l’evolució de l’espai al poblat de la torre roja (segles VI-I aC)
Aquest és un dels sectors del jaciment que exemplifica millor la reutilització de l’espai durant les diverses fases d’ocupació del poblat, al
llarg de cinc segles. S’hi pot observar la superposició dels murs que
configuren els diversos espais habitats durant aquest temps.
En un primer moment (entre mitjan s. VI i mitjan V aC), hi trobem una cabana construïda a partir de l’arranjament de la roca
mare, retallada i allisada, on es van fonamentar dos dels murs
que delimitaven una habitació d’uns 30 m2 (en groc).
Durant el període Ibèric ple (entre mitjan s. V i inicis del s. II aC)
s’adopta una xarxa plenament urbana, estructurada a partir del

mur de tancament del poblat i d’un carrer al qual s’obrien diferents habitatges. On ens trobem, el carrer (en
marró) gira en direcció est donant pas a un nou espai
encara per delimitar.
Finalment, al segle I aC, es produeix una remodelació
important de l’esquema previ. Aquí ara s’aixeca un
habitatge (UH-1) de grans dimensions (en taronja)
conformat al voltant d’un pati que distribuïa 6 habitacions, una de les quals, a l’entrada del poblat, tenia
unes dimensions particularment superiors a la resta en
un primer moment d’ocupació.
[ 1 ] Representació hipotètica de la zona nord
del poblat durant l’ibèric ple.

Poblat ibèric antic [mitjans VI - mitjans s.V aC]
Poblat ibèric ple [mitjans s. V - inicis s. II aC]
Poblat ibèric final [s. I aC]

[ 2 ] Planta general per fases
de la zona nord i detall
de la superposició dels murs
a l’entrada del poblat.

un habitatge del segle i ac
L’habitatge 1 (UH-1, 219 m2) està dividit en 6 habitacions estructurades al voltant d’un pati, tot i que probablement formava una única unitat conjuntament amb
l’habitatge 2 (UH-2, 140 m2). El pati (sector 19) s’identifica per la seva posició central i per la presència d’una
claveguera que desaiguava al vessant. En els sectors 8
i 20, trobem una segona claveguera que demostra que
devia ser una estança a cel obert. Aquest fet i la presèn-

cia d’escòries de ferro indiquen que hi havia un taller de
reducció de ferro.
El sector 12 és l’únic que té una llar de foc, sota la qual
es documentaren tres enterraments perinatals (nadons).
En el conjunt que van formar en origen els sectors 1 i 2 es
van trobar dos enterraments més, però tal com passa en
els sectors 9 i 26, es desconeix la funció d’aquest àmbit.

Cap al 50 aC, el conjunt va experimentar una remodelació important que, sobretot, afectà els espais relacionats amb la producció. El taller metal·lúrgic es va abandonar i el sector 1 es va subdividir en dues habitacions.
En el cas que l’habitatge 1 i 2 formessin una mateixa
unitat, la UH-1 podia estar destinada a magatzem i tasques artesanals relacionades amb el ferro, mentre que
la UH-2 podia ser la part residencial.

(d’esquerra a dreta)
[ 1 ] Planta amb la distribució de les habitacions
dels habitatges 1 i 2.
[ 2 ] Reconstrucció hipotètica en 3D de l’habitatge
1 durant la darrera fase del poblat.

una necròpolis i un assentament medieval del segle viii-x dc
Després de l’abandonament del poblat a finals del segle I aC, el turó no es va reocupar
fins als segles VIII-X dC, quan una petita comunitat s’hi va assentar. El tret més
significatiu és el cementiri d’aquesta comunitat, format per una dotzena de tombes.
Les tombes estaven excavades a terra, amb una coberta de lloses planes, i orientades
d’oest a est. Els cossos estaven estesos amb els braços estirats als costats o creuats
sobre el pit.

Presentaven signes evidents d’artrosi i d’haver patit unes dures condicions físiques.

L’estudi dels quatre individus, excavats el 2004, ha desvelat que es tractava de tres
adults de sexe masculí amb edats compreses entre els 20 i 45 anys, i unes alçades
entre 1,58 m i 1,65 m.

D’altra banda, s’han documentat tres petites fosses ovalades excavades a terra, que
es poden relacionar amb l’assentament d’aquesta comunitat.

