitzar la memòria completa amb totes les reconstruccions dels croquis de

cada  peça,  la  informació  corresponent,  les  hipòtesis  després  i  abans  de  realitzar  la

campanya, la bibliografia, etc. 

6/09/2018

Avui dijous hem començat per acabar la picada que vam començar ahir, un com

hem tingut el sòl anivellat he tret un parell de ceràmiques que ja ens quedaven ben bé a la

vista: un fragment de comuna itàlica i una paret d’àmfora. La primera s’ha trencat bastant,

però són situacions que poden passar quan treballes amb materials tant antics i fràgils, un

cop he tret aquest fragment he trobat una peça de ferro a sota, però com que estava molt

ensorrada no he pogut identificar què era. Tot i així per no perdre el lloc exacte hi he posat

un clau a sobre perquè així quan fem la pròxima picada recordem on és. Llavors he tret

els grans fragments d’àmfora i aquests si que no s’han trencat.

Seguidament he començat una altra picada per la banda sud i això és el que he fet

durant tota la jornada del matí, ha estat una mica més avorrit ja que no he trobat cap resta

de material durant aquesta picada.

Durant el matí ha vingut l’Àlex a fer unes quantes fotos, i he aprofitat per demanar-li

que me les passés i ja m’ha dit que em compartiria un «drive».
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7/09/2018

Avui divendres, és el meu últim dia al jaciment. Hem començat la jornada acabant

d’igualar i netejar la picada d’ahir. Un cop hem tingut el sòl regular he pogut acabar de

treure algunes peces,  com ara els  últims fragments d’àmfora que quedaven i  d’altres

trossos de ceràmica. Un cop aquestes han estat  fora hem tornat a realitzar una altra

picada amb l’objectiu d’arribar fins al nivell de circulació, el qual creiem que ja estem a

punt de trobar. Mentre anàvem picant ens ha tornat a sortir grava petita a molts sectors i

no sabem què poden significar aquestes restes de grava. 

Un  cop  hem tret  les  peces  que  ens  quedaven  volant  sobre  el  nivell  del  terra

d’aquesta segona picada, hem tornat a començar una altra picada l’objectiu era acabar

aquesta i netejar bé l’entorn de la supí, resseguir les pedres de les parets i aconseguir que

les peces i els carbonets s’identifiquessin bé. 

Tota aquesta neteja l’hem feta perquè ha vingut un dron a fer fotos i a gravar el

jaciment. Per tant un cop hem netejat la supí i l’àrea del seu voltant, ja s’ha pogut gravar el

jaciment .

Un cop ha arribat l’hora de marxar m’he acomiadat de tots els estudiants de la

universitat d'Edimburg, ja que era l’últim dia que estava amb ells. De la resta de l’equip no

me n’he acomiadat encara ja que els tornaré a veure el diumenge a la jornada de portes

obertes.
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Cap de setmana 8/09/2018 i 9/09/2018

Durant  el  dissabte l’equip ha seguit  excavant i  intentant  avançant el  màxim per

deixar-ho tot llest pel diumenge que és quan es farà la jornada de portes obertes i visita

guiada.

Avui diumenge he assistit a l’acte de cloenda i jornada de portes obertes, he arribat

i la gent estava acabant d’esmorzar, ja que s’havia fet una caminada popular des d’Oristà

fins a Puig Ciutat. Llavors en Marc Sucarrats ha cridat a tothom perquè baixes al camp

gran on s’ha fet l’acte institucional. Han parlat en Marc Sucarrats, alcalde d’Oristà; l’Alba

Camps, la delegada del govern de la Catalunya interior; i  l’Isaac Peraire, president del

Consorci  del  Lluçanès  i  alcalde  de  Prats  de  Lluçanès.  Tots  tres  han  parlat  de  la

importància que té  el  jaciment  en la nostra petita comarca,  han agraït  la  feina a tots

aquells que hi treballen i col·laboren, han explicat les tasques que s’han anat fent des de

l’any 2010 fins a l’actualitat i  els projectes que es tenen pensats pel futur. També han

volgut destacar la importància de l’arqueologia com a ciència i l’aportació que aquesta ens

fa del nostre passat.

