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EL JACIMENT I L’ENTORN

Marc geogràfic

El municipi de la Pobla de Lillet està situat en ple Prepirineu, a l’Alt Ber-
guedà, a uns 30 km. de Berga, al bellmig de la vall de Lillet; té una superfície 
de 51,5 km2, limita al nord amb Castellar de N’Hug, a l’oest amb Sant Julià 
de Cerdanyola i Guardiola de Berguedà, al sud amb Sant Jaume de Fronta-
nyà i a l’est amb el municipi de les Lloses, ja a la comarca del Ripollès.

El terme municipal està envoltat d’abruptes serres amb extensos prats 
i importants fondalades que drenen les aigües de les abundants precipita
cions envers el fons de la vall. Les més conegudes són la Serra del Catllaràs 
i de Falgars, la Serralada de Moreu i els Rassos de Tubau. Els recursos natu-
rals que proporcionaren aquests paratges feren funcionar en època medie-
val diversos molins i posteriorment les fàbriques que s’instal·laren a les ro-
dalies de la població, principalment tèxtils i de cartró. La Serra del Catllaràs 
subministrà carbó a la primera empresa de ciment  portland de Catalunya 
instal·lada a Castellar de N’Hug, l’Asland. 

El pi negre, roures, avets i fagedes poblen, juntament amb cérvols, ca-
bres hispàniques, isards, senglars, esquirols, guineus i genetes aquestes 
contrades. Per a aquesta biodiversitat, la Serra del Catllaràs va ser declara-
da l’any 1992 Espai d’Interès Natural, essent inclosa per aquest motiu dins 
del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Catalunya.
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La climatologia és la que trobem en la majoria de poblacions de munta-
nya. Atesa a la seva proximitat als Pirineus, el fred de l’hivern fa que la neu 
i el gel siguin abundants durants els mesos d’aquesta estació i a l’estiu la 
temperatura sigui suau amb dies puntuals de molta calor.

La pluviometria anual és una de les més altes de Catalunya, acostantse 
als 1000 litres per metre quadrat.

Entorn arqueològic

Tot i que a la comarca del Berguedà ja trobem indicis materials del Paleo-
lític mitjà i del Neolític, a la Vall de Lillet les restes arqueològiques són min-
ses. A la Tuta de Saus es van trobar uns fragments ceràmics corresponents 
a l’edat del Ferro. També sabem, per informació que ens ha arribat per via 
oral, de la troballa d’uns fragments de ceràmica ibèrica, sense haverse tro-
bat l’assentament. És possible que on avui es localitzen algunes fortifica-
cions medievals hi hagués un oppida ibèric. Hi ha autors que creuen en la 
continuïtat d’alguns hàbitats des d’aleshores fins a la repoblació de Guifré 
el Pilós amb l’establiment de torres de guaita o fortaleses.

A partir del segle ix disposem d’informació documental proporcionada 
per les actes de consagració de part de les esglésies de la comarca. Aquest 
és el cas de Santa Maria de Lillet, consagrada pel bisbe Sisebut d’Urgell l’any 
833; entre les donacions que va rebre del prevere Servusdei destaquem la 
d’un molí antic «molinarem anticum». Aquest fet ens demostraria la pos-
sible existència d’un o varis petits assentaments rurals la cronologia dels 
quals podríem fer retrocedir fins a època visigoda, i segons alguns investi-
gadors fins a època romana. L’existència d’aquests assentaments també po-
dria comportar l’aixecament d’una petita església, la qual seria substituïda 
per la consagrada al segle ix. Tot i així, no tenim constància arqueològica 
que refermi aquesta teoria.

En la mateixa acta de consagració Santa Maria de Lillet ja trobem esment 
al Castell de Lillet. El Castell de Lillet aniria caient en desús quan, en el se-
gle xiii els senyors de Mataplana decideixen construir una fortalesa en la 
confluència del riu Llobregat amb l’Arija. Per diferenciar les dues fortaleses 
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en els documents en què es fa referència s’anomena Lillet Vell al Castell de 
Lillet en contraposició al Castell de la Pobla. 

