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El Bosc del Con gost es un campo de s/los asoc/ado al poblado ibérico de Sant Jul/a de Ram/s. Una vez éstos perdlan su func/On de almacenaje de cereales se rellenaban con tierras, piedras y mater/a/es do or/gen
antróp/co. La mayorIa de estos rellenos presentan caracterIsticas comunes como el predomin/o de los restos cerámicos sobre el resto de mater/ales. No obstante, algunos s/los destacan por Ia presenc/a de mater/ales excepcionales: un re//eve con Ia representac/On de Tr/ptólemo en el silo 53, un enterram/ento en el silo 59, y un perro, una cabra y un asno en el silo 116.
Silos, lbérico, Triptolemo, enterramientos.
The Bosc del Con gost is a silos field beside the iberian village of Sant Jul/a de Ram/s. Once the s/los lost their
function to storage cereals they were refilled with earth, stones and materials of human origin. The main part
of these fillings have common character/st/cs as the predominance of pottery remains above other materials.
However, somo silos stand out for the presence of unusual materials: a relief with the representation of
Triptolemus in silo number 53, one burial in silo 59, and a dog, a goat and a donkey in silo number 116.
Silos, Iberian, Triptolemus, burials.
Le Bosc del Con gost est un champ do silos associé au v/I/age iberique de Sant Julia de Ram/s. Une fois
que ceux-ci avaient perdu leur fonction d'emmagasinage, on les remplissait avec de Ia terre, des pierres et
des matériels d'or/gine anthropique. La plupart do ces remplissages présen tent des caractéristiques communes comme Ia prépondérance des restes de céramique sur los autres matériaux. Cependant, on remarque Ia presence do materials except/onnels dans quelques silos: un relief avec Ia representation de Triptolemus dans le silo 53, un enterrement dans le silo 59 et, un chien, une chèvre et un âne dans le silo 116.
Silos, IbOrique, Triptolemus, enterrements.

SITUACIO I CRONOLOGIA GENERAL DEL
JACIMENT
Algunes de les darreres estribacions del massis do les
Gavarres, entre elles a muntanya do Sant Julia, delirniten el Congost del Ter Fig 1). La seva importància radica
en Ia funció do pas que exerceix entre el pla de Girona
i Ia conca baixa d'aquest riu (Burch/Merino/Agusti 1996,
13-16). En aquest punt, els sediments aportats p01 Ter,
Ilims i argiles, cobreixen el subsôl propi do Ia zona, quo
està format per pissarres (Palli 1991, 10). Aprofitant
aquesta sedimentació, durant l'epoca ibèrica i els primers temps de Ia romanització, aquest hoc fou utilit-

zat corn a camp do sitges. El Bosc del Congest fou
excavat a l'any 1991 quan en aquest hoc es construla
Ia variant de Ia carretera Nacional II. La intervenciô
cornençà quan les rnaquines excavadores ja havien
marcat el traçat del nou vial. Aquests treballs comportaren Ia descoberta del jaciment perô també Ia destrucció de Ia boca o entrada do es sitges (Burch et al/i
1992, 60-70). El jaciment s'estenia formant un gran rectangle de 68 per 34 m arnb una extensió aproxirnada
de 2.312 m 2 , Iloc on s'excavaren 119 sitgos (Fig. 2 i 3).
Per limit meridional tenia un torrent quo prove del cim
do Ia muntanya i que impedoix el creixement per lest
del camp do sitges. Pel sud hi ha el riu Ter, les crescu-
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Figura 2. Vista general del jaciment.

zona no es va documentar ni una sola sitja. El perquè
d'aquest fet s'ha de cercar en Ia naturalesa del propi
subsàl. Les pluges, en els terrenys fissurats com els de
pissarra, poden provocar Ia inundaciO de les sitges a
causa dels desplaçaments horitzontals daigua a tray es de les esquerdes de Ia pedra. Per tant, les pissarres constituIren el limit est daquest jaciment (Burch
1996, 353-354).
La cronologia del jaciment va des del s. IV aC fins a principi del s. I aC. Hi ha 42 sitges que no es poden
datar; de les 77 restants, 59 sOn del s. II aC, 15 del s.
Ill aC i 3 del s. IV aC (Burch 1996, 355). No hi ha materials anteriors a aquest segle, i els d'aquest periode sOn
molt escassos. Destaca, per exemple, Ia poca presència de ceràmica àtica, ja que només se n'inventariaren 15 fragments, o l'absència quasi absoluta d'àmfora
massaliota (5 fragments). Per contra, sobresurt el predomini clar de Ia cerOmica de producciO local davant
de Ia producciO importada i Ia superioritat de l'àmfora
itàlica (77 individus) (Fig. 4) i ebussitana (44 individus)
per sobre d'altres produccions amfOriques importades
(47 en el seu conjunt). (Burch eta/il 1996, 74-83)
Figura 1. Mapes de situaciO del Bosc del Congost.
DESCRIPCIO GENERAL DELS REOMPLIMENTS

des estacionals del qual impediren també l'expansió
vers aquesta banda. Pel ford, desconeixem el seu limit
precis perque Ia intervenciO arqueolàgica d'urgència es
limità al traçat de Ia carretera. No obstant, es va
poder constatar que a mesura que augmentava l'altitud disminui°a el nombre de sitges, Ia qual cosa va permetre deduir que el limit fixat per Ia carretera era molt
aproximat al que tindria en l'antiguitat el jaciment. Finalment, per Ilevant el jaciment estava delimitat per una
zona en Ia qual el subsôl estava format per pissarres.
Malgrat que l'àrea del camp de sitges presentava un alt
grau de superposició (s'han comptabilitzat fins a 29 fosses que es retallen es unes amb les altres), en aquesta