Un cop han acabat  de parlar l’Isaac,  en Marc i  l’Alba;  l’Àngels ha fet  una breu

introducció  sobre  què  és  el  jaciment  i  seguidament  ens  hem  dirigit  cap  a  les  dues

habitacions excavades aquest any on ella ha explicat tot allò que hem descobert, i totes

les característiques de l’edifici.

Seguidament l’Àngels, en Robert, en Roger i l’Eduard vestits amb l'indumentària

dels soldats romans de l’època ens han representat com eren les vestimentes dels soldats

romans d’aquells anys. L’Eduard ha estat qui ha realitzat l’explicació, i ha volgut ressaltar

que les diferències que hi va haver entre la vestimenta de soldat durant els 1000 anys de

la història de Roma van ser molt grans, els canvis serien comparables als que ha pogut

experimentar la vestimenta d’un soldat romà al d’un soldat avui en dia, per tant va canviar

moltíssim en els 1000 d’història romana. Ens ha presentat els diferents complements,

peces de vestir i armes que portaven.

Ha resultat  molt  interessant  i  divulgativa,  ja  que al  mateix  temps podíem comparar  la

teoria amb les vestimentes dels arqueòlegs.
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Finalment un cop acabada l’explicació m’he acomiadat de l’equip i he dit adéu, a tot

el que ha estat l’experiència a l’excavació del jaciment de Puig Ciutat durant la campanya 

2018.
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5. INVENTARI PROPI  5  

Per tal  de conèixer una mica més la gran varietat  de troballes que s’han trobat
durant al llarg de totes les campanyes d’excavació al jaciment he realitzat un inventari de
25 peces de diferents materials: ceràmica, plom i ferro.

CERÀMICA

1.
Material: ceràmica
Objecte: vora d’una copa
Forma: fragment allargat
Utilitat: copa per beure
Dimensions: 5,5 x 0,8 cm
Cronologia: 350-150 aC
Campanya: 2012
Procedència: sector 3
Foto:

2.
Material: ceràmica parets fines
Objecte: «vasset»
Forma: fragment de la base de recipient 
Utilitat: vas per beure vi 
Dimensions: 3,5 x 2,8 cm
Cronologia:  s.III - s.I a.C
Campanya: 2012
Procedència: sector 3
Foto:

5 Totes les imatges de l’inventari són d’elaboració pròpia.
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3.
Material: ceràmica a mà
Objecte: olla 
Forma: fragment
Utilitat: olla per cuinar al foc
Dimensions:  6 x 4,5 cm
Cronologia: s.III - s.I a.C
Campanya: 2012
Procedència: sector 3
Foto:

4.
Material: Campaniana A de vernís negre
Objecte: copa gran 
Forma: part de dalt
Utilitat: vaixella
Dimensions:  2’8 x 2’6 cm
Cronologia: s.III - s.I a.C
Campanya: 2012
Procedència: sector 3
Foto:
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5.
Material: ceràmica de la costa catalana
Objecte: copa gran 
Forma: fragment
Utilitat: vaixella
Dimensions: 3,4 x 1 cm
Cronologia: s.IV – s. I a.C
Campanya: 2012
Procedència: sector 3
Foto:

6.
Material: ceràmica a mà
Objecte: fusaiola
Forma: arrodonida
Utilitat: peça que servia per fer girar un pal amb llana, i amb la fricció que provocava la
fusaiola al pal de la llana se’n feia fil
Dimensions: 4,3  x 2,5 cm
Cronologia: s.III – s.I a.C
Campanya: 2012
Procedència: sector 3 
Foto:
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7.
Material: ceràmica
Objecte: àmfora itàlica vesubiana
Forma: fragment de la panxa de l’àmfora
Utilitat: per transportar vi italià
Dimensions: 8,5 x 5,2 cm
Cronologia: s.III – s.I a.C
Campanya: 2012 
Procedència: sector 3
Foto:

8.
Material: pasta de vidre
Objecte: dema de collaret
Forma: semblant a la d’una dent
Utilitat: joia
Dimensions: 1,2  x 0,4 cm
Cronologia: s.I a.C
Campanya: 2012
Procedència: sector 3
Foto:
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9.
Material: ceràmica catalana engalbada
Objecte: fragment
Forma: paret d’un recipient
Utilitat: recipient per emmagatzematge
Dimensions: 3,4 x 2,8 cm
Cronologia: s.II – s.I a.C
Campanya: 2012
Procedència: sector 3
Producció: a Lleida i a Girona
Foto:

10.
Material: ceràmica
Objecte: Dolium (gerra)
Forma: gran fragment de ceràmica del Dolium
Utilitat: recipient per guardar gra
Dimensions: 21,5 x 20,5 cm
Cronologia: s.I a.C (romà Imperial)
Campanya: 2012
Procedència: sector 7
Foto:

75



PUIG CIUTAT: LA PETJADA DELS ROMANS AL LLUÇANÈS

11.
Material: ceràmica (molt lleugera i prima)
Objecte: fragment d’un Kalathos
Forma: recipient de ceràmica
Utilitat: recipient per guardar mel
Dimensions: 15,5  x 8,7 cm
Cronologia: d’època Ibèrica
Campanya: 2017
Procedència: sector 17
Foto:

12.
Material: conglomerat de pedra
Objecte: roda de molí
Forma: fragment gran de la roda
Utilitat: servia per moldre gra
Dimensions: 14,5 x 12,2 cm
Cronologia: s.I a.C (es data pel seu context)
Campanya: 2010
Procedència: camp gran (estava a la superfície)
Foto:
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13.
Material: ceràmica
Objecte: àmfora tirrènica
Forma: fragment d’una vora d’una àmfora tirrènica
Utilitat: emmagatzematge d’oli i vi
Dimensions: 12,8 x 8 cm
Cronologia: s.III – s.I a.C
Campanya: 2013
Procedència: sector 10
Foto:

14.
Material: ceràmica
Objecte: àmfora
Forma: fragment de la punta de baix de l’àmfora
Utilitat: recipient d’emmagatzematge, concretament la part inferior tenia aquesta forma
perquè així permetia que cabessin moltes àmfores al vaixell.
Dimensions: 18,5 X 8,5 cm
Cronologia: s.III – s.I a.C
Campanya: 2012
Procedència: sector 4 
Foto:
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15.
Material: ceràmica vernís negre 
Objecte: campaniana B de Cales
Forma: fragment d’algun recipient de vaixella
Utilitat: recipient de vaixella per menjar o beure
Dimensions: 2,6 x 2,4 cm
Cronologia: s.III – s.I a.C
Campanya: 2012
Procedència: sector 4
Foto:

16.
Material: ceràmica comuna itàlica
Objecte: -
Forma: fragment d’un recipient
Utilitat: serveix per cuinar
Dimensions: 3,2 x 2,1 cm
Cronologia: s.III – s.I a.C
Campanya: 2012
Procedència: sector 4
Foto:
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17.
Material: ceràmica parets fines
Objecte: got per beure
Forma: fragment de la vora del recipient
Utilitat: per beure
Dimensions: 5,1 x 2 cm
Cronologia: s.III – s.I a.C
Campanya: 2013
Procedència: sector 10
Foto:

18.
Material: ceràmica a mà
Objecte: fusaiola
Forma: - 
Utilitat: peça que servia per fer girar un pal amb llana, i amb la fricció que provocava la
fusaiola al pal de la llana se’n feia fil. Component del fus.
Dimensions:4,5 x 3 cm
Cronologia: s.VIII – (usada fins l’actualitat)
Campanya: 2010
Procedència: sector 2
Foto:
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19.
Material: ceràmica campaniana C3 de Kales
Objecte: Pyxis (vernís negre)
Forma:
Utilitat: recipient per beure o per guardar espècies
Dimensions: 8,5 x 5 cm
Cronologia: 150 a 25 a.C
Campanya: 2010
Procedència: sector 2
Foto:

FERRO:

20.
Material: ferro
Objecte: pilum 
Forma: part superior del pilum forma de punxa (li falta la punta de dalt de tot)
Utilitat: arma de guerra
Dimensions: 18,5 x 1 cm
Cronologia: s.I a.C
Campanya: 2010
Procedència: sector 2
Foto:
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21. 
Material: ferro
Objecte: empunyadura d’un punyal bidiscoidal
Forma: -
Utilitat: arma bèl·lica
Dimensions: 12 x 6 cm (a la part ampla) 
Cronologia: s.III – s. I a.C
Campanya: 2010
Procedència: sondeig 4 (zona del marge del camp gran)
Foto:

