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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 jaciŵĞŶƚ͕ũĂĐŽŶĞŐƵƚĂůƐĂŶǇƐϲϬ͕Ɛ͛ŚĂŝĚĞŶƟĮĐĂƚĂŵďƵŶƉŽƐƐŝďůĞŽƉƉŝĚƵŵŝďğƌŝĐ, no només pels
ŵĂƚĞƌŝĂůƐƌĞĐƵƉĞƌĂƚƐĞŶƐƵƉĞƌİĐŝĞƐŝŶſƚĂŵďĠƉĞůƐŝŶĚŝĐŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐĚ͛ƵŶĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵƵƌĂůůĂƋƵĞĐŝƌĐƵĞŝǆůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůƉƵŝŐ͘hŶĞƐƚƵĚŝĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĐĞƌăŵŝĐƐĨĞƚů͛ĂŶǇϮϬϬϳĂƉƵŶƚĂǀĂƵŶĂƉĞƌǀŝǀğŶĐŝĂĚĞůƉŽďůĂƚŝďğƌŝĐĮŶƐůĂƐĞŐŽŶĂĚĞůŵĞŝƚĂƚĚĞůƐĞŐůĞ//Ž/Ă͕ĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚ
previ a la plena romanització. La intervenció del 2012 va permetre recuperar un important
ĐŽŶũƵŶƚĐĞƌăŵŝĐ͕ĞŶƚŽƌŶĚ͛ƵŶƐϱϬϬĨƌĂŐŵĞŶƚƐ͕ƋƵĞŶŽŶŽŵĠƐŚĂŶĐŽŶĮƌŵĂƚůĂĐƌŽŶŽůŽŐŝĂĚĞ
l’establiment sinó també les possibilitats arqueològiques del recinte.

Els treballs d’arranjament de l’esplanada al
voltant de l’ermita de Santa Magdalena, dita
de Jonqueres, portats a terme pel propietari de
ůůŽĐ͕ǀĂƌĞŶĨĞƌĞŵĞƌŐŝƌĞŶƐƵƉĞƌİĐŝĞƵŶĂƋƵĂŶƟƚĂƚ ƉƌŽƵ ŶŽƚĂďůĞ ĚĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚƐ ĐĞƌăŵŝĐƐ ƋƵĞ
va alertar sobre una possible afectació del jaciment que se suposa hi ha en el lloc, del qual es
ƚĞŶĞŶŶŽơĐŝĞƐĚĞůĂƐĞǀĂĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĂůŵĞŶǇƐĚĞƐ
de mitjan anys 60 del segle passat, malgrat no
Ɛ͛ŚŝŚĂŐŝƉŽƌƚĂƚŵĂŝĂƚĞƌŵĞĐĂƉĞǆĐĂǀĂĐŝſĂƌqueològica. El jaciment es troba al cim del puig

Fig. 1. Vista aèria de l’emplaçament del jaciment,

de Santa Magdalena, nom que li ve per l’ermita

amb el perímetre de l’esplanada al centre de la qual
hi ha l’ermita de Santa Magdalena (ortofoto Google, 2009)

ĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂĂůďĞůůŵŝŐĚĞůƉůĂŶĞůůƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ĞůĞvació que forma part dels estreps sud-orientals
del massís de la Marededéu del Mont. Al costat nord té adossat un mas i les esplanades del
ǀŽůƚĂŶƚ ĮŶƐ ĨĂ ďĞŶ ƉŽĐ ŚĂǀŝĞŶ ĞƐƚĂƚ ĐĂŵƉƐ ĚĞ
ĐŽŶƌĞƵ͕ĂƌĂĐŽŶǀĞƌƟƚƐĞŶƉƌĂƚƐŝƉĂƐƚƵƌĞƐ͘dŽƚĂ

aquesta àrea està envoltada per un bosc espès
Ě͛ĂůǌŝŶĞƐŝƉŝŶƐ;ĮŐ͘ϭͿ͘
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És interessant, d’entrada, observar la
configuració topogràfica del lloc: un planell

ŵĂƚĞŝǆ͕ŝĚĂǀĂŶƚĚĞůŵĂƐ͕ĞƐǀĂůŽĐĂůŝƚǌĂƌůĂƉĂƌƚ

central -amb un lleuger pendent cap al sud-,
que conforma una àrea triangular que amida

volcànica, que es va suposar podria pertànyer al
poblat. Atès que no s’hi va portar a terme cap

uns 255 m de llargada de nord-oest a sud-est

ĞǆĐĂǀĂĐŝſ͕ŶŽĞƐǀĂƌĞŶƉŽĚĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐƚƌƵĐ-