Del farciment de les sitges del Bosc del Congost, un
cop aquestes ja havien perdut Ia seva funció principal,
que era Ia de l'emmagatzematge de cereals, hi ha dues
caracterIstiques que destaquen per sobre de Ia resta.
La primera caracteristica és l'homogeneItat dels reompliments, ja que en Ia seva totalitat estaven formats per
Ilims, argiles i pedra de pissarra, és a dir, els materials
que conformen el subsOl del Congost (Fig. 5 i 6). No
hi havia ni terres ni roques aportades d'altres zones.
Només es pot ressaltar que en alguns casos es van
localitzar rierencs, fet gens estrany Si tenim en compte
que el Ter es troba a una cinquantena de metres.
La segona caracteristica és que, en 91 casos (76,4%)
el farciment de Ia sitja estava format per un Cnic estrat
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Figura 3. Planta general.

arqueolôgic (1), fet que ens permet deduir que aquestes sitges foren omplertes dun sol cop. Es a dir, un cop
abandonades corn a fossa d'emmagatzematge, eren
farcides fins a a boca, potser per anivellar el terreny,
evitar accidents, impedir ernbassaments d'aigua o qualsevol altra intenció. No ho podern assegurar. En uns
altres 27 casos (2) s'ha pogut determinar més dun estrat
arqueolôgic. La cronologia del material ceramic aparegut en els diferents estrats d'una mateixa sitja és
idèntica. Per tant, podriern pensar que tot i es diferències en Ia composició i textura dels estrats, els reomplirnents es realitzaven amb aportacions de terres diverses perô en una ünica fase. Aixô explicaria l'hetereogeneltat estratrigrafica d'aquests 26 casos i també 'hornogeneItat del seu material. Tanmateix, cal dir que en
l'estratigrafia d'aquest grup de sitges es constata una
caracterIstica ben singular, davant Ia qual no podem
oferir una explicació raonable. En 14 d'aquestes 26 sit-

ges l'estrat inferior de Ia fossa era completament estèru (3) i en algun altres casos Ia quantitat de ceràmica
apareguda en l'estrat inferior és residual i insignificant
(4). No sembla que siguin estrats formats per despreniments de les parets o de Ia boca. Almenys aixô no ho
indica ni a seva potència, ni Ia seva disposició ni tampoc Ia seva composiciá.
Una troballa significativa en el reompliment d'algunes
sitges (5) es Ia presència de lloses de pissarra de forma
circular (Fig. 7). Totes aquestes loses tenen un diàmetre que oscil.Ia entre els 40 i els 70 cm. Per es mesures i Ia forma és molt possible que formessin part del
tancament de les sitges quan aquestes havien estat utiIitzades corn a dipàsit de cereals. També cal esmentar que molt pocs reompliments contenien restes de
carbons o cendres, els quals -Ilevat de Ia 53- no en contenien en quantitats significatives (6). En cap cas no
podem parlar de lIars o focs situats dins les sitges.

1.- Sitges: 1, 2, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50,
51, 52, 54, 55, 58, 60, 61. 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121.
2.- Sitges: 3, 5,6,7,9, 15, 18, 20, 29, 35, 40, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 59, 66, 67, 68, 72, 84, 91, 98, 116, 118.
3.- Sitges: 6, 7, 9, 15, 18, 29, 35, 48, 53, 56, 57, 59, 84, 98. Aquesta evidència es especialment significativa en Ia sitja 84, on als 2.738
fragments de ceràmica de l'estrat superior es contraposa Ia inexistència absoluta de ceràmica en 'estrat inferior, fet que es repeteix a a
sitja 6000 amb més de 880 fragments de ceràmica a l'estrat superior i cap a I'inferior; a Ia sitja 15 amb 742 a I'estrat de dalt i cap al tons
de Ia sitla, o a Ia 29, amb 1.024 fragments a I'estrat superior i inexistents al tons.
4.- 10 fragments a I'estrat inferior de Ia sitja 20, 12 al de Ia 40, 1 al de Ia 59, 1 al de Ia 91.
5.- Sitges: 7, 49, 57, 66, 68, 69, 70, 75, 84 , 91 i 114.
6.- Sitges: 3, 9, 35, 41, 47, 53, 98.
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Figura 5. Reompliment d'argiles i Ilims.

84

Figura 4. Amfora grecoitàlica localitzada a 'interior dun
dels reompliments.

Figura 6. Reompliment de pissarres i grans côdols.