[ 1 ] Reconstrucció en 3D d’un enterrament
medieval del segle VIII-X dC.

El quart enterrament corresponia a una nena d’entre 18 i 24 mesos d’edat.
Sembla que era una comunitat petita, segurament cristiana, i que va ocupar el turó
durant no gaires generacions.

[ 2 ] Enterrament
medieval del segle VIII-X dC.

un magatzem de dòlies del segle i ac
Durant la darrera fase del poblat (s. I aC), a l’habitatge 3 (UH-3) es documenta una petita estança rectangular de 2,90 m x 4,10 m, dedicada exclusivament a
l’emmagatzematge, com ho indiquen les quatre dòlies documentades. Es tracta d’unes grans tenalles de
ceràmica enterrades a terra que servien per emma-

[ 1 ] Fragment de dolia amb grafit.

gatzemar cereals o líquids, com vi, oli o cervesa, i de
les quals només sobresortia la boca, que es tapava
amb una tapadora.
És significatiu el fet que una de les dòlies tingués un
grafit en llengua ibèrica, gravat a la superfície. Tot i que

[ 2 ] Reconstrucció hipotètica en 3D del magatzem de dòlies.

en desconeixem el significat, podia tractar-se d’una
marca de propietat, o bé indicar quin era el contingut
o la capacitat del recipient. L’aparició de grafits, inscrits
sobre vaixella de ceràmica, són freqüents al poblat en
aquesta última fase, encara que en aquests casos sí que
s’acostumen a relacionar amb marques de propietat.

una ferreria del segle i ac
Tot i que hi ha evidències d’activitat metal·lúrgica a la
Torre Roja des del segle V aC, les restes més significatives corresponen a la fase 4, al segle I aC. En aquest
moment a l’habitatge 1 (UH-1) hi havia un taller de
reducció de mineral per tal d’obtenir-ne ferro, i a l’habitatge 3 (UH-3) hi havia una ferreria, on es transformava el ferro en eines, armes i objectes diversos.

El taller no estava totalment clos i a l’interior hi havia
un fornal, una pedra plana que servia de suport per
a l’enclusa, i també hi devia haver un cossi ple d’aigua. Per treballar el metall primer calia escalfar-lo al
forn i fer-lo mal·leable. Per tal d’assolir la temperatura necessària, entre 500o i 600o, s’introduïa aire al
seu interior amb unes manxes a través d’una tovera.

A continuació, el ferrer martellejava el metall sobre
l’enclusa per donar-li la forma desitjada. Aquestes
operacions es repetien diverses vegades fins a obtenir l’objecte final.
Les fonts gregues i romanes donen constància de
l’excel·lent qualitat del ferro elaborat pels ibers.

[ 1 ] Reconstrucció hipotètica en 3D
de la ferreria del segle I aC.

els enterraments perinatals ibèrics
Els enterraments perinatals (nens nascuts morts o
amb setmanes o pocs mesos de vida), sota el paviment d’algunes cases, és un tret característic
d’alguns poblats ibèrics. La interpretació que se’n
pugui fer és problemàtica, atès que els ibers incineraven els seus morts.
Alguns investigadors proposen que aquest devia ser
el tractament que rebien els nens que no haurien

estat reconeguts com a membres de la comunitat
a través d’un ritus d’iniciació i que, per tant, no podien ser incinerats. El fet que n’apareguin pocs casos, tenint en compte que la mortalitat infantil era
molt alta a les societats preindustrials, pot invalidar
aquesta interpretació.

de viure-hi. En definitiva, l’objectiu era garantir un futur
pròsper i congraciar-se amb les divinitats.

Altres hipòtesis proposen que es tractava d’una pràctica relacionada amb rituals de fundació o propiciatoris
en el moment de construir l’habitatge o en el moment

Tots els infants tenien entre 6 i 9 mesos de vida fetal
i no s’ha pogut establir cap relació de parentiu entre
ells ni la causa de la seva mort.

En el cas de la Torre Roja han estat documentats 6 enterraments perinatals pertanyents a la fase 4 (segle I aC),
i un únic cas documentat durant la fase 3 (segle III aC).

[ 1 ] Enterrament perinatal 		
ibèric del segle I aC.
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