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Els treballs d’arranjament de l’esplanada al 
voltant de l’ermita de Santa Magdalena, dita 
de Jonqueres, portats a terme pel propietari de 

-

va alertar sobre una possible afectació del jaci-
ment que se suposa hi ha en el lloc, del qual es 

de mitjan anys 60 del segle passat, malgrat no 
-

queològica. El jaciment es troba al cim del puig 
de Santa Magdalena, nom que li ve per l’ermita 

-
vació que forma part dels estreps sud-orientals 
del massís de la Marededéu del Mont. Al cos-
tat nord té adossat un mas i les esplanades del 

aquesta àrea està envoltada per un bosc espès 
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RESUM

Uns treballs d’arranjament del cim del puig, fets l’any 2011 a l’entorn de l’església i el mas que 
es troben en el lloc per part de la propietat dels terrenys, varen desencadenar una intervenció 
de documentació arqueològica del jaciment, aparentment afectat per l’actuació. Aquest jaci-

, no només pels 
-
-

previ a la plena romanització. La intervenció del 2012 va permetre recuperar un important 

l’establiment sinó també les possibilitats arqueològiques del recinte.

Fig. 1. Vista aèria de l’emplaçament del jaciment, 
amb el perímetre de l’esplanada al centre de la qual 
hi ha l’ermita de Santa Magdalena (ortofoto Goo-
gle, 2009)
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És interessant, d’entrada, observar la 
configuració topogràfica del lloc: un planell 
central -amb un lleuger pendent cap al sud-, 
que conforma una àrea triangular que amida 
uns 255 m de llargada de nord-oest a sud-est 

terreny s’adapta al pendent natural amb terras-

poc temps: al costat nord només hi trobem una 

-

-

Les dades que es tenien del jaciment abans 
-

sivament, de la troballa de materials arqueolò-
-

gunes estructures en el perímetre superior del 

-
queologia de Catalunya-Girona -abans del Cen-

confeccionada per Miquel Oliva l’any 19651. La 
-

ment és la prospecció efectuada l’any 1985 en 
Carta Arqueològica 

de la Garrotxa. Durant aquests treballs es va-
ren recollir fragments de ceràmica ibèrica (de 

-
coitàlica, a més d’alguna resta de tegulae

-
blicació de J.M. NOLLA, J. CASAS, Carta arqueològica 

romana al N.E. de Catalunya -
ons Arqueològiques de Girona, Girona, 1984.

superior d’un molí rotatori, un  de pedra 
volcànica, que es va suposar podria pertànyer al 
poblat. Atès que no s’hi va portar a terme cap 

-
tures d’ocupació. Només s’esmenta un mur de 

de conreu; aquí s’hi va recollir també un frag-
ment de tegulae. L’any 2003, durant la revisió 

la visita efectuada en el lloc, encara es va poder 
-

2. 

Estudis posteriors, fets per Joaquim Tremole-
da i Pere Castanyer l’any 2007, varen completat 

format íntegrament per un conjunt que combi-
na ceràmiques de fabricació ibèrica amb altres 
d’importació itàlica”, essent aquest darrer ma-

transport d’oli. Les troballes els portaren a pro-
posar una ocupació, com a , que 

ibèrics sota la dominació romana, prèvia a la 
-

ca augustal3. Els treballs més recents, que són 

-

2. -
-

  [consulta: 10 de 
març de 2017).

3 -
pordà, un paisatge romanitzat?”, El paisatge, ele-

, 1 
(2007), p. 247-264.
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terpretació dels materials ceràmics recuperats 

-
-

bitat4.

En el moment de començar els treballs 

-
tegament de pedres molt grans i d’altres més 

del subsòl i trencades de forma mecànica, jun-
tament amb diversos pilons de terra. A la part 

de la cota del camp, en el qual encara es veia 
in situ. Per l’aspecte 

de les pedres acumulades en el lloc, se sospita-
va de la possibilitat que s’hagués afectat alguna 
estructura del poblat, però va quedar ben pa-
lès que es tractava de blocs naturals, ja que no 

4 , “Prospecció al jaciment del puig de 

XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Gi-
rona (2014), Besalú, p. 155-157.

a la intempèrie, el que va descartar poguessin 
formar part d’alguna construcció desmuntada. 

de pedres de mida menor, aquestes sí més al-
terades, les quals, sembla ser, procedien de la 

del segle passat5. Entre les terres, aparentment 
aportades de l’esplana sud, només es varen re-
cuperar alguns fragments, molt escassos, d’àm-
fora itàlica.

arqueològica
En el moment d’iniciar la prospecció aques-

ta zona es presentava com una gran àrea, d’uns 
1.700 m2

-
dres i les terres que s’havien acumulat en el lloc 

-
ta, i del posterior anivellament, portat a terme 

a la vista un nombre molt important de mate-
rials ceràmics, la major concentració dels quals 
era a la meitat est de la zona, sens dubte remo-
guts i procedents del subsòl. 