Un dels trets més caracteristics d'aquest camp de sitges és Ia gran quantitat de material recollit: més de 50.000
fragments de materials i objectes diversos, distribults
molt irregularment en el conjunt de les fosses. Tanmateix, Ia ceràmica predomina de manera absoluta per sobre
de Ia totalitat dels altres elements. S'han inventariat 49.178
fragments ceramics, molt per sobre dels 984 taxons de
fauna (a més a més de tres animals localitzats a Ia sitja
116 en bona connexió anatômica); dels 105 exemplars
de fauna malacolôgica; dels 63 fragments de ferro; de Ia
dotzena de peces de bronze; de es 1 79 peces discoIdais de ceràmica o dels 114 fragments d'elements constructius (Burch eta/u 1996, 82-83).

La irregular distribuciO del material es pot observar
en el fet que en 22 sitges no hi ha ni un sol fragment
de ceràmica (7), en 9 casos més n'hi ha menys de
10 (8) i en uns altres 30 el nombre és menor do 100
(9). S'ha de tenir en compte, peró, que 33 sitges estayen força destruides per Ia construcció de Ia carretera (10). Per tant, en aquestes fosses només podem
parlar do tons de sitges. Aquesta dada és especialment significativa i confirma el que més amunt
apuntàvem: en el tons de es sitges s'acumulen molt
menys fragments ceramics que als estrats superiors.
Per contra, hi ha sitges que han proporcionat una
gran quantitat de material (11). En termes percen-

7.- Sitges: 1, 14, 25, 30, 38, 44, 54, 61, 69,70, 76, 77, 80, 82, 86, 96, 97, 104, 105, 110, 114, 121.
8.- Sitges: 37, 74, 78, 90, 92, 93, 100, 107, 113.
9.- Sitges: 9,20,23,27,28,39,42,60,52,67,68,71,72,73,75,798589919495 101, 102, 103, 108, 111, 112, 115, 117, 120.
10.- Sitges: 12, 20, 22, 25, 26, 28, 49, 51, 55, 63, 64, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 86, 90, 92, 93, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 105,
110 i 113.
11.- La sitla 3, per exemple, amb 6.216; Ia 2 amb 4.540, Ia 84 amb 2.748 fragments, Ia 49 amb 2.477, Ia 58 amb 1.776, Ia 4 amb 1.8S7,
Ia 13 amb 1.772, Ia 41 amb 1.449, Ia 88 amb 1.426, Ia 16 amb 1.296, Ia 43 amb 1.932, Ia 19 amb 1.346, Ia 21 amb 1.039, Ia 29 amb
1.024.
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Figura 7. Llosa circular utilitzada, potser, corn a tapadora.

Figura 8. Conjunt de ceràrnica gris emporitana
sitges 2 i 3. Foto Mercè Ferré.

de les

tuals, aixô significa que Il 1,76% de les sitges acapara el 62,62% dels fragments ceramics i que per
contra en el 51,26% de les sitgos n'hi ha menys del
2,80%
Un dels trots més caracteristics do les peces ceràmiques localitzades és el seu alt grau de fragmentació. AixI, dun total de 3.662 possibles individus,
només hi hauria, més o rnenys senceres, 22 peces
localitzades i distribuides en diverses sitgos (Fig. 8).
La resta dels materials segueix un esquema molt similar al que acabem de veure per a Ia ceràmica, es produeixen los concentracions més grans de material
divers en aquelles sitges on shan comptabilitzat nombrosos fragments de ceràmica. Aixi, per exemplo, Ia
sitja 43 és una do les que ha comptabilitzat, alhora,
més fragments de fauna i ceràmica. Finalment, cal
destacar que dins el total do los 119 sitges excavades n'hi ha algunes que sobresurten de Ia resta per
algun dels elements trobats a 'interior dels seus reompliments.

Aquesta sitja es troba, aproximadament, al bell mig del
jaciment (Fig.3). El seu perfil és molt tipic: parots concaves amb el diàmetre maxim al centre do Ia sitja i Ia
base plana (Fig. 9). L'estratigrafia del seu reompliment
fou una do los més completes d'aquest jacirnont. Els
tres estrats superiors estaven formats per terres vermelloses amb nombrosos fragments do pissarra molt
esmicolada, aixi com també una gran quantitat do carbons. Fins i tot l'estrat 53002 podriom qualificar-lo corn
a nivell cremat. Per contra, l'estrat inferior no contonia
ni carbons ni cendros i es caractoritzava per estar format per argilos molt dares i compactes. El porcontatgo
de materials també és clarament oposat, ja que en lostrat inferior no hi ha ni un sol fragment ceramic, i on els
tros superiors so n'han comptabilitzat fins a 467. Destaca l'absència do vornIs negro i Ia presència do fragments informes d 'àmfora massaliota, punicoobussitana
i àmfora grocoitàlica. Del grup de les ceràmiquos do
producció local cal remarcar Ia propondorància do lamfora do boca plana aixi corn també do Ia coràmica
comuna ibérica (Fig. 10; 1, 2, 3, 6, 7, 9,10). Sobrosurt
Ia prosència d'una escudella (fig.10; 5) do grisa
omporitana (forma A-i), en aquest cas do cuita oxidada,
Ia cronologia do Ia qual es pot situar entre el 200 i el
150 aC (Barborà/NollalMata 1993, 21-23); un fragment
informo do ceràmica docorada amb pintura blanca disposada a frangos do Ia segona moitat del s. Ill aC (Martin 1976, 160) i Ia doble vora d'una gerra (Fig. 10, 7), Ia
forma do Ia qual no sembla ontrar en el s. II aC (Garcia 1993, t.52,5; Barberà 1963, fig.3; Hernández 1983,
fig. IV, 8). Aquost conjunt ceramic ens situa Ia cronologia d'aquost farcimont en el primer quart del s. II aC.
D'aquost conjunt do materials en destaquen 9 fragments quo formen part d'una Onica peca incompleta
quo presenta com a element més caracteristic un relleu
aplicat sobro Ia parot del recipient (Fig.il). En aquost
rolleu hi ha ropresentada una figura hurnana quo horn
identificat corn a un TriptOlem (12). Aquest personatgo ostO assegut en un carro alat tirat per dues sorps.
A més a més, hi ha una cara femenina, possiblemont
Demèter, aplicada sota Ia nansa consorvada de Ia poca.
Tan mateix, Ia decoraciO devia envoltar tota Ia paret
del vas, tal corn sembla tostimoniar l'inici d'una altra
escena a l'esquorra del TriptOlem. Aquests fragments
foren localitzats disporsos dins les cendres quo conformen els tres estrats superiors do Ia fossa (Fig. 12).
L'argila del vas és molt dura, dopurada i do color ataronjat. La vora és plana, Ilougoramont exvasada, sense
coil i amb el perfil do los parots rocte en Ia moitat superior i cOncau a Ia inferior (Fig. 13). S'ha conservat una