22.
Material: ferro
Objecte: punta de catapulta
Forma: punxaguda
Utilitat: arma bèl·lica
Dimensions: 10 x 1,5 cm 
Cronologia: s.III – s.I a.C
Campanya: 2010
Procedència: sector 2
Foto:
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23.
Material: ferro
Objecte: punta de fletxa
Forma: punxaguda arpò
Utilitat: arma de guerra
Dimensions:7,2 x 1 cm
Cronologia: s.XX a.C- fins època medieval
Campanya: 2010
Procedència: sector 2
Foto:

PLOM:

24.
Material: plom
Objecte: grapa
Forma:- 
Utilitat: servia per reajuntar fragments d’una peça de ceràmica trencada
Dimensions: 4 x 2 cm
Cronologia: s.II – I a.C
Campanya: 2010
Procedència: sector 2 
Foto:
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25.
Material: plom
Objecte: projectil de fona
Forma: ovalada
Utilitat: armament romà
Dimensions: 4 x 1,7 cm
Cronologia: s.III a.C – s.IV d.C
Campanya: 2010
Procedència: sector 2
Foto:
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6. POTENCIAL TURÍSTIC DE PUIG CIUTAT

6.1. Hipòtesis inicials

Un dels  objectius  principals  que  em vaig  plantejar  alhora  de  fer  el  treball  era

descobrir quin era el  potencial  turístic que ofereix el  parc arqueològic de Puig Ciutat i

també veure quin és el  nivell  de consciència que té la població del Lluçanès sobre el

jaciment. Abans de dur a terme la recerca d’aquest apartat tinc la hipòtesi que Puig Ciutat

no  és  suficientment  conegut  per  la  població  del  Lluçanès  i  que  des  de  l’ajuntament

d’Oristà i l’equip d’arqueòlegs aquest és un punt on han de treballar molt, ja que no té

sentit voler ampliar el parc arqueològic si la gent no el coneix.

Primer  de  tot  el  que  vaig  fer  és  saber  en  quina  situació  és  trobava  el  parc

arqueològic. El parc disposa de tres edificis museïtzats que estan al descobert i a la vista

de tothom qui vulgui anar a visitar el jaciment. A part d’aquest tres espais el recorregut del

parc compta amb plafons informatius i codis QR. També hi ha un espai de picnic. Així

doncs, el parc arqueològic, a pesar de les poques excavacions que té el descobert, té un

bon recorregut amb la informació important explicada als plafons.

6.2. Resultats enquesta

Un cop feta la visita al parc, la qüestió era veure si aquest espai és conegut pels

habitants del Lluçanès i saber quin ús els agradaria fer del jaciment. Per saber-ho es va

realitzar una enquesta a 120 persones de diferents edats del Lluçanès.

A partir  dels  resultats  de  l’enquesta  realitzada  als  habitants  del  Lluçanès,  se’n

poden treure les següents conclusions:

- En la pregunta sobre si coneixien Puig Ciutat el 69’2% (83 persones) dels enquestats va

respondre que sí, el 8’3% (10 persones) va respondre que no i el 22’5% (27 persones) va

respondre que els hi sonava el nom. Per tant, més de la meitat dels enquestats tenen

coneixença del jaciment.
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-  En la pregunta sobre si  sabien on s’ubicava el  jaciment el  76’7% (92 persones)  va

respondre que sí que ho sabien, i el 23’3% (28 persones) restant va contestar que no.

- Llavors en la pregunta en què es demanava clarament als enquestats si assistirien en

activitats que es fessin al jaciment el 82’5% (99 persones) va respondre que sí, i el 17’5%

(21 persones) va contestar que no.

Així doncs fins aquí se sap que més de la majoria dels enquestats coneixen el

jaciment  i  que  si  es  fessin  activitats  hi  assistirien.  Ara,  però,  cal  saber  en  quin  tipus

d’activitats estaria interessada la població, és per això que es va fer una pregunta en què

els enquestats havien d’escollir una de les tres propostes següents:

1. Visita guiada al jaciment de Puig Ciutat - dinar a Cal Trumfo - visita de les troballes més

importants que s'han trobat en les campanyes d'excavació al jaciment.

2. Visita guiada al jaciment de Puig Ciutat - dinar d'inspiració romana de l'època - activitat

de simulació d'excavació a Puig Ciutat.

