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INTRODUCCIÓ
En el present article exposarem els treballs arqueològics
efectuats durant els anys 2014 i 2015 al jaciment del Castellot de Bolvir (Cerdanya), i també farem un breu incís en
la inauguració de l’Espai Ceretània, un centre d’interpretació del jaciment i de la comarca en època antiga que
fou inaugurat el gener de 20151. Tal com venim fent en les
darreres jornades, tan sols ens limitarem a l’explicació
dels treballs realitzats i a les conclusions que es deriven
dels mateixos, pel que fa a les dues darreres campanyes d’excavació. Així doncs, entenem que l’explicació
de la descoberta del jaciment, la seva contextualització
(geogràfica, geològica, etc.), les dades històriques i arqueològiques que hi fan referència, així com tot el procés
d’excavació, des de l’any 1991 en que s’iniciaren els primers treballs fins a l’actualitat, ja han estat exposats en
anteriors treballs. A més, tota aquesta informació també
es pot consultar en la bibliografia del propi jaciment.
La intervenció al Castellot de Bolvir en els anys 2014 i
2015, i tal com venia succeint des de l’any 2007, ha tingut
una motivació bicèfala. D’una banda, un primer impuls
ha estat gràcies al consistori municipal, el qual tenia la
voluntat d’inaugurar l’Espai Ceretània en aquell període
legislatiu, i per tant posà tots els seus esforços a tal efecte.
Així, les excavacions arqueològiques, imprescindibles
per entendre la idiosincràsia de l’equipament i per tal
de dotar de dinamisme el seu discurs, es van veure
mediatitzades per la construcció. Tot i així, i com dèiem, la
voluntat del govern municipal no finalitzava amb el centre
d’interpretació, sinó que creia fermament que aquest era
només un punt de partida per continuar amb els treballs
de recerca al Castellot. Però és més, la construcció de
l’Espai Ceretània va anar de la mà de la museïtzació
de les restes del jaciment arqueològic, amb la finalitat
que es poguessin inaugurar els dos conjuntament. Així,
la realització de plafons, passeres o plataformes, va

comportar excavacions puntuals en el jaciment. I d’altra
banda, l’excavació arqueològica al Castellot s’inscriu dins
el Projecte Integral de Recerca “Paisatge i Territori a la
Cerdanya Antiga (PATCA)” pel període 2014-2017, dirigit
pel professor Oriol Olesti, en el qual es pretén aprofundir
en l’estudi del poblament ceretà de la comarca. Dins
aquest programa marc, el jaciment del Castellot de Bolvir
esdevenia un enclavament de primer ordre per entendre
les dinàmiques culturals que se succeïen en les fases
ibèriques i republicanes.
Han estat tots aquests interessos els que han motivat
que es continués excavant al jaciment. Com ja venia
essent habitual en els darrers anys, les intervencions
arqueològiques han estat dirigides pel professor Oriol
Olesti, i coordinades conjuntament amb Oriol Mercadal,
arqueòleg i director del Museu Cerdà. El treball de
camp ha estat realitzat sota la direcció dels arqueòlegs
Jordi Morera i Joan Oller, tots ells membres del projecte
PATCA. Finalment, les intervencions han comptat amb
els recursos humans, materials i tècnics de l’empresa
Catarqueòlegs SL.

LA INTERVENCIÓ DE 20142
En el 2014 es van realitzar quatre intervencions entre el 6
de juliol i el 31 de desembre. D’aquestes, la primera consistia en una campanya preventiva; les dues següents
s’incloïen en el marc del projecte PATCA; i finalment la
darrera tornava a ser una actuació preventiva de seguiment arqueològic. Les intervencions van comptar amb
l’ajuda d’un contingent d’una quarantena d’estudiants i
llicenciats provinents dels graus d’Arqueologia i Història
de la UAB, la Universitat de Barcelona i Salamanca, els
quals en diferents setmanes van estar participant i col·
laborant amb les tasques arqueològiques. Finalment,
l’equip humà del treball de camp es completà amb la pre-

* Professor associat de la UAB i membre de l’empresa Catarqueòlegs SL
** Arqueòleg i Director del Museu Cerdà
*** Professor titular de la UAB i Investigador Principal del projecte PATCA
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Figura 1. Planta del jaciment amb les zones intervingudes durant el 2014.
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sència de tres restauradores, les quals s’encarregaren de
consolidar in situ totes aquelles peces i materials que així
ho requerien.
De forma general, podem dir que els treballs se centraren
en tres sectors del jaciment: el sector al nord de l’Edifici
IV, a la banda de ponent del jaciment; la zona central, on
s’ha actuat en uns punts molt concrets; i finalment als
àmbits de llevant de l’àrea d’intervenció descoberts en la
campanya anterior i que restaven a mig excavar.
Pel que fa al sector de ponent, i més concretament la
zona de l’Edifici IV, fins al 2013 s’havia pogut documentar exhaustivament les tres estances que conformaven el
recinte. Així mateix, també havia quedat palès que aquell
edifici republicà semblava tenir continuïtat vers la part
septentrional. D’aquesta manera, no estàvem davant un
edifici tripartit, sinó que consistia en un gran edifici de com
a mínim dos cossos, un dels quals dividit en tres habitacions3. La presència de tot un seguit de forats de pal més
enllà del suposat mur de tancament nord, ue 829, però
sobretot la constatació que el mur lateral de l’edifici, ue
879, semblava tenir continuïtat més enllà de l’àrea d’excavació, també en direcció nord, així ho semblaven indicar. Per aquests motius, i amb l’objectiu de documentar
definitivament tota la superfície de l’Edifici IV es va obrir
un calaix rectangular a la part nord de l’Edifici, extraient
tota la capa vegetal d’un gran rectangle de 6.9m d’ampla-