De la fortalesa erigida per la família Mataplana, origen de la Pobla de 
Lillet, no en coneixem l’estructura, únicament la seva ubicació aproximada 
en l’edifici on havia estat l’antiga rectoria que, per la seva construcció pro-
bablement es deuria aprofitar algun pany de mur de l’antic castell.

La població que va créixer al voltant de la fortalesa afavorida per la carta 
de poblament i franqueses promulgada el 13 d’abril de 1297 es va envoltar 
d’una muralla de la qual no en tenim cap resta però sí que coneixem part 
del seu recorregut pel traçat urbanístic del recinte medieval.

Coneixem l’establiment de dos nuclis rurals, un a la vall de Vallfogona, 
documentat per primera vegada al segle ix, en plena repoblació de la co-
marca i l’altre a Serrapigota, documentat en el segle xii.

La carta de poblament diu 

Retinemus vero nobis et nostris quod nullus vestrum vel succe-
sorum vestrorum et aliorum qui ibídem venient popular non sit au-
sus molere seu pastare nisi molendinis et furno nostro propiis quos 
habemus et habebimus in predicto loco sive populatione

Retenim, però, per a nosaltres i per als nostres que ningú de 
vosaltres i dels vostres succesors ni dels altres que hi vindran per 
a poblarho, no s’atreveixi a moldre ni a pastar a no ser en els nos-
tres molins o en el nostre forn que tenim o tindrem en l’esmentat 
lloc i población. 
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’EXCAVACIÓ

Localització del jaciment

L’indret es troba a la serra del Catllaràs, en el terme municipal de la Po-
bla de Lillet, encimbellat sobre la casa de Vallfogona prop del santuari de 
Falgars, en les proximitats d’un indret conegut com a Pla de Sant Cristòfol, 
en terrenys municipals.

Longitud: 1º 56’ 590”  
Latitud: 42º 13’ 145” N 
Alçada: 1432/1439 m.s.n.m
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Notícies històriques i intervencions anteriors

El Pla de Sant Cristòfol deu el seu nom a una església de la que tenim 
constancia a través de les fonts documentals des de la consagració en el 
segle ix fins a meitats del segle xiv.

La primera notícia que tenim de l’església de Sant Cristòfol de Vallfogona 
és la seva mateixa acta de consagració. El document original, de l’any 985, 
es va perdre però de la que se’n conserven dues copies del segle xii una 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó i l’altra monestir de Montserrat. 

A partir de la data de la seva consagració trobem documents que fan 
esment a Sant Cristòfol.

Segons fons orals, per la remodelació de l’ermita de Santa Maria de Fal-
gars al 1646 es vàren reaprofitar materials constructius de l’església de Sant 
Cristòfol de Vallfogona, en concret els carreus i dovelles que formen la por-
ta. Aquesta informació ens ha estat donada per en Joan Saus, de la Pobla de 
Lillet, que ens comenta que mai ha estat escrita i que ha vingut transmesa 
per els «antics». Si donem com a certa aquesta informació, en el segle xvii 
l’església parroquial de Vallfogona ja havia d’estar en estat ruïnós.

En l’entorn del Pla de Sant Cristòfol es localitzen a simple vista restes 
constructives disperses, que podem centrar en dos àmbits principals

Un gran mur d’entorn el metre d’amplada envoltat per molta pedra cai-
guda del mateix mur. El traç es va adaptant a l’orografia del terreny, per-
dentse en algun tram per la vegetació que l’envolta i el cobreix.

El segon àmbit el localitzem a uns metres a l’est del mur. S’hi poden ob-
servar unes restes constructives que, de manera dispersa, semblen cloure 
un recinte. En destaca uns murs, visibles en més d’una filada, a la part nord, 
i un angle a la part sudoest.

Aquest espai resta delimitat per un fort desnivell a l’est i per traces cons
tructives a l’oest.

A la tardor de 2016 en una sortida de gent de la Pobla s’identifica les 
restes constructives de la part nord d’aquest espai com a podrien inter
pretarse com a restes de l’absis de de l’església de Sant Cristòfol i es veiè la 
necesistat de documentar millor aquestes restes. En una sortida posterior 
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s’alça un croquis de les restes visibles i s’iniciaren les gestions per a poder 
realitzar una prospecció arqueològica.

