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La intervenció arqueologica previa a la construcció del Circuit de
Proves i Laboratori de I'Automobil de Catalunya a la zona de
I'Albornar (Baix Penedes) ha comportat la localització de quatre
jaciments d'epoca ibero-romana (segles 11-1 a. C.). En un dels
jaciments, ja conegut (I'Albornar), es van recuperar restes del que
hauria estat un petit establiment agrícola. En un altre, inedit (Camps
24/25), es va documentar un interessant forn ceramic.

ANALISI DE L'HABITAT D'EPOCA IBERO-ROMANA
A LA ZONA DE L'ALBORNAR
(SANTA OLIVA, BAIX PENEDES)

La construcció del Circuit de Proves i Laboratori de I'Automobil de
Catalunya (Institut d'lnvestigació Aplicada de I'Automobil), situat entre
els termes municipals de la Bisbal del Penedes, Banyeres del Penedes,
Albinyana, Santa Oliva i Llorenc del Penedes (Baix Penedes), va motivar
una intervenció arqueologica promoguda pels Serveis Territorials
d'Arqueologia amb el finanqament del Departament de Cultura de la
Generalitat i IDIADA i realitzada per I'empresa CODEX SCCL - ARQUEOLOGIA I PATRIMONI.
L'area afectada ocupa una franja rectangular d'aproximadament 6
km2 de superfície, situada en I'angle que formen la intersecció de les
autopistes A-2 i A-7. Sobre aquesta zona es va aplicar una metodologia
de treball sistematica que incloia la prospecció intensiva de tots els
terrenys, la delimitació de les arees d'expectativa arqueologica detectades i I'excavació extensiva dels jaciments existents. Fruit d'aquesta
intervenció va ser la localització de quatre jaciments de naturalesa
diversa, pero que mantenen en comú la seva adscripció al període que
anomenem tardo-iberico ibero-roma (segles 11-1a. C.),amb una fase més
antiga (segles IV-lll a. C.) documentada en un dels jaciments (jaciment
de I'Albornar).
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Aquestes dades ens permeten esbrinar el comportament arqueologic d'aquesta zona durant un període historic d'intensa activitat humana,
com ha quedat de manifest en els treballs realitzats en I'entorn per part
de diversos investigadors (v. Bibliografia).

ENTORN FISIC
Es tracta d'una zona relativament planera amb suaus ondulacions,
ocupada per terres de conreu i travessada de nord a sud per diversos
cursos d'aigua de ritme espasmodic (torrent de I'Albornar, torrent Mal,
etc.) que, originats en les vessants de la serra del Montmell, desguassen
en la riera de la Bisbal. Geologicament, esta situada en el marge
occidental de la depressió neogenadel Penedes, limitada pels relleus de
les serralades costaneres Pre-litoral i Litoral i constitueix una estreta
franja de 7-10 quilometres d'amplada que excedeix els 100 quilometres
de longitud, orientada ENE-WSW. La depressió del Penedes té un
modelat geomorfologic molt suau (alcaries entre els 120 i 140 m), que
correspon al peu de muntanya de la Serra del Pelat (413 m).
La intensa activitat agrícola que s'ha desenvolupat des de fa temps
en la zona ha comportat la degradació de gran part de les restes
arqueologiques, fet que, com veurem més endavant, ha limitat les
possibilitats d'interpretació de les dades obtingudes durant la intervenció
arqueologica de camp.

ANTECEDENTS
Les primeres notícies de I'existencia de restes antigues en aquesta
zona es troben en I'<(lnventario Nacional de Folios Arqueológicos))
(Noticiario Arqueológico Hispánico 1, 1952), on es relacionen un total de
12 jaciments (números 279,296-300,307-312), majoritariament d'epoca
ibero-romana, corresponents als termes municipals dlAlbinyana, Banyeres del Penedes i la Bisbal del Penedes. D'aquests, dos se situen dins
dels terrenys que ens ocupen: el jaciment de I'Albornar (número 296) i el
jaciment de Mas d'En Busquets. Posteriorment, Jean-Gérard Gorges
(1979) inclou els jaciments inventariats en el seu cataleg de vil.les i,
finalment, Benjamí Catala (1987, 13), fent un repas a la historia de les
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Plano1 de situació del Circuit de Proves i Laboratori de I'Automobil de
I'Albornar.
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masies de la Bisbal de Penedes i rodalies, assenyala diverses troballes
de ceramica i monedes d'epoca iberica i romana, la majoria ja enregistrades en I'((lnventario Nacional de Folios Arqueológicos~~.

