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RESUM

-

arqueològica de la zona amb assentaments estables, que abastaria des d’època republicana 

fou l’embrió per al desenvolupament dels nuclis rurals actuals.

ABSTRACT

probably the germ for the development of contemporary rural areas.

La presència de restes arqueològiques en el 
territori en el qual s’implanten els municipis ac-
tuals d’aquesta zona de contacte entre la plana 

-
teriors a l’edat mitjana, és poc coneguda, per 
bé que l’ocupació del territori devia ser prou 
intensa.

El territori que es troba a cavall entre les co-

zona de transició, on el terreny comença a on-

-

o pliocènics, amb un color vermellós caracterís-

paisatge d’aquest ampli territori, delimitat a 

-
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del Manol, amb el pas de les rieres d’Àlguema, 

Aquest treball, que l’hem tractat ja alguna 
vegada (Tremoleda, Castanyer 2007), té la in-

-

en els actuals municipis de Navata, Lladó, Ca-
banelles i Maià de Montcal. Aquest és un espai 

-

sobre la presència de restes arqueològiques. 

Les bones condicions naturals de què dis-
posava aquest territori degué permetre l’as-
sentament de comunitats prehistòriques més 
o menys estacionals a l’alta vall del Manol, ja 

-

-
històrica és poc coneguda, i és amb l’ocupació 
ibèrica que podem començar a tenir una idea 

-

que no sigui a la part del turó de Santa Maria 
-

del qual es publiquen en aquestes actes, podria 
aportar novetats al respecte.

profunditat, l’època romana és el període que 
permet parlar de poblament sedentari i d’esta-
bliments permanents a la zona, producte de la 
colonització agrícola del territori.

diverses villae

on hi havia l’habitatge i els equipaments bàsics, 

Fig. 1. 
arqueològiques.
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de disposar de zones de bosc i cursos d’aigua, 
bàsics per a disposar de les matèries primeres 

-

s’intentava de produir intensivament algun pro-

vendre als mercats i als centres urbans propers.

pervivència en el temps. D’entre els punts més 
segurs per a situar poblament romà hem de ci-

-
dric, coneguda per uns primers resultats i que 

-

Puigventós. En l’espai intermedi, hi ha evidènci-

especialment en els termes de Cabanelles, Lla-
dó i Navata.

amb l’origen del poble altmedieval.

EL TERRITORI

Maià de Montcal

Besalú no era l’únic poblat ibèric de la zona, 
si bé era important per la seva situació de con-
trol sobre el pas de les vies devia ser molt im-

romana i medieval. El puig de Jonqueres, on hi 

ha l’església de Santa Magdalena, és un punt 
que es troba a 329 m sobre el nivell del mar i 

-

oppidum que conserva 
encara bona part del seu recinte emmurallat i, 

a la segona meitat del segle II o el segle I aC 
(Tremoleda/Castanyer 2007, 250-254; Nolla/
Palahí/Vivó (cur.) 2010, 289-291).

El material que vam tenir ocasió de recollir, 
fa temps, en el poblat està format íntegrament 
per un conjunt que combina ceràmiques de fa-
bricació ibèrica amb altres d’importació itàlica 

comunicació que Anna Maria Puig presenta en 

el primer grup hem de citar especialment peces 

emporitana, com peus i nanses de gerrets bicò-

5). Juntament amb aquest material varen apa-

més nombrós, i entre el qual podem diferenciar 
elements de fàbrica local, com ara la vora d’un 

dolium
tegulae -
clusivament peça amfòrica, tota de procedèn-

-

-
coitàliques, amb vores triangulars, curtes i lleu-
gerament obertes, amb carenes molt marcades 
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Fig. 2. Material ceràmic procedent del poblat ibèric del turó de Jonqueres, on es troba l’església romànica de 
Santa Magdalena, al terme de Maià de Montcal.
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evidencia un coll cilíndric que acaba amb una 

península Itàlica, tenien la carena ben marcada, 

10-14).