ƉĞƌƵŶƐϭϬϬŵĚ͛ĂŵƉůĂĚĂĂů͛ĞǆƚƌĞŵŶŽƌĚŝƵŶƐ

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

ϲϬŵĂů͛ĞǆƚƌĞŵƐƵĚ͘DĠƐĞŶůůă͕ĂůŶŽƌĚŝĂů͛ĞƐƚĞů
terreny s’adapta al pendent natural amb terras-

ƉĂƌĞƚƐĞĐĂƋƵĞ͕ĞŵďŽƐĐĂƚ͕ĂŇŽƌĂǀĂĞŶƵŶĂǌŽŶĂ
de conreu; aquí s’hi va recollir també un frag-

ƐĞƐ͕ůĞƐƋƵĂůƐƚĂŵďĠŚĂŶĞƐƚĂƚĐŽŶƌĞĂĚĞƐĮŶƐĨĂ

ment de tegulae. L’any 2003, durant la revisió

poc temps: al costat nord només hi trobem una

ĚĞů͛ĞƐŵĞŶƚĂĚĂĂƌƚĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂŝĂƉĂƌƟƌĚĞ

ƚĞƌƌĂƐƐĂ͕ƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂƵŶƉĞƟƚĐĂŵƉ͕ŵĞŶƚƌĞ
ƋƵĞ Ă ů͛ĞƐƚ ƐĞ͛Ŷ ƐƵĐĐĞĞŝǆĞŶ ϯ Ě͛ĞƐĐĂůŽŶĂĚĞƐ͕
ůůĂƌŐƵĞƐ ŝ ĞƐƚƌĞƚĞƐ͕ ƚĂŵďĠ ĂƉƌŽĮƚĂĚĞƐ ĂŐƌşĐŽůĂŵĞŶƚ͘/ŶƐŝƐƟƌĞŵĞŶĂƋƵĞƐƚĂĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſũĂƋƵĞ
ƉŽĚƌŝĂƚĞŶŝƌƵŶŽƌŝŐĞŶĂŶƟĐ͘ŝƌƋƵĞůĂƵďŝĐĂĐŝſ
ĚĞůůůŽĐĠƐĞǆĐĞůͼůĞŶƚ͕ĞŶƵŶƉƵŶƚĞůĞǀĂƚŝĚŽŵŝŶĂŶƚ͕ĚĞƐĚĞůƋƵĂůĞƐǀĞƵƵŶĞǆƚĞŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝƋƵĞ
ĂďĂƐƚĂĚĞƐĚĞůĂďĂĚŝĂĚĞZŽƐĞƐĮŶƐĂĞƐĂůƷ͘

la visita efectuada en el lloc, encara es va poder
ůŽĐĂůŝƚǌĂƌĂůŐƵŶĨƌĂŐŵĞŶƚĚĞĐĞƌăŵŝĐĂŝďğƌŝĐĂƟƉƵƐƐĂŶĚǀŝƚǆ2.

Les dades que es tenien del jaciment abans
ĚĞůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĚĞů͛ĂŶǇϮϬϭϮƉƌŽǀĞŶŝĞŶ͕ĞǆĐůƵsivament, de la troballa de materials arqueolòŐŝĐƐĞŶƐƵƉĞƌİĐŝĞĂŝǆşĐŽŵĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂĐŝſĚ͛Ăůgunes estructures en el perímetre superior del
ƉƵŝŐ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĞƐ Ăŵď ƵŶĂ ƉŽƐƐŝďůĞ ŵƵƌĂůůĂ͘
>ĞƐƌĞĨĞƌğŶĐŝĞƐŵĠƐĂŶƟŐƵĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶĂƵŶĂ
ĮƚǆĂĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂĂů͛ĂƌǆŝƵĚĞů͛ĂĐƚƵĂůDƵƐĞƵĚ͛ƌqueologia de Catalunya-Girona -abans del CenƚƌĞĚ͛/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶƐƌƋƵĞŽůžŐŝƋƵĞƐĚĞ'ŝƌŽŶĂͲ͕
confeccionada per Miquel Oliva l’any 19651. La
ƐĞŐƺĞŶƚ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ĞƐ ƚĠ ĐŽŶĞŝǆĞment és la prospecció efectuada l’any 1985 en
ŵŽƟƵĚĞůĂĐŽŶĨĞĐĐŝſĚĞůĂCarta Arqueològica
de la Garrotxa. Durant aquests treballs es varen recollir fragments de ceràmica ibèrica (de
ƟƉƵƐƐĂŶĚǀŝƚǆͿ͕ŐƌŝƐĂĞŵƉŽƌŝƚĂŶĂŝăŵĨŽƌĂŐƌĞcoitàlica, a més d’alguna resta de tegulae͖ Ăŝǆş
ϭ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĂŝǆž͕ĞůũĂĐŝŵĞŶƚŶŽƐ͛ŝŶĐůŽƵĞŶůĂƉƵblicació de J.M. NOLLA, J. CASAS, Carta arqueològica
ĚĞůĞƐĐŽŵĂƌƋƵĞƐĚĞ'ŝƌŽŶĂ͘>ƉŽďůĂŵĞŶƚĚ͛ğƉŽĐĂ
romana al N.E. de Catalunya͕ ĞŶƚƌĞ Ě͛/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝons Arqueològiques de Girona, Girona, 1984.