ANALISI DELS RESULTATS
Les dades obtingudes fan referencia a quatre nuclis arnb evidencies d'ocupació durant epoca ibero-romana (per la denominació dels
jaciments s'empra la numeració de camps usada durant la prospecció):
I'Albornar (Camps 1/2), Mas d'En Busquets (Camp 53), Camps 14115 i
Camps 24125. Únicament, en el primer d'ells (I'Albornar) es va poder
determinar I'existenciad'evidencies corresponents a un moment anterior
que, grosso modo, podem situar en els segles IV-lll a. C.
El jaciment de I'Albornar és, juntament arnb el forn ceramic dels
Camps 24/25, el que ha proporcionat restes arqueologiques de major
entitat, tot i que I'acció erosiva dels treballs agrícoles i la implantació
posterior d'un camí en rasa (camí antic de Valls a Vilafranca) que
secciona el jaciment han condicionat la seva interpretació tan estructural
com estratigrafica. Es troba situat sobre un petit turó arnb un suau
descens envers el nord, sud i oest que enllaca arnb una extensa plana,
i limitat per I'est pel torrent de I'Albornar.
Es van excavar dos sectors (1100 i 21 OO), en el primer es van
documentar tres possibles ambits definits per murs de pedra travada
arnb fang, en dos dels quals s'exhumaren tres sitges. En el sector 2100
es va localitzar una habitació rectangular, arnb I'eix llarg orientat de NE
a SE, compartimentada per un mur interior. Respecte a les fases
d'ocupació, en el sector 1 100 es documenta una primera fase evidenciada per dues sitges (1 185 i 1168) i, possiblement, els murs 1110, 1116,
11 17 i 1122 i la Iínia de paviment 1173 que podem situar arnb anterioritat
a finals del segle Illlprincipis del II a. C., moment en el qual s'amortitzen
les sitges. A I'entorn d'aquestes dates s'inicia la segona fase, a la qual
corresponen les estructures restants, que finalitza, pels materials recuperats en els nivells d'enderroc, entre mitjanlsegona meitat del segle I
a.c. (CODEX, en premsa).
A uns 1.800 metres lineals del jaciment de I'Albornar, es localitza el
jaciment de Mas d'En Busquets, situat en el cim d'un petit turó arnb un
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lleu descens vers I'oest, vora el torrent Mal, a I'est, i la riera de la Bisbal,
a I'oest. Malgrat ['abundanciade material arqueologic en superfície, els
resultats de I'excavació es van limitar a la localització de dos nivells
estratigrafics d'epoca iberica de naturalesa incerta i una sitja farcida amb
materials arqueologics datables entre els segles II i I a. C.
A aproximadament 450 metres lineals al nord-est del jaciment de
I'Albornar, es va documentar una concentració de material arqueologic
en superfície que afectava la partió entre els camps 14 i 15, estenent-se
sobre un terreny planer a I'esquerra del torrent de I'Albornar. L'única
dada obtinguda durant la delimitació fa referencia a la troballa de la filada
inferior d'un mur associat a un nivell estratigrafic d'escassa potencia amb
alguns fragments de ceramica comuna oxidada iberica.
A la banda sud del circuit, a uns 600 metres lineals del jaciment de
I'Albornar i sobre un turonet afeixat es va localitzar en els Camps 24/25,
amésde dues sitges i un nivell estratigraficd'incertainterpretació,un forn
ceramic forca ben conservat.
Aquest forn fou constru'it en un lleuger vessant natural, retallant en
part el subsol geologic. El retal1 és folrat amb murs de pedra seca
d'amplada irregular, la longitud dels quals només ha estat documentada
en la seva superfície interna. L'ambit interior, delimitat per aquestes
parets, presenta una planta rectangular d'aproximadament 3,86 metres
d'amplada per 5 metres de Ilargaria.
Recolzant-se sobre els murs anteriorment esmentats, es documenten tres parets de tapia que defineixen I'espai corresponent a la cambra
de combustió: 2,30 m d'amplada per uns 2,70 m de Ilargaria. Aquests
murs tenen un gruix homogeni, entorn els 80 cm, i la seva superfície
interna esta recoberta amb capes d'argila que protegeix ['estructura de
les altes temperatures de la cambra de foc.
La cambra de combustió o de foc és I'ambit de cocció del combustible (CUOMO DE CAPRIO 1972) pero també, segons alguns investigadors, I'indret on desemboca I'escalfor procedent del praefurnium, situant
el foca I'entrada d'aquest (LE NY 1988 seguint DUHAMEL 1979). Quant
al forn objecte d'aquesta descripció, no disposem de suficients indicis
que permetin esbrinar si la combustió es genera exclusivament en la
cambra de foc o si aquesta es desenvolupa també en I'arnbit del
praefurnium.
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Materials procedents dels nivells d'enderroc i abandonament del sector 2100
del jaciment de I'Albornar (UE 2 105): 1.- Parets fines. 2-4.- Ceramica comuna
oxidada. 5.- Ceramica grollera redui'da. 6.- Amfora greco-italica.
7-8.- Fussaioles.

