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Presentació 

Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià com un component molt positiu en la formació universitària dels futurs 
professionals llicenciats o diplomats en aquesta Universitat. És una obligació de 
la universitat formar bons professionals que el dia de demà coneguen bé la realitat 
que els envolta i hi presten amb normalitat els seus serveis. Per això, el domini del 
valencià propi de la seua especialitat tècnica o científica és fonamental per a 
entendre i per a gestionar el procés de desenvolupament de la societat valenciana 
i també per a integrar-s’hi amb total normalitat. 
 

Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquesta 
filosofia que impregna l’actual equip de govern de preparar bons professionals 
que puguen fer un servei en la societat que ha creat i que manté la Universitat 
d’Alacant. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de la Universitat 
puguen exercir competentment la seua professió en valencià, hem d’estimular un 
procés previ d’una certa complexitat que, per les seues característiques, ha de ser 
lent per necessitat: preparar bons professors que puguen impartir la docència en 
valencià i disposar de materials de suport adequats. 
 

Per ajudar a aconseguir això, en els darrers anys hem fet convocatòries 
d’ajudes per a elaborar materials docents en valencià. L’objectiu que hi ha darrere 
d’aquestes convocatòries és començar a publicar, a poc a poc, els materials que 
tinguen la qualitat suficient. Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com 
a llengua de creació i de comunicació científica són possibles gràcies a l’ajuda de 
la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Direcció 
General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística), a través del 
conveni per a la promoció de l’ús del valencià, i també al suport de la CAM. 
 

Salvador Ordóñez Delgado 
Rector 
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Introducció 

El programa de pràctiques de l’Àrea d’Arqueologia és un intent de fer accessible 
als alumnes dels primers cursos d’Història i d’Humanitats, d’una manera pràctica, 
els principis metodològics i conceptuals de l’arqueologia de camp, és a dir, tot 
allò que mai no s’ensenya en les classes i que, tanmateix, és essencial per a 
aquells que pretenen dedicar-se a l’arqueologia. 
 

En els últims anys, aquest programa ha seguit diverses línies de 
desenvolupament. El primer intent va ser l’elaboració d’un petit quadern que era 
repartit als alumnes durant unes pràctiques de camp al Tossal de Manises 
d’Alacant. Aquest quadern ha anat creixent amb els suggeriments, les aportacions 
i, sobretot, les preguntes dels alumnes, alhora que la durada dels treballs s’ha 
prolongat. Ara, els alumnes interessats poden prendre part no sols en els 
prolegòmens, sinó també en una vertadera excavació que, durant el període lectiu 
i amb finalitat didàctica, duen a terme Mercedes Tendero i Jesús Moratalla a 
l’Alcudia d’Elx. 
 

La versió valenciana del quadern que presentem tot seguit és una edició 
corregida i augmentada de l’original, i constitueix un pas endavant en el projecte 
Sistemes d’Informació en Arqueologia que desenvolupa l’Àrea d’Arqueologia de 
la Universitat d’Alacant. Amb aquest projecte es pretén posar en mans de 
l’alumnat, en un termini de temps prudencial, una sèrie d’eines interactives sobre 
la pràctica de l’arqueologia, que, sense dubte, li seran d’utilitat.  
 
 

Lorenzo Abad Casal 
 

Alacant, agost de 2002 
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1. El jaciment i el seu entorn 

1.1 La prospecció arqueològica 

La troballa i la descripció de restes arqueològiques, sempre que no actua l’atzar 
en els descobriments, es realitza mitjançant diverses tècniques englobades en el 
camp de la prospecció. Hi ha distintes modalitats (físiques, químiques, 
paleomagnètiques, etc.) per a reconèixer la presència en el subsòl d’estructures 
arqueològiques, però totes requereixen de costosos mitjans tècnics, 
així com la presència de tècnics especialitzats en cadascun dels 
camps esmentats, la qual cosa implica que l’ús d’aquestes 
tècniques queda limitat a projectes d’investigació molt ben dotats 
econòmicament. Per això, la tècnica de prospecció més utilitzada 
és el mer reconeixement superficial d’un determinat espai 
(comarca, terme municipal, etc.) mitjançant el recorregut d’aquest 
a força de transsectes; aquests permeten un mostreig de la zona 
d’estudi que pot oferir una visió de l’existència de restes 
arqueològiques bastant completa, sobretot si aquestes exploracions 
s’han fet de forma sistemàtica i intensiva, i abasten no menys d’un 
20% del total del territori que cal reconèixer. Aquests recorreguts 
es plasmen mitjançant bandes allargades de no més d’1 km 
d’ample per diversos de longitud que es distribueixen de forma 
regular (fig. 1) per tot el terme, de manera que serveixen de guia 
per a tots els trajectes.  
 

L’objectiu d’aquests transsectes és, en primer lloc, la 
localització de restes com a primer pas per a iniciar un procés 
d’investigació que descanse sobre un coneixement tan profund 
com siga possible de l’entorn estudiat. Donada una unitat de paisatge concreta, la 
disposició d’aquests transsectes ha de seguir criteris molt racionals perquè el 
mostreig puga resultar altament significatiu; per això, aquests recorreguts han de 
ser sistemàtics, de manera que la seua distribució ocupe distintes subunitats del 
paisatge (tossals aïllats, serres, peu de monts, plans, terrasses fluvials, etc.), és a 
dir, que en major o menor mesura els reconeixements superficials han d’incloure 
totes i cadascuna de les formes en relleu que es puguen observar en aquest 
territori perquè les conclusions que se’n deriven puguen extrapolar-se a tot 
l’espai. 
 

El criteri d’intensitat fa referència a la necessitat que aquests recorreguts es 
facen de manera que el transsecte quede totalment reconegut, la qual cosa implica 
que cada membre de l’equip de prospecció ha de col∙locar-se separat un d’un altre 
per una distància no menor als 30-40 m, caminant en paral∙lel, amb recorreguts 

Fig. 1 
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d’anada i tornada i amb lleugeres ziga-zagues que permeten abastar la major 
porció de terreny possible. Cadascun d’aquests membres anirà proveït de material 
que permeta una primera referència de les possibles troballes (borses per a 
material, llibretes de camp per a fer senzills croquis, cartografia, etiquetes, etc.); 
realitzada la prospecció, cal valorar l’entitat de les troballes mitjançant una fitxa 
específica per a cada jaciment, de manera que es puga calibrar la importància 
d’aquest i, sobretot, calcular el possible impacte dels processos postdeposicionals, 
és a dir, fins a quin punt les restes localitzades s’han vist afectades per processos 
naturals (erosius, creixement de valls d’inundació, etc.) o antròpics 
(abancalaments, pedreres, obres públiques o privades, etc.), ja que, segons 
estiguen més o menys afectades les possibilitats d’excavació i, per tant, de 
documentació seran distintes. Lògicament és preferible que aquests processos 
hagen actuat de manera poc agressiva per a garantir que les restes mantinguen un 
alt grau d’integritat. A partir d’aquest moment, podem plantejar l’excavació en si 
mateixa, sia de manera arbitrària, sia seguint la informació superficial que ens 
proporciona la prospecció, com, per exemple, disposar els talls seguint les 
possibles línies de murs que es puguen observar o concentrant l’excavació allí on 
el registre de superfície és especialment alt, ja siga en quantitat o en qualitat. 

1.2 Tipus de prospecció 

A banda de la prospecció superficial, sens dubte la tècnica més utilitzada per al 
reconeixement i l’avaluació de la riquesa arqueològica d’un terreny, hi ha un 
conjunt de mètodes que poden garantir l’existència de restes arqueològiques al 
subsòl encara que a la superfície no es puga endevinar cap indici de la seua 
presència. Aquestes tècniques tenen en comú dues característiques: la primera és 
que cal emprar una tecnologia sofisticada que es tradueix en l’ús de certs aparells; 
i la segona és que l’extensió de terreny reconegut no és, ni molt menys, ampla. 
Aquestes dues circumstàncies suposen una limitació de les tasques de prospecció 
perquè, d’una banda, la compra dels aparells i l’imprescindible suport d’un tècnic 
que sàpiga posar en funcionament aquesta tecnologia incrementen el pressupost 
del projecte fins a límits inabastables en molts casos, i de l’altra, les xicotetes 
dimensions de les parcel∙les prospectades amb aquestes tecnologies n’impedeixen 
clarament la utilització en investigacions de caràcter municipal, comarcal, etc. Per 
tot això, l’opció més normal és la combinació d’alguns de aquests mètodes amb la 
prospecció superficial; primerament es fa un recorregut visual i, després d’obtenir 
les primeres dades, es pot optar per tecnologies més complexes en aquells sectors 
on hi ha restes arqueològiques. En tot cas, insistim que es tracta de recursos 
encara massa cars i el seu ús es limita pràcticament a iniciatives de molt 
pressupost, sobretot plans d’urbanitzacions de nous terrenys amb perspectives de 
venda milionàries. 
 

La nostra descripció d’aquestes tècniques es farà de manera molt sumària, atès 
que assenyalarem únicament en què consisteix el mètode i quins resultats podem 
obtenir-ne. 
 

1) Prospecció química: mitjançant una sèrie de sondejos de dimensió molt 
reduïda, s’extrauen mostres de sediment del subsòl. Després es mesura la 
quantitat de fòsfor de cadascun dels sondejos i si la xifra obtinguda és molt 
desproporcionada a l’alça en relació amb la mitjana dels sòls de l’entorn, hi ha 
moltes possibilitats de trobar-nos davant un jaciment, perquè la presència del 
fòsfor és indicativa de l’existència al subsòl de restes de tipus orgànic originades 
per l’activitat humana. 
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2) Prospecció elèctrica: consisteix a mesurar la capacitat que té el subsòl de 
ser travessat per un corrent elèctric llançat des de la superfície mitjançant un 
conjunt de quatre elèctrodes alineats i connectats a una font d’alimentació. La 
presència d’estructures de pedra, més resistents que els materials que les rodegen, 
o de fosses, reblides de materials menys consistents, és detectada per aquest 
mètode. L’enregistrament de les lectures es presenta de forma informatitzada amb 
corbes de nivell o amb histogrames. 
 

3) Prospecció magnètica: la tècnica mesura amb uns aparells anomenats 
magnetòmetres les propietats magnètiques del sòl, ja que una presència alta 
d’alguns components minerals, especialment òxids de ferro, poden revelar restes 
d’activitat humana, concretament els llocs on hi ha hagut una intensa utilització 
del foc —forns, llars, etc.—, que ofereixen un augment de la variació magnètica. 
 

4) Prospecció electromagnètica: és una combinació de les dues tècniques 
anteriors; l’aparell més conegut que forma part dels seus principis és el detector 
de metalls. La lectura que recull l’aparell serà positiva si la susceptibilitat 
magnètica és alta (peces de ferro, estructures d’argila, etc.) i negativa davant 
construccions calcàries o objectes de bronze. 
 

5) Prospecció ultrasònica: consisteix a transmetre al subsòl emissions 
electromagnètiques d’alta freqüència per a provocar una resposta que està més 
condicionada per l’existència d’aigua que per la resistivitat. Els impulsos enviats 
es reflecteixen amb velocitats diferents segons els estrats i les estructures 
soterrades que troben al seu pas. 

1.3 Ubicació geogràfica del jaciment 

Per a la localització del jaciment procedirem a situar-lo en el full del mapa 
topogràfic en què es troba inserit. Per a això, emprarem els mapes topogràfics 
d’escala 1:50.000 del Servei Geogràfic de l’Exèrcit i 1:25.000 de l’Institut 
Geogràfic Nacional. Normalment, els jaciments s’assenyalen en un punt, tot i que 
la realitat és que es tracta d’una extensió amb forma de polígon. Per això 
assenyalarem un punt destacat del jaciment com el lloc més elevat o el seu centre. 
 

1) En primer lloc esmentarem la identificació general del full, normalment 
assenyalada en la capçalera del mapa mitjançant un número de tres xifres i el nom 
de la població més important que hi apareix; també cal incorporar-ne l’escala, així 
com la sèrie a què pertany.  
 

2) En segon lloc procedirem a la identificació de les coordenades 
geogràfiques. Aquest tipus de referència està fonamentat en la divisió de la 
superfície terrestre en una sèrie de quadrícules imaginàries que segueixen un 
esquema d’eix de coordenades cartesianes XY amb la finalitat de facilitar la 
localització de punts. Hi ha diversos sistemes de projecció de coordenades, dels 
quals se solen emprar principalment dos: el polièdric i la projecció UTM.  
 

• El primer d’aquests divideix longitudinalment la superfície terrestre en 
meridians, els assigna graus des d’una línia d’origen denominada meridià 
0 o de Greenwich i la latitud en paral∙lels o graus de diferència des de la 
línia d’Equador. La referència a la longitud i la latitud es pren de les 
bandes que hi ha a les vores dels mapes i es menciona en graus (º) minuts 
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(‘) i segons ("). És més confús d’emprar perquè utilitza el sistema 
sexagesimal i, a hores d’ara, ha caigut en desús tot i que encara es troben 
molts llistats de jaciments on hi ha aquests tipus de coordenades.  

 
• Prou més emprat és el sistema de projecció UTM. Aquest divideix 

longitudinalment la superfície terrestre en zones o fusos de 6º, i els atorga 
un nombre de l’1 al 60; igualment, divideix latitudinalment l’espai 
comprès entre els 80º de latitud nord i els 80º de latitud sud en bandes, i 
els dóna lletres majúscules consecutives de la C a la X. La península 
Ibèrica es troba compresa entre sis fusos distints (29T, 29S, 30T, 30S, 
31T i 31S), mentre que la província d’Alacant es troba principalment en 
la zona 30S. Aquest fus ve referit en els mapes cartogràfics i és la primera 
dada que ha de ser assenyalada en la identificació de les coordenades.  

 
La projecció UTM ve assenyalada en els mapes 1:50.000 del Servei Geogràfic 

de l’Exèrcit i en els 1: 25.000 de l’Institut Geogràfic Nacional com una quadrícula 
de color negre o blau i amb les referències en la vora exterior del mapa.  
 

Per a calcular la longitud d’un punt, es pren la barra vertical més pròxima a 
l’esquerra del punt i s’assenyalen, en primer lloc, els dos nombres petits i, 
després, els dos majors, o directament tots els nombres en la cartografia 1:25.000. 
A continuació, es mesurarà la distància en mil∙límetres del punt a la barra 
esmentada, es divideix per dos (si és un mapa 1:50.000) o per quatre (si és 
1:25.000), i s’escriu aquesta xifra darrere dels nombres que la precedeixen. Cal 
seguir el mateix procés per a la latitud, prenent com a referència la barra 
horitzontal més pròxima al punt per sota d’aquest.  
 
Exemple (fig. 2) 
 
1. Nom del jaciment 
 

2. Full: 821 Alcoi. Escala 1:50.000 SGE 
 

3. Coordenades 30S 7359 45124 
 

 

Fig. 2 
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 Els fulls de cartografia general, com els descrits abans, ens ofereixen la 
possibilitat d’ubicar el jaciment en l’espai; a més, ens proporcionen un important 
cabdal d’informació referent a les característiques físiques de l’emplaçament de 
l’assentament i de les rodalies. 
 

Hi ha altres sèries cartogràfiques que són d’interès atès que proporcionen altres 
dades per al coneixement de les característiques de l’entorn del jaciment. Aquests 
són els fulls de cartografia temàtica, és a dir, mapes que proporcionen dades 
referents a un aspecte concret del medi. Els més importants per a l’estudi de 
l’arqueologia del territori són els fulls d’usos del sòl i de capacitat d’ús agrícola, 
que ens indiquen la capacitat per a la pràctica agrícola de l’entorn de 
l’assentament; els mapes metal∙logènics, que indiquen la presència de vetes 
minerals en l’entorn; i els mapes de vegetació, que ens indiquen les espècies que 
poden créixer en l’entorn. 
 

Avui en dia, la major part de la cartografia mencionada pot ser emprada en 
formats digitals, és a dir, en documentació per a ser processada en equips 
informàtics. El principal avantatge d’emprar els formats digitals és que no són 
suports rígids, com les cartes de paper tradicionals, i es poden fer fulls a la mesura 
de l’usuari, amb l’escala i el detall que vulguem, incorporant o afegint les dades 
que ens siguen d’interès. El principal obstacle d’aquestes sèries de cartografia 
digital és que, a hores d’ara, les edicions a l’abast són escadusseres i, per regla 
general, tenen preus elevats. 

1.4 Sistemes d’informació geogràfica (SIG) 

En darrer lloc, volem descriure nous instruments desenvolupats per a abordar 
els estudis geogràfics que han estat incorporats recentment als estudis 
arqueològics de prospecció i anàlisi del territori. 
 

Un instrument fonamental per a la localització dels jaciments és el GPS, un 
petit aparell portàtil, d’una grandària una mica major que una calculadora, que 
envia una ona als satèl∙lits d’òrbita geoestacionària; aquests satèl∙lits envien una 
ona de resposta que és processada per la màquina per a assenyalar les 
coordenades exactes del punt on es troba i l’altura sobre el nivell del mar. Resulta 
de gran importància per a la ubicació exacta d’un punt, per a mesurar un àrea o 
marcar el traçat d’una ruta. 
 

Per la seua banda, els SIG —GIS: Geographic Information System, en la seua 
nomenclatura anglosaxona— són programes informàtics dissenyats per al 
processament d’informació geogràfica, cartografia digital i bases de dades 
georeferenciades, és a dir, qualsevol informació amb referències a la seua 
ubicació en l’espai. La principal possibilitat d’aquests programes és que permeten 
combinar la informació del medi físic amb la documentació històrica i 
arqueològica per a realitzar anàlisis del territori i elaborar mapes de gran qualitat 
amb la distribució dels jaciments. 
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2. El treball de camp 

L’excavació consisteix en l’exhumació sistemàtica dels dipòsits arqueològics 
estratificats que es troben totalment o parcialment soterrats en un jaciment i té 
com a finalitat l’explicació de la història d’un o diversos períodes del passat a 
partir dels seus vestigis materials. Les formes d’excavar són molt diferents i han 
evolucionat d’acord amb els temps i les escoles, tot i que avui en dia tot el món 
coincideix en la necessitat d’aplicar una estricta metodologia estratigràfica.  
 

Hi ha dues possibilitats: l’excavació d’una superfície no excessivament àmplia 
i la d’una àrea oberta o de grans dimensions. En el primer cas, s’intentarà, sempre 
que siga possible, delimitar un espai de forma quadrada o rectangular. D’aquesta 
manera, es tindran uns punts de referència fàcilment identificables als quals 
sempre es podrà recórrer. L’operació normal és fer un triangle a partir de 3, 4 i 5 
metres, seguint la fórmula l2 x l2=h2 (fig. 3).  
 

Primer costat: 3 metres; segon costat: 4 metres; hipotenusa: 5 metres (3x3 + 
4x4 = 5x5: 9+16=25)  
 

A partir d’aquest senzill esquema poden traçar-se quadres de les dimensions 
que es desitgen mitjançant la simple prolongació d’un costat o de diversos.  
 

Per a mantenir clara la línia de tall pot fer-se un replanteig amb calç com es fa 
en les obres, que té l’inconvenient que s’esborra amb el temps, o bé un traçat amb 
una cinta elàstica entre els punts que marquen els angles del quadrat, assenyalats 
amb claus, varetes o algun altre element. Com que és fàcil que aquests acaben per 
desprendre’s, és recomanable utilitzar l’esquema que reproduïm (fig. 4 i 5).  