Aquest conjunt de material és prou homoge-
ni i la cronologia tardorepublicana mostra una 
pervivència en la vida dels poblats ibèrics que 
es troben ja sota la dominació romana, anterior 
a la plena romanització del camp, que cal situar 
d’època augustal endavant.

Altres evidències d’època ibèrica són diver-
ses sitges que es podien veure en el marge 

van poder recollir diversos fragments d’àmfora 
ibèrica i altres produccions ibèriques, com ara 
ceràmica d’engalba blanca (Nolla/Palahí/Vivó 
(cur.) 2010, 289).

El poble de Maià de Montcal es troba en una 

De fet, l’aparició de restes estructurals associ-
ades a un paviment d’opus signinum i diverses 

-
tència d’un establiment romà, possiblement 

A la part oriental del terme de Maià de 

Can Coromines. L’estructura i els materials que 

setembre i octubre de 1993 per P. Castanyer, J. 

qui hem d’agrair el seu interès i les facilitats que 
ens va donar en tot moment. La procedència de 
les troballes es concentren en dos punts princi-
pals: per una banda, les restes estructurals d’un 
forn i, per l’altra, diversos materials ceràmics.

-
terial ceràmic, solament algun fragment de 
teula. En canvi, a uns 50 m d’aquest forn, en 
direcció sud-oest, es va trobar part d’un proba-
ble abocador ceràmic, que estaria vinculat, sens 
dubte, a la bòbila (Casas et al. 1996, 178-187; 
Tremoleda et al.1996, 39-46; Tremoleda 1995, 
77; 2000, 39-40).

quedar una mica malmesa pels treballs que el 
van posar al descobert. És de planta quadrangu-
lar, amb unes dimensions de 2,40 m de costat. 
Està orientat d’est a oest i conserva la cambra 

límit perimetral, que va servir alhora de base de 
la cúpula del laboratori. De la graella se n’han 

-
-

ze o dotze forats circulars cadascuna. El sistema 
de sustentació de la graella es realitza mitjan-
çant dos arcs que descansen sobre la solera 

de contacte amb el fons de la cambra de com-

evitar que la humitat provocada pel pas proper 
-

perimenta en època de pluges desfaci les peces 
de terracota. L’arc situat més a la banda oriental 
servia per obrir la boca del forn on es trobava 
el praefurnium 
llenya que generava l’escalfor necessària per a 
coure les ceràmiques, el segon arc se situava en 
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el centre i sostenia la part central de la graella, 
ambdós tenien una obertura de 85 cm d’alça-
da per 125 cm d’amplada, mentre que la part 
posterior s’aguantava directament sobre la pa-
ret cega de tancament. Les parets de la cambra 

de circulació, conservaven una alçada total de 
-

simplement els límits de la cavitat retallada en 
-

lla era d’entre 30 i 35 cm. Aquest forn l’hem de 

Cuomo di Caprio o en la IIE de Le Ny, caracterit-
zat per tenir la planta quadrada, corredor cen-

Pel que fa al material recuperat durant la in-

aporta dades molt interessants respecte de les 
produccions locals de la zona. 

A part d’una vora d’àmfora ibèrica i tres frag-

tot i que és molt probable que se’n fessin d’al-
tres que no hem documentat:

1. Imitacions de terra sigillata 
producció local. 

-

-

concret, ens referim a una vora i a una base de 

com imitació local. La vora consta de diverses 
-

-
mada, i ha agafat una tonalitat de color gris in-

en canvi, no estava envernissada, i presentava 

-

el nucli intern.

Aquesta categoria és la que es troba més 
ben representada. Es tracta de peces habituals 
en el repertori de la ceràmica comuna, especi-
alment evident quan ens trobem les peces més 

gerra amb una nansa, de boca circular, amb el 
coll troncocònic amb una incisió ben marcada 

formes arrodonides en la transició amb el cos. 
La nansa és de secció vagament rectangular 
amb una incisió central, i s’entrega a la vora i a 
sobre l’espatlla.

L’argila és de color rosat, virant cap a tons 

Fig. 3. 
Corominas, Maià de Montcal.
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Fig. 4. Ceràmiques de producció local recuperades durant la intervenció de salvament a la bòbila de Can 
Corominas, Maià de Montcal.
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l’Alt Imperi en altres forns de país, com ara els 

Tremoleda 2002).