da per 14.8m de llargada, el que conformava una àrea
propera als 98m2. Les diferents campanyes d’intervenció
van poder esgotar l’estratigrafia antròpica d’aquest nou
sector, exceptuant quatre sitges localitzades, les quals no
es van poder documentar i foren excavades en la campanya de 2015.
La característica més destacable en aquest sector era la
poca potència arqueològica conservada. Així, en la majoria de llocs només treure la capa vegetal més superficial
ja apareixia el substrat geològic, a una fondària no superior als 30cm. Conseqüentment, tan sols restaven conservats aquells elements que tallaven el subsòl, havent-se
ja perdut absolutament quasi totes les estructures a una
cota superior. Només se’n conservaven algunes, inconnexes, i d’època medieval. Una era el mur 903, ubicat
de forma paral·lela al 839, també medieval al que s’hi
separava uns 3.25m. Consistia en una estructura orientada E-O, de la que es van poder documentar 3.75m de
llargada (amagant-se per sota la zona no rebaixada) i que
tenia una amplada de 70-75cm.
A la part central es va identificar un espai de porta d’un
metre d’amplada que tenia una solera de lloses de pissarra com a marxapeu. Pel cap més occidental, el mur
anava perdent potència fins arribar a desaparèixer. Tanmateix, just en aquell punt es va localitzar una rasa orientada perpendicularment al mur 903, i que iniciava el seu
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Figura 2. Vista general de la zona de ponent després de
l’excavació.

recorregut vers la part nord, ue 926. Tenia una llargada
total de 6.35m, una amplada propera als 90cm, i una fondària que no excedia els 15cm. La rasa 926 tallava tota
l’estratigrafia que pogués existir en la franja estudiada.
Per la seva disposició, característiques, i relacions físiques amb els altres estrats pensem que podria tractar-se
de la rasa d’espoli del mur que s’uniria amb el 903 pel
lateral. Si fos així, ambdues estructures haurien pogut
formar una finca d’hàbitat, a la qual s’hi accediria per la
part meridional a través de la porta 941. Talment, també
podria estar indicant l’existència d’un espai comú, tipus
vial de circulació, entre els murs 839 i 903, que tindria una
projecció en sentit E-O.
Un altre element medieval corresponia a les restes d’un
mur, ue 912, del que només es conserva una llargada
de 1.1m, i que presentava estratigrafia antiga dessota.
L’orientació amb el que es disposava, tot i les reserves
que s’han de tenir per la poca conservació, podria estar
indicant una compartimentació interna en l’habitació que
formaria el mur 903 i l’eventual mur espoliat amb la rasa
926. I finalment, l’últim element significatiu localitzat en
aquella zona fou una gran àrea de terra rubefactada, ue
925. Consistia en una estesa més o menys circular en el
terreny geològic d’un nivell recremat de 5cm de fondària
màxima, amb tonalitats de vermell intens, que ocupava
un diàmetre proper als 2m. No tenim cap més altre element per valoritzar l’estructura, però és evident que hauria consistit en un punt de foc i combustió, tal vegada algun tipus de fornet, el qual s’hauria de relacionar amb un
hàbitat els límits del qual ens han desaparegut totalment.
En quan a la Zona Central, la intervenció consistí en la
completa excavació arqueològica de la zona més al sudoest del pati de l’Edifici II. Efectivament, en la campanya
de 2013 no es va poder finalitzar l’actuació en aquell
sector, deixant sense excavar un gran retall, ue 888, i un