12.- AgraIm 'ajut de tots aquells que han ajudat a identificar els personatges i han contribuIt al seu estudi.
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Figura 9. Perfil de es sitges 53, 17, 59 1116.
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nansa horitzontal de tres cordes trenados que es manté
separada de Ia paret del recipient (Fig 14). El rolleu fou
realitzat amb una argila més clara i menys depurada
que Ia del vas, el qual fou cult abans de I'aplicació del
relleu. La decoració abans de Ia seva cuita va ser
acabada d'adaptar i integrar en el vas a través del poliment dels extrems del dibulx (es pot observar un lieuger espatulat). Per Ia seva banda, Ia testa femenina fou
col.Iocada (Fig.15) mitjançant un palet que pormetia
sostenir-la sense haver de fer cap pressió sobre ella
(Burch eta/U 1993, 42).
Corn ja hem esmentat, per sota Ia nansa trenada hi
ha un bust femoni (Fig.13 i 14). Els cabells a base do
flocs estan pentinats cap enrera a partir duna clenxa
al mig. Per darrera del cabell sobresurt un vel. El rostre
del personatge és molt voluminós, amb els trets facials
basics ben marcats. Els ulls -molt allargassats- tenon
les parpelles ben indicades, i el nas és Ilarg, I ampli a Ia
part inferior. Els Ilavis, molt curts, os presenten forca
carnosos. Es una forma extreta clarament do l'àmbit
grec perô Ia seva situació per sota Ia nansa ens indica
l'adaptaciO al mon indigena (Olmos 1998, 154).
En aquesta escona (Fig.16), TriptOlem, assegut en un
carro, se'ns presenta corn un noi jove, sense barba. Es
una manera de representar-lo quo té els seus origens
en Ia ceràmica àtica do figures roges I que contrasta
amb Ia que observem en els vasos àtics do figures
negres, on Triptôlem és un personatge adult amb barba.
El cap sinclina cap un costat i dirigeix Ia so ya mirada
vors Ia soy a ma dreta. Per tant, l'espectador només pot
observar, do dreta a esquerra, el perfil de Ia cara. Porta
un pentinat curt quo deixa vistes l'orella esquerra I Ia
nuca. També es pot observar un element per sobre del
caboll que sobresurt per davant del front i que es podria
interpretar corn a una diadema o corona de Ilorer. Do
fet, és Ia manera rnés tipica do presontar Triptôlem,
tal com es pot veure en nombrosIssims exemples en
ceràmica àtica (Dugas 1950, p1.1 a VI). Els trots facials
son molt imprecisos ja que només es detecta lull, represontat per un petit element circular, i, molt Ileugerament,
I'orella esquerra, porô en canvi no estan ropresentades
ni los celles, ni los galtos ni Ia boca.
El cos sons prosenta intencionadamont nu, amb els
pectorals ben marcats. Es el cos dun jove atlètic, formós o, el quo és el matoix, el cos d'un jove prIncep o
aristôcrata. El brac dret està semiflexionat, corn si os
recoizés en algun roposabracos, I Ia ma osquerra
apareix caiguda, complotament relaxada. Els dits do Ia
ma ostan dibuixats amb molt poca cura. Per oxemple,
Os pot observar corn l'anular és massa ample si el comparem amb Ia resta dels dits. El brac dret està estirat,
marcant un angle do quasi 90 graus respecte do I'eix