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 

Fig. 4 Fig. 5 
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D’aquesta forma, els elàstics es creuen en els vèrtexs sense que en aquests hi 
haja cap element físic que desaparega durant el procés d’excavació.  
 

Segons el sistema tradicional propugnat per Wheeler, la multiplicació de 
quadres hauria d’organitzar-se en forma de quadrícula, deixant entre si zones 
sense excavar o testimonis, tant si es pensa excavar tota la superfície com si no. 
S’estableix una numeració a força de lletres i nombres que identifiquen cada un 
dels quadres (fig. 6).  
 

Excavats: A1, B1, B2, C2, C3, D3  
 

No excavats: A2, A3, B3, C1, D1, D2, I1, I2, I3  

Un dels grans avantatges que presenta aquest sistema d’excavació és que, una 
vegada finalitzat el treball arqueològic, disposem de l’estratigrafia plasmada en 
cada un dels quatre perfils que tenim per quadrícula. No obstant això, l’existència 
de testimonis impedeix tenir una visió de conjunt del terreny excavat, al mateix 
temps que ens obliga a igualar amb posterioritat cada una de les unitats 
estratigràfiques aparegudes en diverses quadrícules, per la qual cosa el treball es 
multiplica.  
 

L’excavació en una àrea oberta o en una superfície àmplia no presenta 
teòricament contorns definits, ja que poden adoptar-se els de la superfície que cal 
excavar, encara que en la pràctica, i per qüestions operatives, és freqüent establir 
un límit exterior en forma de quadrat o rectangle. Les subdivisions internes, en 
cas que n’hi haja, s’estableixen no mitjançant testimonis, sinó amb elàstics que 
creuen l’àrea que cal excavar d’un costat a un altre; en ocasions, aquests elàstics, 
simètricament disposats, poden conformar una reixa o una quadrícula que ve a 
substituir la que definien els testimonis anteriors (fig. 7).  

 

La inexistència de testimonis permet identificar cada una de les unitats 
estratigràfiques en la seua plena extensió, així com tenir, sense cap tipus 
d’obstacle, una visió global del conjunt excavat. En canvi, la falta de perfils cada 
cert tram té com a conseqüència que, una vegada excavades les unitats 
estratigràfiques no en queda constància. No obstant això, i com veurem més 
endavant, aquesta informació aparentment perduda és suplida gràcies a la 
confecció de les anomenades seccions acumulatives.  

Fig. 6 

Fig. 7 
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En tot cas, i especialment quan es treballa en una àrea oberta, la informació pot 
arreplegar-se en una sèrie de fitxes que sistematitzen la presa de dades i obliga 
tots els redactors a omplir els mateixos epígrafs i amb uns criteris el més 
homogenis possible. Les fitxes incloses en aquest quadern segueixen la 
metodologia Barker/Harris, modificada per a adaptar-la a les necessitats dels 
projectes de l’Àrea d’Arqueologia.  
 

Un principi fonamental en tot aquest procés és la identificació de les relacions 
estratigràfiques, entre les quals destaquem les següents:  
 

Un estrat pot:  
• cobrir-ne a un altre  
• estar cobert per un altre 
• tallar-ne un altre 
• ser tallat per un altre 
• reomplir-ne un altre 
• estar reomplit per un altre 
• recolzar en un altre 
• adossar-se a un altre 

 
Aquestes relacions solen plasmar-se en un diagrama cronològic que rep el nom 

de matriu Harris, de la qual adjuntem un senzill exemple (fig. 8). 
 

Una vegada assenyalades les zones de referència de l’àrea que cal excavar, es 
procedeix a l’excavació pròpiament dita, és a dir, retirar la terra que cobreix els 
nivells arqueològics i les estructures. Per a la qual cosa, es procedirà a exhumar 
cada estrat seguint l’ordre invers de dipòsit amb les eines apropiades, des 
d’instruments com picots i aixades per al treball més gros, fins a d’altres més fins, 
com espàtules per als indrets que requereixen una major cura. En principi, cada 
estrat rebrà un número i es convertirà en una unitat estratigràfica (UE en 
terminologia arqueològica). 
 

Molt sovint, en els estrats i els sediments de terra hi ha petits objectes que a 
penes s’aprecien visualment en el moment de l’excavació. És per això que aquests 
estrats cal garbellar-los amb els estris adequats que ens permeten separar la terra 
dels petits objectes, com ara fragments menuts de ceràmica i metall, ossets i 
d’altres. 
 

En ocasions, els elements que ens interessa detectar són tan petits que 
passarien pels forats d’un garbell sense retenir-se, de manera que ha d’emprar-se 
un sedàs molt atapeït o un tamís. Fins i tot, en ocasions cal conjugar una primera 
garbellada fina amb una nova tamisada, en la qual s’utilitza l’aigua per a fer flotar 
els elements paleobotànics, com ara petits talls i llavoretes, que d’altra manera 
serien imperceptibles. 
 

Potser, durant el procés d’excavació dels estrats i les capes de terra es detecten 
materials que desperten un cert interès per la seua composició o raresa. D’aquests 
materials, cal recollir-ne una mostra per a la posterior anàlisi de la composició i 
les propietats fisicoquímiques.  Pot ocórrer que, per a prendre mostres, s’haja de 
seguir un procediment determinat en relació amb l’anàlisi a la qual se sotmetrà 
aquesta mostra; això farà necessari que siga el científic especialista qui haja de 
recuperar aquest material en l’excavació.   
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Però l’excavació no consisteix només a excavar i a realitzar la matriu. Per a 
arribar a aquests resultats, cal portar a terme una sèrie de processos més o menys 
complexos que requereixen la presa de dades sobre el terreny, el dibuix de les 
estructures i el treball amb el material. Només quan hàgem portat a terme totes 
aquestes tasques prèvies, estarem en condicions d’interpretar les excavacions i de 
relacionar-les amb el seu ambient cultural i històric. L’arqueòleg fa història, 
encara que la seua principal font d’informació siguen els vestigis materials. 

 
UE 1: capa superficial de terra amb cobertura vegetal. Cobreix la UE 2 i la UE 3. 

UE 2: terra fosca i amb petits carbons. Rebleix la UE 3 i està coberta per la UE 1. 

UE 3: fossa excavada en la UE 4. Està reblida per la UE 2. 

UE 4: capa de terra arenosa de color groguenc. Està coberta per la UE 1 i tallada 
per la UE 3. 

UE 5: capa de terra amb graves de color rogenc. Està coberta per la UE 4 i 
cobreix la UE 6. 

UE 6: estrat de terra de color castany amb restes de material constructiu. Està 
coberta per la UE 5 i cobreix les UE 7, 8, 9 i 10. 

UE 7: interfície de destrucció del mur UE 8. Està cobert per la UE 6. 
UE 8: mur d’opus reticulatum. Hi recolzen les UE 9, 10, 11 i 12. 

UE 9: estrat de terra amb abundants pedres i altres restes constructives. Està 
cobert per la UE 6 i recolza en la UE 8. És igual que la UE 10. 

UE 10: estrat de terra amb abundants pedres i altres restes constructives. Està 
cobert per la UE 6 i recolza en la UE 8. És igual que la UE 9. 

UE 11: estrat de terra fosca amb material ceràmic. Està cobert per la UE 9 i 
cobreix la UE 13; recolza en la UE 8. És igual que la UE 12. 

UE 12: estrat de terra fosca amb material ceràmic. Està cobert per la UE 10 i 
cobreix la UE 14; recolza en la UE 8. És igual que la UE 11. 

UE 13: paviment d’opus signinum. Està cobert per la UE 11 i cobreix la UE 15; 
recolza en la UE 8. 

UE 14: paviment d’opus tesellatum. Està cobert per la UE 12 i cobreix la UE 15; 
recolza en la UE 8. 

UE 15: roca natural de base. Està coberta per les UE 13 i 14. 

Fig. 8 

2a FASE 

1a FASE 
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3. Dibuix arqueològic 

3.1 Escales i triangulació 

El principi bàsic és traslladar la realitat al paper, de manera que les mesures 
mantinguen les seues proporcions en el dibuix. Per a això, les mesures reals, 
preses en centímetres, han de ser traslladades al paper segons l’escala elegida. 
 
Exemple: 
 

1:20 = 20 cm en la realitat, 1 en el dibuix  
1:40 = 40 cm en la realitat, 1 en el dibuix 
1:100 = 100 cm en la realitat, 1 en el dibuix 

 
Per a traslladar una mesura de 437 cm 

 

1:20 = 437 x 0,005 = 21,85 cm 
1:40 = 437 x 0,025 = 10,92 cm 
1:100 = 437 x 0,01 = 4,37 cm 
1:10 = 437 x 1 = 43,7 cm 

 
El més freqüent és que aquesta escala siga 1:20, això és, 20 cm en la realitat 

corresponen a 1 cm en el paper, i un metre (20*5 cm) en la realitat a 5 cm en el 
paper. Si optàrem per una escala de 1:10, 10 cm equivaldrien a 1 cm i un metre 
(10*5 cm) a 10 cm en el paper. L’opció aconsellable és adoptar sempre una 
mateixa escala, de manera que l’ull puga acostumar-s’hi i facilite una major 
rapidesa en la realització dels dibuixos. Atès que l’escala amb què habitualment 
es treballa (1:20) resulta massa petita per a superfícies àmplies, pot optar-se per 
una escala major (1:40, 1:50, 1:100), sia aplicada directament, sia mitjançant una 
reducció posterior en una fotocopiadora ben calibrada. D’aquesta forma, el 
mètode aconsellable és dibuixar sobre el terreny a 1:20, excepte els detalls, que 
poden ser recollits a 1:10. Posteriorment, i mitjançant reduccions successives al 
50 %, el dibuix pot convertir-se en 1:40 per a superfícies mitjanes, 1:80 per a 
grans i 1:160 per a molt grans. Les escales normals en dibuixos arquitectònics 
1:50 i 1:100 poden aconseguir-se sense problema mitjançant les reduccions o les 
ampliacions adequades.  
 

Per a dur al paper les mesures reals, pot utilitzar-se un escalímetre o fer les 
operacions aritmètiques adequades. Es recomana utilitzar un paper mil∙limetrat o, 
en tot cas, un paper vegetal sobre un altre mil∙limetrat:  

 

Per a 1:20, multiplicar per 0,05 o dividir per 20  
Per a 1:10, multiplicar per 0,1 o dividir per 10  
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Per a 1:40, multiplicar per 0,025 o dividir per 40  
Per a 1:50, multiplicar per 0,02 o dividir per 50  
Per a 1:100, multiplicar per 0,01 o dividir per 100  

 
En el cas d’haver de fer moltes mesures, es pot utilitzar un full de càlcul de 

qualsevol programa informàtic (fig. 9).  
 

 A B C D  A B C D 
MESURES REALS  REDUCCIÓ A 1:20 

1 618 536    30,90 26,80   
2 714 562    35,70 28,10   
3 723 508 768   36,15 25,40 38,40  
4  565 720    28,25 36,00  
5  510 667    25,50 33,35  
6  647 625    32,35 31,25  
7  634 568    31,70 28,40  
8  727 587    36,35 29,35  
9  772 586    38,60 29,30  
1  716 534 814   35,80 26,70 40,70 

10   595 762    29,75 38,10 
11   607 704    30,35 35,20 
12   645 768    32,25 38,40 
13   489 607    24,45 30,35 
14   517 560    25,85 28,00 
15   444 568    22,20 28,40 
16   679 636    33,95 31,80 
17   718 619    35,90 30,95 
18   749 612    37,45 30,60 
19   772 593    38,60 29,65 
20   793 559    39,65 27,95 
21   713 440    35,65 22,00 

 
Per a portar a terme aquest trasllat, hi ha diversos procediments. El primer i 

més important és el de la triangulació, imprescindible quan es manca de punts 
fixos de referència. Descansa en el principi que en una superfície on no hi ha fites 
de referència poden marcar-se tres punts elegits aleatòriament que, una vegada 
fixades les distàncies entre si, es converteixen en referències fixes que poden ser 
preses com a base per a la ubicació d’altres punts (fig. 10).  
 

El procés és el següent: es marca en el paper a l’escala adequada els dos 
primers punts (A i B), i des d’aquests, amb un compàs, es marca el tercer (C) en 
el lloc on es tallen les mesures respectives. Perquè la triangulació siga efectiva, el 
triangle ha de aproximar-se tant com siga possible a un triangle equilàter (fig. 11).  

 
En comptes de la triangulació, el dibuix pot portar-se a terme mitjançant la 

utilització d’un quadrat d’1 m de costat, dividit en retícules de 10 cm de costat per 
sengles elàstics, que facilita la reducció de les superfícies d’1 m2. Aquest sistema 
és complementari de la triangulació i no és recomanable per a superfícies àmplies. 
Per al dibuix de murs pot utilitzar-se un eix central o lateral format per una cinta 
mètrica.  

Fig. 10 

Fig. 11 
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3.2 Plantes  

L’arqueologia moderna recomana la realització de plantes de totes les 
superfícies de les UE a mesura que es van aixecant. En aquestes han d’estar 
marcades les línies de tall de les diferents seccions. Les plantes han d’anar 
inseparablement unides a les seccions acumulatives que són explicades més avall.  

3.3 Murs i estructures  

Constitueixen l’element arqueològic que presenta la normalització en dibuix 
més antiga. Pot dibuixar-se tant en planta com en alçat. Per a la planta, el procés 
normal és prendre una sèrie de punts i completar després el contorn i les 
característiques de cada pedra, procediment que té l’avantatge de situar el mur 
respecte als punts presos com a origen (fig. 12 i 13).  

 

 
Els murs poden també dibuixar-se en si mateixos, normalment mitjançant el 

traçat d’un eix central. Alguns punts del mur són situats després per triangulació 
respecte a uns altres fixats prèviament (fig. 14).  

 
En tot cas, el contorn exterior i interior del mur ha de destacar-se mitjançant un 

traç més gruixut que el de la resta de la superfície; les mesures de Rotring més 
normals són les següents: 0,8-0,4-0,2, encara que si s’utilitza una escala gran la 
mesura serà 0,4-0,2-0,1.  
 

Fig. 12 Fig. 13 

Fig. 14 
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 Per als alçats, el procés normal és utilitzar un eix anivellat, normalment una 
cinta mètrica, que serveix de referència per a dibuixar cap amunt i cap avall, i 
prendre les mesures complementàries en vertical amb un flexòmetre. En cas que 
hi haja parts del mur de distintes èpoques o moments, han de dibuixar-se les 
interfícies corresponents (fig. 15 i 16).  

3.4 Perfils  

Es fan de la mateixa manera que els alçats: anivellant un eix horitzontal que 
serveix de referència, mitjançant mesures complementàries cap amunt i cap avall 
amb un flexòmetre, en els diferents estrats. En un primer moment, és aconsellable 
dibuixar completament les interfícies de les diverses capes (fig. 17).  
 

 

Avui, tots els dibuixos realitzats d’aquesta manera poden ser objecte d’un 
tractament informàtic posterior en qualsevol programa tipus CAD, la qual cosa  
comporta avantatges substancials sobre el tractament tradicional, però requereix 
una formació específica que no es pot incloure en aquest quadern. 

Fig. 15 

Fig. 16 

Fig. 17 
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4. La tercera dimensió 

4.1 Presa de profunditats  

Aquest és un dels aspectes fonamentals de l’arqueologia. Permet situar 
tridimensionalment els objectes trobats durant l’excavació i, en general, plasmar 
sobre el paper les diferents profunditats. 
 

Avui hi ha sistemes senzills en desús, però als quals sempre es pot recórrer en 
cas de necessitat, encara que l’opció ideal és disposar d’un aparell de precisió, sia 
un nivell o sia un teodolit. Aquest últim no és aconsellable per a una excavació 
normal a causa del seu alt preu i la relativa complexitat d’utilització, encara que 
les denominades estacions totals automatitzen i faciliten considerablement tot el 
procés.  
 

Tota mesura de profunditat ha d’anar referida a un punt zero (punt d’origen en 
topografia, que els arqueòlegs han deformat fins a convertir el PO en P0), que cal 
mantenir sense alteració durant les successives campanyes d’excavació. L’elecció 
sobre el terreny del P0 és subjectiva, encara que sol situar-se en el lloc més elevat 
del jaciment, de manera que totes les mesures que efectuem estiguen per sota 
d’aquest punt. És convenient marcar bé el P0 de manera que siga identificat 
fàcilment i que perdure durant totes les campanyes que fem. El P0 ha de 
referenciar-se respecte a la seua altura sobre el nivell del mar. Si la zona elegida 
per ubicar-lo és una mica llunyana de l’espai que excavem, és preferible traslladar 
l’estació i recórrer a l’ús de subestacions. En el cas que es traslladen les estacions, 
la mesura de referència serà sempre aquest punt zero. En tots els dibuixos 
d’alçats, seccions, plantes, etc. haurà d’indicar-se, de manera numèrica o gràfica, 
la relació amb aquest punt zero (fig.18).  

 

El sistema més antic i més simple consisteix a agafar un tub de plàstic flexible 
de 8-10 mm de diàmetre i omplir-lo d’aigua per a evitar la formació de 
bombolles. Per molt llarg que siga el tub, pel principi dels vasos comunicants, 
l’aigua mantindrà la mateixa altura en els dos extrems. Un es col∙loca sobre el 
punt zero i l’altre sobre el lloc del qual volem mesurar la profunditat. L’aigua 

Fig. 18 
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marcarà el nivell corresponent al punt zero, de manera que només cal prendre la 
profunditat corresponent amb un flexòmetre (fig. 19).  

 
Nivell o teodolit: es col∙loca sobre el punt zero, anivellat convenientment (fig. 

20). Es pren l’altura des del punt zero fins a l’eix de visió del nivell (1). Es 
col∙loca la mira mètrica sobre el punt en què volem prendre la profunditat. 
S’amida l’altura de la marca central del visor sobre la mira (2). Es descompta 
d’aquesta mesura (2) l’altura (1). El resultat indicarà l’altura de l’objecte respecte 
al punt zero.  
 

Aquesta altura pot ser negativa —el resultat més normal— en el cas que siga 
més profunda, i es representa amb el signe -, i positiva, quan és menys profunda, i 
es representa amb el signe +.  

 
El nivell pot servir també per a mesurar distàncies (fig. 21). En aquest cas, les 

referències són les  línies superior i inferior del visor, projectades sobre la mira 
mètrica. Cada centímetre marcat en aquesta correspon a 10 cm, i cada 10 cm a un 
metre. Comptant els centímetres que hi ha entre les marques podem conèixer la 
distància que hi ha entre els punts on es troben el nivell i la mira. Això no obstant, 
excepte per a distàncies molt grans, és preferible utilitzar una cinta mètrica 
anivellada.  

Fig. 20 

Fig. 19 

Fig. 21 
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Les profunditats (fig. 22) poden prendre’s de forma aleatòria, per a indicar les 
diferències d’altura en un mur, la superfície d’una UE, etc., o sistemàtica. Un 
d’aquests casos és el de les seccions.  

4.2 Secció acumulativa  

Correspon a línies rectes traçades entre dos punts escollits prèviament en la 
superfície del jaciment; a aquestes es referiran tots els aixecaments d’UE que es 
facen en els llocs per on creua. Les mesures reals, tant en longitud com en 
profunditat, es duran al paper a l’escala adequada (1:20 és l’escala més usada).  
 