"Analisi de I'habitat depoca ibero-romana a la zona de I'Albornar (Santa Oliva)"

149

Materials procedents dels nivells d'enderroc i abandonament del sector 2100
del jaciment de I'Albornar (UE 2107): 1.- Ceramica atica (tipus Lamboglia 21).
2-3.- Ceramica Campaniana A (tipus Morel 2 9 8 4 ~ )4. . - Ceramica Campaniana
A. 5-6.- Ceramica Campaniana B (tipus More1 2255a). 7.- Parets fines.
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Pel que fa a I'estructuració interna de la cambra de combustió,
aquest forn presenta sis arcs de suport de la graella. Aquests arcs, pero,
s'han conservat amb desigual alcada i tots fragmentats en la part
superior o central. Estan fets mitjancant tovots quadrats que mesuren
entre 22 i 24 cm per cada costat per un gruix que oscil.la entre els 6 i 8
cm, i lligats amb argila.
A I'entrada de la cambra i pel costat sud, s'ha conservat el praefurnium o ambit d'accés a la cambra de foc, per on es podia realitzar la
introducció del combustible durant el procés de cocció. Com en la majoria
dels casos coneguts, presenta una forma de corredor, amb una longitud
aproximada de 1'90 m per una amplada que oscil.la entre el 1'50 a
I'interior i 1 m a I'exterior del forn. Aquest ambit, delimitat per parets
d'argila, es troba a la mateixa cota que la cambra de combustió.
Cada arc recolza en dos murs laterals fets de tapial que finalitzen
en la part superior amb una filada de tovots i, a la vegada, esdevenen
igualment elements de suport de la graella. Alhora, tant els arcs com els
murs de suport es fonamenten en dues banquetes corregudes al llarg
dels costats llargs de la cambra. L'amplada d'aquestes banquetes
oscil.la entre els 50 i 65 cm i I'alcada queda compresa entre els 35 i 45
cm. D'aquesta manera, I'espai presumptament destinat a la combustió
és el cobert per I'amplada dels arcs i compres entre les dues banquetes
internes. Aquest ambit té una Ilargaria de 2'60 m i una amplada que
oscil.la entre 1'10 m a I'extrem final i 1'30 m al comencament.
Aquest tipus de sustentació permet augmentar enfront altres
sistemes -pilars, murs, <(mensules))- la capacitat de resistencia en
repartir millor el pes de la graella i de la fornada, permetent que les
cambres de cocció dels forns s'engrandeixin i, per tant, incrementin la
producció del taller.
Altrament, a I'extrem nord de la cambra de combustió, s'ha documentat en el mur de tancament un lleuger entrant de 32 cm d'amplada
per 617 cm de fondaria i, en la part central, un orifici circular que sembla
travessar el mur de tapia. Aquesta estructura pot relacionar-se amb
I'empremta o encaix d'una mena de conducte de circulació d'aire, sent
un element a obstruir o no en funció del grau de cocció desitjat. A la
vegada, en la part superior del mur de tancament i a cada costat d'aquest
encaix, s'han documentat dos retalls semicirculars, amb les superfícies
cuites i de funcionalitat no determinada.
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Materials procedents dels nivells d'enderroc i abandonament del sector 2100
del jaciment de I'Albornar (UE 21 07): 1-6.- Ceramica comuna oxidada.
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Materials procedents dels nivells d'enderroc i abandonament del sector 21 00
del jaciment de I'Albornar (UE 2107): 1-7.- Ceramica comuna oxidada.
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Materials procedents dels nivells d'enderroc i abandonament del sector 2100
del jacirnent de I'Albornar (UE 2107): 1-4.- Ceramica comuna oxidada.
5-6.- Cerarnica comuna redui'da. 7.- Ceramica comuna oxidada.
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Un altre fet observat és la presencia de petits retalls circulars de 8
a 12 cm de diametre i 1 o 2 cm de fondaria, identificats en la part superior
de les banquetes interiors i en I'espai compres entre els murs laterals. La
funcionalitat d'aquests elements encara no ha estat determinada.
Malauradament, no hem pogut documentar cap resta de la graella
així com de possibles elements corresponents als elements de suport de
la vaixella en I'interior del laboratori. A igual que en la majoria dels
paral.lels arqueologics, tampoc no s'ha recuperat la cambra de cocció,
ambit que en molts casos s'havia de refer constantment a causa dels
desperfectes de cada cuita. Pel que fa a les dimensions d'aquest ambit,
possiblement foren les mateixes mesures que la cambra de cocció,
recolzant les parets del laboratori sobre els murs perimetrals de tapia
anteriorment descrits.