També s’han recuperat altres fragments de 

-
ses d’aquestes gerres solen tenir un peu anular, 
arrodonit i lleugerament motllurat, amb el fons 
elevat i també de base plana, de vegades amb 

-
ponen a diversos models amb una, dues i tres 

-

3. Dolia.

d’un dolium, sense peu marcat i fons pla, de pa-

marró fosc, amb moltes impureses barrejades 

S’hauria d’emmarcar en tallers d’una crono-
logia similar, com el de Palamós, en el segle I dC 
(Tremoleda 1987, 210-216; Casas et al. 1990, 

Cabanelles

En el terme de Cabanelles hem de diferenci-
ar la part alta, una zona boscosa i més abrupta, 

l’Estela i la part sud-est del terme, d’on proce-

entre les que tenim de Lladó i de Navata. Es 
tracta, en concret, de la presència de ceràmica 

romana d’època republicana a les zones prope-
res de can Pou i del mas Casellas.

Lladó 

A la zona de Lladó, a part d’una destral poli-
-

-

llarga pervivència en el temps (Vayreda 1930, 
17-21; Badia 1978, 231; Nolla/Casas 1984, 85-
86; Tremoleda/Castanyer 2007, 257-258; Nolla/
Palahí/Vivó (cur.) 2010, 210; Burch et al. 2013, 
270-271).

D’entre els punts més segurs per a situar po-
blament romà hem de citar el paratge de Mer-
cadell que es troba situat a l’entrada del poble, 

ja s’havia trobat a principis del segle XX, a més 

ceràmica de cuina i fragments de teula, més re-

 -

ja fa molts anys, es varen documentar restes 

canonades de peces de terrissa i dos dipòsits 
quadrangulars pavimentats amb formigó i amb 
indicis d’haver 

-
lar de dipòsits opus signi-
num, segurament per a ús industrial.

-
-

ta amb fragments ceràmics d’àmfores i gerres, 

Jaume Campamar recollí una moneda de bron-
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Fig. 5. Diversos fragments ceràmics recuperats a la zona propera a l’església de Santa Maria de Lladó.
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Fig. 6. 
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ze d’Antoní. Una vora i una nansa d’àmfora ità-
lica dedicada al transport de vi, procedents de 

-
reda 1930, 20).

Si ens centrem en el nucli actual del poble, hi 
-

gen de la vila i corresponen als llocs on es van 

i en els seus entorns immediats, a tocar del curs 
-

portant, del qual només s’han pogut recuperar 
diversos elements ceràmics, però que mostren 
una llarga pervivència en el temps. A una base 
d’àmfora recollida fa temps, hem d’afegir un con-

de situar en època republicana tardana. Materi-

-
-

8) i diversos fragments de ceràmica de producció 
africana, en concret dos fragments d’una matei-

-

-
nen a la producció d’africana Clara D, es tracta 

-

ra de la segona meitat del segle IV i la darrera, 

A la part alta del nucli, sobre la serra orien-
tal que delimita per aquesta banda el poble i 

d’una canonada d’aigua d’un habitatge, tal com 

d’àmfora itàlica d’època tardorepublicana, amb 

volcànic, recobert amb una engalba groguenca 
que situen la seva zona de producció a la Cam-
pània i corresponen amb seguretat a la forma 

presbiteri. En aquesta modesta intervenció hi 

ceràmiques de cronologia tardorepublicana en-
tre les quals destacarem una vora i una nansa 
d’un gerret bicònic de ceràmica grisa emporita-
na i també una nansa i una vora d’una àmfora 

-
tuir el centre d’un important poblament visigò-

la citació que se’n fa en un pergamí de Santa 
-

glésia de Sant Miquel de Lladó, anterior a l’any 
1089, de la qual no en queda ni el record. Per 
altra banda, la troballa d’un encenser de bron-
ze d’origen copte davant de l’església de Sant 