altre de més petit, ue 859. En aquest darrer cas vam poder definir clarament que es tractava d’un petit fornet domèstic, segurament vinculat a la producció metal·lúrgica.
Així, pensem que es pot relacionar aquest fornet amb el
retall 660, localitzat a l’estança principal de l’Àmbit X en
campanyes anteriors. Aquell també era un retall de planta
semicircular, d’uns 20cm de fondària màxima, que s’ubicava tocant la paret mitgera 511. Estava completament
reblert de cendres i carbons i també es podia interpretar
com un fornet que hauria funcionat en la primera fase
del jaciment. En confirmar-se aquest extrem ens trobaríem davant la presència de dos fornets domèstics en
una mateixa finca, un dels quals probablement destinat
a l’elaboració d’objectes metàl·lics, que se sumaria al fet
de no trobar-se’n cap més a les finques restants en la
fase ceretana. Per tant, és plausible pensar que l’Àmbit X
tindria una certa especialització productiva en les tasques
metal·lúrgiques, que davant l’absència d’elements similars en les altres finques, cal entendre d’abast comunitari.
I d’altra banda, el retall 888, de tendència semicircular, i
que només es va poder documentar parcialment, ja que
el retall s’endinsava per sota els murs 885 i 857, i la seva
excavació hauria provocat el col·lapse d’ambdós. Presentava unes parets verticals, amb una fondària mínima
de 1.5m. El rebliment consistia en grans paquets de blocs
de pedra sorrenca i terres estèrils, semblant a restes de
terreny geològic com si aquestes haguessin estat un altre
cop abocades. Els materials ceràmics recuperats eren
força minsos en relació al volum de terra exhumat, ja que
sumaven uns pocs fragments tots ells fets a mà. Els més
destacats eren duess peces amb decoració geomètrica
a l’exterior, la qual es podria assimilar a l’anomenada
decoració mailhaciana del bronze final IIIb i primer ferro
(segles IX-VII aC). Aquests motius decoratius també han
estat localitzats a les excavacions de Llo 1, al jaciment de
Lo Lladre de Llo (CAMPMAJÓ 2013, 22), també en els nivells corresponents al bronze final IIIb. Per tant, semblaria que ens trobaríem amb una estructura que hauríem de
situar en els segles IX-VII aC i en qualsevol cas, anterior
a la fundació del poblat ceretà4.
Desconeixem la naturalesa d’aquest retall i tampoc sabem quina finalitat tenia. Tal vegada es tractava d’una
sitja seccionada en fer-se l’Àmbit X?, o potser era un forat d’extracció d’argiles i material constructiu? O un retall
que ens pot indicar algun tipus de ritus fundacional? En
qualsevol cas, era indubtable que es tracta d’una estructura anterior al bastiment dels murs 857 i 885, i que la
datació relativa dels materials ceràmics ens retrotrau a
una cronologia del bronze final IIIb o del primer ferro. Ara
bé, el dubte està en saber quin tipus d’ocupació hi havia
en aquell moment. Es tracta d’una sitja que formava part
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d’un poblat del qual no n’hem observat les traces? Fou
una ocupació puntual i secundària amb dependència
a un poblat ubicat als contraforts cerdans? Podem inferir una producció excedentària de la plana cerdana
en aquell període? Aquestes i moltes preguntes més
només podran ser respostes mitjançant els futurs treballs arqueològics.
I finalment, l’última zona on s’intervingué fou al sector
de llevant, en les tres estances medievals intramurals
localitzades en la campanya del 2013, els Àmbits L, M
i N. Aquestes eren les tres habitacions que havien quedat ben definides i delimitades, i en definitiva fàcilment
interpretables, a diferència de l’espai existent entre els
Àmbits M i N, que semblava correspondre a una zona
exterior de les finques. En no tenir els límits d’aquesta
zona prou clars, vam preferir deixar la intervenció per a
futures campanyes.
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La característica comuna de les intervencions en les tres
estances fou que es van poder documentar els nivells
de circulació medievals de cadascuna i per tant, obtenir
l’estratigrafia completa per a aquell període històric. Ara
bé, en alguns casos, els ferms ja cobrien directament el
subsòl geològic, mentre que en d’altres es localitzava
l’estratigrafia i retícula murària de les fases ceretana i republicana. Els nivells del període antic no van poder ser
excavats per manca de temps. Així, a les tres estances
van quedar nivells estratigràfics per documentar.

com un petit cilindre un mica globular. Pensem que podria
tractar-se d’una olla que hauria acabat esdevenint una
mena de braser.
Creiem que una construcció d’aquestes característiques,
amb els elements ceràmics, de combustió i rubefacció
esmentats, ha de tractar-se d’un fogar de grans dimensions, o més aviat d’una gran producció. I en aquest sentit, volem ser més explícits. Creiem que podria tractar-se
d’una cuina domèstica. Ara bé, també és cert que una estructura com la ue 2039 no ha estat documentada fins ara
al Castellot en la seva fase medieval. Tenint en compte el
gran nombre de finques individualitzades fins el present,
en les que en quasi totes elles s’ha documentat la presència d’una llar de foc cantonera, que també mantindria
funcions culinàries, és evident que la cuina de l’Àmbit L
proposada hauria de tenir un abast totalment diferent. En
aquest sentit, i a falta de la definitiva excavació dels àmbits annexes, pensem que podria tractar-se de l’espai de
cocció d’una finca de grans proporcions, clarament rellevant dins del Castellot, o bé d’una cuina amb una producció de tipus comunitària, o si més no, suprafamiliar.
Nosaltres ens decantem per la primera opció.
Un altre element significatiu amb el que es relacionava el
paviment 2055 era la canalització 2007, a la qual cobria
quasi completament. Ubicada a l’extrem septentrional de
l’estança, just a costat de l’entrada, discorria paral·lela-