Cròquis realitzat a finals de 2016

L’any 2017 es feu una intervenció centrada en 3 cales: una situada en un 
tram d’un mur d’entorn el metre d’amplada que sembla tancar o protegir 
la zona que queda entre el seu traçat i el desnivell del cingle i dues altres 
que estaven pensades per determinar els límits, la potencia de sediment i 
el possible sól d’ús de la construcció.

El resultat de la intervenció del 2017 fou poc definitori, poguerem esta-
blir que les tècniques constructives del mur i de les altres restes disperses 
són similars, caracteritzades per ser de pedra seca, poc falcada, però no po-
guerem confirmar la pertinença de les restes a l’església de Sant Cristòfol.

Pel que fa a la sedimentació no hem poguerem documentar cap seqüèn-
cia arqueològica en cap cala ja que per sota l›estrat superficial apareix di-
rectament la roca natural sense traces d›haver estat treballada i amb un 
fort pendent i desnivell que no permet considerar que fos usada com a 
sol de circulació. L’excavació no proporcionà material que permetés establir 
una datació ni tan sols aproximada.
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Motius de la intervenció

La campanya realitzada el 2017 no va donar resposta a la hipòtesi de si 
les construccions de l’entorn del Pla de Sant Cristòfol pertanyien a l’església 
del mateix nom; la manca de materials ceràmics que ens permetin una da-
tació fiable i unes estructures que no aportaren cap element identificador 
de la funcionalitat dels àmbits feren imprescindible una segona intervenció 
per tal de resoldre l’atribució de les restes.

Objectius 

L’objectiu principal d’aquesta intervenció confirmar o desestimar que les 
restes localitzades corresponen a l’església de Sant Cristòfol de Vallfogona.
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MÈTODE DE TREBALL I REGISTRE D’EXCAVACIÓ

Metodologia

L’excavació es programà en una intervenció de diversos dissabtes dels 
mesos de juny, juliol i setembre de 2018.

Per a realitzar l’excavació es projectaren 3 nuclis de treball que havien de 
complementar la informació obtinguda en la campanya anterior. Així doncs, 
hem centrat la intervenció en:

L’obertura d’una cala a la part nord de l’edificació, allà on tenim constan-
cia de murs amb diverses filades de pedra.

Una cala allargada en un sector proper lliure de vegetació.

Intervenció de neteja de la part superior del mur de tancament, sense 
enretirar la pedra del voltant per documentarne el traçat.

Registre de les troballes arqueològiques

Per recollir la información utilitzarem unes fitxes de registre de tipus 
Harris adaptades a les necessitats del jaciment. Diferènciarem dos tipus de 
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registre per a les unitats estratigràfiques: un registre per als estrats i un al-
tre per els elements, tant per als positius com per als negatius.

Per a la numeració de les unitats estratigràfiques férem servir com a pri-
meres xifres el número de la cala (de 1, 4 i 5), i tres xifres més per a la iden-
tificació de les U.E. De tota manera assignàrem uns números fixos a les dues 
darreres xifres per a diverses U.E.: el 000 per al subsòl natural, el 001 per a 
l’estrat superficial.

SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

U.E.:
Fase:

Element positiu:
Cota: Element negatiu:

Funció del retall: Opus signinum: Marés roig: Còdols:

Terra trepitjada: Pedra tallada: Estuc:

Pedra sense treballar: Ímbrex: Morter:

SEQÜÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza:

Tallat per:

Talla a:

Es farcit per:

Es recolza a:

Cobert per:

Se li lliura:

DESCRIPCIÓ

Fitxa d'elements
Sant Cristòfol de Vallfogona

La Pobla de Lillet - Berguedà

SANT CRISTÒFOL DE VALLFOGONA  - LA POBLA DE LILLET

U.E.:Fase:
Cota superior: Tipus d'Estrat:

Consistència:Criteri de distinció: Color:

Llims: Arenes:Argiles: Altres:Composició geològica:

Composició orgànica: Carbons: Fauna:Cendres:

Composició artificial:

Mat. constructius: Pedra tallada:Calç: Còdols:

Tovots: Mobiliari:Pedra: Morter:

Altres:

SEQÙÈNCIA

Igual a:

Equivalent a:

Se li recolza:

Cobert per:

Cobreix a:

Farceix a:

Es tallat per:

Es lliura a:

Risc d'intrusions: Fiabilitat de l'atribució a la fase: T.P.Q.:

Seqüència: T.A.Q.:Atribució per: Mobiliari:

DEFINICIÓ DESCRIPTIVA

OBSERVACIONS:

Fitxa d'estrats
Sant Cristòfol de Vallfogona
La Pobla de Lillet - el Berguedà

Arrels: Altres:

Mostra de les fitxes per a la 
recollida de dades. A dalt, la 
fitxa per als elements; a la 
dreta, la fitxa per als estrats.
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Presentació gràfica

Per a la presentació gràfica hem treballat sobre el treball que Ricard 
Hernández i Lluís Sans del Servei d’Arqueologia que havien realitzat el 
2017 que consisteix en un aixecament topogràfic de la zona i la instal
lació punts de referència.

Per al mur de la cala 1 hem realitzat el dibuix de camp a escala 1:50 
i l’hem ubicat en la planimetria utilitzant els punts de referència sobre 
una planta format DIN A1.

Per a la cala 4, hem realitzat dibuixos de plantes i alçats del mur de la 
cala 4 a escla 1:20, utilitzant per a realizar la planta un pantògraf facilitat 
pel Servei d’Arqueologia. 

Així mateix, per a disposar d’un registre òptic, fotografiàrem sistemà-
ticament els diversos passos d’excavació en cadascuna de les cales.

Per a l’inventari del material, hem preparat un engraellat, on consten 
els diveros tipus d’informació que considerem indispensable i hem di-
buixat les escasses fragments amb forma que hem localitzat.

Relació de la documentació planimètrica

Sobre l’aixecament topogràfic realitzat per Ricard Hernàndez hem ubicat 
les restes trobades.

— Planta a escala 1:50 del mur 1002 en format DIN A1

— Planta a escala 1:20 dels murs 4002 i 4003 en format DIN A3

— Planta a escala 1:100 del conjunt de l’excavació amb l’ubicació de les 
restes del mur 1002, les de la cala 4 i la situació de les cales 2, 3 i 5 
en format DIN A1
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DESCRIPCIÓ DE LES TROBALLES

Cala 1

Situació: concentrarem el treball en la neteja de la part superior 
del mur de tancament per delimitarne la longitud i el traçat.

Dimensions: 1 x 44 m.

Descripció: Iniciàrem el treball en l’extrem més visible del mur, 
proper a la cala que obrirem l’any 2017. Procedirem a netejar i desbrossar 
la part superior del mur. Hem pogut documentar un tram de 44 metres 
però tenim evidències que es perllonga per l’extrem sud, tot i que el traçat 
queda malmés en algún punt per on s’ha fet habitual el pas de gent. El sis-
tema constructiu és de pedra seca, sense treballar. Les pedres que el cons-
titueixen són molt desiguals de mida però s’evidencia que les pedres de les 
cares exteriors del mur, d’entorn 1 metre d’amplada, són grans i a la part 
interna del mur hi trobem pedruscall. El tipus de pedra de la construcció és 
la propia del territori, la mateixa que conformala roca mare sobre la qual 
es fonamenta directament el mur (tal com documentarem en l’excavació 
de l’any 2017). El traça és irregular, fent torsions en el seu parament pos-
siblement per adaptarse al terreny. En alguns indrets del mur sembla s’hi 
entrellaci alguna resta constructiva que no ha pogut ser determinada però 
que altera la línea de mur per la part est. 
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El mur 1002 a l’inici de la campanya de 
2018.

A la fotografia de la dreta podem ob
servar una estructura que s’hi adosa.
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A l’esquerra: l’alçada del 
mur en la cala de la cam
panya de 2017.

A sota: dues imatges de 
la part superior del mur 
tot just acabada de treure 
l’estrat superficial 

A l’esquerra: podem 
veure el traç del mur 
envoltat d’una part de 
l’enderroc.
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L’enderroc desdibuixa en alguns trams el 
traçat del mur

El mur 1002 està realitzat en la tècnica de la pedra seca, utilitzant pedra del subsòl 
natural, sense treballar. Les parts exteriors del mur estan realitzades amb pedres 
grans i mitjanes i l’interior està farcit de pedruscall.
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Cala 4

Situació: Aquesta cala s’ha realitzat a la zona nord de les estructu-
res constructives  identificades inicialment com les restes de l’església de 
Sant Cristòfol. A l’est del mur de la cala 1.