superior d’un molí rotatori, un ĐĂƟůůƵƐ de pedra

Estudis posteriors, fets per Joaquim Tremoleda i Pere Castanyer l’any 2007, varen completat
ů͛ĂŶăůŝƐŝĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞĂƉĂƌĞŝǆĞŶƐƵƉĞƌİĐŝĞ͘
Ŷ ƵŶ ĂƌƟĐůĞ ƉƵďůŝĐĂƚ Ăů ƌĞƐƉĞĐƚĞ͕ ĞůƐ ĂƵƚŽƌƐ
ĂĮƌŵĂǀĞŶ͗ ͞ů ŵĂƚĞƌŝĂů ƌĞĐŽůůŝƚ Ăů ƉŽďůĂƚ ĞƐƚă
format íntegrament per un conjunt que combina ceràmiques de fabricació ibèrica amb altres
d’importació itàlica”, essent aquest darrer maƚĞƌŝĂůƌŽŵăĞůŵĠƐŶŽŵďƌſƐ͘ŵĠƐĚĞůƐƟƉƵƐũĂ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƚƐ͕ĞŶĂƋƵĞƐƚŵŽŵĞŶƚƚĂŵďĠĞƐǀĂƌĞŶ
ůŽĐĂůŝƚǌĂƌăŵĨŽƌĞƐĚ͛ŽƌŝŐĞŶďğƟĐ͕ĚĞƐƟŶĂĚĞƐĂů
transport d’oli. Les troballes els portaren a proposar una ocupació, com a ŽƉƉŝĚƵŵŝďğƌŝĐ, que
ĂƌƌŝďĂƌŝĂĮŶƐĂůĂƐĞŐŽŶĂŵĞŝƚĂƚĚĞůƐĞŐůĞ//Ž/
Ă͕ĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚĚĞůĂƉĞƌǀŝǀğŶĐŝĂĚĞůƐƉŽďůĂƚƐ
ibèrics sota la dominació romana, prèvia a la
ƉůĞŶĂƌŽŵĂŶŝƚǌĂĐŝſƋƵĞƉĂƚĞŝǆĞůĐĂŵƉĞŶğƉŽca augustal3. Els treballs més recents, que són
ŽďũĞĐƚĞĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƌƟĐůĞ͕ĞƐǀĂŚĂǀĞƌĚĞůŝŵŝƚĂƌ͕
ůĂŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĐŽŵĮŶƐĂƌĂ͕Ăů͛ĞƐƚƵĚŝŝůĂŝŶ2. ŚƩƉ͗ͬͬŝŶǀĂƌƋƵĞ͘ĐƵůƚƵƌĂ͘ŐĞŶĐĂƚ͘ĐĂƚͬ&ŝƚǆĂ'ĞŶĞƌĂů͍ŝŶĚĞǆсϬΘĐŽŶƐƵůƚĂсD^hǆ<ϬϭŚĂĐKŐ/'Zů/ϭǀďŶZũztǁůDŝƐƚD^hйϯΘĐŽĚŝсϲϲϭ [consulta: 10 de
març de 2017).
3͘ :͘ dÙÃÊ½͕ W͘ ÝãÄùÙ͕ ͞>Ă 'ĂƌƌŽƚǆĂ Ě͛ŵpordà, un paisatge romanitzat?”, El paisatge, eleŵĞŶƚ ǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ŝĚĞŶƟƚĂƚ ĞŵƉŽƌĚĂŶĞƐĂ, 1
(2007), p. 247-264.