Pel que fa al cos estructural, totes tenien la porta d’entrada a ponent, consistent en una obertura d’entre 1 i 1.2m
d’amplada, emmarcat per un marxapeu de lloses planes.
I també en totes es van localitzar petits armariets encastats en les parets laterals.
En l’Àmbit L s’observà que hi havia hagut un incendi just
abans del seu abandonament, ja que es localitzava un
nivell de cendres immediatament per sobre del nivell de
circulació, ue 2005. També, associades al nivell d’ús es
van identificar dues estructures. El primer era una estructura complexa i unitària, ue 2039, de planta semicircular i adossada a la paret de ponent de l’àmbit, ue 2009.
Estava formada per un seguit de lloses de mida mitjana
col·locades horitzontalment. És probable que hagués estat delimitada per una filera de pedres de mida mitjana,
conservada desigualment. Efectivament, tota l’estructura
també estava coberta per un paquet desigual de cendres, individualitzat en la ue 2048, que no excedia els
5cm de potència. És de destacar que s’hi va localitzar
in situ una olla ceràmica amb una mica d’abocador que
tanmateix havia estat aprofitada. Al recipient se li havia
extret la nansa que originalment l’hauria pogut sospesar,
i se li havia escapçat el fons, de tal manera que quedava

Figura 3. Vista general dels àmbits medievals documentats a
llevant.
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ment al mur 2003. Consistia en una estructura formada
per dues fileres de lloses i còdols encastats verticalment
al terreny natural, col·locades paral·lelament entre elles i
separades uns 25cm, que anaven definint les parets de
la canal. L’estructura estava coberta amb una successió
de lloses de pissarra. La canalització 2007 s’inicia en una
obertura que travessava el mur de façana 2003 i que indicava que l’origen de la mateixa calia buscar-lo més enllà
del mateix Àmbit L, a la zona que encara està pendent
d’excavació. A l’altre cap, la canal menava a una obertura
construïda a la muralla 495 i que possibilitava el desguàs
de les aigües a l’exterior5. Efectivament, l’obertura en la
muralla era totalment solidària i coetània a la muralla 495
i per tant, s’havia executat en el moment de la seva construcció, del que s’infereix una concepció preconcebuda
i una planificació unitària del vilatge, executant-se sincrònicament i de manera conjunta. Amb tot això, sembla
evident que l’Àmbit L s’ha de relacionar amb un espai
existent a la seva part occidental, ja sigui una altra estança o àmbit d’avantsala.
En l’Àmbit M, el nivell de circulació 2032 es relacionava amb dos elements prou interessants. El primer
era una llar de foc cantonera, ue 2044, ubicada a l’angle sud-oest de l’estança. Estava delimitada per tres
grans lloses col·locades verticalment que definien una
estructura quadrangular de 60 per 50cm. Just al voltant de la llar i per sobre del paviment 2032 s’observava un petit gruix de cendres, inferior als 2cm, que
ràpidament es convertia en una pel·lícula cendrosa i
que podien correspondre a les restes de l’última fogaina realitzada.
Un segon element s’ubicava molt a prop de la llar
2044. Es tractava d’una estructura circular, ue 2040,
formada per una llosa de pissarra col·locada horitzontalment i encastada en el terreny, la qual quedava envoltada per un seguit de pedres petites, que la falquen
i al mateix temps delimiten, formant un semicercle al
voltant de la llosa. Just a sobre la llosa també es localitzava una pàtina engruixida de cendres, que en
un radi molt petit, també es dispersaven més enllà de
l’estructura. Tenint en compte que és difícil pensar en
dos elements de cocció i punts de calor ubicats tan a
prop l’un de l’altre, pensem que haurien de tenir funcionalitats diferents. I així veiem probable que l’element
2040 pugui tractar-se d’un braseret.
És de destacar que al voltant de la llar 2044 i del braseret 2040 es van localitzar diferents olles ceràmiques, i un esperó de ferro, que indubtablement vinculen l’estança a un cavaller, o si més no a l’existència
d’un cavall. Amb tot, és evident que comptem amb una

habitació d’usos domèstics, on la llar de foc i l’hipotètic
braseret denoten unes funcionalitats relacionades amb
les tasques familiars (repòs, cuina, àpats,...).
A banda de la funcionalitat directa de cadascun dels espais, volem aquí fer esment de la possibilitat que ambdós
estances formin part d’un mateix conjunt i de les repercussions que aquesta tesi podria tenir. Veiem molt probable que els Àmbits L i M formin part d’una casa complexa
de majors dimensions (tal com succeïa amb els Àmbits
A, B i C de la zona de ponent), amb un mínim de quatre estances, en la qual s’haurien diferenciat i especialitzat les funcions de cadascuna. En una d’elles (l’àmbit
L) es realitzarien funcions de producció culinària, i una
altra (àmbit M) esdevindria el lloc de repòs, de comunió i
consum de la unitat familiar. I en aquest cas, sembla obvi
pensar en una estructura de rellevància dins del vilatge i
en un paper significatiu dels seus habitants dins de la comunitat. En aquest sentit, la troballa d’un estrep, ens pot
fer pensar en la presència d’un cavaller, o en terminologia
medieval, d’un milites. De totes maneres, és evident que
aquestes hipòtesis s’hauran de confirmar amb l’excavació d’aquests espais davanters i que a hores d’ara no són
res més que això, simples hipòtesis de treball.
I pel que fa a l’Àmbit N, és de destacar la total absència de llar de foc, i de cap altra estructura constructiva i
utilitària, com podrien ser els bancs correguts, armaris,
obradors, o algun altre dels elements que s’han trobat en
d’altres àmbits. Així, l’habitació es mostra com un espai
diàfan que indubtablement ha d’estar relacionat amb l’estança d’avantsala, amb un funcionalitat que a hores d’ara
és del tot incerta. Possiblement, l’excavació arqueològica
de l’habitació precedent oferirà alguna llum al respecte.