Una vegada traçat l’eix de la secció, es col∙loca una cinta mètrica anivellada 
per a marcar distàncies longitudinals (aquestes poden prendre’s també amb el 
nivell o el teodolit, com es recull en la figura; no obstant això, és més fàcil 
utilitzar la cinta mètrica). La primera actuació ha de ser reflectir les irregularitats 
de la superfície del sòl en aquest lloc. Més endavant, a mesura que es vagen 
aixecant UE, es recolliran totes les diferències d’altura existents en aquelles que 
serien tallades teòricament pel plànol perpendicular de la secció, tant si 
corresponen a una sola UE com a diverses, amb les seues corresponents interfícies 
(fig. 23 i 24).  

 
 

En totes les mesures haurà de prendre’s la distància marcada en la cinta 
anivellada —que, per consegüent, sempre haurà d’estar estesa entre els dos 
mateixos punts, i la diferència de cota (= profunditat) entre el punt objecte de 

Fig. 22 

Fig. 23 Fig. 24 
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mesura i el punt zero. En el cas molt freqüent que el punt on es trobe el nivell no 
siga el punt zero, caldrà haver calculat prèviament la relació entre ambdós, de 
manera que de l’operació resultant es deduïsca automàticament la profunditat de 
cada punt (fig. 25 i 26).  

 

 
En tota secció caldrà incloure una referència amb la línia marcada pel punt 

zero (fig.27). Poden traçar-se tantes seccions com es considere oportú. 
 

Fig. 25 

Fig. 26 

Fig. 27 
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5. Recollida de dades i interpretació 

Una vegada equipats amb tot aquest bagatge de coneixements, suposem que ha 
arribat el moment de començar l’excavació en àrea oberta, per a la qual cosa 
seguirem el sistema de registre de Harris. Això comporta l’arreplega normalitzada 
de dades en fitxes impreses que l’excavador ha de reomplir o completar. 
D’aquesta manera, s’intenta aconseguir la màxima uniformitat en la presa de 
dades i que la informació arreplegada partisca sempre d’uns paràmetres 
determinats.  
 

A manera d’exemple, adjuntem algunes de les fitxes emprades en els treballs 
de camp d’aquesta àrea de coneixement per a la descripció i la interpretació 
d’estructures, unitats estratigràfiques, grups d’unitats i ubicació d’objectes. 
Incloem també versions abreviades dels manuals d’interpretació respectius. Cal 
indicar, no obstant això, que aquestes fitxes estan en una evolució i una adaptació 
constants a les necessitats dels jaciments i a les millores que, contínuament, es 
produeixen en els sistemes de presa de dades. 

5.1 Fitxa d’unitat estratigràfica (UE) (fitxa 1) 

En la part superior s’inclou la informació necessària per a la identificació i la 
localització de la unitat dins de l’excavació. 
 

• Jaciment: nom del jaciment. 
• Campanya: número de la campanya en què s’excava la unitat (en nombres 

romans). 
• Dates: dies en què s’excava la unitat o, si hi manca, el dia en què es 

comença la fitxa (la mateixa data que apareix en els diaris). 
• Àrea / sector / tall / espai: cal especificar-ho d’acord amb la nomenclatura 

establida per al jaciment (van d’unitats majors a menors segons la 
compartimentació espacial artificial utilitzada en cada lloc). 

• UE: número d’identificació de l’estrat de què es parla en la fitxa. 
• GU: grup d’unitats de què forma part l’estrat (només ha de reomplir-se en 

el cas que siga part d’un conjunt major, la qual cosa no ocorre 
necessàriament en tots els casos). 

 
El segon bloc fa referència a les dades d’excavació i descriptives de l’estrat. 

 
• Fiabilitat estratigràfica: depèn de l’apreciació de l’excavador sobre l’estat 

en què apareix l’estrat: remenat, segellat, alterat per haver estat a la 
intempèrie… S’hi inclouen tres categories per a subratllar la que 
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procedisca i un xicotet espai per a explicar succintament les 
característiques de l’estat. 

• Cronologia provisional: a partir dels elements coneguts fins al moment de 
reomplir la fitxa: materials, relacions estratigràfiques amb altres UE, etc. 

• Garbella: marqueu la casella que escaiga. 
• Mostres: marqueu la casella que escaiga. Si se n’han arreplegat, cal 

indicar-ne el tipus (les mostres porten el número de la unitat i una 
numeració correlativa en el cas que n’hi haja més d’una). 

• Cotes: es consignen les cotes inicials o superiors de l’estrat i les finals o 
inferiors. Si es tracta d’un estrat més o menys horitzontal, amb una sola 
cota hi ha suficient; en el cas que hi haja desnivell o inclinació, es 
marcaran les cotes necessàries perquè aquest fet quede consignat 
clarament. 

• Situació: arreplega per escrit el lloc en què es troba l’estrat respecte a 
altres elements, siguen estrats o estructures. 

• Croquis: arreplega gràficament la situació de l’estrat. Cal dibuixar de la 
manera el més precisa possible i indicar amb el seu número respectiu no 
sols la unitat a què s’està fent referència, sinó també les de l’entorn amb 
què té relació o que serveixen per a la ràpida localització d’aquest. El 
croquis ha d’estar orientat sempre respecte al nord. 

• Descripció: inclou les característiques que defineixen la UE. Aquesta 
casella és de descripció formal, per la qual cosa no hi ha lloc per a indicar 
relacions de posició com: és davall de …es troba a l’habitació…, etc. 

• Composició: marqueu la que escaiga. Un estrat heterogeni és aquell que 
en la seua composició té diversos elements i, per tant, diferents 
coloracions, agrupacions de components, etc. Un estrat homogeni és 
uniforme. 

• Textura: marqueu la que escaiga. 
• Components: l’existència de components es constata en la casella 

corresponent per mitjà de les lletres F (freqüent), M (mig), E (escàs). En 
cas que no n’haja es deixarà en blanc. 

 
El tercer bloc fa referència a les troballes especials (ceràmica in situ, 

monedes, fustes, fragments de cistelleria, etc.) en l’estrat. 
 

• Número: heu d’anotar-les amb un número correlatiu començant des de l’1 
(és important que les peces amb nombre de troballa conserven sempre 
l’etiqueta d’identificació, de manera que la peça concreta siga localitzable 
no sols en l’excavació, sinó també durant els posteriors treballs de 
laboratori). 

• Cotes: almenys una. 
• Descripció: de tipus sumari, com: moneda bronze baix imperi, gerreta 

islàmica, oinochoe pintat, ampolla de vidre, etc.  
• Fotografies: si té fotografies i diapositives pròpies. S’indica el nombre de 

rodet i el de negatiu. 
• Dibuix: cal assenyalar si en té o no; i en el cas que en tinga; cal 

assenyalar el número de pla. 
• Croquis: de la zona, que marque la posició de cada troballa i seguisca el 

criteri de símbols establit. Fixar, si és possible, punts de referència 
(coordenades) amb elements fixos (per exemple, murs). 

• Interpretació: breu descripció, no de l’estrat en conjunt, sinó del que 
suposen les troballes.  
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El quart bloc és el dedicat a les relacions físiques de l’estrat amb altres 
unitats. Es reflecteix de forma gràfica en un diagrama amb ordenació cronològica 
(fig. 28). 
 

 
• Equival a: es refereix a altres UE que poden ser paral∙leles a la descrita. 

Per exemple, les UE d’un incendi contemporani en dos habitacions del 
mateix habitacle. Estan separades amb dos números perquè pertanyen a 
dues estades, però s’han cremat en el mateix moment i responen a una 
mateixa acció destructiva. 

• Igual a: es refereix a la mateixa UE excavada en més d’una campanya. 
Cada any porta una numeració, però és el mateix estrat. 

• Talla: aquesta relació es refereix normalment a unitats estructurals 
negatives (fosses, rases, etc.) que trenquen estructures o estrats, per la 
qual cosa no es pot establir ací. 

• Tallat per: aquesta sí que pot ocórrer, ja que els estrats poden ser trencats 
per les estructures mencionades abans. 

• Cobreix: es refereix a les relacions horitzontals de l’estrat amb estrats o 
estructures infraposades. 

• Cobert per: es refereix a les relacions horitzontals de l’estrat amb estrats o 
estructures superposades. 

• Reompli: per als casos en què l’estrat està reomplint una estructura. 
• Reomplit per: aquesta relació no s’estableix amb les UE perquè els estrats 

no són elements estructurals susceptibles de ser reomplits. 
• Recolza en: es refereix a les relacions verticals de l’estrat amb un altre 

estrat o amb una estructura, en les quals aquest estrat és més modern que 
l’altre o que l’estructura. 

• Hi recolza: igual que el cas anterior, però ara la relació cronològica és la 
inversa. 

 
El bloc següent és el d’interpretació. A partir de les dades exposades, es 

proposa una solució per a la formació de l’estrat. Es marca la casella corresponent 
amb una “X” i es dóna una explicació escrita de les raons. 

Fig. 28 
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• Ocupació: estrat format durant l’assentament humà. 
• Construcció: qualsevol estrat creat amb una voluntat d’edificació. 
• Destrucció: estrat format com a conseqüència de la degradació de les 

estructures, sia de manera pacífica o violenta. 
• Abandó: format a partir del moment en què un espai perd la seua utilitat 

fins a la seua destrucció. 
• Rebliment: format per la deposició de materials que rebleixen una altra 

unitat sense voluntat de construir. 
• Paleosòl: interfície de dos estrats si s’utilitza com a nivell d’ús. 
• Al∙luvió: estrat format per la deposició de materials provinents d’un 

arrossegament d’aigües. 
• Roca base: la que forma el substrat d’assentament original del jaciment. 
• Materials significatius: heu d’anotar si hi ha peces que ajuden a datar 

l’estrat i consignar també peces d’especial rellevància, sia per la factura, 
el material, la cronologia, etc. 

• Observacions / valoració: aquest apartat es reserva per a qualsevol 
anotació que l’excavador considere d’utilitat i que escape a les altres 
caselles. També cal incloure-hi l’opinió de l’excavador sobre la 
importància relativa de la UE.  

 

L’últim apartat és el de documentació, on es ressenyen de manera detallada 
les dades relatives a la informació gràfica, tant en fotografia (generals i de detall) 
com en dibuix (plantes, seccions, alçats o talls), arreplegades per a l’estrat, i 
també l’autor de la fitxa (és fonamental i necessari indicar el nom i els cognoms 
de la persona que fa la fitxa). 



FITXA 1 
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        UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
croquis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTS 
 
Cendra  Carbó       Os    Malacofauna  Fusta    Llavors  Rajola   Teula   Ceràmica   Atovó    Cal     Morter      Eixalbat     Escòria 

Jaciment                            Campanya         Dates              Àrea          Sector            Tall            Espai                UE                           GU 

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA        CRONOLOGIA PROVISIONAL 
 
Bona        Regular  Roïna 
 
 

GARB. MOSTRES   Carbó  Cendra  Terra  Ossos 
 
Sí    No Sí    No    Llavors  Fusta  Calç  Argamassa 

Superiors                Inferiors 

C
O

TE
S 

SITUACIÓ 
 

      COMPOSICIÓ    TEXTURA 
 
  Solta Argila Còdols 
 Compacta Llim Pedres 
 Homogènia   Arena Ceràmica 
 Heterogènia  Graves 

DESCRIPCIÓ 

TROBALLES        CROQUIS 
 
Nombre      Cotes         Descripció                  Fotografies     Dibuix 

INTERPRETACIÓ  
Ceràmica  (roig)              Metall   (verd) 

 
 
Os  (groc)             Moneda  (negre) 
  
Vidre  (blau)             Fusta  (castany) 
   

CROQUIS 
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       a 

    
COMP
ONENT
ES 

Equival a Igual a  
 
 
  
Talla Tallat per 
 
 
  
Cobreix Cobert per 
 
 
Rebleix Reblit per   
 
    
 
 
Recolza en Hi recolza 

 

 

  RELACIONS ENTRE UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

      INTERPRETACIÓ 
 
 OCUPACIÓ DESTRUCCIÓ REBLIMENT AL·LUVIÓ 
 
 CONSTRUCCIÓ ABANDÓ PALEOSÒL ROCA BASE 
 
    
 
  
 
  
 

 
 

 
  
 
  

MATERIALS SIGNIFICATIUS 

OBSERVACIONS / VALORACIÓ 

DOCUMENTACIÓ 
     AUTOR/A 

   
 DIAPOSITIVES  PAPER PLANTA   
 
 NÚM. RODET  NÚM. NEGATIU NÚM. RODET  NÚM. NEGATIU SECCIÓ 
 
 TALL 
 
 ALÇAT 
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5.2 Fitxa d’estructures muràries (fitxa 2) 

En la part superior s’inclou la informació necessària per a la identificació i la 
localització de la unitat dins de l’excavació. 

• Jaciment: nom del jaciment. 
• Campanya: número de la campanya en què s’excava la unitat (en nombres 

romans). 
• Dates: dies en què s’excava la unitat o, si hi manca, el dia en què es 

comença l’excavació (la mateixa data que apareix en els diaris). 
• Àrea / sector / tall / espai: cal especificar-ho d’acord amb la nomenclatura 

establida per al jaciment (van d’unitats majors a menors segons la 
compartimentació espacial artificial utilitzada en cada lloc). 

• Mur: número d’identificació de què es parla en la fitxa. 
• Interfície de destrucció: número donat a la superfície superior del mur, 

per on va la línia de truncament. Aquest número marca el moment de 
ruïna i inutilitat del mur. 

• GU: grup d’unitats de què forma part el mur (només ha de reomplir-se en 
el cas que siga part d’un conjunt major, la qual cosa no ocorre 
necessàriament en tots els casos). 

 
El segon bloc fa referència a les dades d’excavació. 

 
• Dimensions: cal consignar almenys una mesura representativa en el cas 

que siga prou uniforme; si hi ha grans diferències, cal marcar les que 
siguen necessàries per a indicar-les. 

• Cotes: es consignen les cotes superiors del mur i les inferiors. 
• Orientació: marqueu la que escaiga. 
• Conservació: marqueu la que escaiga. L’apartat “cap” fa referència  als 

casos en què el mur no ha arribat fins a nosaltres però se sap que ha 
existit per empremtes o per l’existència d’una rasa de fonamentació o de 
robatori.  

• Intervencions: marqueu la casella que escaiga.  
• Mostres: marqueu la casella que escaiga. Si se n’han arreplegat, cal 

indicar-ne el tipus (les mostres porten el número de la unitat i una 
numeració correlativa en el cas que n’hi haja més d’una). 

• Cronologia provisional: a partir dels elements coneguts fins al moment de 
reomplir la fitxa: materials, relacions estratigràfiques amb altres UE. 

• Fiabilitat estratigràfica: d’acord amb l’apreciació de l’excavador . 
• Situació: arreplega per escrit el lloc en què es troba el mur respecte a 

altres elements, siguen estrats o estructures. 
• Croquis: arreplega gràficament la situació del mur. Cal dibuixar de la 

manera més precisa possible i indicar, amb el número respectiu, no sols la 
unitat a què s’està fent referència, sinó també les de l’entorn amb què té 
relació o que serveixen per a la ràpida localització d’aquest. El croquis ha 
d’estar orientat sempre respecte al nord. 

 

El bloc de construcció inclou les característiques que defineixen el mur.  
 

• Materials / elements: es refereix als components del mur. 
o Tipus: cal definir els elements que componen el mur: pedra, fang, 

morter, etc. 
o Col∙locació: disposició dels materials esmentats: regular, homogènia, 

en encofrats, etc. 
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o Grandària: gran, mitjana i xicoteta, tenint sempre en compte el tipus 
de mur. 

• Aparell: per aparell s’entén la forma de fabricació d’un mur perquè 
repartisca les empentes uniformement. Afecta sobretot la manera de 
disposar els elements que formen l’estructura; per això, si el mur està 
format per una substància homogènia (morter, fang, ciment) no cal 
especificar aquest apartat. L’aparell es referirà a aquells murs construïts 
per addició d’elements específics, com ara pedra, rajola, atovó, etc. 
o Tipus: cal usar en sentit genèric els tipus de l’arquitectura clàssica: 

ciclopi, poligonal (opus silicium), opus quadratum, incertum, 
reticulatum, vittatum, spicatum, latericium, testaceum, mixtum, 
africanum, craticium, etc. (fig. 29). Si no se’n coneix el nom, cal 
descriure’l textualment.  

 

 
o Talla: ací cal incloure el tipus de talla: isòdom (regular), 

pseudoisòdom (filades regulars però alternant l’altura d’unes i 
altres), encoixinat, etc.; i la direcció de la talla: a soga (cara major a 
l’exterior), màscara (cara menor a l’exterior), a soga i màscara 
(alternant ambdues), en spicatum (de forma inclinada), etc. 

 
• Travat: és la forma en què es lliguen o s’assenten els elements que formen 

l’aparell.  
o Tipus: en sec o a os si no presenten cap element d’unió; si estan 

travats amb algun material, caldrà especificar de quin es tracta: fang, 
calç, ciment, argamassa, etc.  

o Juntura: es tracta del material (normalment morter) que uneix els 
diversos elements de l’aparell. Cal consignar si n’hi ha o no, el tipus 
de material i si sobreïx o no de l’acarament del mur. 

 
• Revestiment: és l’acabat de les parets d’un mur que no necessàriament 

existeix sempre. Porta el seu propi nombre d’UE. En el cas que es tractara 
d’un element molt significatiu per la seua riquesa, raresa o singularitat, 
podríem plantejar-nos reomplir una fitxa d’estructura independent per a 
aquest element. 

Fig. 29 
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o Tipus: heu d’anotar si es tracta de lluït, emblanquinament, pintat, etc. 
o Decoració: en el cas que en tinga, cal indicar com: pintada, estucada, 

etc.; i també els motius decoratius.  
 

• Fonamentació / rasa: cal consignar si hi ha algun tipus de fonament o rasa 
per al mur i anotar el número corresponent de la unitat estructural (fig. 
30). En aquests dos casos, aquests elements tindran la seua fitxa 
d’estructura pròpia, en què heu d’arreplegar les dades i les relacions que 
estableixen amb la resta. 

 
o Tipus: heu de descriure breument de què es tracta: fonamentació de 

pedra ciclòpia, capçal, rasa excavada en la terra, etc. 
• Arreglaments: aquest apartat està dedicat als possibles apedaçaments o 

accions semblants que presente el mur. No es tracta d’anotar els canvis en 
l’estructura d’aquest (refaccions), sinó dels arreglaments puntuals en el 
moment d’ús. Heu de fer una descripció literària de l’arreglament i anotar 
el número d’unitat corresponent.  

 

• Deformacions: es refereix a les possibles inclinacions, desploms o 
eixamplaments fruit de les empentes a què ha sigut sotmès. 

 

• Refaccions: ací cal parlar de les reutilitzacions del mur, normalment 
reelevacions i obertura o cegament de buits que produeixen un canvi en 
l’ús i el disseny original. Qualsevol refacció ha de tenir un número 
d’unitat distinta, ja que respon a un nou ús. Cal incloure-hi un croquis de 
l’alçat, la planta, o de totes dues coses, on s’indiquen les diferents fases 
del mur amb els seus números (l’original i els successius), i una 
interpretació i una cronologia provisional de la nova obra. 

Fig. 30 
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El quart bloc és el dedicat a les relacions físiques de l’estrat amb altres 
unitats. Es reflecteix de forma gràfica en un diagrama amb ordenació 
cronològica. 
 

• Trava amb: es tracta d’una relació exclusiva dels murs, per als casos en 
què dos lliguen entre si i la relació temporal d’aquest és, normalment, 
contemporània. 

