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Aquesta necrbpoli rural, parcialment coneguda, va ser objecte d'una acurada 
excavació i d'una rapida publicació (Cela et al., 1999, 221-245). Es tractava d'una 
intervenció de salvament que va deixar sense explorar l'entorn immediat, no afectat 
per les obres, i que, per tant, fa impossible saber la superfície exacta del cementiri, 
les seves característiques globals i l'ús precís del lloc. És ben cert, tanmateix, que a 
partir de les dades aconseguides en l'excavació i pel que comencem a saber d'a- 
questes necrbpolis lligades a les uillae , ens podem fer una idea prou justa que, com 
veurem, no es diferencia dels altres cementiris analitzats. 

Figura 1. Necrdpoli de can Bel. Situació (Cela et al., 1999). 
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Figura 2.  Can Bel. Planta general i secció estratigrafica del jaciment (Cela et al., 1999). 



Es va localitzar en els límits orientals de la vila de Pineda, a migdia de la 
carretera A-11, a uns 600 m de la línia de costa i a uns 4 m sobre el nivell del mar, al 
carrer de Sant Antoni, en uns antics terrenys de conreu de la masia de can Bel, en 
procés d'urbanització i on s'havien de construir uns habitatges (fig. 1 i 2). 

L'excavació va posar al descobert senzilles restes estructurals d'un edifici que 
correspondria a un establiment agrícola, amb murs amb sbcol de pedruscall unit amb 
fang, restes d'un sbl d'opus signinum i la preskncia in situ de dos grans dolia reparats 
amb grapes de plom que podrien formar part de laparsfructuaria d'una vil.la o d'un 
edifici més petit i de menys entitat. Les evidkncies estratigrhfiquesi el material aplegat 
feien possible, sense dificultats ni dubtes, situar-ne l'origen dins del primer terq del 
segle I aC i l'abandonament a l'entorn del canvi d'era. Pel damunt i a l'entorn d'a- 
quelles mines es van documentar 11 tombes d'inhumació, de les quals se'n van exca- 
var 9, i alguna altra estructura lligada a la nova funció atorgada a aquelles terres. Ha 
de quedar clar que no hi ha cap relació directa entre l'edifici agrícola i el cementiri (fig. 
2). De cap manera podem acceptar les cronologies inicials proposades per les tombes 
més antigues ni en general pel cementiri tot intentant rebaixar fins a kpoca d'August 
les sepultures més antigues. El material trobat en l'estrat on van obrar-se les tombes i 
aquell trobat en els farciments d'alguna sepultura corresponen als d'ús de l'antic edi- 
fici rural que van ser remoguts pels fossores. No tenen cap altre valor. Altrament, 
recordem-ho, un cementiri no genera deixalles. Només l'acompanyament funerari té 
valor com a terminus post quem. Com veurem, havien passat com a mínim 100 anys 
i més probablement 150 o 200, quan ja no devien quedar evidkncies significatives de 
les velles estructures que el lloc va esdevenir un dels cementiris d'un habitat, una uilla 
versemblantment, que cal cercar en les proximitats immediates i que els autors de l'es- 
tudi localitzaven a can Roig, un jaciment conegut d'antic, deficientment publicat i 
que, recordem-ho, se situa a només uns 500 m de can Bel (Cela et al., 1999,240-241). 

Centrem-nos, tot seguit, en les tombes d'aquesta petita (?) necrbpoli. En pri- 
mer lloc, assenyalem que el cementiri constava de dos sectors, un al nord del que 
semblava el mur perimetral de l'antic edifici baixrepublica, amb 9 inhumacions (tl 
a t9), bastant prbximes les unes de les altres i que semblava perllongar-se cap a lle- 
vant, i un altre, a migdia, amb, només, dos enterrament prou separats un de l'altre i 
amb una estructura quadrangular, molt simple, que semblava tenir una funció lliga- 
da al culte funerari (1124, en la publicació) (fig. 2). Aquest sector, recordem-ho, es 
va trobar molt afectat pel treball de les maquines tot i que no sembla que hi hagués 
hagut altres enterraments destru'its. Com passava amb l'hrea septentrional, si h va 
haver més sepultures s'haurien de cercar cap a sol ixent. 