LA INTERVENCIÓ DE 20156
Les intervencions en el 2015 es realitzaren entre el 22
de juny i el 23 d’agost. D’aquestes, la primera consistia
en una campanya preventiva; la segona s’incloïa en el
marc d’un projecte PATCA; i finalment la darrera consistí fonamentalment en la consolidació de les restes arqueològiques. Les intervencions també comptaren amb
l’ajuda d’un contingent d’una cinquantena d’estudiants i
llicenciats provinents dels graus d’Arqueologia i Història
de la UAB, però també de la Universitat de Barcelona,
Salamanca, la Sorbonne de París, i la Universitat d’Alger,
els quals en diferents setmanes van estar participant i
col·laborant amb les tasques arqueològiques. Finalment,
l’equip humà del treball de camp es completà amb la presència de dues restauradores, les quals s’encarregaren
de consolidar in situ totes aquelles peces i materials que
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Figura 4. Planta del jaciment amb les zones intervingudes durant el 2014.

així ho requerien, dos medievalistes, Adrià Cubo i Xavi
Gonzalo, doctorands a la UAB i a l’ICAC respectivament,
i una carpòloga, Anna Barberà, també doctorand a la
UAB de l’equip de la doctora Raquel Piqué.
De forma general es pot dir que els treballs es van centrar
en dos sectors del jaciment: d’una banda, el sector nord
de l’Àmbit L-M, on s’obrí una gran franja d’excavació; i
d’altra banda, a la part nord de l’Edifici III, a la part central
del jaciment. Aquestes dues actuacions estaven marcades per la presència del circuit de visitants i de la museïtzació realitzada l’any anterior. Així, moltes de les zones
pendents d’excavació estaven afectades per la presència
de passeres o panells informatius, i per aquella campanya es preferí obrir noves zones d’intervenció i no afectar
el circuit del jaciment7.

aquell sector. Concretament, hem incorporat 22,9 metres
lineals a la muralla ja descoberta. L’estructura manté les
mateixes característiques constructives que en els trams
anteriors. Tal com succeïa en la traçada ja documentada,
en aquest cas no s’observen reparacions, afegitons, o espais de porta que puguin fer pensar en diferents moments
constructius, en reparacions, o en subdivisions de la mateixa. Finalment, cal fer notar que per la part externa no es
conservava estratigrafia de significació arqueològica. El
fet és que en aquell sector el pendent es va fent cada cop
més pronunciat, provocant que per sota dels nivells vegetals i més superficials ja aparegués el substrat geològic.
Pel que fa a la part interna de la muralla, vam poder de-

Pel que fa a la zona de llevant, s’obrí una gran franja rectangular a la part nord dels Àmbit L-M. Amb unes dimensions de 22.4m de llargada per 12.3m d’amplada, la nova
superfície d’actuació unia la zona sud-est del jaciment, en
bona part ja coneguda i excavada, amb el Sondeig 1000,
realitzat l’any 2007 al voral del jaciment. El més destacat

finir dues estances concatenades però que de manera
apriorística vam diferenciar en dos àmbits. Com la gran
majoria d’estances medievals de jaciment, són fetes a
partir de murs que presenten uns paraments en opus spicatum. El primer, Àmbit Q, és una habitació rectangular
de 8,60 metres de llargada per 4,85 metres d’amplada,
que s’adossa a la muralla, i que presenta la porta d’entrada a la banda oposada, ue 2105. També hi trobem un
armari encastat en una de les cantonades. En aquest cas

d’aquesta nova àrea d’intervenció fou la continuació de la
localització de la muralla medieval, ue 495, delimitant el
jaciment a nivell perimetral i amb una orientació N-S en

vam poder documentar dos nivells de circulació, el que
suposava dues fases d’ocupació diferents. Això era significatiu ja que per primer cop s’havia pogut veure una
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àmbits, conformant possiblement cases complexes de diferents espais.

Figura 5. Detall de l’Àmbit Q.