Noves dades sobre el jaciment del Puig de Santa Magdalena de Maià de Montcal (la Garrotxa)

a la intempèrie, el que va descartar poguessin
formar part d’alguna construcció desmuntada.
ŶƵŶĞǆƚƌĞŵŚŝŚĂǀŝĂƚĂŵďĠƵŶĂŵƵŶƚĞŐĂŵĞŶƚ
de pedres de mida menor, aquestes sí més alterades, les quals, sembla ser, procedien de la
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĨĞƚĂĂůĂĮĚĞůƐĂŶǇƐϴϬ
del segle passat5. Entre les terres, aparentment
aportades de l’esplana sud, només es varen recuperar alguns fragments, molt escassos, d’àmfora itàlica.
Fig. 2. Vista general, des del SE, del camp que va
proporcionar el major nombre de materials arqueològics en la campanya de prospecció de l’any 2012.

terpretació dels materials ceràmics recuperats
ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůŵĞŶƚ͘ŶĐĂƉĚĞůĞƐĚƵĞƐǌŽŶĞƐŽŶĞƐ
ǀĂƚƌĞďĂůůĂƌĞƐĨĞƌĞŶĞǀŝĚĞŶƚƐƌĞƐƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐƋƵĞŚĂƵƌŝĞŶĐĞƌƟĮĐĂƚůĂƉƌĞƐğŶĐŝĂĚ͛ƵŶŚăbitat4.
>͛ĞƐƉůĂŶĂĚĂŶŽƌĚ͗ů͛ĂŇŽƌĂŵĞŶƚĚĞƌŽĐĂ
En el moment de començar els treballs
ĂƋƵĞƐƚĂ ǌŽŶĂ ĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂ ĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚ
ƌĞŵŽŐƵĚĂ͕ Ăŵď ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝ ĞǆƚĞŶƐ ĂŵƵŶtegament de pedres molt grans i d’altres més
ƉĞƟƚĞƐ͕ ĂƉĂƌĞŶƚŵĞŶƚ ĞǆƚƌĞƚĞƐ Ě͛ƵŶ ĂŇŽƌĂŵĞŶƚ

>͛ĞƐƉůĂŶĂĚĂƐƵĚ͗ů͛ăƌĞĂĚĞŵĂũŽƌƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
arqueològica
En el moment d’iniciar la prospecció aquesta zona es presentava com una gran àrea, d’uns
1.700 m2 ĚĞ ƐƵƉĞƌİĐŝĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ͕ ĂůƚĞƌĂĚĂ Ă
ĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĚĞŶĞƚĞũĂĚĞůĞƐƉĞdres i les terres que s’havien acumulat en el lloc
ĞŶŵŽƟƵĚĞů͛ĞƐŵĞŶƚĂĚĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſĚĞů͛Ğƌŵŝta, i del posterior anivellament, portat a terme
ƉĞƌƉĂƌƚĚĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝ;ĮŐ͘ϮͿ͘ƋƵĞƐƚǀĂĚĞŝǆĂƌ
a la vista un nombre molt important de materials ceràmics, la major concentració dels quals
era a la meitat est de la zona, sens dubte remoguts i procedents del subsòl.
En total es varen recollir 496 fragments ceràŵŝĐƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐƟƉƵƐ͕ŝŶĐůžƐĞůŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵ;tegulae i imbricesͿ͘ůƟƉƵƐŵĠƐĂďƵŶ-

del subsòl i trencades de forma mecànica, juntament amb diversos pilons de terra. A la part
ĐĞŶƚƌĂůŚŝŚĂǀŝĂƵŶŐƌĂŶĨŽƌĂƚ͕ĞǆĐĂǀĂƚƉĞƌƐŽƚĂ
de la cota del camp, en el qual encara es veia
ƉĂƌƚ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ĂŇŽƌĂŵĞŶƚ in situ. Per l’aspecte

dant correspon a les àmfores i entre aquestes

de les pedres acumulades en el lloc, se sospita-

que representa el 64,92 % del total ceràmic i el

va de la possibilitat que s’hagués afectat alguna

85,41 % del total amfòric. També és considera-

estructura del poblat, però va quedar ben pa-

ble la presència de material ibèric, tant en àm-

lès que es tractava de blocs naturals, ja que no

fores com en comunes; entre aquestes darreres

ƉƌĞƐĞŶƚĂǀĞŶŝŶĚŝĐŝƐĚ͛ŚĂǀĞƌĞƐƚĂƚŵĂŝĞǆƉŽƐĂƚƐ

destaquen, en nombre, les vores de kalathos,
una d’elles amb restes de pintura marró sobre el

4͘ ͘D͘ Wç®¦, “Prospecció al jaciment del puig de
^ĂŶƚĂ DĂŐĚĂůĞŶĂ ;DĂŝă ĚĞ DŽŶƚĐĂů͕ ůĂ 'ĂƌƌŽƚǆĂͿ͕͟
XII Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona (2014), Besalú, p. 155-157.