Recordem ripidament les característiques d'aquestes inhumacions. La publi- 
cació diverses vegades esmentada, on enviem el lector interessat (Cela et al., 1999, 
221-245), ens estalvia repeticions innecesshries. 
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Tomba 1 (tl), la sepultura més notable, per diverses raons, del conjunt. Dins 
d'una fossa de planta rectangular es va disposar un taüt de fusta, dins del qual era 
col.locat, amb la testa a ponent, el difunt, un home jove, d'entre 18 i 20 anys, decú- 
bit dorsal, amb les mans creuades sobre el pubis. La connexió anatbmica i la presbn- 
cia d'una petita fíbula de bronze similar a la forma Feugkre 27, trobada damunt del 
pit n'eren bona prova. Entorn del cap es van localitzar tres peces de vidre, un "lacri- 
matori" de fons cbncau, només descrit, una gerreta amb peu i nansa, prbxima a la 
forma Isings 121 (Isings, 1957, 152) i una mena de recipient cilíndric, de fons con- 
vex i llavi obert, que recorda notablement la forma 102 d'Isings (1957, 120-121), 
amb cronologia de segle 111 i IV. Apuntaven que, amb tota seguretat, haurien estat 
posades damunt la tapa del taüt i en podrir-se haurien anat a parar on van ser loca- 
litzades (Cela et al., 1999, 228). És una dada valuosa i gens estranya. Recordem 
casos similars en altres necrbpolis ve'ines, al Collet de Sant Antoni sense anar més 
lluny (supra), i en molts altres llocs (González Villaescusa, 2001,81-82). Les anilli- 
sis efectuades de les terres de dins del recipients van testimoniar l'existbncia de 
diversos perfums que havien fet servir l'oli d'oliva com a base general, un fet que 
es comenqa a posar de manifest en altres cementiris d'aquest territori excavats 
recentment, necrbpoli Granada a Empúries (Castanyer, editor, 2003, 43-51), i que 
confirmen allb que informaven les fonts textuals (Cuq, 1896, 1387-1388). Sobre el 
fkmur esquerre s'havien col.locat 4 costelles d'un animal. Pel damunt del nivell on 
va obrar-se la tomba, per fer-la evident, es va construir un petit túmul prismitic amb 
murets d'opus caementicium, omplert interiorment de pedres, terrissa i un cap sen- 
cer d'bvid, que va cobrir-se amb tegulae disposades amb les crestes a l'exterior i 
lleugerament inclinades a doble vessant (Cela et al., 1999, 226-228). Dataven l'en- 
terrament, a partir de la fíbula i d'uns suposada semblanqa amb el contingut d'una 
tomba emporitana -inhumació Bonjoan núm. I (Almagro, 1955,280), a mitjan segle 
I. Pensem que és una datació massa baixa, no té massa valor cronolbgic l'imperdi- 
ble de llarga durada i no és faci1 assimilar els recipients de vidre amb peces ben data- 
des. De vegades recorden objectes característics del segle I11 o IV; altres, peces més 
antigues. Proposaríem, amb dubtes certament, una datació de segle 11, mitjanlsego- 
na meitat, com a més probable, més d'acord amb el conjunt del cementiri i amb els 
altres d'aquest territori (fig. 2 i 3). 

Tomba 2 (t2). Fossa amb taüt de fusta a l'interior coberta amb tegulae dis- 
posades a doble vessant que quedaven pel damunt del sbl d'ús del cementiri. A l'in- 
terior es va localitzar una fíbula de bronze, similar a la forma Feugkre 23, que devia 
servir per fixar la mortalla. Les restes bssies, molt mal conservades, permetien esta- 
blir la posició del cap, a l'oest, i disposició decúbit supí (fig. 2 i 3). 

Tomba 3 (t3), al límit de l'excavació. No va ser excavada, només reconegu- 
da. Era del mateix tipus que la t2 (fig. 2 i 3). 



Tomba 4 (t4), al costat de l'anterior i tampoc excavada. Es tractaria d'un ente- 
rrament en fossa i coberta amb tegulae disposades a doble vessant i una altra, com 
a mínim, definit la capqalera, l'únic cas al cementiri (fig. 2 i 3). 

Tomba 5 (t5), idbntica a la t2. El difunt, un adult indeterminable d'entre 25 i 
35 anys, era disposat decúbit dorsal, amb el cap a l'oest (fig. 2 i 3). 

Tomba 6 (t6) , idbntica a l'anterior. El difunt, un adult indeterminable d'entre 
18 i 25 anys, era disposat decúbit supí, amb el cap a l'oest (fig. 2 i 3). 

Tomba 7 t7), una sepultura singular. Es va obrar una gran fossa (2'20 m de 
llargbia i 0'90 m de fondbia) i es van posar sobre el fons 4 filades d'imbrices -una 
a la capqalera, una al mig i dues, juxtaposades, als peus- que suportaven un taüt de 
fusta. Es va colgar de terra i va ser closa amb tegulae a doble vessant, amb una posa- 
da dreta a la capqalera i dotada d'una perforació per a les libacions. Finalment, tot 
colgat amb un conglomerat de petit pedruscall, fragments de tegulae, imbrices i 
imfores, amb forma d'un prisma regular que sobresortia pel damunt del sbl d'ús. El 
difunt, de sexe indeterminable, era un adult d'entre 25 i 35 anys, amb el cap posat a 
l'oest i decúbit dorsal. Interessa assenyalar que una de les tegulae portava imprks un 
segell circular, notable, amb la inscripció següent: MAXS/IMEV/IVAS (Maxsime 
vivas) (Mixim, que visquis), posada a l'inrevés (retro) d'un fort regust tardoantic i 
cristii, que s'ha de datar en el segle V (Fabre, Mayer i Rodi, 2002,inscdripció 
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Figura 3. Can Bel. Tipologia de les tombes documentades (Cela et al., 1999). 
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núm.143, 193, lim. LXXXII). En la seva enquesta aquests autors recorden l'e- 
xistbncia d'una tbgula amb el mateix segell trobada casualment el 1956 també a can 
Bel sense cap context. Ha de procedir del cementiri, no hi ha cap altre jaciment 
tardi, i, probablement, d'una altra sepultura. Una tercera peCa amb la mateixa marca 
es va localitzar a Ocata (el Masnou). És interessant l'existkncia d'una producció de 
tegulae amb aquesta inscripció no pas ficil d'explicar. Recordem que la tegula for- 
mava part de l'estructura de la tomba (fig. 2 i 3). 

