
21

ISSN: 2385-3336
Pàg.: 21-28

AL POBLAT IBÈRIC DEL BOSCARRÓ 

Maribel Anna Maria , Dolors 

mbfuertes@gmail.com, annamaria.puig@gmail.com, dcodinareina@gmail.com

El jaciment del Boscarró es troba situat al 
costat nord-oest del municipi, al cim d’una 

que s’hi troba. El turó sobre el qual s’han 
trobat les restes arqueològiques, d’unes dues 

nord-oest per la riera de Bianya i al sud/sud-

plataforma irregular, allargada i orientada en 

NE, es troba a unes cotes d’alçada entre 337,3 i 

Troballa del jaciment

Les primeres informacions sobre la possible 

Boscarró daten de la dècada de 1990, moment 

de materials ceràmics en la vessant del turó, 
l’indret va quedar registrat com a estació 
arqueològica dins l’inventari del patrimoni 

RESUM

Les campanyes arqueològiques realitzades al jaciment del Boscarró durant el bienni 2013-
-

gles IV i III aC). Les estructures localitzades, ubicades a la zona nord-est del puig, començaren 

del poblat. A la zona nord, es va poder delimitar una primera estança, que apunta que la cons-
trucció de les cases es féu al voltant del perímetre del puig, adossades a un mur de tancament. 

Fig. 1. 
imatge: ICC)
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moment, un error de nomenclatura i el jaciment 
queda registrat sota el nom del Bosquetó.

L’any 2013, arran d’una prospecció efectuada 

part superior del turó, un seguit de parets que 
semblaven, en un primer moment, associades 
a material ceràmic de cronologia ibèrica. 

arqueològiques a l’indret, de les quals 

La programació de la primera campanya 

clars: comprovació cronològica del jaciment, la 

de conservació.

a l’indret, amb una cronologia establerta entre 
els segles IV i III aC, que ocupava la part nord-
occidental del puig i que presentava un fort nivell 

profunditat).

Les parets actualment visibles al puig, que en 
un primer moment havien estat relacionades 
amb el possible assentament ibèric, van ser 

va concloure que aquelles estructures presenten 
una cronologia recent, que degueren funcionar 
com a límit i divisió d’horts (segles XIX-XX), i que 

blocs de pedra en la seva construcció. En aquest 

presa en un vol militar realitzat l’any 1956, 
on s’observen les traces d’aquestes parets en 
un moment en el que els horts ubicats en el 
paratge del Boscarró encara semblen trobar-se 

Les dades cronològiques que ens aporta el 
conjunt de materials ceràmics localitzats durant 
aquella primera intervenció permeten establir 
l’ocupació del poblat entre els segles IV-III aC. El 
conjunt està format per 582 fragments, la rela-

grecoitàlica, 4 d’àmfora púnica ebussitana, 275 
de ceràmica comuna ibèrica, 173 de ceràmica 

-

negre, i 4 de ceràmica grisa de la costa. 

les primeres estructures 

La intervenció es va efectuar entre els dies 7 

2, situada 
al nord-oest del puig on s’assenta el jaciment, 

Fig. 2. 
imatge: ICC)
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just en l’indret on els sondejos realitzats la cam-

i evidenciaven la presència i la conservació de 

-
res arquitectòniques en concret les restes de 
dues parets, situades a la part oest del sondeig. 
Aquestes restes es trobaven associades a nivells 
arqueològics amb materials ceràmics que data-
ven la seva formació entre els segles IV i III aC.

restes va proporcionar un nombre important de 
fragments ceràmics, 499 en total. Entre la ce-
ràmica dominava la de producció ibèrica, amb 
un 51,11 % del total pel que fa a la comuna, i 
un 5,81 % per l’àmfora, tot i que només es van 
comptabilitzar un nombre mínim de 8 individus, 
amb presència d’amforetes, gerres i cassoles. 
Entre aquestes amforetes es va recuperar un 
fragment gran de coll amb nansa i inici de ca-
rena que podem associar a la forma COM_IB 
Am4. La ceràmica a mà, menys abundant quant 
a nombre de fragments, amb un 34,47 % del 
total, va aportar un NMI d’11. Destacar entre 
aquests fragments diversos decorats amb ban-

i mamellons, amb vores simples, de llavi arro-

cap l’interior, i bases planes. Les importacions 
ceràmiques recuperades dins l’estrat són escas-