3.  Visita  guiada  al  jaciment  de  Puig  Ciutat  -  dinar  d'inspiració  romana  de  l'època  -

representació de com era l'armament de l'època

A part d’aquestes propostes la població enquestada també podien fer propostes.

Els resultats de l’enquesta van ser els següents:

Proposta 1: 33’3% (40 persones)

Proposta 2: 34’2% (41 persones)

Proposta 3: 30’8% (37 persones)

Hi va haver dues propostes amb un vot cadascuna, que van ser:

a)  Visita al jaciment i tast de productes del Lluçanès.

b)  Visita  guiada  per  veure  les  troballes  més  importants  que  s'han  trobat  i  alguna

representació o simulació, però deixaria de banda el dinar.

Així  doncs, l’opció més votada va ser la Proposta 2.  Sembla ser que la gent li

agradaria dur a terme una activitat d’excavació i així conèixer com ha estat el procediment

per descobrir el jaciment. També han escollit un dinar d’inspiració romana, una opció que
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ajudaria a situar-se i a simular el context en què es trobaven els romans que van viure a

Puig Ciutat.

Ja  per  anar  acabant,  apareixia  la  pregunta  que  demanava  als  enquestats  que

fessin propostes per tal de millorar la difusió del jaciment, per tant idees que ajudessin que

Puig Ciutat sigui més conegut. Entre les més 66 idees, d’aquestes se’n poden formar tres

grans propostes:

1r bloc:  Compartir resultats i noticies de les excavacions a través de les xarxes socials

(Instagram, Twitter, Facebook) i també penjar-ho a les pàgines webs dels ajuntaments i

del Consorci del Lluçanès.

2n bloc: Oferir visites pels centres educatius i crear material didàctic.

3r bloc:  Fer un «pack» que inclogui una visita al jaciment amb altres activitats culturals

del Lluçanès, i sobretot promocionar aquestes activitats per les cases de turisme rural del

territori.

Per tant un dels imprescindibles per aconseguir més difusió és utilitzar la publicitat

a través de les xarxes socials i les noves plataformes digitals, sistema que actualment

utilitzen  moltes  empreses  i  organitzacions.  També  proposen  arribar  als  estudiants,  i

aposten  pels  centre  educatius  del  Lluçanès  per  aconseguir  arribar  a  més  població.  I

finalment  proposen  allò  que  se’ls  demanava  en  l’anterior  pregunta,  fer  un  «pack»

d’activitats lluçanenques. 

Finalment, les dues últimes preguntes demanaven a veure s’hi creien que potenciar

Puig Ciutat ajudaria a augmentar el patrimoni cultural i turístic de Lluçanès, i si estaven

d’acord en què l’arqueologia era una ciència social bàsica per descobrir la història del

nostre passat. El resultat de les dues preguntes ha estat el següent:

- Un 98’3% (118 persones) ha respost que Sí.

- Un 1’7% (2 persones) ha respost que No.
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Fent una síntesi de tota l’enquesta en general, en faig una valoració positiva, ja que

més de la meitat de la població mostra interès en Puig Ciutat. Així doncs, sabent que els

habitants de Lluçanès donen importància al jaciment, crec que és el moment en què les

administracions públiques actuïn per tal d’oferir activitats i projectes a la seva població.

6.3. Resultats entrevistes

Un cop tinguts els resultats de l’enquesta calia saber quins eren els plans de futur

pel jaciment des d’un punt de vista més social. És per això que vaig entrevistar a l’alcalde

d’Oristà, Marc Sucarrats i a l’Àngels Pujol, directora del jaciment.

Segons les afirmacions de l’alcalde des de l’ajuntament valoren molt el fet de tenir

un jaciment tant important com Puig Ciutat al seu municipi. En Marc està segur que en el

jaciment encara queden molts anys de feina arqueològica i que encara ha de créixer molt

aquest projecte. En general des del moment en què van inaugurar el parc arqueològic fins

ara  en  fan  una  valoració  general.  De  cara  al  futur  volen  continuar  treballant  amb  el

conveni que tenen amb la Universitat d’Edimburg, i pel què fa l’any que ve utilitzar una

subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona  per  seguir  estudiant  noves  possibles  zones

d’excavació. I per tal d’aconseguir una major difusió tenen pensats diferents projectes,

com ara fer un fulletó informatiu sobre el jaciment (el qual ja està en marxa) i repartir-lo a

totes les cases rurals de la zona, i també s’ha plantejat fer una fira a Puig Ciutat.