Dimensions: 

Descripció: S’ha projectat una cala situada en la zona on s’aprecia-
ven més estructures constructives. Inicialment es podia veure la part supe-
rior de murs, tot i la densa vegetació de la zona. 

A partir de la seva excavació s’ha documentat un mur (UE 4002) d’un 
metre d’ample i que a partir dels 6 metres de llargada gira, formant una 
planta en forma d’U oberta cap al sud. Aquest mur està construït amb pe-
dres sense treballar i sense cap mena d’argamassa i morter.  El sistema 
constructiu es basa en pedres grosses a la part exterior i pedres més petites 
a la part interna del mur, que segueixen el mateix sistema que el mur de 
tancament UE 1002 del primer sector. A la part sud de la cala també s’ha 
detectat un mur (UE 4003)de característiques similars però més estret, 
d’uns 60 cm, que es recolza  al mur UE 4002.

No hem pogut detectar cap rasa de fonamentació i el mur es recolza i 
s’adapta al terreny natural.

Aquestes estructures estaven cobertes en part per un sediment llimós 
(UE 4001) amb una concentració molt gran de restes vegetals i d’arrels d’ar-
bres. En la part est de la cala s’ha deixat a la vista l’enderroc (UE 4005) que 
resta encara per excavar. No s’ha localitzat cap fragment ceràmic ni cap al-
tre element arqueològic, fins al moment, que ens pugi datar aquesta es-
tructura.

Estratigrafia: S’ha excavat un únic nivell estratigràfic (UE 4001) for-
mat per un estrat llimós molt vegetal que cobria part de les primeres fileres 
dels murs UE 4002 i UE 4003, la roca natural calcària (UE 4000) i l’enderroc 
que pel moment no s’ha excavat (UE 4004) en aquesta campanya. En la part 
en contacte amb el terreny natural, el sediment té una consistència molt 
més flonja perquè disminueixen les arrels. 
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A

A B C

C
B

Planta dels murs 4002 i 4003 de la cala 4 i alçat frontal del mur 4002

UE 4002

UE 4003

Sector de la cala 4 abans de l’inici de l’excavació
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Excavació de la cala 4:
A dalt excavació del sector lliure de 
l’enderroc, l’estrat superficial arribava 
fins la roca mare

A la dreta enderroc localitzat a la part est 
de la cala
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Imatge de la cala 4 on es pot veure a la dreta l’enderroc de la part est que 
encara per excavar.

Imatge final de la cala 4 en el sector que s’ha arribat a la roca mare
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Cala 5

Situació: Vora l’espadat que cau sobre la vall de Vallfogona, al sec-
tor nordest del jaciment on el terreny es més suau, a pocs metres al nord 
de l’estructura que inicialment es va atribuir a les restes de l’església de Sant 
Cristòfol.

Dimensions: 2 x 6 metres

Descripció: Per corroborar la identificació d’una estructura prope-
ra com l’església de Sant Cristòfol decidim obrir una cala en extensió en 
una zona anormalment planera, propera a l’esmentada estructura, coberta 
únicament per herba i per tant, lliure de vegetació arbustiva i arbòria, fet 
aquest que havia dificultat les anteriors intervencions pel fet de trobarnos 
en una zona natural protegida.

El jaciment objecte d’investigació es troba situat en una carena rocosa 
de difícil trànsit. El terreny on està situada la cala és planer i sense cap arbre 
ni arbust, fet estrany per la quantitat de vegetació que ens envolta i que 
ens fa pensar que ens trobem davant d’una alteració del terreny per alguna 
causa concreta.

L’aflorament de la roca mare pel sector nord de la cala augurava una 
potència estratigràfica curta, però la nostra sorpresa ha estat el progressiu 
enfonsament del terreny formant una petita cubeta enmig del prat on es 
realitza la intervenció.

Estratigrafia: Hem trobat dos nivells estratigràfics.