-
nís negre, que correspon a una forma d’escif i 
un d’una àmfora púnica ebussitana de la forma 
T-8.1.2.1. Aquests materials són els que perme-
teren donar una cronologia a l’estrat dins del 
segle III aC, tot i que el vernís negre i l’àmfora 
púnica ebussitana són materials que es daten 
dins la segona meitat del segle IV aC.

Sobre els nivells d’ocupació localitzats, cal 
destacar dues estructures: els murs UE 1029 

i UE 1026. La primera d’aquestes parets, que 
semblava correspondre a alguna construcció 

-
-

terra entre les cares i els junts. La seva amplada 

paret es lliurava contra el desnivell que forma 
el substrat geològic del puig. L’estructura es tro-
bava a sota d’un dels murs que delimitaven els 
horts; aquest fet i la presència d’un gran roure, 
fa que el seu estat de conservació no sigui molt 
bo, i que només es conservi escassament una 

El segon mur documentat es va localitzar en 

La seva construcció era també a base de pedres 
locals, però menys treballades que les del mur 
abans descrit, amb una sola cara vista, la nord, 
feta amb pedres més grans, atès que la cara sud 

contra el substrat del puig, a mode d’un mur de 
terrassa. No sabem quina seria la seva llargada 

-
vem en condicions de completar i concretar més 
dades sobre el poblament ibèric que ocupava el 
cim del puig del Boscarró. A mode de síntesi, 
podem determinar que damunt del substrat 
natural, format per pedres despreses de la roca 
del subsòl, es detecta una capa irregular d’argi-
les, estèrils sobre la qual s’assenten els nivells 
d’ocupació, si no ho fan directament sobre el 
substrat de pedres. Aquest substrat s’anivella 



24

Maribel Anna Maria Dolors

amb un estrat de terres aportades, que s’adapta 

Aquest estrat de moment només s’ha localitzat 
allà on comença el pendent més pronunciat del 
límit nord del poblat, molt probablement per la 
cara interna d’un mur de terrassa que s’ha per-

del mur UE 1026. La datació d’aquest nivell s’ha 
de fer, de moment, en un moment indeterminat 
del segle IV aC, atesa la manca de formes cerà-

-
sar-la.

La zona on major es conserven restes cons-
-

sota de les cotes dels murs que els delimiten per 
aquest costat. També, per indicis que es veuen, 
hi hauria restes a la terrassa inferior immediata 

-

del poblat pels costats est i sud no apareguin 
restes, simplement que, per ara, no les hem de-
tectat. A la part superior, en canvi, la més ele-
vada, la cota d’arrasament és important, indis-

terraplenaments i l’espedregament dels camps 
amb la corresponent construcció dels murs de 
delimitació dels horts.

-
tures documentades, podem determinar que 
corresponen, molt probablement, al mur que 

basament de muralla de tancament. Pel que 
fa al mur UE 1029, perpendicular a aquest, no 
descartem que fes la funció de contrafort. Al-

-
cions té relació directa amb la de l’estrat d’ani-
vellament abans descrit.

per un nivell general, que sembla colgar les se-

damunt de la qual només s’ha detectat l’estrat 
-
-

haguessin altres nivells originals de l’època pel 
damunt que podrien haver estat afectats per la 

-

recuperin percentatges molt elevats de materi-

de la zona excavada i obertura d’una segona 
cala a la banda oriental del puig.