vertical del cos, amb Ia ma corresponont també ostirada, com si volgués tocar el cap d'una de les duos
serps representados. Corn més ondavant veurem,
aquost es I'element central de l'escena. Per damunt do
l'espatlla i passant per darrera del brac esquerre trobem un mantell o tUnica quo cobrirà, p01 davant, a cmtura del personatge. Es, potser, Ia part do Ia represontació amb més volum, i contrasta amb el relleu extromament pia do los ales. Los cames flexionades reposen sobre un carro, a manera do tron, del qual es pot
observar un dels seus suports moldejats. Els peus do
Triptolem, parcialment destrults, estan molt poc definits, i no podom detoctar si porton alguna mona do
calçat.
Del carruatge, es pot observar, corn ja hem esmentat,
un dels suports, aixI com Ia roda do losquorra, part del
seu eix i tros dels radis. La roda, amb molt do volum a
a part central, contrasta amb els oxtrems tan plans,
amb Ia qual cosa es roforça Ia perspectiva del conjunt.
Per darrera, molt planes, quasi sense relleu, hi ha dues
ales molt allargassades quo s'uneixon per darrera do Ia
figura humana. L'ala dreta està molt més ben reprosentada quo Ia do l'osquerra, amb els plornalls i los arrels
molt més ben indicades a través do linies horitzontals.
A banda i banda do Ia figura humana hi ha apuntados
duos serps enroscades sobre si matoixes quo surten
do manora indofinida del carro I s'orienton, significativament, do baix cap a dalt. Els seus caps, a Ia matoixa
alcada, miren onlaire. El do l'esquorra és a tocar el palmoll do Ia ma do Triptôlom.
En definitiva, Ilovat d'algunes improcisions (els dits o
Ia cara), és una oscena molt ben realitzada I ponsada
per ser rnirada do dreta a esquerra i do baix a dalt. Tots
els elements situats a Ia dreta del dibuix tenon molt més
volurn quo els do I'esquerra. I, el quo és més important,
el personatgo, amb Ia so ya mlrada, ens indica on hem
do mirar i quin és el punt central do l'escena: el cap
d'una do los serps i Ia so ya ma dreta. Tot i ser un mite
do profunda arrel grega Iligat als mystoria eleusins, Ia
represontaciO do Triptôlom, on aquest cas, és adaptada
a les circumstancies I particularitats d'un ambient iber.
En aquost sentit, no podorn oblidar quo contràriament
al quo succooix on Ia rnajoria dols casos on s'ha idontificat un Triptôlem aquost no va acompanyat do los figures do Dométor i Koré, ni porta los espigues o Ia copa
do los libacions a los sevos mans (13). Es, per tant, un
tipus do representaciO on l'elornent agrari Os posa per
damunt do l'oloment religiOs eleusI, massa llunya culturalment do l'ambient en el qual ens trobem. Per contra, os destaca el jove aristocratic quo sombra els
camps. Los serps, en aquost cas, no tonen tant do simbolisme corn anirnals quo tiron del carro smnO corn a

13.- Cal recordar que a lesquerra del TriptOlem sembla que s'intueix I'inici duna altra escena

BIBIANA AGUSTI JOSEP BUACH CARME CARRASCAL JORD! MER!NO NATALIA NAVARRO
CYPSELA 12, 1998. 81-95

Figura 10. Material de a sitja 53. Ceràmica comuna ibèrica: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10; grisa de Ia costa catalana, 5; fusaiola,
4; ceràmica de cuina a torn, 8; ceràmica de cuina a ma, 11
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Figura 11. Recipient del TriptOlem.

fruits que surten de Ia terra i sadrecen cap a aquell qui
les conrea. Aquesta és Ia interpretació que fern de Ia
posició del braç i ma dreta de TriptOlern, que es troba
a tocar una de les serps. Es a dir, l'animal, un sIrnbol
tel.lüric, puja cap al cel corn una espiga grades a aquell
que l'ha sernbrat. AixI, per a aquell que coneixia Ia mitologia grega era un Triptôlem, perô per a aquells que no
Ia coneixien era un aristOcrata que, corn un déu o
sota Ia protecció dels déus, feia possible que Ia terra
donés els seus fruits.
Estilisticament, el parallel més semblant que hern pogut
localitzar al relleu del Bosc del Congost és un dels fragments de l'anomenada "Ara de Domici Ahenobarb". En
aquest relleu, un Neptü barbut està assegut sobre un
carro, del qual també només podem veure Ia roda de
Ia dreta, en aquest cas amb molt més volum. Les coincidències més palpables es troben en les postures
del personatges: Ia cara vista de perfil, el cos quasi frontal i molt musculós i, sobretot, el braç esquerre flexionat amb Ia ma deixada i el braç dret estirat. El relleu de
l'ara s'inscriu en un corrent artistic neoclassic que fou
seguit a Roma durant Ia segona meitat del s. II aC, i que
té els seus origens en el mon hel.lenIstic. Les sem-

blances entre els dos exemplars son l'evidència dun
origen estilIstic comü, clarament hel.lenistic (14). PerO
les diferències ens recorden l'adaptaciO d'aquest models
cornuns a les singularitats de es societats on s'apliquen finalment. Creiem que aquest és un fet destacable ja que ens descriu un element actiu i no passiu, l'ibènc, que s'intregra en els grans corrents artistics del
Mediterrani i que és capac dadaptar els models iconogràfics de tradició grega a les peculiaritats del seu
propi mOn.