No ha estat possible localitzar I'abocador del forn i pel que fa a la
producció només podem assenyalar la troballa d'un fragment de tegula
amb clars indicis de sobrecocció. En relació a aquest tema, també hem
de fer esment de la troballa de fragments de ceramica comuna amb clars
indicis de deformació per un excés de cocció en els nivells superficials i
d'enderroc del jaciment de I'Albornar situat, com ja hem dit, a uns 450
metres d'aquest forn.
En I'entorn geografic més proper es documenten altres forns: el de
Botarel1 (Baix Camp), Antigons (Baix Camp), Castellvell (Baix Camp),
Fontscaldes (Alt Camp), etc. El primer d'aquests (BERMÚDEZ~MASSÓ
1988) ha estat datat en epoca tardo-republicana en funció de criteris
estrictament tipologics i, segons els seus excavadors, presentaria un
pilar central de suport de la graella. L'altre exemple, molt més conegut i
problematic, és el forn de Fontscaldes, estructurat en planta rectangular
i amb un suport de graella constitu'it per petits murs laterals amb arcs de
suport ( B E R M ~ D E Z ~ O V ATOVARIBERM~DEZ/
R,
MASSÓIRAMON
1989 i TOVAR 1990).
Tot i que no disposem, tant en el jaciment de I'Albornar com en altres
casos, de dades suficientment clarificadores, I'opinió més generalitzada
és que la implantació d'aquests forns respon a I'aplicació de metodes
constructius romans (la majoria d'aquells on s'ha pogut determinar la
producció elaboraven materials ceramics de construcció i contenidors
amforics romans).
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Materials procedents dels nivells d'enderroc i abandonament del sector 2100
del jaciment de I'Albornar (UE 2107): 1-2.- Ceramica reduiüa a ma.
3-5.- Amfores iberiques.
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Materials procedents dels nivells d'enderroc i abandonament del sector 2 100
del jaciment de I'Albornar (UE 2107): 1-5.-Amfores iberiques.
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Com hem pogut veure els quatre jaciments identificats en els
terrenys del Circuit i Laboratori de I'Automobil de Catalunya mantenen
unes pautes de situació similars: sobre els vessants d'una petitaelevació
del terreny o en la mateixa plana i, generalrnent, al costat d'un curs
d'aigua. Les distancies entre ells, considerades respecte al jaciment de
I'Albornar que, tant per la densitat de ceramica en superfície corn per les
estructures documentades en I'excavació, és el nucli de major entitat en
lazona considerada, oscil.len entreels450 metres lineals (Camps 14115)
i els 1.800 metres (Mas d'En Busquets).
La degradació de les restes, resultat de la fragilitat de la propia
estructura i de la incidencia de les intervencions agrícoles posteriors,
constitueix un seriós impediment a la seva definició física, funcional i
cronologica. En el cas del jaciment de I'Albornar, on s'han exhumat les
restes més notories, es van documentar diverses estructures d'habitació
i emmagatzematge de productes agrícoles que posen de manifest la
seva base economica. Quant a lacronologia, corn ja hemvist anteriorment,
només en el jaciment de I'Albornar es documenta una fase anterior a
finals del segle Ill/principis del II a. C. Tant la segona fase corn la datació
dels altres jaciments excavats semblen iniciar-se, malgrat la manca de
dades dels nivells fundacionals, al segle II i perdurar fins a un moment
indeterminat del segle I a. C.
Els quatre jaciments s'imbriquen dins del model d'assentament
rural dispers queja ha estat difinit en aquesta zona durant I'etapa iberoromana (MIRET/SANMART~/SANTACANA1984 i 1987, PREVOSTII
SANMART~ISANTACANA 1987) i en zones properes corn I'Anoia (ENRlCH 1987). En concret, aquest autors plantegen una distribució jerarquitzada dels nuclis seguint un esquema radial. Dins d'aquest esquema,
el poblat iberic de Darró o Adarró (Vilanova i la Geltrú, el Garraf) actuaria
corn a nucli central d'una zona que inclouria dins de la seva orbita
d'influencia nuclis de segona categoria, cas del poblat de I'Alorda Park
(Calafell, Baix Penedes), i nuclis de tercera categoria que correspondrien
als petits assentaments rurals localitzats dintre d'un cercle d'entre 10 i 15
quilometres de radi (entre d'altres I'Argilera, Ca I'Artur, Turó dels Joans,
Camí de Montpeó, etc.). Seguint aquest model els jaciments localitzats
a I'Albornar formarien part d'aquesta darrera categoria i estarien situats
en el Iímit nord-oest del radi d'influencia de Darró.
Les característiques que es relacionen corn a propies d'aquests
establiments rurals coincideixen perfectament amb les que hem pogut