successió urbanística en les estructures que fes pensar
en reparacions i refeccions en el poblat fortificat. El nivell
d’ús superior, ue 2113 estava associat a una llar de foc
cantonera, ue 2114. El segon, ue 2122, en canvi, anava
associat a una claveguera de les mateixes característiques que la que s’havia documentat a l’Àmbit L, ue 2123.
Tal com passava amb la localitzada a l’Àmbit L, s’evidencia que aquesta canal s’iniciava en una altra estança o a
la part exterior dels àmbits, ja que partia d’una obertura
en la paret de façana, i per l’altre extrem, s’endinsava en
la muralla medieval, i de forma obliqua anava a buscar el
canal 2007 de l’Àmbit L. La unió entre ambdós es produïa
al cor mateix de la muralla medieval. També en aquest
cas es constata que la seva execució ja es va planificar
en el moment de concebre l’assentament i el clos murat
del mateix.
Està clar que en l’assentament medieval del Castellot hi
ha una evident voluntat de gestió de l’aigua. A data d’avui
desconeixem si està vinculat amb algun tipus d’activitat
que genera aigües residuals, o si d’una manera més
prosaica, respon tan sols a l’interès per desguassar les
aigües pluvials de l’interior. Esperem que les properes
excavacions puguin determinar el particular de la qüestió.
A l’exterior de l’Àmbit Q, es documentà una segona estança medieval, l’Àmbit R. Cal advertir però, que l’habitació
no es va poder delimitar completament ja que es perllongava per sota d’una de les passeres del circuit museístic
del jaciment, restant per excavar la franja més meridional
de la mateixa. Així doncs, es va poder documentar un
calaix de 5.4 metres d’amplada i 6.55 de llargada.
Els treballs realitzats aquí ens han permès seguir avançant en una de les hipòtesis que contemplàvem per l’arquitectura i l’estructuració del vilatge medieval. En aquest
sentit, hem pogut documentar una habitació adossada
a l’exterior de l’àmbit Q, el que ens corrobora que les
finques excavades darrerament al sector de llevant i
adossades a la muralla medieval, s’articulen en diversos

Vam poder identificar tres murs de tancament de l’Àmbit
R. No obstant això, el de tramuntana estava desmuntat
parcialment, fet que evidenciava una evolució estructural
de l’estança. A l’interior també es localitzaren dos nivells
de circulació. El primer, 2119, s’havia de relacionar amb
el 2113 de l’Àmbit Q, i s’estenia per tota l’habitació. El
segon, era una pàtina cendrosa que cobria el ferm geològic. Aquest es relacionava amb un nou mitjaner, ue 2132,
i una nova llar de foc, ue, 2133, ambdues estructures
amortitzades en fer-se el paviment 2119.
Així doncs, i a falta d’acabar l’excavació de l’Àmbit Q,
pensem que en un primer moment, la llar de foc estaria
ubicada en la primera de les estances, compartimentada
amb una paret, mentre que a l’altra hi hauria el desguàs
amb la canalera, i posteriorment, la llar de foc se situaria
a l’habitació posterior.
Quant a la part central del jaciment, a darrera de l’Edifici
III també s’obrí un gran calaix de planta més quadrangular, d’11.25m de llargada per 10.45m d’amplada. L’objectiu de l’actuació en aquest sector era el de verificar la
presència d’estructures justament a la zona central del
jaciment. L’extracció dels nivells més vegetals i superficials va permetre localitzar la presència d’una retícula
d’estructures murades. Totes elles tan sols es conservaven a l’alçada de l’última filada i presentaven uns gruixos
d’entre 75 i 80 cm.
La xarxa d’estructures semblava definir dues estances,
Àmbit S i T, de cronologia medieval a tenor dels materials ceràmics associats. Tanmateix, la poca potència
conservada féu que no poguéssim localitzar els nivells
de circulació i que la seqüència estratigràfica estigués
molt arrasada. Altrament, en aquest espai es van localitzar algunes sitges d’època antiga que no es varen poder
excavar.

CONCLUSIONS
L’estudi arqueològic de les campanyes 2014 i 2015 ha
permès continuar els treballs de recerca que s’havien
realitzat fins llavors. L’actuació, analitzada d’una manera integral i sumant totes les intervencions, ha permès
completar algunes de les hipòtesis de treball que s’havien
plantejat fins a la darrera campanya. En algunes contrastant, en d’altres millorant i ampliant, les dades obtingudes
permeten tenir una visió més encertada de les poblacions
que habitaren el jaciment en les fases antigues i medieval. Talment, i potser en un sentit més rellevant, les inter-
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vencions han permès documentar una nova fase d’ocupació, anterior al bastiment de l’oppidum, i han aportat
un coneixement molt més aprofundit de la fase medieval.
Efectivament, fins ara aquesta se’ns presentava uniforme
i homogènia, realitzada i planificada unitàriament, i sense
cap canvi a nivell urbanístic, el que feia pensar en un ràpid
abandonament. Amb les recents troballes, hem comprovat com en algun cas sí s’efectuen reparacions i refetes
urbanístiques, les quals ens assenyalen dos moments
d’utilització de l’espai, ni que sigui de forma puntual.