• Tallat per: les unitats que trenquen l’estructura o el mur. 
• S’assenta en: es refereix a les relacions horitzontals del mur amb els 

estrats o les estructures infraposades. 
• Cobert per: es refereix a les relacions horitzontals del mur amb els estrats 

o les estructures superposades. 
• S’adossa a: es refereix a les relacions verticals del mur amb altres 

estructures, en les quals el mur és més modern que les estructures. 
• S’hi adossa: igual que el cas anterior, però ara la relació cronològica és la 

inversa. 
• Recolza en: es refereix a les relacions verticals del mur amb estrats, en les 

quals el mur és més modern que els estrats. 
• Hi recolza: igual que el cas anterior, però ara la relació cronològica és la 

inversa. 
• Se superposa a: es refereix a les relacions horitzontals del mur amb un 

altre mur, en les quals el mur que és damunt és més modern. 
• S’hi superposa: igual que el cas anterior, però ara la relació cronològica 

és la inversa. 
 

El bloc següent és el d’interpretació. A partir de les dades exposades, es 
proposa una solució per a l’existència del mur.  
 

• Materials significatius: heu d’anotar si hi ha peces que ajuden a datar tant 
el mur (peces embotides en la construcció, etc.) com la seua fonamentació 
(encara que l’estrat de rebliment de la rasa de fonamentació portarà un 
nombre d’UE i, per tant, també ací es consignen els materials 
significatius). També heu d’anotar les peces d’especial rellevància, sia per 
la factura, el material, la cronologia, etc. 

• Observacions / valoració: aquest apartat es reserva per a qualsevol 
anotació que l’excavador considere d’utilitat i que escape a les altres 
caselles. També cal incloure-hi l’opinió de l’excavador sobre la 
importància relativa del mur. 

 
L’últim apartat és el de documentació, on es ressenyen de manera detallada 

les dades relatives a la informació gràfica, tant en fotografia (generals i de detall) 
com en dibuix (plantes, seccions, alçats o talls), arreplegades per al mur, i també 
l’autor de la fitxa (és fonamental i necessari indicar el nom i els cognoms de la 
persona que fa la fitxa). 
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            MURS 
    
 Jaciment Campanya Dates Àrea Sector Tall Espai Mur Interfície de destrucció GU 

 DIMENSIONS COTES ORIENTACIÓ CONSERVACIÓ INTERVENCIONS MOSTRES Calç  Morter  Rajola  Pedra 

 
 Longitud: Superiors N-S Bona Cap Sí No 
 
 Amplària: E-O Roïna Consolidat 

 CRONOLOGIA PROVISIONAL 
 Alçària: Inferiors NE-SO Regular Restaurat 
 
 Diàmetre: NO-SE Cap Desmuntat 

FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA 
 
 Bona  Regular Roïna 
 
 
 
 
 
   SITUACIÓ 

CROQUIS 

 MATERIALS/ELEMENTS 
 
 Tipus 

 
Col·locació 
 
Grandària 
 
 
APARELL 

  
TIPO Tipus 
 
 Talla (tipus i direcció) 
 
 
  
 TRAVA 
  

Tipus 
  

Juntura 
 
 
 
REVESTIMENT UE 
 
Tipus 
 
Decoració 
 
 
FONAMENTACIÓ UE            Rasa    UE 
 
Tipus 
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

C
O

N
ST

RU
C

C
IÓ

 

  REPARACIONS  (descripció)   UE 
 
  

  DEFORMACIONS  (descripció) 

  REFACCIONS    UE 
(croquis esquemàtic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Interpretació i cronologia 
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1

 
 

        

    
COMP
ONENT
ES 

 Trava Igual a  
 
 
 Talla Tallat per 
 
 
 Cobreix Cobert per 
 
 
 Es superposa a  S’hi superposa 
 
 
 Recolza en Hi recolza 
 
 
 S’adossa en S’hi adossa 
 
 
 S’assenta en  

RELACIONS ENTRE UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

INTERPRETACIÓ 
 
  

          
 

         
 
     
 
  
 
  
 

 
 

 
  
 
  

MATERIALS SIGNIFICATIUS  
   

 MUR       FONAMENT 
 

OBSERVACIONS/VALORACIÓ 

DOCUMENTACIÓ 
                DIAPOSITIVES   PAPER       PLANTA                            AUTOR/A 
 
 

NÚM. RODET     NÚM. NEGATIU     NÚM. RODET     NÚM. NEGATIU     SECCIÓ 
             
            ALÇAT 
 
            TALL    
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5.3 Fitxa d’estructures (fitxa 3) 

En la part superior s’inclou la informació necessària per a la identificació i la 
localització de la unitat dins de l’excavació. 
 

• Jaciment: nom del jaciment. 
• Campanya: número de la campanya en què s’excava la unitat (en nombres 

romans). 
• Dates: dies en què s’excava la unitat o bé el dia en què comença la fitxa 

(la mateixa data que apareix en els diaris). 
• Àrea / sector / tall / espai: cal especificar-ho d’acord amb la nomenclatura 

establida per al jaciment (van d’unitats majors a menors segons la 
compartimentació espacial artificial utilitzada en cada lloc). 

• Unitat d’estructura: número d’identificació de l’estructura de què es parla 
en la fitxa. 

• GU: grup d’unitats de què forma part l’estructura (només ha de reomplir-
se en el cas que forme part d’un conjunt major, la qual cosa no ocorre 
necessàriament en tots els casos). 

• Estructura: es refereix al tipus d’estructura (llindar, fossa, pou, aljub, 
femater, llar, cuina, paviment, brocal, rebost, banc, etc.) 

 
El segon bloc fa referència a les dades d’excavació i de descripció de 

l’estructura. 
 

• Dimensions: cal consignar almenys una mesura representativa en el cas 
que siga prou uniforme; si hi ha grans diferències, cal marcar les que 
siguen necessàries per a indicar-les. 

• Cotes: es consignen les cotes superiors de l’estructura i les inferiors. 
• Orientació: marqueu la que escaiga. 
• Conservació: marqueu la que escaiga. L’apartat “cap” fa referència  als 

casos en què l’estructura no ha arribat fins a nosaltres però se sap que ha 
existit per empremtes deixades o per la conservació d’una rasa de 
robatori.  

• Intervencions: marqueu la casella que escaiga.  
• Mostres: marqueu la casella que escaiga. Si se n’han arreplegat, cal 

indicar-ne el tipus (les mostres porten el número de la unitat i una 
numeració correlativa en el cas que n’hi haja més d’una). 

• Cronologia provisional: a partir dels elements coneguts fins al moment de 
reomplir la fitxa: materials, relacions estratigràfiques amb altres UE, etc. 

• Fiabilitat estratigràfica: d’acord amb l’apreciació de l’excavador. 
• Situació: arreplega per escrit el lloc en què es troba el mur respecte a 

altres elements, siguen estrats o estructures. 
• Croquis: arreplega gràficament la situació de l’estructura dins de la zona 

d’excavació. Cal dibuixar de la manera més precisa possible i indicar amb 
el seu número respectiu no sols la unitat a què s’està fent referència, sinó 
també les de l’entorn amb què té relació o que serveixen per a la ràpida 
localització d’aquesta. El croquis ha d’estar orientat sempre respecte al 
nord. 

• Tècnica: es refereix a la tècnica de construcció; marqueu la que escaiga. 
• Material: es refereix al material de la factura de l’estructura; una llar per 

exemple, sol estar feta en fang, un aljub pot estar tallat en roca calcària, 
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un banc pot ser d’obra de maçoneria de pedra xicoteta, un paviment 
d’opus signinum, etc. 

• Descripció: inclou les característiques que defineixen l’estructura. 
Aquesta casella és de descripció formal, per la qual cosa no hi ha lloc per 
a indicar relacions de posició com: és davall de…, es troba a 
l’habitació..., etc. 

• Croquis planta / alçat / secció: és el lloc per a un dibuix a mà alçada, el 
més realista i detallat possible, de l’estructura en si mateixa. En els casos 
en què siga possible, és convenient fer les tres visions de la planta, l’alçat 
i la secció, ja que el dibuix es complementa en gran manera amb l’apartat 
anterior de descripció. 

 
El tercer bloc és el dedicat a les relacions físiques amb altres unitats. Es 

reflecteix de forma gràfica en un diagrama amb ordenació cronològica. 
 

• Equival a: es refereix a altres estructures que poden ser paral∙leles a la 
descrita, tant funcionament com cronològicament. Per exemple, els 
diferents bancs d’una mateixa habitació.  

• Igual a: es refereix a la mateixa estructura excavada en més d’una 
campanya, que pot tenir més d’un número.  

• Talla: aquesta relació es refereix a unitats estructurals negatives (fosses, 
rases, etc.) que trenquen estructures o estrats. 

• Tallat per: les unitats que trenquen l’estructura. 
• Cobreix: es refereix a les relacions horitzontals de l’estructura amb estrats 

o estructures infraposades. 
• Cobert per: es refereix a les relacions horitzontals de l’estructura amb 

estrats o estructures superposats. 
• Reompli: per als casos en què una estructura estiga reomplint-ne una 

altra. Per exemple, un pou d’opus caementicium que ha sigut construït 
dins d’una fossa excavada prèviament per a ell. En aquest cas, el pou 
reompliria la fossa.  

• Reomplit per: ací la fossa estaria reomplida pel pou i aquest, al seu torn, 
reblit per diferents estrats. 

• Es recolza en: es refereix a les relacions verticals de l’estructura amb una 
altra o amb un estrat, en les quals aquesta estructura és més moderna que 
l’altra estructura o que l’estrat. 

• S’hi recolza: igual que el cas anterior, però ara la relació cronològica és la 
inversa. 

 
• Relacions sincròniques: es tracta d’un apartat especial per a les 

estructures, on heu de referir les diferents estructures que formen part 
d’un conjunt i tambe els seus números. Si s’excava, per exemple, en una 
habitació que té aquestes estructures: paviment, cuina, banc, rebost i  
escala, cada una d’aquestes té una fitxa pròpia però totes formen part del 
mateix conjunt, de manera que aquest seria el lloc d’indicar-ho, al marge 
que totes aquestes estructures amb els seus murs, els seus fonaments, etc, 
formen part d’un grup d’unitats (en terminologia arqueològica, GU). 

 
El bloc següent és el d’interpretació. A partir de les dades exposades, es 

proposa una explicació per a l’existència de l’estructura, i es defineix què és i per 
a què serveix. 
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• Materials significatius: heu d’anotar si hi ha peces que ajuden a datar 
l’estructura i consignar també peces d’especial rellevància, sia per la 
factura, el material, la cronologia, etc. 

• Observacions / valoració: aquest apartat es reserva per a qualsevol 
anotació que l’excavador considere d’utilitat i que escape a les altres 
caselles. També cal incloure-hi l’opinió de l’excavador sobre la 
importància relativa de la UE.  

 
L’últim apartat és el de documentació, on s’introdueixen de manera detallada 

les dades relatives a la informació gràfica, tant en fotografia (generals i de detall) 
com en dibuix (plantes, seccions, alçats o talls), arreplegades per a l’estructura, i 
també l’autor de la fitxa (és fonamental i necessari indicar el nom i els cognoms 
de la persona que fa la fitxa). 



FITXA 3 

29/9/a 14:15 1

 
 
 ESTRUCTURES 
 
 Jaciment Campanya Dates Àrea Sector Tall Espai UE GU Estructura  

 DIMENSIONS COTES ORIENTACIÓ CONSERVACIÓ INTERVENCIONS MOSTRES Calç  Morter  Rajola  Pedra 
 
 Longitud: Superiors N-S Bona Sí No 
 Terra  Carbons  Fang 
 Amplària: E-O Roïna Consolidat 
 CRONOLOGIA PROVISIONAL 
 Altura: Inferiors NE-SO Regular Restaurat 
 
 Diàmetre: NO-SE Cap Desmuntat 

   SITUACIÓ 

CROQUIS FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA 
   
   Bona         Regular            Roïna 

  TÈCNICA   MATERIAL 
 
  Construït 
 
  Tallat 
 
  Excavat 

  DESCRIPCIÓ 

   CROQUIS PLANTA / ALÇAT / SECCIÓ 
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1

 
 

 

    
COMP
ONENT
ES 

 

 Equival a Igual a  
 
 
 Talla Tallat per 
 

 
 Cobreix Cobert per 
 
 
 
 Rebleix Reblit per   
 

 
 Recolza en Hi recolza 

RELACIONS ENTRE UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

 
INTERPRETACIÓ 

 
  

          
 

          
     
 
  
 
  
 

 
 

 
  
 
  

MATERIALS SIGNIFICATIUS 

OBSERVACIONS / VALORACIÓ 

DOCUMENTACIÓ 
 
 DIAPOSITIVES  PAPER PLANTA AUTOR/A 
 
 NÚM. RODET  NÚM. NEGATIU NÚM. RODET  NÚM. NEGATIU SECCIÓ 
 
 TALL 
 
 ALÇAT 

  RELACIONS SINCRÒNIQUES 
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5.4 Fitxa d’enterraments (fitxes 4 a, b i c) 

En la part superior s’inclou la informació necessària per a la identificació i la 
localització de la unitat dins de l’excavació. 
 

• Jaciment: nom del jaciment. 
• Campanya: número de la campanya en què s’excava la unitat (en nombres 

romans). 
• Dates: dies en què s’excava l’enterrament o bé el dia en què comença la 

fitxa (la mateixa data que apareix en els diaris). 
• Àrea / sector / tall / espai: cal especificar-ho d’acord amb la nomenclatura 

establida per al jaciment (van d’unitats majors a menors segons la 
compartimentació espacial artificial utilitzada en cada lloc). 

• Enterrament: número d’identificació de l’enterrament de què es parla en 
la fitxa. 

• GU: grup d’unitats de què forma part l’enterrament (només ha de 
reomplir-se en el cas que siga part d’un conjunt major, la qual cosa no 
ocorre necessàriament en tots els casos). 

 
El segon bloc fa referència a les dades d’excavació. 
 

• Fiabilitat estratigràfica: d’acord amb l’apreciació de l’excavador sobre 
l’estat en què apareix l’enterrament: remenat, segellat, alterat per haver 
estat a la intempèrie, etc. Hi ha tres categories per a subratllar l’escaient. 

• Garbella: marqueu la casella que escaiga. 

• Mostres: marqueu la casella que escaiga. Si se n’han arreplegat, cal 
indicar-ne el tipus (les mostres porten el número de la unitat i una 
numeració correlativa en el cas que n’hi haja més d’una). 

• Cronologia provisional: a partir dels elements coneguts fins al moment de 
reomplir la fitxa: tipus de tomba, materials, relacions estratigràfiques amb 
altres UE etc. 

• Situació: arreplega per escrit el lloc en què es troba l’estrat respecte a 
altres elements, siguen estrats o estructures. 

• Croquis: arreplega gràficament la situació de l’enterrament. Cal dibuixar 
de la manera més precisa possible i indicar amb el número respectiu no 
sols la unitat a què s’està fent referència, sinó també les de l’entorn amb 
què té relació o que serveixen per a la ràpida localització d’aquest. El 
croquis ha d’estar orientat sempre respecte al nord. 

• Tipus d’enterrament: marqueu el que escaiga. 
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El tercer bloc és el dedicat a la descripció de la tomba. 
 

• Tipus: marqueu el que escaiga (fig.31). El terme clot es reserva per a les 
tombes d’incineració i el de fossa per a les inhumacions. 

• Dimensions: cal consignar almenys una mesura representativa en el cas 
que siga prou uniforme; si hi ha grans diferències, cal marcar les que 
siguen necessàries per a indicar-les. 

• Cotes: si és més o menys horitzontal, amb una sola cota n’hi ha prou; en 
el cas que hi haja desnivell o inclinació, caldrà  marcar les cotes 
necessàries perquè aquest fet quede clarament consignat. 

• Tècnica: marqueu la que escaiga. 
• Planta / secció: marqueu la que escaiga. 
• Materials significatius de la tomba: es refereix als de la pròpia tomba, no 

als aixovars de l’enterrament. Per exemple, si és una urna, indicar el tipus 
(kalathos, etc.), si es tracta d’un taüt de fusta pot tenir claus o cantoneres, 
si és un sarcòfag pot tenir grapes, etc. 

• Construcció: en aquest apartat de descripció de la tomba cal indicar les 
dades relatives a les diferents parts que poden integrar la sepultura.  
o Superestructura: es tracta de la coberta (panteó o semblant) que, a 

vegades, pot tenir una tomba. Aquesta superestructura per si mateixa 
sol ser complexa, de manera que ha de tenir una fitxa pròpia. 

o Capçalera / peus / coberta / fons: són les diferents parts d’un 
enterrament que no sempre estan individualitzades. Cal incloure-hi 
com està fabricada cada una de les parts (lloses de gres, rajoles, 
tegulae, etc.) i el número d’unitat de les diferents parts. 

o Senyalització: en alguns casos la tomba està senyalitzada per mitjà 
de pedres, esteles, etc. 

• Descripció i observacions: en llenguatge literari, l’excavador descriu 
detalladament com és la tomba i anota qualsevol aspecte de què crega que 
és convenient deixar constància. 

 

Fig. 31 



38 Quadern de pràctiques d’arqueologia 
 

 

El pròxim apartat és diferent segons es tracte d’una cremació o d’una 
inhumació. 
 
Cremacions (fitxa 4b) 
  

• Croquis detallat de l’enterrament amb aixovars: sempre orientat cap al 
nord. Heu de procurar fer-lo el més detallat possible i indicar-ne la 
ubicació i el tipus d’aixovars, seguint, quan siga possible, els codis de 
dibuix establits (indicats en la fitxa d’UE). 

 
Inhumacions (fitxa 4c) 
 

• Ossos conservats: marqueu en el dibuix els ossos recuperats i el número 
d’unitat de l’esquelet. En el cas que hi haja més d’un individu, heu de 
grapar tants fulls com siguen necessaris. 

• Posició: marqueu la que escaiga. 
• Orientació: posició de l’esquelet dins de la tomba. 
• Tipus d’enterrament: l’epígraf primari es refereix a l’esquelet que es troba 

en posició en el moment d’excavar la tomba. No implica necessàriament 
que siga el més antic ni, per tant, el primer a utilitzar el lloc; al contrari, el 
més antic, que normalment està amuntonat en un racó, és l’enterrament 
secundari. 

• Aixovar: en el cas que n’hi haja, marqueu en l’esquelet on han aparegut, 
seguint els codis de dibuix establits. Si hi haguera aixovar fora del fèretre 
però dins de la tomba, heu d’anotar-ho. 

• Conservació: marqueu la casella que escaiga. Un esquelet pot estar 
complet o no, articulat si apareix amb tots els ossos col∙locats en posició 
anatòmica o de deposició original, o remogut, en el casos en què els ossos 
estiguen en posicions impossibles anatòmicament. 

 
El cinquè bloc és comú per a tots els models d’enterrament i es dedica a les 

relacions físiques que s’estableixen entre l’enterrament i altres unitats i entre 
les diferents parts d’aquest. Es reflecteix de forma gràfica en un diagrama amb 
ordenació cronològica. L’explicació dels conceptes és la mateixa que per a altres 
models de fitxa. 
 

Observacions: aquest apartat es reserva per a qualsevol anotació que 
l’excavador considere d’utilitat i que escape a les altres caselles. També cal 
incloure-hi l’opinió de l’excavador sobre la importància relativa de l’enterrament.  
 