"Analisi de I'habitat depoca ibero-romana a la zona de I'Albornar (Santa Oliva)''

Seccions del forn ceramic.
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documentar en els quatre jaciments considerats: establiments de redui'des dimensions, amb arees de dispersió de ceramica no superiors als
1 .O00 metres, situats en moderades elevacions del terreny, arran d'un
corrent d'aigua i separats perdistancies que oscil.len entre els 500 i 1.O00
metres. De tota manera, no creiem que es pugui definir d'una manera
unitaria i homogenia a tots els nuclis afectats per aquesta qualificació,
sinó que cal plantejar, a nivel1 hipotetic, I'existenciade relacions jerarquiques d'ordre menor en el seu si. En la zona considerada, aquest paper
de preeminencia seria ostentat pel jaciment de I'Albornar, mentre que els
restants estarien relacionats (en uns termes de molt difícil definició) amb
aquest o amb un altre situat fora de la zona.
Especialment interessant és el cas del jaciment de I'Argilera (Calafell), tant per la seva proximitat geografica com per les seves característiques estructurals i cronologiques forca similars al jaciment I'Albornar
(SANMART~/SANTACANA/SERRA1984). En aquest jaciment de
I'Argilera es van localitzar dues sitges datables amb anterioritat a mitjan
segle IV a. C. i la part posterior d'un establiment rural dedicat a
I'elaboració d'oli i al tractament del blat, datable en el segle II a. C.

Vista general del forn ceramic localitzat en els Camps 14/25
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La desaparició d'aquests establiments a mitjan o durant la segona
meitat del segle I a. C., data que coincideix, aproximadament, amb la
proposada per a altres jaciments de característiques similars de la zona
(MIRET/SANMART~/SANTACANA 1987) suposa un canvi en
I'organitzaciódel model d'explotació agrícola, concretat en la implantació
d'unitats de producció agraries (villae)amb millor capacitat de resposta
davant de les noves necessitats economiques plantejades a partir de
finals del període tardo-republica. Aquesta concentració de recursos
esdevindria un factor desestabilitzador de la rendibilitat economica dels
petits establiments rurals, que derivariaen la desaparició de la major part
d'ells.
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