ůĞƐ ŐƌĞĐŽŝƚăůŝƋƵĞƐ͕ Ăŵď ǀŽƌĞƐ ĚĞů ƟƉƵƐ ďĚ Ϯ
i bd3, i les itàliques de la forma Dressel 1, el

5. sò, Bella Pedra Vella, Girona, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Girona, 1995, p. 279282.
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llavi. Entre la ceràmica grisa de la costa catalana
ĞƐŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƉƌĞƐğŶĐŝĂ ĚĞ ďŝĐžŶŝĐƐ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚ͕
esmentar la ceràmica campaniana A, de la que
en forma part una nansa de la forma Lamb. 48

1

o 49, i campaniana B, amb una vora i una base
2

ĚĞ>Ăŵď͘ϭ;ĮŐ͘ϯͿ͘dŽƚĂƋƵĞƐƚĐŽŶũƵŶƚĞŶƐƐŝƚƵĂ͕
grosso modo, entre els segles II i I aC.
La presència d’aquest conjunt de material

3

ĐŽŶĮƌŵĂ͕ƐĞŶƐĞĐĂƉŵĞŶĂĚĞĚƵďƚĞ͕ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ
Ě͛ƵŶũĂĐŝŵĞŶƚĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĞŶĞůŵĂƚĞŝǆƐƵďƐžů͕
ŵĂůŐƌĂƚ ŶŽ ĨŽƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƌĞĐŽŶğŝǆĞƌ ůĂ ƚƌĂĕĂ ĚĞ
cap mur, tot i que sí que hi havia pedres soltes
que no es pot descartar en formessin part. Per
ƚŽƚĂŝǆžĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵƋƵĞĠƐĨăĐŝůƋƵĞƉƵŐƵŝŶĂƉĂƌğŝǆĞƌƌĞƐƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐĂŵĂũŽƌƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚ͕

4

5

tot i el grau d’alteració que poden haver provocat els anys de treballs agrícoles en el camp.
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Reconeixement de les estructures perimetrals
Per tal de relacionar el conjunt de materials recuperats en les zones esmentades es va
prospectar, visualment, tot el contorn d’aquesƚĂĞƐƉůĂŶĂĚĂƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ĂŝǆşĐŽŵĞůĚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂ
terrassa inferior, i comprovar, també, l’estat de
conservació de les estructures que s’han associat al recinte emmurallat que delimitaria el suposat oppidum͕ƚŽƚŝůĂĚŝĮĐƵůƚĂƚƋƵĞŝŵƉůŝĐĂǀĂ
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 restes del mur original, la major part correspoŶŝĞŶ Ă ƉĂƌĞƚƐ ŵĠƐ ƌĞĐĞŶƚƐ͕ ĐŽŶƐƚƌƵŢĚĞƐ ĞŶ
ƐĞĐ͕ Ăŵď ƉĞĚƌĞƐ ƉĞƟƚĞƐ ŝ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſ ŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕
ŵŽůƚ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ ĂƉƌŽĮƚĂĚĞƐ ĚĞ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐ ĂŶƟŐƵĞƐ͘ ů ƋƵĞ ƐĞ ƐƵƉŽƐĂ ŵƵƌ
original, es caracteritza per estar consƚƌƵŢƚ Ăŵď ƉĞĚƌĞƐ ŵĠƐ ŐƌĂŶƐ͕ ŵŝ-

7

6

0

1

5

cm

Fig. 3. Selecció d’alguns dels materials ceràmics recuperats: 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 fragments de gerrets bicònics de ceràmica grisa de la
costa catalana (núm. 7 i 8).