Dins el reomplirnent de Ia sitja 59 van aparèixer restes
humanes, i també sen localitzaren en un enterrament
dins un fossat rectangular que se superposava a Ia sitja
17. Aquesta es troba en l'extrem de ponent del camp
de sitges (Fig. 3). No en coneixern Ia forma, ja que tan
sols es localitzà el fons de Ia sitja (Fig. 9). El reompliment estava format per un sol estrat de terres argiloses, molt flonges, amb petits fragments de pissarra. El
material ceramic presenta les mateixes caracterIstiques

14.- Amb aixô no volem dir que els prototips sorgeixin de Grècia o I'Asia Menor. També podien haver sortit de Ia peninsula itàlica.
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que Ia resta de farciments: predomini absolut de Ia ceràmica (386 fragments), representada bàsicament per Ia
presència de ceràrnica comuna ibèrica (Fig. 19, 1-3) de
l'àmfora de boca plana, amb 143 I 93 fragments respectivament. No obstant, només s'han comptabilitzat 32
formes. Com a elements datables nornés es recolliren
cinc fragments informes d'àmfora itàlica. Aquest conjunt

Figura 12. Restes del relleu dins l'estrat de cendres on
foren trobades.

Figura 13.

ceramic no permet precisar gaire Ia cronologia, que
situem en Ia segona meitat del s. II aC. Corn a elements
d'acompanyament del difunt nornés podem esrnentar
un ünic element de bronze: un penjoll, que el podern
considerar corn a conjunt funerari (Fig. 17).
L'esquelet d'aquesta sitja es trobà en un estat de conservació deplorable, molt fragrnentari i amb el teixit
rnalmès. Tanrnateix, es reconeixen tots els sectors esquelètics, a excepció de les mans, els coxals, les escàpules i
Ia mandIbula. De les peces dentàries conserva algunes
de les peces anteriors, totes aIllades, corresponents a
ambdues maxil.les, perO molt alterades pel que fa al telxit radicular i l'esmalt. Les caracteristiques generals son
les d'un individu adult, de trets gracils peró no determinable sexualment. L'estimació de l'edat, que s'ha fet Unicament a partir del grau de desgast dentari, situa aquesta
en un marge ampli entre els 25 i els 40 anys.
En l'aspecte dentari podern destacar dos casos de
caries en dues peces premolars del costat esquerre.
En ambdues peces, Ia part afectada és Ia linia cervical,
que està en un estat avançat de destrucció. Destaca Ia
contaminació mineral de colorado verdosa intensa que
han sofert alguns fragments ossis cranials del costat
esquerre (rnalar, apOfisi zigomàtica, extrem extern de
l'arc orbitari) i dos fragments costals de costat indeter-

Dibuix del relleu i cara aplicada. Dibuix de Jordi Sagrera.
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minat. La localització d'aquests fragments al costat
esquorro de Ia cara estan rolacionats amb una arracada
o penjoll de bronze lacat amb una làmina d'or.
La sitja 59 està situada a l'extrom de Ilevant del camp
de sitges, a tocar Ia 60. Les parets de Ia sitja son cOncaves, amb el diàmetre maxim molt prOxim a Ia base
un fons forca pla (Fig.9). El reompliment estava format
per tres estrats. El superior (59000) per terres argiloses
amb plaques de pissarra de grans dimensions. El central (59002) també era de terres argiloses perO les
pissarres eren de menor volum, I finalment, 'inferior
(59003) do Ilims groguencs. Aquest darrer estrat era
estèril, i els dos superiors contenien un total de 155
fragments do ceràmica I un pondus. L'estrat superior
era el quo contenia una certa diversitat en Ia tipologia
de Ia ceràmica, ja que s'hi varen recollir fragments de
grisa do Ia costa catalana, comuna ibèrica oxidada I
reduida, àmfora de boca plana i àmfora grecoitalica. En
l'estrat 59002 només es va localitzar ceràmica comuna
ibèrica. Tal com hem vist per a Ia sitja 17, el material
ceramic es va presentar molt fragmontat ja quo només
s'inventariaren 8 formes. La cronologia, tal com succeeix a Ia sitja 17, és molt imprecisa. En tot cas, s'hauna de situar en un moment indeterminat del s. II aC.
El teixit ossi do l'esquelot (Fig. 18), trobat en decCbit
dorsal, ostà molt deteriorat, tant p01 quo fa al teixit
osponjós, absent, corn p01 teixit cornpacte, molt altorat en els elements diafisaris i en Ia taula externa del
crani. De Ia mandibula es pot observar ol costat dret,
montre quo l'esquorre es troba molt malmès. Tanmateix, tots els sectors esqueletics s'hi troben ropresentats, excepto ols peus, les fibules i els ossos curts del
carp. De les peces dentàries només conserva duos
poces aIllados (37 i 35) amb un grau do dosgast quo
afecta l'esmalt i Ileugerament a dentina.
L'aspocto general correspon a un individu grOcil, arnb
insorcions musculars suaus. Gairebé totes los restes
son fragmontàries, per Ia qual cosa l'antropomotria s'ha
vist molt limitada. Los mesures corresponen a un mdividu adult. L'estimació de l'edat s'ha tot a partir do lobsorvaciO do Ia sinostosi cranial i el grau do dosgast dentan, obtonint un marge d'edat ampli entro els 25 i els
40 anys. No s'observen trots patolOgics ni en ols elements ossis ni en ol material dontari.