En total es varen recollir 496 fragments cerà-
-

tegulae i imbrices -
dant correspon a les àmfores i entre aquestes 

i bd3, i les itàliques de la forma Dressel 1, el 
que representa el 64,92 % del total ceràmic i el 
85,41 % del total amfòric. També és considera-
ble la presència de material ibèric, tant en àm-
fores com en comunes; entre aquestes darreres 
destaquen, en nombre, les vores de kalathos, 
una d’elles amb restes de pintura marró sobre el 

5. , Bella Pedra Vella, Girona, Generalitat de Ca-
talunya, Diputació de Girona, Girona, 1995, p. 279-
282.

Fig. 2. Vista general, des del SE, del camp que va 
proporcionar el major nombre de materials arque-
ològics en la campanya de prospecció de l’any 2012.
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llavi. Entre la ceràmica grisa de la costa catalana 

esmentar la ceràmica campaniana A, de la que 
en forma part una nansa de la forma Lamb. 48 
o 49, i campaniana B, amb una vora i una base 

grosso modo, entre els segles II i I aC.

La presència d’aquest conjunt de material 

cap mur, tot i que sí que hi havia pedres soltes 
que no es pot descartar en formessin part. Per 

-

tot i el grau d’alteració que poden haver provo-
cat els anys de treballs agrícoles en el camp.

Reconeixement de les estructures perimetrals

Per tal de relacionar el conjunt de materi-
als recuperats en les zones esmentades es va 
prospectar, visualment, tot el contorn d’aques-

terrassa inferior, i comprovar, també, l’estat de 
conservació de les estructures que s’han asso-
ciat al recinte emmurallat que delimitaria el su-
posat oppidum
el fet de ser una àrea densament ocupada pel 
bosc. 

Es va constatar com el perímetre de la 
plataforma superior era el més alterat, i si 
bé en alguns punts es varen detectar res-
tes del mur original, la major part correspo-

-

original, es  caracteritza per estar cons-
-
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Fig. 3. Selecció d’alguns dels materials ceràmics re-
cuperats: àmfores grecoitàliques (núm. 1 a 3), bol 
de campaniana B de la forma Lamb. 1 (núm. 4), 
fragment de vora d’un càlat ibèric (núm. 5) i frag-
ments de gerrets bicònics de ceràmica grisa de la 
costa catalana (núm. 7 i 8).

Fig. 4. 
SE de la terrassa superior, en el que es veu la cons-
trucció de grans pedres, suposadament de la mura-
lla original, alterada per reformes posteriors, fetes 
amb pedres de menor format.
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correspondre a la construcció original, fent de 
suport de terres; en algun cas també es varen 

contraforts.

Conclusions

Tot i que les dades de què disposem són 
escasses i fruit d’una prospecció visual, podem 

oppidum -
mar que es conserven restes de la muralla, tant 
al voltant de la plataforma superior com de la 
primera terrassa. La cronologia, aportada pels 

la que s’ha publicat en ocasió d’anteriors estu-

-

cular aquesta datació. 

les restes ceràmiques que han aportat aquesta 
cronologia, podríem apuntar la possibilitat que 

-
ciment. No disposem de prou dades per dir si 
aquesta és la forquilla cronològica total de l’ocu-

-
metria arribar als nivells fundacionals i aportar 

al cim del puig de Santa Magdalena.

construccions. Les restes de la suposada mura-
lla es conserven en molt mal estat i de manera 
parcial i alterada. Seria interessant fer una in-
tervenció més completa, potser amb el suport 

TIPUS Bases Nanses Informes Total %
377 76,01

Grecoitàliques 8 3 8 19

Itàliques 2 301 303

Púniques ebussitanes 2 2

Púniques centremediterrànies 1 6 7

Ibèriques 1 41 42

Indeterminades 4 4

VAIXELLA 107 21,57

Campaniana A 1 6 7

Campaniana B 1 2 2 5

Vernís negre indeterminat 1 4

Engalba blanca 2 1 3

Costa catalana 1 2 1 4

Comuna ibèrica 13 5 40 58

1 1 20 22

1 3 4

DOLIA 2 2 0,40

10 2,02

Tegulae 6 6

Imbrices 4 4