En l’entrevista que vaig fer a l’Àngels, ella explica que ja fa molts anys que treballa i

coneix Puig Ciutat. Creu que si tot continua com ara, i amb ajudes econòmiques, d’aquí

10 anys hi podria haver més del doble de superfície excavada de la que tenim fins ara. 

Assegura que Puig Ciutat té tot el potencial necessari per esdevenir un jaciment

tant  important  com  ara  l’Esquerda  de  Roda  de  Ter,  però  que  aquest  s’ha  de  saber

aprofitar. De cara al futur, hi ha tres projectes principals ideats, fer un fulletó i fer una fira a

Puig Ciutat l’any 2020, aquestes són dues propostes que ja s’estan posant en marxar i en

les quals hi participa l’ajuntament d’Oristà i els arqueòlegs directors de l’excavació. I un

últim projecte que consistiria en crear material didàctic pels centres educatius. L’Àngels es

mostra molt orgullosa del jaciment i és que segons ella haver aconseguit obrir un parc
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arqueològic amb només vuit anys és tot un mèrit. Per tant per ella l’evolució del projecte

de Puig Ciutat és tot un èxit.

6.4 .Consideracions finals i propostes personals

Un cop realitzades les entrevistes i  l’enquesta he de rectificar  la meva hipòtesi

inicial.  Abans de fer aquests dos estudis pensava que Puig Ciutat era un jaciment molt

poc  conegut  al  Lluçanès,  i  en  canvi  amb  els  resultats  de  l’enquesta  (tot  i  que  està

realitzada a una mostra bastant reduïda) apunten a que si que es coneix el jaciment. Tot i

així  la  part  que  més  m’interessava  saber  era  si  els  enquestats  mostraven  afany  en

conèixer el jaciment, i al veure que sí i que sobretot havien escrit tantes propostes per

millorar la difusió de Puig Ciutat veig que ara potser és el moment en què s’ha d’aprofitar i

dur  a  terme  projectes  per  potenciar  el  jaciment.  En  canvi,  com  jo  creia,  des  de

l’ajuntament i l’equip d’arqueòlegs encara hi ha molta feina per fer. Jo, ara que conec les

dues  opinions,  tant  les  de  l’ajuntament  i  arqueòlegs  com  les  de  la  població,  també

m’atreveixo a fer les meves propostes.

Seguint la idea de crear material didàctic per les escoles, crec que aquesta idea

s’hauria de posar en pràctica i que totes les escoles del Lluçanès haurien de participar en

una visita guiada al jaciment. De cara a l’institut es podria aprofitar que quan els alumnes

treballin  l’època  de  l’Imperi  Romà,  aquests  fessin  una  visita  al  jaciment  per  tal  de

comprendre des d’un punt més pràctic com era la vida dels soldats romans, descobrir els

estris que feien servir i també l’armament que utilitzaven en les seves batalles.

Tot i així jo aposto per la proposta de crear un compte del jaciment a les xarxes

socials més utilitzades (Instagram i Facebook). En aquests comptes es podrien publicar

els resultats i fotografies de l'última campanya al jaciment, com també fotografies de la

gran quantitat de troballes que es troben al jaciment. Actualment casi bé tothom està actiu

a Instagram, per tant és una molt bona opció per donar a conèixer el jaciment.

I ja per acabar, he de comentar que a la pàgina web oficial del jaciment hi ha molta

informació i un museu virtual on és poden veure les troballes més importants amb imatges

3D fantàstiques que et permeten observar la peça completa i des de tots els punts de

vista. Així doncs la pàgina web és una plataforma molt útil i que s’hauria de difondre per

tal que tothom la conegués i la pogués visitar.
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Com a conclusió dir que estic totalment d’acord amb en Marc i l’Àngels, i és que

Puig Ciutat és un gran jaciment del qual se n’ha de poder treure molta utilitat ja que té un

potencial molt bo. I és que en la nostra petita comarca tenir projectes com aquest, en el

qual tots hi puguem col·laborar, és necessari.
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CONCLUSIÓ

Aquest treball m’ha permès conèixer amb profunditat el jaciment de Puig Ciutat, la

seva història i tot allò que l’envolta, i en gran part ha estat gràcies a haver viscut des de

dins la campanya d’excavacions. Com també una mica el  pas dels romans pel nostre

territori i la petjada que van deixar i que trobem encara avui dia. 