La sitja 116, datable en el primer quart del s. II aC, ostà
situada al sector oriental del jaciment. Los parots son
cOncaves amb el diàmetre maxim a prop del fons, el
qual és absolutament pla (Fig.9). El roompliment de Ia
fossa estava format per dos estrats quasi be idèntics,
quo només es diferenciaven pel color do l'argila. En tot
cas, ambdós oron argilosos amb abundant prosència
do potits fragments de pissarra. L'estrat inferior con-

Figura 14. En primer terme, Ia nansa trenada.

Figura 15. Simulaciá del prces d'aplicaciO de Ia cara.
Foto Mercè Ferré.

Figura 16. DetaIl del relleu de TriptOlem.
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79, fig. 10, 1 i 4). La datació del reompliment es pot
situar en el primer quart del s. II aC. L'element més significatiu d'aquesta sitja és Ia presOncia d'un equl, un
ovicaprid i un gos en força bon estat i en con nexiO
anatôrnica (Fig. 20 i 21). Corn a parallel d'aquest enterrament, coneixem un altre cas al TurO de Ia Rovira,
on un equi fou enterrat en connexió anatômica (Colaminas 1945-1946, 203-214).

CONCLUSIONS FINALS

Figura 17. Objecte de bronze trobat a Ia sitja 17. Foto: Jordi
S. Carrera.

Figura 18. Restes de I'individu enterrat a Ia sitja 59.

tenia poca ceràmica en comparaciO de I'estrat superior (265 davant 1.031). També es va documentar una
peca discoidal de ceràmica, una fusäiola i un poridus,
aixI corn també 34 taxons de fauna terrestre 1 de
marina. L'estrat 116000, superior, era molt rnés rio que
l'inferior ja que, a banda d'una quantitat rnés considerable de ceràrnica, aquesta era també mOs heterogenia: àtica, campaniana A, forma Lamb. 23 (Fig. 19, 12),
ibèrica decorada arnb pintura blanca, comuna oxidada
i redu'ida (Fig. 19, 6-9, 15-18), grisa emporitana, formes
A-i (Fig. 19,11) i B (Fig. 19, 10) ceràrnica a ma, àmfora
cartaginesa, àmfora de boca plana, grecoitàlica, aixI
corn dues peces discoidals. El conjunt ceramic, corn Ia
majoria dels reomplirnents d'aquest jaciment, es localitzà rnolt fragrnentat a excepció de dues gerres de ceràmica a ma quo estaven senceres (Burch at a/il 1996,

Per a poder interpretar els reompliments do les sitges
del Bosc del Congost, especialment d'aquelles que contenen alguns elements singulars, no podem oblidar una
qüestió bàsica: aquest és un espai destinat, rnitjançant
sitges, a emrnagatzemar cereals d'un assentament que
es troba a molt poca distància. Tampoc no podem deixar de recordar que el Ter, una via directa de comunicació amb el mar, es troba a poe menys de 50 metres.
Es a dir, el Bosc del Congest no és un habitat i a seva
situació en aquest precis indret s'explica per Ia presencia del riu,
Una vegada una sitja perdia Ia seva funció de dipOsit
de cereals deixava una fossa oberta en un indret que
podia, corn és el cas del Bose del Congost, continuar
essent ocupat per altres sitges. Per les evidències d'aquest jaciment i també pel que s'ha pogut observar reiteradament en Ia majoria dels camps de sitges de Catalunya, les sitges, un cop abandonades, eren colgades.
Desconeixem quant de temps passava entre l'abandonament de Ia sitja i Ia seva obliteració i Ia causa o
causes que Ia propiciaven. No obstant, els estrats de
farciment son clars quan ens indiquen quo hi havia a
voluntat o intenciO de tapar-les. Ja hem esmentat que
el 76,4% de les sitges del Bose del Congest foren
omplertes d'un sol cop. Per tant, en aquests cases
podem deduir que quan es decidia omplir una sitja,
es colgava totalment, com si es volgués anivellar el
terreny. Es interessant remarcar aquest aspecte perquO
moltes vegades s'han entès los sitges com a abocadors o Ilocs on es dipositaven los restes de Ia vida quotidiana i domèstica. Per contra, en el Bose del Congest
hem pogut constatar que es sitges no sOn fosses obertes que serveixen corn un abocador diari, que es va
omplint lentament i quo deixa d'utilitzar-se corn a tal
quan Ia fossa queda plena. Per contra, el que marca el
farciment d'una sitja és Ia voluntat de tapar-la en un
moment molt concret i determinant, normalment amb
material residual (15) perO no necessàriament. AixO

15.- Un deis exempies més ciars d'una sitja utihtzada corn a abocador és Ia nUm. 3. En aquesta sitia sinventariaren 6.216 fragrnents de
ceràmica (alguns deis quais forrnaven part de peces senceres), 103 taxons de fauna, a rnés a més d'escôria de ferro, fauna marina, peces
discoidais, elements constructius, i material litic.
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Figura 19. Material de Ia sitja 17; cDmuna ibèrica, 1, 2, 3. Material de Ia sitja 59; comuna ibèrica 4 I 5. Material de Ia sitja
53; comuna ibèrica, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18; grisa emporitana, 10 iii; Atica, 13; campaniana A, 12, 14.