UE 5001: Estrat superficial compost per la terra on s’arrela l’herba i un 
substrat orgànic sense material arqueològic que cobreix un nivell de terra 
compacte (UE 5002) 

UE 5002: Terra compacte de color marró fosc, que cobreix la roca mare 
(UE 5000), és en aquest estrat on ha sortit tot el material ceràmic. Confor-
me ens anem acostant a la roca mare la quantitat de ceràmica es va reduint 
i va augmentant la roca calcària en descomposició. Un fet remarcable és 
l’aparició de fragments de petites branques carbonitzades en cap moment 
relacionades amb un foc al terra. En aquest nivell no ha aparegut cap ele-
ment que ens indiqui la presència d’un habitatge.
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A dalt sector de la cala 5 abans de l’excavació.
A baix a l’esquerra l’aparició de la roca mare a la part nord tot just iniciada 
l’exavació.
A baix a la dreta moment final de l’excavació
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Comentari dels material

Només l’estrat 5002 ha proporcionat material arqueològic, tot de ti-
pus ceràmic. Hem localitzat un total de 58 fragments de ceràmica co-
muna reduïda i 4 fragments informes vidriats, aquests fragments ens 
aporten una cronologia de finals del segle XIX  començament del XX.

Vores de ceràmica comuna de l’estrat 5002
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REVISIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS

En la campanya de 2018 hem documentat una llargada de fins a 44 me-
tres del mur 1002; no hem localitzat però, un punt d’inici o final, el mur 
sembla girar en l’extrem nord cap a l’est aproximantse al cingle, mentre 
que a la part sud continua més enllà del punt on el pas continuat de gent 
l’ha degradat fins a obrir un camí que el travessa. Aquest mur sembla que 
delimita de l’espai que queda entre el mateix mur i aquest cingle de no 
gaire alçada. Trobem un mur de característiques similars a Sitges (mateixa 
tècnica constructiva amb pedres i pedruscall), datat al segle xvi, conegut 
com el marge Llarg del Picorb que feia de partió de finques1. La diferència 
de cota al llarg del traçat  s’aproxima als 6 metres tot i que l’alçada conser-
vada en el punt més elevat, allà on en la campanya de 2017 ferem una cala, 
és d’aproximadament un metre cosa que sembla indicar que l’alçada del 
mur s’adaptaria al desnivell del terreny.

L’excavació de la cala 4 ha descobert una construcció encapçalada per 
mur realitzat amb la tècnica pedra seca planta circumvalant que s’exten 
més enllà dels límits la cala. En la part que s’ha arribat a la roca mare no 
hem detectat cap tipus de treball d’anivellament per conformar un sól de 
circulació no hem trobat cap retall a la roca o cap tipus de paviment, tot i 
que en cas de tractarse d’un sol conformat per terra trepitjada la profusió 
d’arrels l’hauria fet malbé.

1. Vives, J.M.: «Pedra seca i excursionisme» a Revista Muntanya núm. 929 juny de 2019, Centre Ex cur 
sionista de Catalunya, Barcelona (2019) p. 1827.
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Durant la campanya d’excavacions hem localitzat estructures similars a 
la cala 4 disperses per l’entorn, sempre a l’est del mur 1002 perllongantse 
per la Terrassa que hi ha sota el cingle.

La cala 5 es va practicar en una ubicació lliure de vegetació arbòria amb 
l’intenció de documentar algun element que corroborés l’existència prope-
ra de l’ermita de Sant Cristòfol. S’ha practicat en un sector planer, tenint en 
compte com n’és d’abrupte del terreny atès que el jaciment està situat en 
una carena on hi ha un constant aflorament de la roca calcària.

La consistència de la terra barrejada amb una quantitat important de pe-
dra d’una mida petita i mitjana de l’únic estrat arqueològic trobat i la manca 
d’estructures constructives trobades ens fa pensar que ens trobem davant 
d’un reompliment per anivellar el terreny en el que podria ser un espai de 
pas per accedir del nivell superior a l’inferior.