Pel què fa als objectius considero que tots han estat més que complerts. He vist

que les  excavacions i  estudis  al  jaciment  van començar  quan accidentalment  és  van

trobar dues àmfores que van confirmar que les històries sobre els furts clandestins de

material romà eren certs. 

Pel  què fa  les  característiques del  jaciment  les  he  pogut  conèixer  generalment

totes, gràcies a tot el que experimentat allà, les converses amb l’Àngels i haver llegit molts

documents. Gràcies a l’inventari també he pogut descobrir quins són els materials més

abundants que es troben al jaciment.

En relació al potencial turístic m’he adonat que en posseeix un alt grau, però que

s’ha de poder explotar correctament. Al Lluçanès, Puig Ciutat és un nom que és conegut,

però a causa de a les poques activitats que s’hi fan i a la poca publicitat que se n’ha fet no

té més importància. I és que en un futur la intenció és que aquest jaciment és converteixi

en un gran parc arqueològic, per tant s’hauria de començar a treballar en les propostes

que tenen l’ajuntament i els arqueòlegs.

Finalment pel què fa al  quart  i  últim objectiu,  valoro que haver complert  aquest

repte ha estat la part més significativa i positiva del projecte. Durant les dues setmanes

que vaig estar excavant vaig aprendre moltíssim sobre el món de l’arqueologia i de com

funciona una excavació. Com que tot els coneixements i experiències ja estan explicades

al diari, voldria afegir que el que més m’ha sorprès de l’arqueologia és que es tracti d’una

ciència que a nivell pràctic continuï essent tant física, ja que se segueix picant i rascant

amb les mateixes eines i sistemes que fa centenars d’anys. I és sí que hi ha sistemes de

prospecció que són molt tecnològics, però la feina de l’arqueòleg en sí és molt manual i

bàsica,  ja  que  algú  com  jo  que  fins  al  moment  no  tenia  ni  idea  d’arqueologia  vaig

aconseguir fer d’arqueòloga sense cap mena de preparació.

Evidentment, però per ser un bon arqueòleg és totalment necessari tenir una bona

tècnica, un alt coneixement teòric i també experiència.

90



PUIG CIUTAT: LA PETJADA DELS ROMANS AL LLUÇANÈS

I en resultat de la hipòtesi que m’havia formulat, la població del Lluçanès coneix el

jaciment de Puig Ciutat, però de segur que no sabrien dir-ne cap altra característica. Per

tant estava en el cert que encara queda molta feina per fer. Crec que Puig Ciutat hauria de

ser un referent per la població del Lluçanès, però la seva poca publicitat i  difusió li  fa

perdre punts. També crec que al trobar-se en un poble tant petit com Oristà, Puig Ciutat

encara queda més oblidat.

Tot i complerts els objectius, durant el transcurs de la recerca he vist que sobre

l’arqueologia hi ha molt poca informació a Internet. Tot i ser una ciència fonamental per la

historiografia, crec que l’arqueologia està infravalorada ja que la gent considera, com jo

abans de fer el treball,  que remenar rocs sota terra no és una ciència. Per tant caldria

conscienciar a la població que el procés d’excavació requereix uns estudis, una tècnica,

uns coneixements i unes tasques posteriors i prèvies molt més complexes.

En síntesi aquest treball m’ha servit per veure que molt a prop de casa nostra tenim

una petita joia dels nostres avantpassats romans, i que n’hem de ser conscients. Ja que

quan pensem amb els romans a Catalunya només ens recordem d’Empúries,  Tarraco i

Barcino i  no  tenim  en  compte  que  arreu  de  Catalunya  trobarem  desenes  de  restes

romanes.

I  ja  finalment  com a valoració  personal  gràcies  a  aquest  treball  he  conegut  el

jaciment  que tinc  a  quatre  quilòmetres  de casa,  establert  relació  amb la  gent  que hi

treballa i també hi he aportat el meu petit granet de sorra en desenterrar un bocí de la

història que guarda. 

Estic  segura  que  en  un  futur  molt  proper  Puig  Ciutat  haurà  crescut

consideradament i que serà un gran parc arqueològic símbol del Lluçanès, i de la seva

gent.
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