Horitzó de l’edat del bronze final (segles IX-V aC)
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Aquesta nova fase d’ocupació ha quedat definida per la
localització del retall 888, el qual estratigràficament resulta ser anterior a les cases ceretanes. Per tant, i en termes
relatius, correspondria a una cronologia ante quem de
principis de segle IV aC. Així mateix, dels materials ceràmics recuperats als nivells de rebliment es van localitzar dos fragments amb decoració mailhaciana, típica del
bronze final IIIb, el que ens fa pensar en una ocupació
dels segles IX-VII aC. Però finalment, una datació radiocarbònica ens ha ofert una data de segles IV-III ane. Amb
tot això, hem de concloure que el retall s’hauria amortitzat
al segle IV ane. Ara bé, independentment de la datació
final de l’estructura, la presència dels materials ens determina la presència humana al Castellot en les centúries
anteriors. I no només comptem amb aquests dos bocins,
ja que també en les campanyes del 2014 s’han recuperat
en estrats d’època medieval alguns fragments ceràmics
amb decoracions plenament de l’edat del bronze. Sens
dubte, és un material ceràmic en deposició secundària,
remogut en fer les construccions medievals i localitzat en
els nivells d’abandonament, però que originalment provindria del mateix jaciment. Les decoracions corresponen
a incisions en forma d’espina de peix i al doble cordó amb
impressions digitals. Aquestes són algunes de les decoracions típiques de l’anomenada “decoració cerdana”,
definitivament consolidada a la Cerdanya en el bronze
final IIIb (CAMPMAJÓ, 2013).
La presència d’aquests fragments ens infereix una ocupació entre els segles IX i V aC al Castellot de Bolvir, les
característiques de la qual ens són fins al moment totalment desconegudes. En cas que el retall 888 correspongués a aquelles centúries, i tenint en compte que una de
les possibles interpretacions és que es tracti d’una sitja
amb el bocatge escapçat, podríem pensar que una de les
funcions de l’hàbitat seria la d’estoc dels excedents agrícoles, del que es podria deduir una ocupació sedentària
vinculada a l’explotació de la plana.

Figura 6. Ceràmiques recuperades del retall 888.

En qualsevol cas, és evident que aquesta nova fase
d’ocupació s’ha de vincular amb els jaciments localitzats
i documentats bàsicament a la Cerdanya francesa corresponents a aquest període: Lo Lladre de Llo, el Pic de
Bena d’Enveig, el Pla de la Creu de Bolquera, Angostrina,
El Veïnat de Dalt i L’Avellanosa de Targasona, Castellàs
d’Odelló i el Pla del Menhir, als quals hi podríem afegir els
materials d’aquest període recuperats del Puig de Llívia.
A partir de l’estudi d’aquests llocs s’ha pogut plantejar una
hipòtesi del model de poblament i d’ocupació del territori.

Horitzó medieval (segles X-XII)
De la fase medieval també tenim les dades qualitativament més significatives, ja que ens aporten una millora
substancial del coneixement que tenim d’aquell període
històric, sobretot pel que fa a la seva evolució.
D’una banda, hem pogut testimoniar la presència efectiva
d’hàbitat a la part central del vilatge fortificat. Aquesta era
una dada que ja intuïem, sobretot a partir de les estructures de la zona de ponent, però que tanmateix presentaven un grau d’arrasament molt elevat, amb les estructures inconnexes i de conservació molt precària. En aquest
cas, hem localitzat els Àmbits P, S i T just a la part posterior del barri meridional que, si bé presenten també un fort
arrasament, ens testimonien l’ocupació d’aquell sector.
Encara que la pauperitat dels elements conservats no
ens ajudin a explicar la funcionalitat de cadascun, sí que
la disposició i ocupació dels espais ens mostren com podia haver estat l’urbanisme. Aquest, sobretot al centre de
la corona de cases que hi hauria al perímetre, no se’ns
mostra amb una gran racionalitat i ortogonalitat, sinó que
més aviat sembla com sí s’hagués anat construint amb
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Figura 7. Estructures d’època medieval i hipòtesis de continuïtat del jaciment.

la voluntat “d’ocupar” l’espai central, però no de definir
uns vials o places prefixats. D’aquesta manera, no ens
trobem amb façanes de carrers, sinó amb una casa aquí
i una allà, que més o menys omplen la superfície interior.
És evident que encara estem en una fase molt primigènia del coneixement urbanístic de la part central, i que
aquestes hipòtesis s’han de posar amb la màxima cautela, però tanmateix la distribució de les plantes és el que
ens sembla indicar.

que fins ara es semblava desprendre. Amb això, no estem canviant la cronologia d’ocupació en aquesta fase,
però sí que s’argumenta millor una cronologia del poblat
entre finals de segle X/principis de segle XI, i una abandonament a finals d’aquella centúria o a principis de la
següent. Tot plegat doncs, perllongant-se per un període
d’un centenar d’anys, durant els quals s’hauria anat ocupant el global de la superfície i també, refent algunes de
les primeres finques, com seria el cas dels Àmbits Q i R.

D’altra banda, l’excavació i documentació dels Àmbits Q
i R ha permès documentar per primer cop una reforma
en aquesta fase medieval. Efectivament, veiem com una
primera finca amb una canal de desguàs que la travessa,
de vàries habitacions amb funcionalitat diferenciada per
a cadascuna a tenor de la presència o absència de la llar
de foc, en un cert moment és totalment reformada. De fet,
s’anul·len i inutilitzen algunes parets, modificant-se les
dimensions dels espais a la zona de l’avantsala, i ampliant-se la superfície sobretot per la part nord, i es canvien
les funcionalitats de les antigues estances.