La tercera campanya arqueològica realitzada 
-

per una banda, la cala de la zona nord, iniciada 
a l’anterior campanya, va ser ampliada vers l’est 

-
tructures i els nivells arqueològics ja documen-
tats, un tram més del mur perimetral i, al costat 
oriental d’aquest, la presència de dues parets 
que conformaven l’angle d’una estança on es 
conservava l’enderroc intern. Per altre banda, es 
va iniciar la obertura d’una nova zona, a la ban-
da més oriental del puig, on es van poder docu-
mentar les restes d’una gran estructura central 
i la presència, al seu voltant, de diverses parets 

A la cala de la zona nord, es va ampliar con-

2. La pri-
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contenia un conjunt molt important de materi-
als arqueològics, entre els quals destaquen 54 
fragments de ceràmica realitzada a mà, 90 de 
ceràmica comuna ibèrica, 44 informes d’àmfora 

Boscarró: àmfora massaliota. Aquest cobria un 
seguit de noves estructures que completaven 

panya: els murs de les UE’s 1038, 1039, 1040 i 
1042 i el nivell d’enderroc UE 1041. Les unitats 
UE 1038 i UE 1040 corresponen a dos trams més 
del mur ja localitzat l’anterior campanya i regis-

gran mur que discorre de manera semicircular 
(sembla marcar un perímetre) amb una orienta-
ció nord-oest/sud-est que mesura en total uns 
8 m de llargària i presenta una amplada regular 

d’1 m. Els trams descoberts foren registrats amb 
dues unitats: la UE 1038, que correspon al tram 
oest i presenta 4,20 m de llargària, i la UE1040, 
que correspon al tram est amb un recorregut de 
3 m. El punt de divisió dels dos trams el marcava 
la presència del mur UE 1039. Aquest mur, que 
presentava una orientació nord-sud es trobava 

va una molt bona factura, amb una llargària de 
3,10 m i una amplada molt regular de 90 cm. 
A la banda sud, el mur descansava directament 
sobre el subsòl natural sense presentar més 

dels horts, de cronologia recent, sí que s’obser-

mur UE 1042. El mur que acabem d’esmentar 

incidència de la presència del mur modern, en-

Fig. 3. 
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cara es troba per delimitar i documentar d’una 

documentada a la zona correspon a un gran en-
derroc de pedra local que es troba situat just en 

5). Aquesta unitat, que sembla correspondre al 
nivell de destrucció d’una gran estança, encara 
no es troba del tot delimitada. 

servació de restes a la zona nord-est del puig, 
es va optar per intervenir a una nova zona l’est. 

sència d’uns grans blocs que ja eren visibles 

tava composat per terres orgàniques soltes, de 
la capa vegetal de recobriment del puig. La uni-
tat, que contenia força material ceràmic, pre-
sentava una potència d’uns 15/20 cm. L’estrat 

actuacions. 

seguit de grans blocs de pedra local que sembla-
ven presentar una alineació correcte, amb una 
orientació est-oest. En alguns punts aquests 
blocs es trobaven assentats directament sobre 
la roca natural de l’indret i s’observava, també, 
diversos trams on aquesta sembla haver es-
tat retallada. La interpretació d’aquestes dues 

versemblant pensar que es tracta de part d’una 

pondre a una construcció defensiva.

A banda i banda d’aquesta estructura, i sota 

noves unitats, molt compactes i argiloses, amb 
un important conjunt de materials ceràmics (de 
producció local i d’importació, com ara àmfora 

ció, es localitzaren diverses estructures constru-

d’un mur orientat est-oest, encara per delimitar 

ra de més de 7 m de llargària). A la banda sud, 
es posaren al descobert diverses construccions, 

delimitació, tan sols ha estat registrada una, que 
sembla un tram de paret.

Fig. 4. Vista en planta de l’estructura semicircular 
localitzada a la cala nord-est

Fig. 5. Vista de l’estança documentada a nivell d’en-
derroc
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aquesta zona ens mostren una alta ocupació 
d’estructures i nivells arqueològics conservats. 
Cal remarcar, però, que l’actuació en aquesta 
zona es troba en curs i què caldrà una delimita-

-
ques reals de les estructures localitzades.
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