L’últim apartat és el de documentació, on es ressenyen de manera detallada 
les dades relatives a la informació gràfica, tant en fotografia (generals i de detall) 
com en dibuix (plantes, seccions, alçats o talls) arreplegades per a l’estrat, i també 
l’autor de la fitxa (és fonamental i necessari indicar el nom i els cognoms de la 
persona que fa la fitxa). 



FITXA 4 

29/9/a 14:16 1

 
 
 ENTERRAMENTS 
     
 Jaciment Campanya Dates Àrea Sector Tall Espai Enterrament GU 

 Fiabilitat estratigràfica Garbella Mostres Carbó Cendra Terra Ossos Cronologia provisional 
 
 Bona Regular Roïna No Sí No Sí Llavors Fusta Calç Argamassa 

   SITUACIÓ   CROQUIS 

                              TIPUS D’ENTERRAMENT 
 

   INDIVIDUAL                                 INHUMACIÓ 
 
   COL·LECTIU                                CREMACIÓ 
  
  Nombre de individus 

 

TO
M

BA
 

  
      TIPUS             DIMENSIONS          COTES             TÈCNICA  
 
 Urna Longitud Coberta Tallada  

 Fossa 

 Amplària Excavada 

 Clot Fons 

 Cista Alçària Construïda 

 Sarcòfag Superestr. Materials significatius de la tomba 

 Diàmetre 

 Taüt  
      
      CONSTRUCCIÓ                                                           UE 
 
    
   Superestructura                                                                              DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS 
 
 
   Capçalera 
 
 
 
   Peus 
 
 
 
   Coberta 
 
 
 
   Fons 
  
 
 
   Senyalització 

 
Planta     

 

       
 
 Secció      
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DIAPOSITIVES    PAPER                    PLANTA     AUTOR/A 
 
NÚM.  RODET  NÚM. NEGATIU NÚM. RODET  NÚM. NEGATIU    SECCIÓ 
            
           TALL 
         
           ALÇAT 

RELACIONS ENTRE UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

Equival a Igual a   
               
                                                                                                              
  
Talla                                                    Tallat per 
 
 
  
Cobreix                                              Cobert per 
 
 
  
Rebleix                                               Reblit per   
 
   
 
Recolza en                                        Hi recolza  
 
 
 

                      OBSERVACIONS 

CROQUIS DETALLAT DEL SOTERRAMENT AMB AIXOVARS  



ÀREA D’ARQUEOLOGIA. UNIVERSITAT D’ALACANT  

 

 
OSSOS CONSERVATS                            UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           
      

                                                  
 

                        
 

                        
              

                        
        

                 

POSICIÓ 
 
       Decúbit dorsal      Decúbit lateral 

CONSERVACIÓ   
 
Complet   
 
Articulat 
 
Remogut 
 

TIPUS DE SOTERRAMENT   AIXOVAR (indicar-ne la ubicació i el tipus) 
 
Primari UE 
 
 
Secundari UE 
 

DIAPOSITIVES    PAPER                    PLANTA     AUTOR/A 
 
NÚM. RODET NÚM. NEGATIU NÚM. RODET NÚM. NEGATIU    SECCIÓ 
            
           TALL 
         
           ALÇAT 

 
ORIENTACIÓ (en primer lloc capçalera) 

RELACIONS ENTRE UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 

Equival a                            Igual a   
               
                                                                                                              
  
 Talla                                                  Tallat per 
 
 
  
 Cobreix                                             Cobert per 
 
 
 
  
 Rebleix                                               Reblit per   
 
   
 
 
 Recolza en                                        Hi recolza 
 

                      OBSERVACIONS 
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5.5 Fitxa de grup d’unitats (fitxa 5) 

Té com a finalitat agrupar les UE en conjunts superiors que formen una entitat 
definida clarament: habitacions, cases, colmatacions, fortificacions, cementiris, 
etc. 
 

En la part superior s’inclou la informació necessària per a la identificació i la 
localització del grup d’unitats estratigràfiques dins de l’excavació. 
Jaciment: nom del jaciment. 
 

• Campanya: número de la campanya o campanyes en què s’excaven les 
unitats del grup (en nombres romans). 

• Dates: anotar quan s’estableix el grup. 
• Àrea / sector / tall / espai: cal especificar-ho d’acord amb la nomenclatura 

establida per al jaciment (van d’unitats majors a menors segons la 
compartimentació espacial artificial utilitzada en cada lloc). 

• GU: normalment es designa per tres dígits: 001, 028, etc. 
• Cronologia provisional: a partir dels elements coneguts fins al moment de 

reomplir la fitxa. Adscripció cultural (ibèric, islàmic, etc.) i cronològica 
(s. II aC, s. VIII dC, etc.). 

• Descripció: en llenguatge literari, cal explicar el tipus i les 
característiques de la GU analitzada. 

• Croquis: arreplega gràficament la situació del grup d’unitats respecte a 
altres. Cal dibuixar-lo de la manera més precisa possible i sempre orientat 
respecte al nord. 

 
El segon bloc fa referència als components del grup d’unitats, les seues 

relacions físiques i les relacions d’aquest amb altres GU.  
 

• Relació amb altres grups d’unitats: cal establir les relacions cronològiques 
entre els grups i descriure quin tipus es tracta: GU 007 casa islàmica, GU 
002 muralla romana, GU 021  túmul ibèric, etc. 

• Composició del grup d’unitats: relació de totes les UE que formen el 
grup. Per exemple: GU 007 casa islàmica. 

 125: paviment 
 126: llar 
 110: mur nord de l’habitatge 
 112: llindar 
 134: fonament 
 etc. 

• Relacions entre unitats estratigràfiques dins del GU: és l’apartat per a 
establir de manera gràfica les relacions físiques i cronològiques entre els 
distints components del conjunt. 

 
El bloc següent és el d’interpretació. A partir de les dades exposades es 

proposa una explicació per a l’existència del conjunt, i es defineix què és i per a 
què serveix, amb què es relaciona, en quina dinàmica interna del jaciment 
s’inscriu, etc. 
 

• Materials significatius: heu d’anotar si hi ha peces que ajuden a datar el 
grup i consignar també peces d’especial rellevància, sia per la factura, el 
material, la cronologia, etc. 
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• Observacions / valoració: aquest apartat es reserva per a qualsevol 
anotació que l’excavador considere d’utilitat i que escape a les altres 
caselles. També cal incloure-hi l’opinió de l’excavador sobre la 
importància relativa del GU. 

 
L’últim apartat és el de documentació, on es ressenyen de manera detallada 

les dades relatives a la informació gràfica, tant en fotografia (generals i de detall) 
com en dibuix (plantes, seccions, alçats o talls) arreplegades per a l’estrat, i també 
l’autor de la fitxa (és fonamental i necessari indicar el nom i els cognoms de la 
persona que fa la fitxa). 



FITXA 5 

29/9/a 14:17 1

 

      GRUP D’UNITATS 
 
 Jaciment Campanya Dates Àrea Sector Tall Espai Grup d’unitats 
 

CRONOLOGIA PROVISIONAL                                    CROQUIS 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ 

RELACIÓ AMB ALTRES GRUPS D’UNITATS                                 GU   DESCRIPCIÓ 
            

 
 
 

COMPOSICIÓ DEL GRUP D’UNITATS 
 
 UE DENOMINACIÓ UE DENOMINACIÓ 
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RELACIONS ENTRE UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES DINTRE DEL GRUP D’UNITATS 

MATERIALS SIGNIFICATIUS 

OBSERVACIONS/VALORACIÓ 

DOCUMENTACIÓ 
 

 DIAPOSITIVES  PAPER PLANTA AUTOR/A 
     
 NÚM. RODET  NÚM. NEGATIU   NÚM. RODET  NÚM. NEGATIU SECCIÓ     
         
 TALL 
 
 ALÇAT 

INTERPRETACIÓ 
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5.6 Fitxa d’elements (fitxa 6) 

Es tracta d’una fitxa per als casos de peces que apareixen formant part d’un 
estrat, un mur o una estructura i que són objecte d’una ressenya especial.  
 

En la part superior s’inclou la informació necessària per a la identificació i la 
localització de la unitat dins de l’excavació. 
 

• Jaciment: nom del jaciment. 
• Campanya: número de la campanya en què s’excava la unitat (en nombres 

romans). 
• Dates: dies en què s’excava la unitat o bé el dia en què comença la fitxa 

(la mateixa data que apareix en els diaris). 
• Àrea / sector / tall / espai: cal especificar-ho d’acord amb la nomenclatura 

establida per al jaciment (van d’unitats majors a menors segons la 
compartimentació espacial artificial utilitzada en cada lloc). 

• UE: número d’identificació de l’estrat, el mur o l’estructura en què 
apareix la peça. 

• Número: és el codi d’identificació de la peça. Com que es tracta de 
materials que després aniran inventariats amb la resta de la unitat i, en el 
moment de reomplir la fitxa en el camp, no es pot saber quin serà aquest 
número d’inventari, caldrà fer la identificació per mitjà del codi alfabètic: 
a, b, c, etc. Si es donara el cas que en una mateixa unitat hi haguera més 
de 27 peces, serà necessari utilizar dues lletres: aa, ab, ac, etc. 

• D’aquesta manera, una inscripció reutilitzada en un mur portarà la 
signatura següent: 1554-A (1554 és el número del mur i A el codi propi 
de la inscripció). Els 7 fragments de molí apareguts en un estrat de 
colmatació portaran la signatura següent (cadascun en la seua fitxa): 
2345-A; 2345-B; 2345-C; 2345-D, etc. 

• Element: cal descriure el tipus d’element: carreu amb inscripció, cornisa, 
fust, molí de mà, estela, fragment escultòric, etc. 

 

El segon bloc fa referència a les dades d’excavació. 
 

• Dimensions: cal consignar almenys una mesura representativa en el cas 
que siga prou uniforme; si hi ha grans diferències, cal marcar les que 
siguen necessàries per a indicar-les. 

• Conservació: marqueu la que escaiga pel que fa a l’estat d’aparició i el 
nombre de fragments que componen l’element. 

• Intervencions: marqueu la que escaiga.  
• Cronologia: s’inclouen dos apartats que hi fan referència:  

o Original: per al moment per al qual la peça va ser concebuda: una 
escultura ibèrica d’època clàssica (s. IV. aC). 

o Final: per al moment en què la peça es troba: reutilitzada en una 
muralla d’època visigoda del s. VII dC. 

• Fiabilitat estratigràfica: d’acord amb l’apreciació de l’excavador . 
• Situació: arreplega per escrit el lloc en què es troba l’element. Si forma 

part d’una estructura, cal dir en quina posició; si és part d’un estrat, 
simplement heu d’assenyalar quina és: rebliment d’un aljub, etc. 

• Croquis: arreplega gràficament la situació de la peça. Cal dibuixar-lo de 
la manera més precisa possible i indicar amb el seu número respectiu, no 
sols la unitat a què s’està fent referència, sinó també les de l’entorn amb 
què té relació o que serveixen per a la ràpida localització d’aquest. El 
croquis ha d’estar orientat sempre respecte al nord. 
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El tercer bloc és el de descripció i valoració de l’element. 
 

• Tipus d’element / material: marqueu el que escaiga per al primer cas i 
anoteu en què s’ha realitzat: pedra calcària, tova volcànica, terracota, etc. 

• Descripció: de manera literària, heu d’anotar les característiques de 
l’element. 

• Croquis planta / alçat / secció: és el lloc per a un dibuix a mà alçada, el 
més realista i detallat possible, de l’estructura en si mateixa. En els casos 
en què siga possible, és convenient fer les tres visions de la planta, l’alçat 
i la secció, ja que el dibuix es complementa en gran manera amb l’apartat 
anterior de descripció. 

• Interpretació / observacions: aquest apartat es reserva per a anotar, no la 
descripció de la peça, sinó una valoració d’aquesta, per a què serveix, per 
què apareix on ho fa, etc.; i per a afegir qualsevol anotació que 
l’excavador considere d’utilitat i que escape a les altres caselles. També 
cal incloure-hi l’opinió de l’excavador sobre la importància relativa de la 
peça.  

 
L’últim apartat és el de documentació, on es ressenyen de manera detallada 

les dades relatives a la informació gràfica, tant en fotografia (generals i de detall) 
com en dibuix (plantes, seccions, alçats o talls) arreplegades per a l’estrat, i també 
l’autor de la fitxa (és fonamental i necessari indicar el nom i els cognoms de la 
persona que fa la fitxa). 
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 ELEMENTS 
 
 Jaciment Campanya Dates Àrea Sector Tall Espai UE Núm. ELEMENT  

         DIMENSIONS                         CONSERVACIÓ               INTERVENCIONS                                       CRONOLOGIA 
  
  Longitud: Bona Complet Cap Original Final 
 
 Amplària: Roïna Fragment Consolidat 
 
 Alçària: Regular Núm. frag.  Restaurat 
 
 Diàmetre: Cap  Desmuntat 

   SITUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
  TIPUS D’ELEMENT              MATERIAL 
 
  Frag. decoratiu   
 
  Molí 
 
  Element constructiu 
 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓ FIABILITAT ESTRATIGRÀFICA 
   
  Bona  Regular Roïna 

  DESCRIPCIÓ    CROQUIS PLANTA / ALÇAT / SECCIÓ 

DOCUMENTACIÓ 
 
 DIAPOSITIVES PAPER PLANTA AUTOR/A  
 
NÚM. RODET NÚM. NEGATIU NÚM. RODET NÚM. NEGATIU SECCIÓ 
 
 TALL 
 
 ALÇAT 

INTERPRETACIÓ / OBSERVACIONS 
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5.7 Fitxa de prospecció (fitxa 7) 

• Sector/quadrícula: com a mínim, el jaciment se sectoritzarà per a situar en 
planta el caràcter de les troballes superficials; així, es pot recórrer als 
punts cardinals (est, oest, etc.) o a la numeració (I, II, III, etc.). Si 
disposem d’una quadrícula, caldrà utilitzar la fórmula A1, B2, C3, etc. 

• Croquis quadrícula: cal utilitzar les línies d’abancalaments i les parcel∙les 
de cultiu com a referència per a ubicar les zones prospectades, si això fóra 
possible. 

• Extensió: càlcul en m2 de la parcel∙la en qüestió. 
• Límits: cal assenyalar on limita la zona prospectada seguint els punts 

cardinals. 
• Pendent: heu de calcular-la segons la fórmula: 

 

 P= (d x 100) : c 

 on p = pendent en percentatge (%) 

 d = distància en metres entre la cota més alta i la més baixa  

 c = diferència d’altura entre aquestes cotes 
 

• Sentit d’arrossegament: direcció dels solcs de l’aladre que han desplaçat 
els materials superficials, d’acord amb els punts cardinals. 

• Estructures visibles: descripció i localització en el croquis de les restes de 
construccions visibles en la superfície, seguint l’esquema de la fitxa de 
les estructures. 

• Tipus de sòl: breu ressenya de la composició edàfica del terreny (arenós, 
argilós, llimós, margós, etc.). 

• Conreu: relació del tipus de conreu desenvolupat en la parcel∙la, tant 
l’actual com altres anteriors, si és possible conèixer-ho. 

• Altres: intervencions diverses que han pogut modificar la planta original 
de la parcel∙la: xarxa de sèquies, pous, pals de llum, etc. 

• Observacions: casella on cal reflectir tot allò que es pot considerar 
important però no troba espai específic en la fitxa; per exemple, la 
incidència de processos postdeposicionals naturals (erosió, xaragalls, 
acció de sapa de vessants, etc.). 

• Percentatge global de materials: càlcul del nombre de peces, generalment 
ceràmiques, en la superfície per m2, dividint el total d’aquestes peces 
entre la superfície de la parcel∙la. 

• Concentració/dispersió de materials: Heu d’assenyalar en el croquis de la 
parcel∙la les zones on es concentra el major volum de material, així com 
els sectors on s’identifiquen buits, almenys relatius, de registre 
superficial. 

• Relació formes/informes: percentatges de peces amb forma (vores, bases, 
anses), així com dels fragments informes. 

• Relació per períodes: percentatges sobre el total del registre superficial de 
formes dels distints períodes culturals identificats. 

• Relació per tipus: classificació tipològica de les formes trobades. 
• Tipus de discriminació: l’apartat 5 s’inicia amb aquest epígraf que pretén 

excloure aquelles troballes que poden distorsionar el registre. Així, seran 
eliminats aquells fragments amb forma que mostren un grau de desgast alt 
o molt alt (fractures molt erosionades o, fins i tot, arrodonides), així com 
aquells que mostren un alt índex de fragmentació i es presenten com a 
peces de poca grandària. D’aquesta manera, es pretén obviar aquells 
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fragments que, per la seua aparença, reflecteixen un clar desplaçament del 
seu lloc original. 

 
Descartades aquestes peces, es procedeix a fer novament els càlculs ja 

comentats en l’apartat 4. 



FITXA 7 

ÀREA D’ARQUEOLOGIA. UNIVERSITAT D’ALACANT 

 

 FITXA DE PROSPECCIÓ SECTOR: QUADRÍCULA: 

  1. UBICACIÓ      
 
 
  Croquis general                                               Croquis de la quadrícula 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. DESCRIPCIÓ 
 
  2.1 EXTENSIÓ  
 
  2.2 LÍMITS 
 
  2.3 PENDENT 
 
  2.4 SENTIT DE L’ARROSSEGAMENT 
 
  2.5 ESTRUCTURES VISIBLES 
 
  2.6 TIPUS DE SÒL 
 
  2.7 CONREUS 
 
  2.8 ALTRES 
 
  
 
  3. OBSERVACIONS 
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  4. VALORACIÓ SOBRE EL TOTAL DE MATERIALS 
 
  4.1 Percentatge global de materials (x m2)  
 
 

  4.2 Concentració/dispersió de materials 
 
 

  4.3 Relació formes/informes 
               
   
  4.4 Relació per períodes  

 
 
 

Neolític      E. bronze     Orientalizant          Ibèric           Romà         Visigot        Altres 
 

    % 
 
  4.5 Relació per tipus 
 
           Àmfora   Comuna  Pintada  Grisa     Cuina      Vidrada    Mà         Importada    Altres 
 

    % 
   
 
  5. VALORACIÓ SOBRE EL PERCENTATGE DE MATERIALS 
 
  5.1 Tipus de discriminació 
 
 
  5.2 Percentatge de materials (x m2) 
 
 
  5.3 Concentració/dispersió de materials 
 
 
  5.4 Relació formes/informes          
 
 
  5.5 Relació per períodes      

 
            Neolític       E. bronze       Orientalizant        Ibèric         Romà           Visigot         Altres 
 

     % 
 
  5.6 Relació per tipus      
 

         Àmfora  Comuna    Pintada   Grisa   Cuina      Vidrada      Mà       Importada     Altres 
 
    % 
 
 

   FORMES        INFORMES 

     FORMES           INFORMES 
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6. El treball de laboratori 

6.1 La neteja i l’ordenació del material 

Com hem vist, sistematitzar el procés d’excavació per a assolir uns resultats 
òptims és una tasca important, però també ho és ordenar i classificar tots els 
materials que, una vegada exhumats del jaciment, han de ser estudiats abans de 
passar a engrossir els fons dels museus.  
 

Normalment, tot el material recuperat en l’excavació passa pel laboratori, a 
excepció d’aquelles peces que, per la seua naturalesa, s’envien directament a 
restauració. Les unes i les altres han de tenir-se en compte a l’hora de fer 
l’inventari general.  
 