-
reda 1930, 21-22, que recull l’opinió de mos-

-
bé per Badia (1978, 236), però Pere de Palol és 

1-13, làm. IV; 1999, 310- 311).
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En el terme de Navata, les evidències són 
més tènues i no trobem cap jaciment d’enver-
gadura, però podem citar alguns elements que 
demostren presència estable en època romana. 

d’un forn d’època romana al marge esquerre 
del camí a l’ermita de Can Miró, al sud del nucli 
de Navata, protegit pel potent talús que forma 

-

275). Aquest forn sembla que està força ben 

conservat, protegit per talús de terra del marge 
de camí. Pel que es pot observar, és de forma 

-
sitada al damunt, i que estava tancada dins la 

l’ambient calent. Tipològicament s’hauria d’ads-
-

mo di Caprio o IIE de Le Ny (Tremoleda 2000, 

de materials romans procedents del castell de 
Navata. Malgrat que no hem pogut documen-

obliga a prendre-la en consideració, ja que se-

-
sas 1984, 86; Marquès/Constans 1985, 41); la 

-

-
manes en algun lloc indeterminat del terme de 
Navata.

Més recent és la troballa de material en su-

de La Mirona. Aquestes restes ceràmiques, que 

senyor Marià Sáez, estan formades per diversos 
fragments ceràmics, especialment àmfores de 

9-18), cronològicament similars a la grisa de la 

Fig. 7. Encenser copte de bronze trobat a l’àrea de 

Episcopal de Vic.
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Fig. 8. 
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Fig. 9. 
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En altres punts propers també s’hi han recollit 
fragments que mostren una composició sem-

-

De manera semblant, més a l’oest, dels 
camps entorn de la Casanova d’en Pou proce-

varietat: al costat de les àmfores itàliques dels 
-

una vora de dolium -

-

guaita romana de planta circular en un terreny 
-

nol, ja en el terme d’Avinyonet de Puigventós. 
A l’entorn s’hi recollien fragments de tegulae i 
d’àmfores (Badia 1978, 25; Nolla/Casas 1984, 

-
metre la descoberta d’algunes sepultures de 
lloses que deuen correspondre a l’època tardo-
romana o altmedieval (Badia 1978, 25; Nolla/
Casas 1984, 71). Més clara és la troballa i poste-

dels pocs jaciments ben coneguts en aquest 
territori, que tractem en una altra comunicació 
(Casas et al. 1993; 1995).

CONCLUSIONS

-
ri pertany a comunitats prehistòriques més o 
menys estacionals a l’alta vall del Manol i a les 

zona, la muntanya del Mont. La presència de 
restes arqueològiques en el territori en el qual 
s’implanten els municipis actuals, en els perí-
odes anteriors a l’edat mitjana, és poc cone-
guda, per bé que l’ocupació del territori devia 

de materials permeten assajar una carta de la 
zona amb assentaments estables que abastaria 

-

Les bones condicions naturals de què dis-
posava aquest territori degueren permetre 
l’assentament, com sembla que corroboren les 
diverses troballes, de diverses uillae romanes, 

equipaments bàsics, conreaven les parts fèr-

bosc i cursos d’aigua, bàsics per a disposar de 
les matèries primeres i dels recursos comple-

conreu d’horta o de fruiters, s’intentava de pro-
duir intensivament algun producte, oli, vi o ce-

i als centres urbans propers. 

habilita diversos espais que tenen un límit meri-

-
reu. Podem individualitzar diverses unitats: la 
zona de Besalú; el pla de Maià; la zona que hi 
ha entorn a la riera d’Àlguema, entre el pla de 
la Casilla i el pla de Santa Maria; l’àrea de Lladó, 
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l’Àlguema; la zona de la Mirona; i, ja arribant a 
Aninyonet, la plana empordanesa.

-
fund de la presència de restes arqueològiques 

-

agrícolament. Malgrat tot, sembla clar que, a 

pogut assajar, podem parlar d’una intensa ocu-
-

rica, però especialment en època romana. No 

-

es deu desenvolupar especialment en època al-
-
-

darà les velles vies de comunicació i acollirà els 
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