Tomba 8 (t8), idbntica a la t2 (i a tantes altres). Es tractava d'un adult, entre 
18 i 25 anys, de sexe indeterminable, disposat decúbit supi i, únic cas entre les inhu- 
macions explorades, amb el cap a llevant (fig. 2 i 3). 

Tomba 9 (t9), idbntica a t2. Enterrament d'un infant de sexe indeterminable, 
menys de 5 anys, amb la testa a l'oest i decúbit dorsal(fig. 2 i 3). 

Tomba 10 (tlO), com t l l ,  a migdia i a certa distincia del grup acabat de des- 
criure. Fossa simple dins de la qual es disposi un taüt de fusta protegit i senyalat per 
tegulae posades planes. Un adult, entre 18 i 25 anys, de sexe indeterminable, decú- 
bit supi i amb la testa a l'oest (fig. 2 i 3). 

Tomba 11 (tll) ,  enterrament en caixa de tegulae de secció triangular, amb 
solera i tancant el sepulcre als peus i al cap. Era visible, per damunt del sbl de cir- 
culació, la cresta de la caixa. El difunt era un adult, 18-25 anys, de sexe masculí, 
decúbit dorsal i testa occident (fig. 2 i 3). 

Caldria, finalment, ressenyar l'existbncia, en aquest segon sector, d'una sen- 
zilla estructura (1024, en la publicació) (fig. 2), de planta rectangular (1'80 m per 
1'90 m) de pedruscall lligat amb argila, d'una o dues filades conservades, dins del 
qual es van localitzar peus d'imfora i restes bssies d'bvids, suids i altres animals que 
pel lloc i per les característiques es va interpretar, malgrat les dificultats, com una 
mena de dipbsit de les restes consumides i10 ofertes en els banquets funeraris en 
honor dels difunts sebollits en aquest cementiri (Cela et al., 1999, 235 i 238-239). 

Com hem pogut observar, doncs, ens trobem davant d'una petita necrbpoli 
ben semblant a les que hem estudiat i estudiarem explorades en aquest territori. No 
hi ha diferkncies significatives de ritual, d'organització o de tipologia. Un cementi- 
ri sense infants acabats de néixer perb, en canvi, amb un enterrament infantil, amb 
homes i, versemblantment, dones, joves i adults, cap sembla haver passat dels 35/40 
anys, amb senyals inequívocs de vida dura perb sense patologies greus i amb evidbn- 
cies d'una alimentació suficient, millor que bpoques anteriors i posteriors (Cela et 
al., 1999, 232-235 i 240-242), amb tombes simples, modestes ben documentades 
arreu i, en ocasions, un sol cas a can Bel, amb ofrenes lligades a la tomba. 
Destacaríem com un fet interessant, altrament només indicatiu, la persistkncia de la 
disposició del cadiver amb el cap a ponent, que com hem vist (supra), en l'anilisi 



de la necrbpoli del Collet, sol ser indici de cronologia avanqada, de segle I11 en enda- 
vant. Per a nosaltres aquest cementiri s'hauria de datar entre el segle 11 avanqat i el 
segle V, l'etapa cronolbgica que coincideix millor amb la cronologia proposada pels 
diferents tipus de tomba. Ja hem vist que les peces localitzades dins de la tomba 1 
no són suficientment clares per fixar amb tota fermesa una datació segura. 
Altrament, la tegula de la tomba 7, amb la marca impresa, no pot datar-se, de cap 
manera, abans del segle V. 

Com a molt possible cal considerar la hipbtesi de lligar aquest cementiri amb 
la gran vil.la de can Roig. La distancia és adequada i les dades sobre la seva histb- 
ria coincidents. Es tractaria, no ho dubtéssim pas, d'un dels diversos cementiris lli- 
gats a la vil.la, distribui'ts a l'entorn de les dependhncies principals, un cementiri 
d'esclaus i10 lliures a sou de l'arno, estadants i treballadors del fundus, gent modes- 
ta, de vida dura, on, en néixer, l'esperanqa de vida no anava més enlla dels 35 anys. 
És interessant observar, com passa en molts dels altres llocs estudiats no sembla 
haver-hi continui'tat entre les necrbpolis d'incineració i les d'inhumació, com si el 
canvi de ritual hagués significat l'abandonament d'una antiga zona d'enterrament 
per ocupar-ne una altra. Aquest cementiri, tal com passa al camp, va ocupar terres 
marginals, prop d'un camí, no gaire lluny del mar i a redós d'unes antigues rui'nes 
que feien l'indret perfectament adequat. 