També ens volem fer ressò de la presència d’unes noves cases complexes al Castellot. Els edificis que haurien
conformat els Àmbits Q i R (en qualsevol de les seves
fases) i els Àmbits L i M se sumen als que ja formaven
els Àmbits A-B-C. A hores d’ara ja comptem amb tres
edificis de quatre estances, amb una superfície interna
superior als 100m2, el que els fa certament excepcionals.
En un d’ells es va recuperar el tauler de joc, en un altre
un estrep i es va documentar l’especialització productiva
dels espais. En el darrer també sembla que es podria do-

Tots aquests canvis ens estan mostrant una perduració
del vilatge en el temps potser una mica més àmplia del

nar una separació funcional de les habitacions. Per tant,
tot d’elements i característiques que ens apropen a una
clara jerarquia social, trets de distinció social del moment,
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que tal vegada haguem de relacionar amb la figura de
milites o de personatges similars.

L’ESPAI CERETÀNIA
L’Espai Ceretània és un centre de difusió del patrimoni
arqueològic, sobretot a partir de les dades recuperades
del jaciment del Castellot de Bolvir, on es pot trobar una
interpretació històrica de l’Antiguitat Ceretana, però també dels orígens medievals de Bolvir. Fou inaugurat el 17
de gener de 2015 per part de l’alcalde de Bolvir, Sr. Bartomeu Baqué.
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L’objectiu inicial d’aquest equipament és que fos assequible a tots els públics, acadèmics i profans, però també
que tingués un caràcter intergeneracional, de tal manera
que des dels més petits fins als més grans tinguessin el
seu espai de gaudi a l’Espai Ceretània.

Figura 8. Imatge de l’interior de l’Espai Ceretània.

Perseguint aquest objectiu, el centre consta de diferents
registres interpretatius i museogràfics per explicar el jaciment. Un primer element és un audiovisual introductori
d’uns deus minuts de durada, que ens aporta una visió
més general de la història de Cerdanya i del qual el visitant pot trobar al recinte. Seguidament, un segon audiovisual ens mostra la comarca d’una manera interactiva,
amb tot d’imatges de llocs significatius a 360º, des d’on
s’observen les característiques geogràfiques de la vall.
Posteriorment, i d’una manera ordenada seguint les agulles del rellotge, quatre mòduls temàtics ens expliquen
les diferents fases del Castellot de Bolvir. El primer, que
correspondria a una presentació més general de l’Antiguitat ceretana, i els altres tres, que fan referència a la
fase ibèrica, romana republicana i medieval del jaciment.
A cada un d’aquests mòduls, alguns objectes recuperats
mitjançant les campanyes d’excavació del jaciment són
exposats per tal de complementar el discurs museològic.
A la part central, una gran vitrina conté algunes peces rellevants de la col·lecció. Just al costat, també ocupant un
lloc central, unes grans pantalles interactives permeten
recórrer la història cerdana a través d’una línia del temps,
on hi ha situades més de seixanta fites cronològiques de
Bolvir i la comarca.

DER de la CEE d’ajuda als municipis. La museïtzació tant
de l’interior com del jaciment ha anat a càrrec de l’empresa Stoa, i de Wasabi Produccions SL pel que fa als
audiovisuals. Els continguts i el discurs museològic són
obra dels membres de l’equip d’investigació del Castellot
de Bolvir, els quals signem el present article. Finalment,
val a dir que el juny de 2015, l’Espai Ceretània es va convertir en Campus UAB, esdevenint un lloc de recerca vinculat a la pròpia Universitat.

Finalment, hi ha dos elements més abans de sortir vers
el jaciment per realitzar la visita. El primer és un espai de
sensacions, en el qual mitjançant la vista i l’oïda podem
copsar alguns dels sons i paisatges propis de Bolvir. I ja
per acabar, un últim bloc explicatiu consisteix en un plafó en el qual s’explica el projecte d’investigació científica
que ha donat com a resultat les troballes arqueològiques,
així com de les metodologies emprades.

L’Espai Ceretània és un projecte endegat i finançat per
l’Ajuntament de Bolvir, amb cofinançament del Fons FE-
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NOTES
1) L’Espai Ceretània comptà amb un cofinançament del
Fons FEDER i del propi ajuntament de Bolvir.
2) Les explicacions exhaustives i detallades de les intervencions es poden trobar a MORERA/OLLER 2015.
3) Aquesta hipòtesi ja va quedar reflectida en la memòria
científica de resultats corresponent a les campanyes de
2011 a 2013 (MORERA/OLLER 2014).
4) La datació radiocarbònica calibrada oferí uns resultats
de 380 a 190 ane. Nosaltres interpretem que en el moment de construcció de l’oppidum, en el segle IV ane,
s’hauria amortitzat el retall.
5) Val a dir que part d’aquesta canalització conjuntament
amb el forat de desguàs de la muralla ja s’havia documentat en la campanya d’excavació del 2008, identificant-se
en aquell moment, de manera, errònia, com pertanyent
a la fase ibèrica del jaciment (CRESPO/MORERA/MERCADAL, 2009).
6) Les explicacions exhaustives i detallades de les intervencions es poden trobar a MORERA/OLLER 2016.
7) Així mateix, cal mencionar que també s’efectuaren tot
de petites intervencions a altres zones del jaciment, sitges o espais concrets, que per manca d’espai no podrem
descriure en aquest treball, i ens remetem a la memòria
d’excavació corresponent.
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