Tots els materials han d’arribar al laboratori en borses, separats d’acord amb la 
seua naturalesa. Dintre d’aquestes borses hem d’incloure-hi sempre una etiqueta 
identificativa on apareguen les sigles del jaciment, la data en què s’exhumaren els 
materials i el número de la unitat estratigràfica a què pertanyen.  
 

En el laboratori s’ordenen les borses de material per unitats estratigràfiques, de 
manera que quan comencem l’inventari tinguem totes les peces que van aparèixer 
dintre de cada una de les unitats, independentment del dia que es van recuperar.  
 

Una vegada comprovat que tot el material aparegut dintre d’una unitat es troba 
al laboratori, iniciarem l’inventari. La primera fase és el rentatge. En cap moment 
rentarem els objectes metàl∙lics, el vidre, el material lític o tots aquells que, per la 
seua naturalesa, puguen fer-se malbé per l’acció de l’aigua o pel frec del raspall.  
 

Les ceràmiques es netegen amb aigua, sense utilitzar cap tipus d’àcid ni cap 
producte químic similar. Amb un raspall d’ungles insistirem sobretot en les 
ruptures, procurant fregar amb cura les superfícies. Si aquestes presenten una 
decoració pintada o amb engalba, la fricció es fa amb els dits. Aquest mateix 
procediment l’utilitzarem amb les restes de fauna.  
 

Per a assecar-los, els materials s’estenen sobre una superfície en què siga 
possible el drenatge i que mai reba de manera directa els rajos del sol. Guardarem 
sempre un ordre que no altere el contingut de cada una de les borses, de manera 
que evitarem les intrusions i les pèrdues del material. El temps d’assecament serà 
el necessari fins que comprovem que no hi ha restes d’humitat en les peces.  
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 Una vegada sec, es procedeix a la recomposició morfològica. Per a això, el 
mètode més fàcil és agrupar els materials d’acord amb les seues característiques. 
Amb les peces ceràmiques, per exemple, intentarem associar els fragments pels 
colors i la textura de les pastes, tant aquells que presenten forma (coll, vora, base, 
etc.) com els informes. Els fragments associats a una peça que no podem 
enganxar s’han de reunir en una borsa al costat dels fragments enganxats. 
L’enganxada ha de fer-se amb gomes d’enganxar que no siguen agressives per a 
evitar danys en les peces i que puguen ser retirades amb facilitat si fóra necessari.  
 

Després de l’enganxada, es comptabilitza el nombre de peces completes, 
semicompletes o fragments amb forma que hem obtingut del material recuperat en 
la unitat. Cada peça o fragment durà un número d’inventari.  
 

Per a poder establir el número d’inventari de cada una de les peces, cal ordenar 
el material. L’ordre que seguim és convencional i serveix per a donar una sigla a 
cada peça i introduir la informació que se’n desprenga en la base de dades.  
 

La sigla és un codi que posem a cada objecte. Pot ser un adhesiu especial on 
apareix un codi de barres que l’identifica o una sèrie de lletres i nombres que 
donen la mateixa informació. Normalment apareixen, separades per guions, les 
inicials del jaciment, l’any de la campanya arqueològica, el nombre de la unitat 
estratigràfica i, finalment, el número de la peça dintre de la unitat; així, TC-99-
1200-1; TC-99-1200-2, farien referència a un hipotètic Turó del Castell (TC), 
excavat l’any 1999 (99), i en concret a la unitat estratigràfica 1.200 (1200) i, dins 
d’aquesta, als materials que ocupen els números 1 i 2. 
 

L’ordre s’estableix, en primer lloc, d’acord amb la naturalesa dels materials: 
ceràmiques, terracotes, metalls, vidres, lítics i varis, que han d’ordenar-se per 
grups cronològics i classes. Dintre de cada grup, els fragments s’organitzen 
d’acord amb la seua morfologia (cf. el apartat corresponent a la descripció de 
materials, i en especial al de la ceràmica). Els fragments informes que no hem 
associat a cap peça amb sigla o que no són significatius, s’han d’agrupar per la 
cronologia i el tipus de material. Cadascun d’aquests grups durà un número 
d’inventari on registrarem el total de fragments continguts (per exemple: TC-99-
1200-25 correspon a 36 fragments grisos informes).  
 

La major part d’aquest material serà la ceràmica, ja que fins a la invenció dels 
plàstics ha sigut el material més abundant en la majoria de les cultures. A això 
hem d’unir la perdurabilitat d’aquest material, tot i que es puga rompre en mil 
fragments. En un primer moment, l’interès per les ceràmiques —i també per altres 
molts materials— va ser cronològic; la ceràmica havia de servir per a datar els 
diferents elements (estructures i estrats) de la excavació, però avui es destaca, així 
mateix, el seu valor per a l’estudi d’altres molts aspectes de la societat: econòmic, 
social, iconogràfic, ideològic, productiu, etc. No és d’estranyar, per tant, que en 
gran manera els informes i les memòries d’excavació tinguen un alt contingut 
ceràmic. 
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 Normalment, l’arqueòleg intentarà establir una seqüència de les ceràmiques 
d’acord amb la seua adscripció cultural, tal com, a manera d’exemple, apareix en 
el quadre següent:  
 

Ibèric Romà Medieval 
Importacions Sigil∙lates Vidrades 

Àmfores Àmfores Comunes 

Pintades Comunes Tosques 

Comunes Cuina Inf. significatius 

Grises Inf. significatius  

Cuina   

Inf. significatius   

 
La resta del material s’ordena d’acord amb la gràfica següent, amb les  

subdivisions corresponents: 
 

1. Terracota 2. Metall 3. Vidre1 4. Lític 5. Diversos 

Rajoles Metalls preciosos Formes Sílex Mostres 

Tègules Bronze Informes Marbre Ossos humans 

Imbrices Plom  Algeps Carpologia 

Altres2 Ferro  Altres materials Fauna 

    Malacofauna 

 
El material ha de ser individualitzat en borses depenent de cada tipus de 

producció (ceràmiques ibèriques pintades, sigil∙lates, etc.). Les borses es retolen 
amb el nombre de la unitat i el tipus de material que contenen. Totes les borses 
amb el mateix número d’unitat es guarden alhora en una altra més gran, en la qual 
apareixen les sigles del jaciment, l’any i el número de la unitat estratigràfica.  
 

Tenint present que la major part del material és traslladat, la consigna per a 
guardar-lo és separar al màxim i embalar curosament. És important que pugem 
llegir amb facilitat els rètols que indiquen els continguts o, almenys, el número de 
la unitat estratigràfica. 

6.2 La descripció del material 

El costum tradicional és la descripció textual, que consisteix a descriure tots 
els aspectes interessants de cadascuna de las peces. Té diversos inconvenients: 
una extensió excessiva, una repetició innecessària de conceptes i la possibilitat 
que els diferents descriptors varien o obliden un aspecte o un altre. Finalment, no 
permet la tabulació dels resultats amb finalitat estadística. Un exemple d’aquest 
tipus de descripció és el següent: 
 

                                                      
1 El vidre es tracta com la ceràmica, a cada forma correspon un número i aquests segueixen la 
mateixa ordenació que les formes ceràmiques; d’altra banda, els informes duen un número general.  
2 Ací s’inclouen altres elements de terracota com pondera, fusaioles, etc.  
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1. Fragment de fons de gran vas. Argila marró obscura amb abundant 
desgreixant de tipus bast. Diàmetre 330 mm, grossor mitjà 17 mm. 
Ceràmica comuna romana. 

2. Fragment d’olla de vora sortint. Argila marró obscura amb escassos 
desgreixants. Diàmetre 110 mm, grossor mitjà 3 mm. Ceràmica comuna 
romana, tipus Lacipo número 8. 

 
La taula de presència / absència és un pas endavant, atès que permet limitar la 

descripció de cada peça a una línia, encara que obliga que en la taula figuren totes 
les variants de tots els camps, dels quals sols se n’ompli un, la qual cosa fa que es 
desaprofite molt espai. Aquest sistema té l’avantatge de ser molt gràfic, ja que la 
descripció s’assimila amb un cop d’ull. 
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1 x    x   x  x   x     x     x    x           v1  
2 x    x   x  x     x     x                  v4  
3 x  x     x  x   x     x                    v4  
4 x  x     x  x   x     x                    v4  
5 x  x     x  x   x     x                    v4  
6 x  x     x  x   x     x                    v4  
7 x  x     x  x   x     x                    v4  
8 x    x    x x     x     x                  v4  
9 x   x    x  x   x     x                    v12  
10 x    x   x  x   x     x                    v12  
11  x   x    x x   x     x                    v4  
12  x   x    x x   x       x                  v4  

 
La taula alfanumèrica reuneix els avantatges de l’anterior i aprofita tot l’espai 
disponible, ja que cadascun dels dígits inclosos tenen un valor determinat, que es 
recull en una taula annexa. Encara que l’assimilació dels valors de la descripció és 
menys intuïtiva que en el cas anterior, els avantatges superen els inconvenients. 
 
FIG NÚM. HAB UE NÚM. FOR TPM TIPUS PAST SUPE DECO COMP NF 
7 1 2B1 2000 1 5 BN 3141 5252    1 
7 2 2B1 2000 4 1-5 GR P2D 3131 2323   2 
7 3 2B1 2012 6 5 GR P 3151 4343   4 
7 4 2B1 2012 3 17 PT OR 3131 2423 72  2 
7 5 2B1 2012 5 1 GR P1C 3131 2323   1 
7 6 2B1 2009 8 4 CM MO 3171 2727   1 
7 7 2B1 2012 4 13 CM MO 3171 2727   4 
7 8 2D 2104 1 8 CM TOR 3141 2424   1 
7 9 2B1 2012 1 1 ANF L1 31*1 2425  534 12 

 
 En aquest cas, si desenvolupem la primera línia, tindrem que la peça en 
qüestió, que apareix amb el número 1 de la figura 7, correspon a l’habitació 2B1, 
va aparèixer en la unitat estratigràfica 2000, porta el número 1 d’ inventari, és un 
fragment informe de vernís negre, d’una pasta fina feta a torn, de color ocre i 
desgreixant fi (3141), i superfície engalbada de color negre a l’interior i l’exterior 
(5252). 
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7. Descripció i dibuix dels materials 
arqueològics 

7.1 Descripció i dibuix de la ceràmica 

La ceràmica és, com ja hem indicat, el material més abundant en la majoria dels 
jaciments arqueològics. Per aquesta raó, el seu estudi es converteix en el principal 
mitjà de què disposem per a poder datar una excavació, ja que cada cultura 
elabora uns tipus determinats de ceràmiques. 
 

A partir d’ací, l’arqueòleg ha d’organitzar les ceràmiques seguint diverses 
premisses que li permetran fer un inventari i facilitar la catalogació de cada una 
de les peces:  
 

1. Identificar a quina cultura pertanyen, cosa que ens obliga a ordenar 
cronològicament el repertori ceràmic i, per tant, a adscriure 
culturalment cadascun dels fragments recuperats.  

2. Fer una classificació per tipus dintre de cadascun dels grups culturals que 
hem establert prèviament. La classificació per tipus hem d’elaborar-la 
d’acord amb les característiques que haurem definit per a cadascun dels 
grups ceràmics més o menys amplis. Per exemple: ceràmica a mà i a torn, 
decorada i sense decorar, àmfores, ceràmica d’importació, etc.  

3. Una vegada fets aquests grups, per a descriure i estudiar les ceràmiques 
analitzarem les parts que componen cadascun dels recipients (fig. 32). 
Començant des de dalt, distingim el llavi, la vora, el coll, el muscle, les 
anses, el cos i la base o peu. No sempre tots els atuells presenten las parts 
esmentades, ja que per exemple els plats mai no tenen coll. Cada una 
d’aquestes parts, depenent de la seua forma, rep noms diferents: el llavis 
poden ser plans, corbs, bisellats o motllurats; les vores planes, exvasades, 
voltades i engrossides a l’interior i a l’exterior; les anses, quan estan 
presents, es cataloguen d’acord amb la seua secció: les més comunes són 
les circulars, les ovalades, les geminades, les lenticulars, les acanalades o 
amb bossell; d’acord amb la forma del coll, el muscle i el cos, els atuells 
es classifiquen per la seua forma geomètrica, de manera que poden ser 
atuells cilíndrics, prismàtics, troncocònics, troncocònics invertits, esfèrics 
o el∙lipsoïdals; el punt de suport dels atuells rep diferents noms d’acord 
amb la seua forma: es distingeixen bàsicament els pivots, els peus i les 
bases. El peu pot estar indicat o ser anular, mentre que les bases 
s’agrupen en còncaves, convexes i planes (fig. 32). 

 



58 Quadern de pràctiques d’arqueologia 
 

 

 
Gràcies a l’estudi de les parts que formen els atuells, es composen tipologies. 

La utilitat d’aquestes és la de classificar les ceràmiques per les seues peculiaritats 
formals o també agrupar-les segons la seua funcionalitat: com a vaixella de taula, 
de transport, d’emmagatzematge, etc. Dintre de cada conjunt, diferenciarem entre 
plats, gerres, etc., per a la vaixella de taula;  àmfores per a la de transport; o, per 
exemple, pithoi, urnes, etc., per a la de magatzem. 
 

Una vegada inventariades, se seleccionen les ceràmiques per a dibuixar-les. A 
més dels atuells complets o semicomplets, són susceptibles de dibuixar-se tots 
aquells fragments que puguen proporcionar algun tipus d’informació destacada, 
és a dir, els fragments de la vora, les anses i les bases que inclouen algun atribut 
morfològic d’interès, i els fragments informes que tenen trets peculiars, com per 
exemple una decoració significativa. Les decoracions presenten diferències 
significatives d’acord amb la cultura a què s’adscriuen. Les més comunes són les 
següents: impresa, incisa, excisa, pentinada, acanalada, pintada, esgrafiada, 
modelada, plàstica, digitacions, barbotina, rodeta, fumada, verd i manganès, corda 
seca, reflex metàl∙lic (vegeu les descripcions corresponents en el glossari). 
 

La ceràmica es dibuixa d’acord amb les convencions acceptades per tots els 
arqueòlegs (fig. 32). Quan es tracta d’una peça sencera, es dibuixa de peu, 
dividida longitudinalment en dues meitats per un eix de simetria que deixa a 
l’esquerra del lector la secció de la paret de l’atuell, i a la dreta la seua vista 
exterior. En el cas que tinga decoració, pot dibuixar-se en el seu lloc o 
desenvolupar-se plenament en un dibuix apart. Quan es tracta de fragments, 
aquests han d’orientar-se buscant els plans de sustentació en el cas de les vores, 
les bases i els peus, o les línies del torn, si n’hi ha, en el cas de peces pertanyents 
al cos dels recipients. 

Fig. 32 



7. Descripció i dibuix dels materials arqueològics 59 
 
 

7.2 Descripció i dibuix d’elements 
arquitectònics 

Una de les tasques principals de l’arqueòleg es l’alçament de les plantes i els 
alçats de les estructures que puguen trobar-se. Per això s’ha d’estar familiaritzat 
tant amb els conceptes propis de l’arqueologia com amb d’altres que pertanyen a 
l’arquitectura i la historia de l’art, que poden convenir a estructures de molts 
diferents tipus i èpoques. 
 

La primera cosa que s’ha d’establir és la planta de l’estructura excavada, que 
pot oscil∙lar de simple a molt complexa; el primer cas és, per exemple, el d’un 
mur o una habitació; en el segon, tindríem barris o illes completes, o fins i tot una 
ciutat. 
 

Pel que fa als alçats, cal diferenciar entre els elements sustentadors i els 
sustentats, d’acord amb sostinguen el pes o el generen. Els elements sustentadors 
són primer que res, les parets dels  edificis, encara que també poden ser elements 
adossats o independents. 
 

Els paraments poden diferenciar-se pels materials i les tècniques de 
construcció. Els tipus més comuns són la tàpia, quan l’estructura és de terra 
piconada dintre d’un encofrat; l’atovó, que són rajoles d’argila eixugades al sol; la 
maçoneria, a base de pedres irregulars; la carreuada, realitzada amb blocs 
escairats de pedra; o el formigó, propi de l’època romana i que rep el nom d’opus 
caementicium. En el món romà, els tipus d’aparell disposen d’una terminologia 
concreta que es detalla en la figura 29 (p. 26): així, l’opus (obra) quadratum està 
fet amb carreus escairats; l’opus incertum, a base de pedres irregulars; el 
reticulatum, amb xicotetes piràmides incrustades en el morter; el testaceum i el 
spicatum, amb rajoles cuites; el vittatum, amb pedres irregulars, encara que 
tendents a una certa homogeneïtat horitzontal. Són freqüents els sistemes mixtos, 
que uneixen dues o més d’aquestes tècniques. I algunes vegades el nucli de l’obra 
és diferent dels revestiments; així, un mur d’opus caementicium pot estar revestit 
d’opus reticulatum, per esmentar només un exemple. 
 

Altres vegades, les solucions arquitectòniques permeten concentrar les 
empentes sobre uns elements concrets i independents, que faciliten l’obertura de 
portes i finestres. Poden ser des de simples pals de fusta fins a elements de pedra, 
com les columnes, de secció circular, i els pilars, de secció quadrada. A vegades, 
aquests elements s’adossen a la paret; en aquest cas, la seua funció és més aviat 
ornamental, de manera que donen lloc a semicolumnes i pilastres, o s’insereixen 
dins de la pròpia estructura, exercint funcions concretes, com els pujants o les 
rebranques, que flanquegen les obertures de les portes i es combinen amb una 
llinda o llosa de pedra, que recolza sobre aquestes i cobreix tota la obertura, i un 
llindar, una estructura de pedra o un altre material que fa d’escaló (fig. 33). 
 

Els elements sustentadors més complexos, les columnes, solen tenir tres parts 
principals: la base o conjunt de motllures que recolza sobre el sòl; el fust, que pot 
ser estriat o no; i el capitell, que és el lloc més elevat sobre el qual recolzen els 
elements sustentats. D’acord amb l’aspecte i l’acabat de cada una d’aquestes 
parts, s’estableixen els ordres, dels quals els més coneguts són el dòric (amb la 
seua variant toscana), el jònic i el corinti. En moltes ocasions, solen anar sobre 
una plataforma que rep el nom de pòdium i pot estar formada per distints 
escalons. 
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Quant als elements sustentats, les cobertes dels edificis poden ser de diferents 

tipus i materials; d’aquests destaquen primer que res les cobertes planes, a una o 
dos aigües, i les voltes. Els exemplars més complexos del primer grup són els 
propis dels ordres dòric, jònic i corinti, que dins d’una estructura comuna 
d’arquitrau, fris i cornisa, es diferencien pel tipus d’ornamentació (fig. 31). En 
aquest cas, les cobertes són a dos aigües i deixen en cadascun dels extrems 
sengles espais triangulars que reben el nom de frontó i solen anar decorats. 
 

Les bases, el pòdium i els altres elements arquitectònics poden anar decorats 
amb motllures molt diverses, algunes de les quals s’inclouen en la figura adjunta 
(fig. 34). 

Fig. 33 

Fig. 34 
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7.3 Descripció i dibuix d’objectes lítics 

La descripció i la il∙lustració d’objectes lítics es fa de manera molt semblant a 
la d’altres peces de distints materials, que ja han estat descrites. Per regla general, 
els elements lítics que usualment són objecte d’estudi per l’arqueòleg, els podem 
englobar en aquests grans tipus de peces: 
 

• Útils de pedra tallada. Normalment petits instruments amb fils i puntes 
molt agusades.  