BIBIANA AGUSTi JOSEP BURCH CARME CARRASCAL JORDI MERINO NATALIA NAVARRO
CYPSELA 12, 1998. 81-95

Figura 20. Fauna localitzada a Ia sitja 116.
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explica, per exemple, que al Bosc del Congost en 22
ocasions no s'hagi constatat cap fragment ceramic. En
aquests casos, es va creure convenient tapar una
sitja i es va efectuar amb el material que es tenia disponible allà mateix: terra i pedres, potser provinents de
I'obertura i construcció d'una nova sitja (16). Es a dir,
I'element particular o conjuntural (encara que hi hagi
tipus més generals que altres) es Ia procedència de les
terres de farciment, i 'element definidor o estructural
és Ia necessitat de colgar una sitja, fos quin fos el tipus
de terra que servia per realitzar-ho. Per aixO, no té
cap significat important Ia quantitat i varietat d'objectes que apareixen en el farciment d'aquestes sitges Si
no tenim en compte, naturalment, el valor material, per
Ia prôpia singularitat, d'alguns elements que hi van sortir.
Es precisament en aquest context que interpretem les
sitges que es caracteritzen per tenir un element singular o que per Ia seva naturalesa destaca per sobre
de Ia resta. La sitja 53 es va omplir, igual que Ia resta
de sitges, amb Ia voluntat clara de colgar un desnivell
o forat en el terreny i no com un fet cultual o religiós. El
fet que entre les restes del colgament aparegués un
relleu aplicat en un vas ceramic no canvia aquesta interpretació. Recordem que aquesta peça va aparèixer fragmentada i incompleta, i que Ia resta del material de farciment es poc destacable i fins i tot podriem qualificarIa de pobre Si el comparem amb altres sitges com Ia 2,
Ia 3 a Ia 84. Una altra qüestió es Ia simbologia i significat de Ia peça en si, tal corn ja hem esmentat, o, fins i
tot, les causes de Ia seva destrucciO. Malgrat aixô, el
seu llançament, entre material residual que serveix
per colgar Ia sitja, no té cap significat especial. Es per
aixô que, maigrat Ia presència del TriptOlem, no considerem aquest reompliment corn a votiu. El context en

Figura 21. Fauna localitzada a Ia sitja 116.

el qual s'emmarca no té res a veure, per exemple, amb
el del dipôsit de El Almararejo (Broncano, 1989) o amb
alguns bothros grecs, Iligats directament amb temples o santuaris, com el de Demèter a Heraclea
(Pianu 1989, 105-137)
La presència de restes humanes formant part del material i terres de ream pliment o be dins un enterrament
superposat a un d'aquests reomplirnents és un fet escàs
perO no excepcional. Fins a l'actualitat se n'han localitzat a diversos jaciments: un crani a Ia sitja 31 de Can
Miralles-Can Modolell a Cabrera de Mar (Pujol/Garcia
1982-3, 95-100); una mandibula i dos cranis apareguts
a Burriac a Cabrera de Mar (Ribas/Martin 1960-61, 299);
dos cranis ala sitja 146 del Puig de Sant Andreu (Agusti
1997); un esquelet complet a Sant Sebastià de Ia
Guarda de Palafrugell (Agusti/Burch/Llinas, 1998, 5258); un altre a Ia Quintana de Cervià de Ter (Burch 1996,
324-327); un altre en una fossa de lesso (Guitart 19967, 816) i finalment els dos del Bosc del Congost(Burch
et a/li 1996, 82). Més coneguts i nombrosos son els
exemplars localitzats al Llenguadoc (Dedet/Schawller
1990, 137-163). Les caracteristiques geogràfiques d'aquests exemples son ben diverses. En alguns casos es
trobaven en sitges de poblats, en altres per sota de ciutats romanes, i en altres en sitges situades fora darnbits urbans. Per tant, és molt difIcil relacionar-los només
amb rituals fundacionals. Els reompliments de les sitges també sOn diversos, alguns fets amb materials o
peces senceres al costat d'altres amb material residual.
Per altra banda, alguns d'aquests esquelets sOn
d'hornes perô en d'altres cases semblen de dones. AixI
doncs, l'element que podriem considerar comü a Ia
majoria dells, tal corn podem comprovar també al LIenguadoc, és el fet que pertanyin a reompliments realitzats a final del s. II a principi del s. I aC. No ens sembla

16.- Les sltges, tot i ser molt resistents, pateixen un desgast, especialment en es parts més febles, corn Ia boca. AixO explicaria l'obertura continuada de sitges I Ia impossibilitat de utilitzar-les reiteradament.
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quo sigui Ia continultat d'una tradició ibèrica: no en tenim
de documentats per als ss. VI a III aC (si exceptuem aIIà
on nomOs s'han Iocalitzat cranis I que podrien correspondre a una altra questiO). Més aviat sembla un fet quo
on aquest moment es repeteix forca sovint. No tenim
cap explicaciO clara per a aquesta questió. Creiem que
una bona manera de cornencar-ho a entendre serà a
través do nombrosos estudis antropolOgics que ens
puguin orientar sobre les caracteristiques fisiques
dels difunts i de corn es va efectuar el seu enterrament.
En definitiva, podem observar que ols reomplirnents de
les sitges tenon sernpre algun o alguns elements sin-
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