Fig. 4. &ƌĂŐŵĞŶƚĚĞƉĂƌĂŵĞŶƚůŽĐĂůŝƚǌĂƚĞŶĞůůşŵŝƚ
SE de la terrassa superior, en el que es veu la construcció de grans pedres, suposadament de la muralla original, alterada per reformes posteriors, fetes
amb pedres de menor format.
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Noves dades sobre el jaciment del Puig de Santa Magdalena de Maià de Montcal (la Garrotxa)

TIPUS

sŽƌĞƐ

Bases

Nanses

Informes

D&KZ^
Grecoitàliques

8

Itàliques

2

3

8

Púniques ebussitanes
Púniques centremediterrànies

1

Ibèriques

1

Indeterminades

%

377

76,01

19
301

303

2

2

6

7

41

42

4

4

VAIXELLA

107

Campaniana A

1

Campaniana B

1

Vernís negre indeterminat

1

Engalba blanca

2

1

Costa catalana

1

2

Comuna ibèrica

13

ŽŵƵŶĂŽǆŝĚĂĚĂ

1

'ƌŽůůĞƌĂƌĞĚƵŢĚĂ

Total

2

6

7

2

5

21,57

4
3
1

4

5

40

58

1

20

22

1

3

4

2

2

0,40

10

2,02

DOLIA
DdZ/>KE^dZhd/h
Tegulae

6

6

Imbrices

4

4
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ƐĞŐŽŶĂƚĞƌƌĂƐƐĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĞŶĞůůĂƚĞƌĂů^ͬ^t͕
ƚĂŵďĠ ĞƐ ǀĂƌĞŶ ƌĞĐŽŶğŝǆĞƌ ŵƵƌƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌŝĞŶ
correspondre a la construcció original, fent de
suport de terres; en algun cas també es varen
ƉŽƐĂƌ ĞŶ ĞǀŝĚğŶĐŝĂ ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ ĚĞ ƉŽƐƐŝďůĞƐ
contraforts.
Conclusions
Tot i que les dades de què disposem són
escasses i fruit d’una prospecció visual, podem
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƋƵĞ ƚŽƚƐ ĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ǀĞƌŝĮƋƵĞŶ
ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚ͛ƵŶoppidum͕ĚĞůƋƵĂůƉŽĚĞŵĂĮƌ-

cular aquesta datació.
ƚĞƐĂ ůĂ ůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ Ă ŶŝǀĞůů ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͕ ĚĞ
les restes ceràmiques que han aportat aquesta
cronologia, podríem apuntar la possibilitat que
ĂƋƵĞƐƚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶŐƵĠƐĂůŵŽŵĞŶƚĮŶĂůĚĞůũĂciment. No disposem de prou dades per dir si
aquesta és la forquilla cronològica total de l’ocuƉĂĐŝſ͘ EŽŵĠƐ ƵŶĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſ ĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂ ƉĞƌmetria arribar als nivells fundacionals i aportar
ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƐŽďƌĞůĂĚĂƚĂŝŶŝĐŝĂůĚĞůĂŽĐƵƉĂĐŝſ
al cim del puig de Santa Magdalena.

ĚŝƐ͕ Ăŝǆž ĠƐ ĞŶƚƌĞ ĞůƐ ƐĞŐůĞƐ // ŝ / Ă͘ EŽ Ɛ͛ŚĂŶ

dĂŵƉŽĐĚŝƐƉŽƐĞŵĚĞƐƵĮĐŝĞŶƚƐĞůĞŵĞŶƚƐƉĞƌ
ĂĚĞĮŶŝƌĞůƉĞƌşŵĞƚƌĞĚĞůƉŽďůĂƚĂŵďĐĞƌƚĞƐĂŶŝ
ů͛ĞǆƚĞŶƐŝſĚĞů͛ĞƐƉĂŝƋƵĞƉŽĚƌŝĂĞƐƚĂƌŽĐƵƉĂƚƉĞƌ
construccions. Les restes de la suposada muralla es conserven en molt mal estat i de manera
parcial i alterada. Seria interessant fer una in-

ƚƌŽďĂƚŵĂƚĞƌŝĂůƐŵĠƐĂŶƟĐƐƋƵĞƉĞƌŵĞƟŶĨĞƌƌĞ-

tervenció més completa, potser amb el suport

mar que es conserven restes de la muralla, tant
al voltant de la plataforma superior com de la
primera terrassa. La cronologia, aportada pels
ŵĂƚĞƌŝĂůƐƌĞĐŽůůŝƚƐĞŶƐƵƉĞƌİĐŝĞ͕ĐŽŝŶĐŝĚĞŝǆĂŵď
la que s’ha publicat en ocasió d’anteriors estu-

ĚĞŵğƚŽĚĞƐĚĞƉƌŽƐƉĞĐĐŝſŐĞŽİƐŝĐĂ͕ƉĞƌƚĂůĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐƵƉĞƌİĐŝĞĚĞůũĂĐŝŵĞŶƚ͘