• Útils de pedra polida. Es tracta d’instruments com aixols i destrals fets en 
pedra desbastada i polida. 

• Escultures.  
• Carreus o blocs pertanyents a construccions. 
• Elements decoratius. Components embellidors de construccions que han 

estat fets en pedra. 
• Molins. 
• Motlles de fosa metal∙lúrgica.  

 
Amb lleugeres variacions, el procediment que assenyalarem serà semblant per 

a la descripció de cadascun d’aquests tipus d’objectes. 
 

1. En primer lloc caldria assenyalar quina és la matèria, és a dir, quin tipus 
de pedra és la que s’empra com a suport per a la realització de l’objecte 
en qüestió. Per exemple: els objectes tallats solen fer-se amb sílex i, en 
menor freqüència, amb obsidiana. Els objectes polits solen fer-se amb 
pedres molt dures com la diabasa o la sil∙limanita. Per la seua banda, els 
molins solen construir-se amb pedra porosa com el microconglomerat 
calcari, els motlles freqüentment amb gres, i les escultures i els elements 
decoratius amb pedres com la calcària i el marbre. 

 
 Cal afegir-hi quin és l’estat de conservació en què hem trobat l’element 
d’estudi, si ha estat malmès, ha sofert destruccions o, en canvi, es conserva de 
manera prou completa.  
 

2. Una vegada assenyalat el material amb què està feta la peça, cal consignar 
les dimensions d’aquesta: llargària, amplària, gruix, diàmetre, etc., en 
centímetres en les peces més grans i en mil∙límetres en les més petites. 

 
3. En tercer lloc, cal fer la descripció de la peça, assenyalant els aspectes 

formals, la tècnica amb què ha estat treballada i altres particularitats 
morfològiques i decoratives. Aquesta descripció variarà d’acord amb el 
tipus d’element que vulguem descriure. 

 
• En les peces d’utillatge lític tallades és important assenyalar 

quina tècnica de talla s’ha emprat per a elaborar el fil o la punta 
que s’ha d’utilitzar. És el que es denomina retoc. També és de 
certa importància ressenyar quina part de la pedra s’ha emprat, si 
és una làmina, una ascla o un nucli de sílex. 

• En els elements decoratius i les escultures cal assenyalar la 
tècnica d’elaboració dels motius: el buidat, el trepà, la talla a 
bisell, etc. i, òbviament, descriure’ls detalladament. En els 
carreus o blocs pertanyents a construccions cal indicar el tipus 
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d’element de què es tracta o a què pertany, tant si són simples 
blocs de pedra tallada com si corresponen a motllures o peces 
ornamentals. 

• En els motlles de fosa metal∙lúrgica serà imprescindible descriure 
el negatiu de l’instrument que es pretén elaborar.  

• En el cas dels molins, cal referir si correspon a un molí 
barquiforme o rotatiu, i en aquest segon cas, si correspon a la 
peça passiva, anomenada dorment o solera, o a l’activa, també 
anomenada corrent o volandera. 

 
4. Una vegada feta la descripció de la manera més acurada possible, cal 

il∙lustrar-la amb el dibuix de la peça en qüestió (fig. 35 i 36). 
 

 
En primer lloc, cal orientar la peça, és a dir, posar-la en la direcció correcta. 

La base, en el cas que en tinga, va en la part de baix. Si hi manca però té punta, 
aquesta anirà en la part de dalt. El fil, en cas que siga un objecte tallant, es 
col∙loca cap a la dreta. 
 

El dibuix es farà a escala en el cas que siga un objecte gran, o a grandària 
natural si és un element petit. Aquesta il∙lustració ha de reflectir una cara de 
l’objecte en qüestió o bé dues si és necessari. A més, cal fer una secció o diverses 
que completen la visió de l’objecte. 

7.4 Els objectes de metall 

La descripció, el dibuix i l’estudi de les peces arqueològiques fetes de metall 
plantegen una sèrie de problemes exclusius, com són el pèssim estat de 
conservació, especialment pel que fa als objectes de ferro, i la fragilitat que 
afecta, sobretot, les peces de bronze i coure. Per això, és recomanable que es 
duguen a terme tasques de conservació sobre els elements metàl∙lics per part de 
personal restaurador qualificat, abans, fins i tot, de ser descrites, perquè, 
altrament, la peça tindrà en moltes ocasions un aspecte informe que aportarà poca 
informació. 
 

Els objectes de metall són particularment variables en la seua forma i, encara 
que hi ha peces ben definides quant a la forma i funció, n’hi ha moltíssimes de 
difícil catalogació, segurament per pertànyer a instruments més complexos en els 
quals el metall representa només una part. Aquesta circumstància impedeix 
disposar d’una descripció modèlica que puga contenir una sèrie de camps que siga 

Fig. 35 Fig. 36 
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necessari omplir, com és el cas dels vasos ceràmics; per tant podem afirmar que, 
pràcticament, cada peça o fragment metàl∙lic té la seua descripció particular. Atès 
aquest fet, la nostra aportació se centrarà a proposar unes petites regles per a 
iniciar-ne la descripció, com també a suggerir un conjunt de termes que poden 
facilitar la tasca. 
 

1. El primer que s’ha de fer és indicar el tipus de metall emprat. Aquest pas 
és fàcil de solucionar per als objectes de ferro, que s’identifiquen amb claredat ja 
que mantenen el seu color obscur original, si bé menys intens i normalment amb 
una forta laminació dels seus components, i també per a les joies d’or i argent i els 
objectes de plom, que mantenen la seua coloració. Al contrari, és pràcticament 
impossible distingir entre peces de coure i de bronze; de fet, aquest últim metall 
és en realitat un aliatge de coure i estany que li dóna major duresa, i en ambdós 
casos els objectes mostren un característic color verdós; per tant, caldrà fer unes 
anàlisis metal∙logràfiques per a determinar-ne la composició i, igualment, utilitzar 
l’analítica per a establir altres possibles aliatges que poden presentar les peces de 
metall. 
 

2. A continuació es fa pròpiament la descripció, per a la qual cosa és 
aconsellable situar la peça en planta, és a dir, amb la cara que ofereix una major 
dimensió cap amunt i sempre per l’anvers; si l’objecte té mànec i punta, la segona 
ha de situar-se orientada cap a la part inferior de la fulla. En el cas que l’objecte 
estiga compost per distintes peces, cal prendre com a referència la que tinga major 
grandària. 
 

La ressenya sobre la peça pot començar amb substantius genèrics com làmina, 
fulla, planxa —si és molt grossa—, filament, barra, tub, etc., d’una determinada 
forma geomètrica, sempre amb la indicació de les mesures en centímetres i grams 
i també anomenant les fractures que siguen visibles. A continuació, cal fer 
referència a la secció de la peça, per a la qual cosa cal imaginar un tall pel mig de 
l’objecte i veure quina és la forma geomètrica que té la silueta que es dibuixaria; 
normalment sol tenir un forma ben reconeguda (circular, quadrada, rectangular, 
ovalada), encara que en els objectes de ferro és més irregular a causa del pitjor 
estat de conservació. Cal fer tantes seccions com calga, més com més irregular 
siga la peça, de manera que se n’obtinga una visió completa d’aquesta des de 
diferents punts de vista. La secció acompanyarà necessàriament el dibuix de la 
peça, al costat si el tall imaginari es fa de manera longitudinal, dalt si és 
transversal; no cal dibuixar-la, senzillament cal omplir l’interior totalment, de 
manera que quede la silueta negra i massissa, o bé amb ratlles obliqües paral∙leles. 
Tot el procés s’ha de repetir amb cadascuna de les peces més petites que 
componen la totalitat de l’objecte. 
 

3. El tercer aspecte a tenir en compte és el relatiu a la decoració. Malgrat que 
de vegades no siga visible, és freqüent trobar peces decorades, qüestió aquesta de 
gran importància ja que els útils decorats poden evocar un simbolisme més enllà 
de la pròpia finalitat pràctica i aparent de la peça. D’altra banda, la decoració 
abasta una gran transcendència en les joies d’or i argent per ser, en sentit estricte, 
objectes de luxe. 
 

Podem distingir bàsicament dos tipus de decoració: la que es fa directament 
sobre la peça; i la que utilitza altres metalls units a la peça original, normalment 
de més valor i en petites proporcions, per a dissenyar els motius decoratius. 
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 En el primer cas, la incisió, feta amb un punxó de punta fina, és la tècnica més 
emprada i amb aquesta es poden desenvolupar temes molt variats, des de simples 
combinacions geomètriques fins a escenes narratives de gran complexitat. Altres 
tècniques són la impressió amb un tampó amb motius predeterminats i també el 
repujat, en què s’utilitza un martell i un cisell molt petits amb els quals es colpeja 
el revers de la peça per a crear figures que es reproduiran en relleu en l’anvers. 
 

En el segon dels casos, les tècniques són més variades. Les més conegudes són 
les emprades en les joies i podem distingir la filigrana, que consisteix a afegir a 
l’objecte original fils d’or o d’argent soldats amb gran delicadesa i perfecció i 
formant variades composicions; el granulat, que afegeix diminutes boles d’or o 
d’argent; el niellat, que es basa a farcir petites incisions amb una forma 
determinada, fetes en la peça amb un esmalt d’argent i plom; i el damasquinatge, 
que consisteix a recobrir amb làmines de metalls preciosos determinades parts de 
l’objecte original. 
 

4. Per fi, arriba el torn al dibuix de la peça (fig. 37). La primera qüestió que 
hem de tenir en compte és l’escala de la peça. Sovint, els objectes no poden 
representar-se a la seua grandària, sobretot de cara a una futura publicació en què 
els fulls tenen una dimensió determinada i, per tant, cal reduir-los. En aquest 
procés és recomanable posar al costat de les peces una escala gràfica en 
centímetres i, així, cada vegada que la peça es redueix amb una fotocopiadora ben 
equilibrada, també es redueix l’escala, i es manté a cada moment la relació de 
grandària entre l’objecte i l’escala. 

 
En el dibuix de les peces de metall i al marge d’una major o menor capacitat 

artística, hi ha dues maneres molt emprades per a omplir l’interior de l’objecte: el 
punteig i el ratllat, més o menys d’acord amb la intensitat del relleu que calga fer. 
No hi ha entre la comunitat científica un acord per a l’ús de cada tècnica d’acord 
amb siga la peça d’un metall o d’un altre, i cadascú utilitza l’ensenyament que ha 
rebut d’una determinada escola. En aquest sentit, som partidaris d’una certa 

Fig. 37 



7. Descripció i dibuix dels materials arqueològics 65 
 
 

definició en l’ús del ratllat i del punteig, perquè ofereixen dibuixos diferents i 
transmeten qualitats igualment distintes; no és el mateix representar una peça 
d’or, argent, plom, coure i bronze que una de ferro, perquè les primeres es troben 
normalment en un bon estat de conservació en les excavacions, mentre que el 
ferro apareix sempre molt fragmentat, laminat i amb abundants esquerdes; per 
tant, no sembla raonable que tot es dibuixe amb la mateixa trama. Els metalls 
esmentats en primer lloc solen tenir una gran qualitat amb l’ús del punteig, però 
amb el ferro, el dibuix amb aquesta tècnica sembla un tant irreal perquè no 
representa el seu veritable estat de conservació. Per tot això, seria preferible que 
els objectes de ferro es dibuixaren amb la tècnica del ratllat o, al menys, 
combinant punts i ratlles, perquè el dibuix ha de buscar més la informació real 
que ofereix l’estat de la peça que el detall artístic. 

7.5 Les monedes  

Les monedes són un dels objectes arqueològics que han sigut considerats 
tradicionalment privilegiats per la gran quantitat d’informació que ens aporten. El 
seu estudi és objecte de la numismàtica, ciència que intenta donar a conèixer 
l’efecte que produeixen les monedes en la societat que les utilitza, tant en els 
aspectes econòmics i d’història econòmica com polítics, artístics, etc.  
 

Quan trobem una moneda en un jaciment arqueològic, el primer pas és la 
neteja i la restauració, que variarà d’acord amb el metall de què es tracte i haurà 
de fer-se sempre per especialistes i amb els mitjans tècnics adequats per a evitar la 
deterioració posterior. Una vegada conclòs aquest procés, estarem en condicions 
de procedir a la catalogació per a poder determinar quan va ser encunyada i per 
qui. És un pas previ indispensable per a poder abordar l’estudi posterior. 
Seguidament, s’ha d’analitzar la moneda en el seu context arqueològic (posició 
estratigràfica, materials que l’acompanyen, etc.), cosa que permetrà en molts 
casos identificar-ne l’ús (votiu, comercial, etc.), conèixer-ne la cronologia 
relativa, detectar perduracions, etc. És així, quan estudiem la moneda en el seu 
context arqueològic, quan aquest objecte adquireix el seu únic i vertader valor 
com a document material i informador històric sobre la cultura o el període 
cronològic que el va crear. 
 

Finalment, cal abordar, en la mesura que es puga, un estudi més ampli que 
pose les nostres troballes en relació amb d’altres, la qual cosa permetrà obtenir 
una visió més global i, en alguns casos, informació sobre les àrees de dispersió 
d’un determinat numerari, la localització de centres emissors, les fonts de 
subministrament monetari per a un determinat territori, etc. 
 

En definitiva, les monedes interessen a tots els que es dediquen a estudiar les 
cultures que les van usar i són un document que l’arqueòleg ha de conèixer per la 
gran quantitat d’informació que ens aporta en tant que:  
 

• Element de datació 
• Font d’informació sobre la història econòmica 
• Font d’informació sobre la història política 
• Font d’informació sobre la societat 
• Font d’informació iconogràfica 
• Font d’informació religiosa i simbòlica 
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1. Com a element de datació, la moneda té en si mateixa una cronologia molt 
més precisa que qualssevol altres restes arqueològiques, però cal no oblidar que la 
moneda circula i perviu, per la qual cosa és necessari tenir molt en compte la resta 
dels materials al costat dels quals apareix. Si únicament disposem de la moneda 
per a fer la datació, ens haurem de limitar a dir que el conjunt on apareix és de 
l’època de la moneda o posterior (datació post quem). 
 

Les monedes són de gran utilitat com a element de datació quan apareixen en 
necròpolis. El costum de soterrar els morts amb una moneda ha servit en molts 
casos per a datar les necròpolis amb precisió, a més de plantejar qüestions com el 
tema de les monedes com a element de prestigi social i no sols com una peça de 
valor econòmic alliberador, o, fins i tot, qüestions religioses i de creences en el 
més enllà.  
 

Una menció especial mereixen les troballes de conjunts monetaris, també 
anomenats tresors o tresorets (el terme tresor té unes connotacions de valor 
econòmic que, en molts casos, eclipsen el seu valor arqueològic, per la qual cosa 
ha d’utilitzar-se amb precaució). Les troballes de conjunts solen ser molt fiables a 
l’hora d’establir cronologies, ja que el que s’oculta normalment són els estalvis i 
no les col∙leccions, que, d’altra banda no comencen a conèixer-se fins al 
Renaixement. La data la dóna la moneda més moderna del conjunt. Quan trobem 
un conjunt monetari amb una cronologia homogènia, no podem parlar de 
pervivència; en aquest cas, hi hauria monedes de diverses èpoques. Per això, 
s’han pogut datar amb prou precisió determinats atuells ceràmics que contenien 
monedes, la qual cosa ha sigut molt útil a l’hora d’aclarir cronologies, fixar 
pervivències de formes, etc. Finalment, una concentració de troballes d’un mateix 
període ens estarà indicant un moment d’inestabilitat que fa que la gent amague 
els diners. 
 

Hi ha diversos tipus de tresors segons la quantitat de monedes, la composició o 
la forma en què s’ha fet l’atresorament. D’acord amb l’últim criteri esmentat 
podem trobar-hi entre altres aquests tipus: 

• Bosses de monedes: responen a una ocultació feta en llocs poc recòndits 
(dins d’un recipient, davall d’una pedra, etc.) amb intenció de ser 
recuperada ràpidament. Tenen una quantitat reduïda de monedes què, a 
més, solen ser de poc valor. 

• Dipòsits d’estalvi regular: es tracta dels amagatalls on es guarden els 
diners estalviats. Les monedes que trobem en aquests tipus de conjunts 
solen estar poc desgastades i podem trobar peces de diversos anys o 
generacions. 

• Tresors amagats amb motiu d’alguna catàstrofe: es formen quan un 
home o una família amaguen la seua fortuna en moments d’inestabilitat 
com ara una guerra, per la qual cosa, poden contenir joies o altres 
objectes de valor. 

• Dipòsits mercantils: són fruit de l’activitat comercial, per la qual cosa 
s’hi poden trobar en ells monedes de valor elevat i orígens diversos. 

 
2. La moneda com font d’informació sobre la història econòmica ens 

proporciona dades sobre l’estratègia monetària i política financera dels estats 
(proteccionisme, lliure circulació), el seu potencial econòmic, l’estructura de 
l’administració financera, l’àmbit comercial (intensitat, rutes comercials, àrees 
d’influència, etc.) i, fins i tot, podem detectar fenòmens de revaluació i devaluació 
per mitjà de l’estudi de la composició metal∙logràfica de les peces. 
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3. La moneda és també una font d’informació política. Informa en molts 
casos del poder polític arran de l’aparició de determinats personatges. En l’edat 
mitjana hem arribat a conèixer diversos personatges oblidats de la historiografia, 
així com la seua vertadera influència, atès que moltes vegades les monedes són 
anunciadores de canvis polítics. Per mitjà d’un estudi de la difusió del monetari 
d’un determinat estat, podem conèixer els límits de la influència real del poder 
emissor. Les variacions en els volums d’emissió poden indicar canvis polítics. Per 
exemple: a Roma, la preparació de fortes operacions militars anaven precedides 
d’un augment brusc d’emissions de denaris, que era la moneda amb què es pagava 
a l’exèrcit. 
 

4. Les monedes ens poden proporcionar informació sobre la societat del 
moment mitjançant l’estudi de la tècnica de fabricació de les peces, que ens 
acosta al nivell tecnològic de la cultura en qüestió, atès que en les monedes es 
representen objectes, instruments i, fins i tot, activitats molt útils per a conèixer la 
indumentària, els usos i els costums de les societats, així com els gustos i els 
valors de l’època: pentinats, etc. 
 

5. La moneda ens pot proporcionar a més una important informació 
iconogràfica. Cal no oblidar que, en un món en què no és fàcil que les imatges es 
transmeten amb rapidesa d’uns llocs a altres, la moneda es converteix en un 
suport idoni per a transmetre missatges i propaganda política del poder emissor, ja 
que en circular pot arribar a llocs molt allunyats. La iconografia monetària és en 
ocasions molt rica: representa edificis, monuments, escultures, etc. En aquest 
sentit, cal ressaltar el profit que ha tret la història de l’art de la iconografia 
monetària. 
 

6. La moneda es converteix en ocasions en una font d’informació religiosa i 
simbòlica d’una determinada cultura. La representació de déus i divinitats ens 
informen dels cultes oficials i més importants de cada moment. La moneda ens 
descriu una divinitat en la seua forma i, a vegades, amb el seu nom, que en molts 
casos respon a un culte oficial d’un territori o una ciutat (Atenea a Atenes, 
Hèrcules a Gades, etc.). Podem comprovar que no sempre es representen igual i, 
per tant, podem veure una mateixa divinitat sota iconografies distintes, cosa que, 
en alguns casos, ha permès una important aportació de la numismàtica a l’estudi 
de les interpretacions religioses. 
 