En quant a la cronologia, els únics elements que ens permeten la datació 
d’aquest estrat d’anivellament són 4 fragments informes de ceràmica vidri-
ada que ens donen un marge entre el segle XIX i principis del XX. La nete-
dat d’arbres i matolls, en contraposició l resta del jaciment, on la vegetació 
abunda per tot arreu, denota un ús del terreny proper en el temps, però en 
no haver donat la cala 5 cap estructura, el material només serveix per donar 
un context de freqüèntació moderna.
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CONSIDERACIONS FINALS

Un cop realitzades les intervencions de la segona campanya, cala 4, cala 
5 i mur de tancament, podem afirmar que ens trobem davant un conjunt 
homogeni per la similitud constructiva realitzada en pedra seca. Els treballs 
de 2018 han incidit directament en les restes que havien estat identifi
cades com a possible absis de l’església de Sant Cristòfol (cala 4), l’excava-
ció d’aquestes restes, encara que no ha estat finalitzada, permet descartar 
aquesta hipòtesi.

Tot i no disposar de material per datar les estructures, la homogeneï-
tat abans esmentada ens fa pensar en una proximitat cronològica entre el 
mur de tancament i la resta d’estructures. El primer no va poder ser datat 
després de la intervenció de la primera campanya, però la troballa d’un 
paral·lel datat al segle XVI a la comarca del Garraf, concretament a Sitges, 
ens desvetlla la seva funció, la limitació d’una propietat, i ens permet una 
aproximació cronològica. 

Com a resum podem dir que ens trobem davant d’un mur que limita una 
propietat; molt probablement les estructures excavades estan dins del que 
havia estat propietat de la masia de Vallfogona i per tant relacionades amb 
un ús agrícolao ramader encara pendent d’esbrinar.

L’únic material ceràmic ha aparegut en aquesta campanya és a la cala 5. 
Aquest, però, només data un reompliment que no està relacionat amb cap 
estructura, però que ens indica un ús de la zona fins entrat el segle XX.

De cara a una tercera campanya, considerem necessària la identificació 
i situació de les diverses estructures compreses a l’est del mur 1002, valo-
rant la possibilitat de localitzar i identificar les restes de Sant Cristòfol en les 
estructures que hi ha sota el cingle.
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Descartem per altra part l’excavació en extensió del mur 1002 ja que per 
realitzarla convindria fer primer una notable tasca de desforestació circum-
dant i habilitar un espai per a dipositar la gran quantitat de pedra caiguda 
que envolta el mur. 

Queda per excavar una part de la cala 4, sota l’enderroc. Aquest fet pot 
haver protegit un possible sòl de circulació per sota aquest nivell que ens 
pugui aportar informació sobre l’ús a que estava destinat.

Considerem necessària la identificació i situació de les diverses estruc-
tures compreses a l’est del mur 1002 valorant la possibilitat de localitzar i 
identificar les restes de Sant Cristòfol en les estructures de sota el cingle.

Descartem per altra part l’excavació en extensió del mur 1002 ja que per 
realizarla convindria fer primer una notable tasca de deforestació circum-
dant i habilitar un espai per a dipositar la gran quantitat de pedra caiguda 
que envolta el mur.

Queda per excavar una part de la cala 4, sota l’enderroc. Aquest fet pot 
haver protegit un possible sól de circulació per sota aquest nivell que ens 
pugui aportar informació sobre l’ús a que estava destinat.
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ANNEXOS

Campanya 2018
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Inventari del material
Fitxes estratigràfiques
Planimetria
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Any Cala U.E. Num. Full

Num. Ref.  Frag.

Fragments informes de ceràmica 
comuna reduida

50s/r

8 Vora d'olla de ceràmica comuna 1

s/r Fragments informes de ceràmica 
vidriada

4

6 Vora d'olla de ceràmica comuna 1 Marques de torn

7 Vora d'olla de ceràmica comuna 1

4 Vora d'olla de ceràmica comuna 1 Desgraixant vast

5 Vora d'olla de ceràmica comuna 1

2 Vora d'olla de ceràmica comuna 1 petita incisió a la paret externa sota la 
vora

3 Vora d'olla de ceràmica comuna 1 Vora plana amb incisió per la tapadora. 
Desgraixant vast

Jaciment

Descripció

1

Observacions

Vora d'olla de ceràmica comuna 1 Estria en forma de V tocant a la vora per la 
part externa

INVENTARI DEL MATERIAL
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