En resum, hem de tenir en compte que la moneda no és un fi en si mateixa sinó 
un objecte arqueològic al servei de la història. Per tant, no n’hi ha prou amb la 
identificació, que no és més que un pas previ i indispensable per a arribar a 
l’objectiu últim de la numismàtica: aportar una visió de la història a través de les 
monedes. 
 

Les monedes no es dibuixen, sinó que es reprodueixen a partir de fotografies, 
escàners, etc., normalment a escala real, tot i que també es poden ampliar si es 
considera necessari per a l’apreciació d’alguns detalls. Per a catalogar i descriure 
una moneda, hem de fixar-nos en els seus elements tant de caràcter material com 
formals. Són els següents: 
 

• Elements materials: 
o Cospell: és el fragment de metall ja disposat per a ser encunyat 

(fig.38). La seua forma és, en la majoria dels casos, un cercle més o 
menys regular i té ja tots els caràcters físics de la futura moneda: pes, 
mòdul, gruix i llei. 

Fig. 38 
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o Pes: el que pesa la moneda sempre expressat en grams (g). A través 
del pes es pot reconstruir el sistema metrològic utilitzat. 

o Mòdul (fig. 39): és el diàmetre de la moneda expressat en mil∙límetres 
(mm). 

o Gruix (fig. 40): es tracta del gruix de la moneda també expressat en 
mil∙límetres. És una dada que no apareix en els estudis antics i que 
també avui en dia se sol menysprear depenent del tipus de moneda de 
què es tracte. 

o Metall: al llarg de la història s’han utilitzat diferents metalls en estat 
pur o en aliatges per a fabricar monedes. L’or i la plata han sigut d’ús 
freqüent fins al segle XIX. En l’antiguitat, es va utilitzar també 
l’electró, que és un aliatge natural d’or i plata. Per a peces de menys 
valor es va utilitzar el coure, en ocasions mesclat amb estany (bronze) 
o amb el zinc (llautó o oricalc). En l’edat mitjana, apareix el billó com 
resultat de mesclar el coure amb la plata. Des del segle XIX fins a avui 
s’han multiplicat els aliatges a la recerca de costos més baixos i major 
resistència i durada, atès que desapareixen els metalls preciosos. 

o Llei o títol: quantitat de metall noble, or o plata present en la 
composició metal∙logràfica de la peça. 

o Talla: fa referència al nombre de peces monetàries obtingudes a partir 
d’una unitat de pes. 

o Estat de conservació: reflecteix el grau de desgast de la peça i, per tant, 
ens informa de la major o menor circulació d’aquesta, però és una 
dada molt relativa que tendeix a desaparèixer dels estudis 
numismàtics. Per a indicar l’estat de conservació hi ha també diversos 
sistemes, dels quals els més freqüents són una escala numèrica (de 0 a 
10 o de 0 a 5) o bé un sistema de sigles que classifica les peces en flor 
d’encuny, sense gastar,  un poc gastada, prou gastada i frustra. 

o Pàtina: es tracta d’una fina pel∙lícula que es forma sobre les monedes a 
causa de transformacions químiques. Necessita temps per a formar-se; 
per això, la seua presència és un indici d’antiguitat. Afecta sobretot els 
bronzes, on sol adquirir una tonalitat verdosa per efecte dels carbonats, 
encara que també podem trobar pàtines rogenques, negres, castanyes o 
grogroses. L’or s’embruta però no és pàtina, i en la plata no n’és 
freqüent l’aparició de pàtina. 

 

• Elements formals (fig. 41):  

 

o La moneda té dos costats o cares: l’anvers (A), que és la cara principal 
i sol estar ocupada per la representació de governants o déus; i el 

Fig. 39 

Fig. 40 

Fig. 41 
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revers (R), on es representen motius de caràcter més variat: mitològic, 
al∙legòric, històric, monumental, etc. 

o Tots aquests motius, tant figuratius com epigràfics, que es graven 
sobre el cospell són els que conformen el tipus. Hi ha una gran varietat 
de tipus, encara que en cada àmbit cultural solen predominar uns sobre 
altres. Un tipus molt comú és el retrat, que es representa en molts 
casos de perfil mirant a la dreta o a l’esquerra. Hi ha també els tipus 
denominats parlants per representar objectes o símbols derivats del 
nom del propi lloc emissor: la rosa a l’antiga colònia grega de Roses, 
el déu Posidó a la de Posidònia (fig. 42), la foca a Focea, el castell al 
Regne de Castella, el lleó al Regne de Lleó, (fig. 43), etc. També 
podem trobar-nos amb monedes de tipus epigràfic com ocorre en el 
món islàmic, on la major part del numerari manca de representacions 
figuratives i el tipus està totalment conformat per inscripcions (fig. 
44). I un llarg etcètera de tipus que variaran depenent del moment 
històric que estudiem. 

 

Fig. 42 

Fig. 43 

Fig. 44 
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o Tant en l’anvers com el revers de la moneda poden aparèixer 
llegendes. Es tracta de les inscripcions que podem trobar a la peça i 
que podem estar disposades de forma circular rodejant el tipus o bé 
amb orientació horitzontal. Poden informar sobre el nom del 
governant, els seus títols, la seca i el lloc d’encunyació o bé estar 
relacionades amb el tipus de la peça. Hi ha casos de monedes que 
manquen de llegenda, que es denominen anepigràfiques (fig. 45). 

o Camp: es denomina així l’espai que deixen lliure les representacions 
figuratives i les llegendes. 

o Exerg: a vegades hi ha en la part inferior de les monedes una zona del 
camp que està separada per una línia horitzontal. Aquesta àrea es 
denomina exerg i hi sol aparèixer la seca o el lloc d’encunyació, 
sobretot en les monedes romanes. 

o Gràfila: es denomina així la línia contínua, de punts o de formes 
geomètriques diverses, que voreja tota la peça i delimita el camp. 

o Posició dels encunys: es tracta de veure la posició que adopta l’encuny 
de l’anvers en relació amb el del revers. En les monedes antigues 
aquesta posició varia. Hi ha diversos sistemes per a indicar-ho: fletxes, 
agulles del rellotge, etc. 
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8. Glossari 

Àbac: part superior del capitell d’una columna, que eixampla la superfície sobre 
la qual descansa l’arquitrau o l’arc. 
 
Abandó: estrat format des del moment en què un espai perd la seua utilitat fins 
que queda cobert per l’estrat de destrucció. 
 
Acant: motiu ornamental emprat en arquitectura que imita les fulles de la planta 
del mateix nom. És típic dels capitells d’ordre corinti i compost. 
 
Adreçar o arrebossar: cobrir el parament d’una paret amb una capa de morter de 
calç o de ciment, per a tapar els forats i altres imperfeccions i deixar-la plana i a 
punt per a lluir. 
 
Al·luvió: estrat format pel dipòsit de materials provinents d’un arrossegament 
d’aigües. 
 
Antefixa: motiu ornamental, generalment de fang cuit, que es col·loca sobre les 
cornises per tal de decorar o ocultar els extrems de les teules. 
 
Aparell: manera de disposar els materials constructius en un mur, ja siguen 
pedres, rajoles, atovons, etc. Les principals variants són: a) aparell a trencajunt de 
pla: els elements estan col·locats amb la part més llarga paral·lela a la paret; b) a 
través: és l’aparell a trencajunt però amb totes les peces posades de través, aplicat 
a les parets de gruix igual a la llargària de les peces; c) aparell diatònic: els 
elements estan col·locats alternativament en la mateixa filada a trencajunt de pla i 
a través; d) aparell isòdom: tots els elements són semblants en mòdul; e) aparell 
pseudoisòdom: compost per filades de diferent alçària alternades, en què cada 
filada està formada per carreus perfectament regulars; f) aparell d’espiga: els 
elements estan col·locats de manera inclinada a la dreta i l’esquerra 
alternativament; g) aparell ciclopi: s’alternen blocs de grandària colossal sense 
argamassa d’unió; h) aparell poligonal: compost per pedres treballades en forma 
de polígon irregular, amb les cares ben allisades perquè les pedres s’adapten bé 
les unes amb les altres; i) aparell encoixinat: format per carreus que presenten la 
cara vista amb els laterals rebaixats en forma de bisell, de manera que la seua part 
central forma com un coixinet que sobreïx.  
 
Argamassa: mescla o morter fet amb calç, arena i aigua. 
 
Arquitrau: part inferior de l’entaulament que descansa directament sobre el 
capitell de la columna o l’àbac. Està format per una sola peça que ocupa l’espai 
comprès entre dues columnes.  
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Atovó: rajola de fang sense coure mesclat amb palla o altres elements vegetals 
que s’endureix després d’eixugar-se al sol. 
 
Base: part inferior d’una columna on s’assenta el fust. Sol estar formada per 
diverses motllures que reben diferents noms, d’acord amb la combinació que 
formen. 
 
Capitell: element superior d’una columna, un pilar o una pilastra que es troba 
damunt el fust. Pot tenir decoració i adopta diverses formes. En l’arquitectura 
clàssica s’utilitzen el dòric, el jònic i el corinti (vegeu ordre arquitectònic). 
 
Carejat: paret o mur paredat de pedres cara vista sense referir o arrebossar.  
 
Carejar: picar o fer la cara que ha d’anar vista a les pedres destinades a la 
construcciò d’una paret. 
 
Carreu: bloc de pedra en forma de paral·lelepípede que s’empra en les 
construccions.  
 
Cartografia: ciència dedicada a la creació de mapes i representacions de la 
superfície terrestre.  
 
Cimaci: motllura amb forma de S que corona un membre arquitectònic. Està 
compost per dues porcions de cercle, l’un còncau i l’altre convex. Quan la part 
superior és còncava, la motllura es denomina gola. 
 
Cista: caixa construïda íntegrament per lloses de pedra amb la finalitat de 
dipositar al seu interior un enterrament humà. 
 
Clot: forat de tendència circular fet en el sòl. En el ritual funerari, sol emprar-se 
en les cremacions.  
 
Columna: element de sosteniment vertical format pel fust, el capitell i, sovint, 
una base. Si és exempta té la secció circular, mentre que si és adossada la té 
semicircular. 
 
Construcció: qualsevol estrat format amb una voluntat d’edificació. 
 
Cornisa: cos volat, generalment horitzontal i amb motllures, que serveix per a 
coronar un altre element al qual decora i protegeix. És la part superior de les tres 
en què es divideix l’entaulament. Cada estil arquitectònic té la seua cornisa 
característica. 
  
Cospell:  és el fragment de metall ja disposat per a ser encunyat. La forma és, en 
la majoria dels casos, un cercle més o menys regular i té ja tots els caràcters físics 
de la futura moneda. 
 
Corda seca: ceràmica decorada amb l’aplicació d’esmalts de colors purs que 
farceixen buits de la superfície del vas ja cuit o que són aplicats uns al costat 
d’altres deixant un traç fi de separació entre aquests. 
 
Cota: mesura assenyalada en un pla o un dibuix que fa referència a l’altura d’un 
punt concret respecte al nivell del mar o al punt origen del jaciment. 
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Cremació: procediment utilitzat en determinats rituals funeraris que consisteix a 
cremar parcialment el cadàver de manera que alguns ossos, sobretot els més 
resistents, queden només alterats pel foc. Encara que sol associar-se a la 
incineració, aquesta suposa la crema completa del difunt fins a reduir-lo a 
cendres. 
 
Croquis: dibuix senzill on es plasma de manera total o parcial un espai, un 
edifici, una estructura, etc., fet a ull i a mà alçada. 
 
Damasquinatge: tècnica decorativa que consisteix a recobrir amb làmines de 
metalls valuosos determinades parts de l’objecte original. 
 
Decoració acanalada: solcs continus i regulars que es tracen sobre el vas abans 
de coure’l.  
 
Decoració amb digitacions: impressió feta amb els dits sobre la ceràmica sense 
coure que deixa enfonsada la superfície. 
 
Decoració amb rodeta: marques impreses d’orientació vertical que s’apliquen 
amb un cilindre a la paret del vas mentre aquest gira en el torn.  
 
Decoració a la barbotina: pasta ceràmica líquida que s’aplica sobre la peça amb 
un pinzell o un motlle per a obtenir decoracions en relleu. Aquesta pasta ceràmica 
s’utilitza també per a adherir a l’atuell trossos de fang modelats encara humits. 
  
Decoració esgrafiada: tècnica que consisteix a aplicar dues o més capes 
d’engalba de diferents colors sobre la superfície, que es lleven en part seguint un 
dibuix previ amb el qual s’obté un acabat policrom. 
 
Decoració excisa: s’obté mitjançant l’extracció de parts de la pasta abans de 
coure la peça, de manera que queden motius ressaltats.  
 
Decoració fumada: tècnica que utilitza els cops de foc per a decorar amb taques 
grisenques la superfície dels vasos després de la cocció. Solen aparèixer sobretot 
en les vores. 
 
Decoració impresa: marca o senyal produït per la pressió d’un motlle sobre la 
superfície d’un vas sense coure. 
 
Decoració incisa: esquerdes produïdes amb una eina tallant com un ara punxó, 
una espàtula o un ganivet sobre la superfície sense coure de la ceràmica. 
 
Decoració modelada: decoració que reprodueix en negatiu el dibuix d’un motlle 
que s’aplica sobre la ceràmica sense coure. 
 
Decoració pentinada: consisteix a raspar o ratllar la superfície d’un vas sense 
coure amb una pinta o un instrument proveït de pues equidistants que marquen 
sèries de línies paral·leles incises.  
 
Decoració plàstica: consisteix en el modelatge a mà de determinats motius sobre 
la peça sense coure. 
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Degollada: junta entre dos elements d’un mur disposats a la mateixa filada o 
entre dues filades contínues. Normalment s’utilitza el morter com a material per a 
unir cada una de les peces que formen l’aparell. 
 
Destrucció: estrat format com a conseqüència de la degradació de les estructures, 
sia de manera pacífica o violenta. 
 
Edificació: acció d’edificar o construir un edifici destinat a habitació o altres usos 
anàlegs, com cases, teatres, temples, etc. 
 
Emblanquinar: blanquejar les parets amb calç. 
 
Encofrat: caixa realitzada amb taulers de fusta d’una longitud variable superior a 
40 cm i mai de més d’un metre d’alçària, que serveix per a fer la tàpia. L’encofrat 
es va desplaçant lateralment i en alçària segons avança el procés de construcció, i 
va formant les filades anomenades “cossos”. La successió de cossos conformen el 
mur de tàpia. 
 
Entaulament: conjunt de motllures que coronen un edifici o un ordre 
d’arquitectura. Es divideix en tres parts: arquitrau, fris i cornisa. 
 
Escala: línia recta subdividida en diverses parts, cadascuna de les quals equival a 
un determinat nombre de centímetres o metres, i que serveix per a mantenir la 
correspondència entre la grandària d’un objecte o d’un territori dibuixats en un 
plànol o un mapa i la seua grandària real. 
 
Estratificació: terme pres de la geologia que defineix la manera en què es 
disposen les capes de roca o masses minerals superposades en un terreny. 
Aquestes es formen a partir de variacions del tipus de material dipositat o de les 
circumstàncies del dipòsit. És un fenomen físic i espacial, que en principi es 
produeix de manera semblant en tots els jaciments, a diferència de l’estratigrafia, 
que suggereix la interpretació temporal de l’estratificació.  
 
Estratigrafia: l’estratigrafia arqueològica, segons Harris, és la ciència que permet 
la comprensió dels jaciments arqueològics i consisteix en l’estudi i la interpretació 
de l’estratificació arqueològica. D’aquesta manera, el concepte d’estratigrafia 
arqueològica fa referència a la interpretació del mateix fenomen des d’una 
perspectiva temporal a partir de la llei de la superposició, ja que els estrats 
superiors són sempre més recents que aquells a què se superposen. 
 
Estratigrafia murària: es denomina així tant el conjunt d’elements constructius 
que formen part d’un edifici com el procediment d’anàlisi arquitectònica 
d’aquests elements i les relacions estratigràfiques que els articulen. La lectura 
s’estableix de manera tridimensional, amb tres plans d’estratigrafia: l’alçat, la 
fonamentació i els revestiments, de tal manera que cada element que haja tingut 
entitat constructiva durant un temps es considera un estrat. 
 
Estuc: massa d’algeps blanc o un altre tipus de pols (marbre) i aigua de cola que 
s’empra per a decorar parets i que, una vegada endurit, es pot treballar o pintar. 
L’estuc en si no és la decoració, sinó la base sobre la qual s’aplica o es treballa. 
 
Estucar: lluir o blanquejar una paret o un objecte amb estuc. 
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Excavació arqueològica: l’excavació és un dels principals instruments de la 
metodologia arqueològica. En sentit estricte, és l’exhumació sistemàtica dels 
dipòsits arqueològics estratificats que es troben totalment o parcialment soterrats 
en un jaciment. Una excavació arqueològica és una activitat científica destinada a 
comprendre i explicar la història d’un o diversos períodes del passat a partir dels 
seus vestigis materials. No és l’únic instrument científic de la disciplina 
arqueològica, encara que sí que n’és un dels més rellevants per la quantitat 
d’informació que proporciona. Les estratègies d’excavació són molt variades, des 
de sondejos fins a intervencions en àrea oberta. Mai ha d’identificar-se 
arqueologia amb excavació. 
 
Exerg: part inferior que algunes monedes tenen separades per un línia horitzontal. 
 
Filigrana: tècnica decorativa que consisteix a afegir a l’objecte original fils d’or 
o d’argent soldats amb gran delicadesa i perfecció i formar variades 
composicions. 
 
Fitar: posar cotes, mesures o nombres indicadors de les altures en els plans 
topogràfics. 
 
Fossa: forat de tendència rectangular fet en el sòl. Dins del ritual funerari, sol 
emprar-se en les inhumacions. 
 
Fris: faixa decorativa que forma part de l’entaulament, compresa entre l’arquitrau 
i la cornisa. 
 
Fust: tronc de la columna, comprès entre la base i el capitell. 
 
Gràfila: línia que voreja la moneda, que pot ser de punts, contínua o de formes 
geomètriques diverses. 
 
Granulat: tècnica decorativa que consisteix a afegir a l’objecte original 
diminutes boles d’or o d’argent. 
 
Impressió: tècnica decorativa que consisteix a pressionar amb un tampó amb 
motius predeterminats la superfície d’un objecte. 
 
Incineració: (vegeu cremació) 
 
Incisió: tècnica decorativa feta amb un punxó de punta fina amb la qual es poden 
desenvolupar temes molt variats, des de simples combinacions geomètriques fins 
a escenes narratives de gran complexitat. 
 
Inhumació: procediment utilitzat en alguns rituals funeraris consistent a dipositar 
el cos del difunt en una fossa, una cavitat natural o una cambra construïda.  
 
Latitud: distància de qualsevol punt de la Terra a l’equador comptada en graus de 
meridià. 
 
Llei: quantitat de metall noble que forma part de la composició metal·logràfica de 
les monedes. 
 
Lletada: pastat fet amb aigua, arena o qualsevol altre aglutinant, molt fi, que es 
vessa sobre una superfície per a reomplir juntes, buits o reparar desperfectes. 
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Llinda: element constructiu horitzontal que tanca la part superior d’una obertura i 
recolza en dues pujants o rebranques. 
 
Lliscament o eixalbament: última capa, de mescla o algeps fi, que es dóna a una 
paret interior per a deixar-la llesta o a punt de pintar. Es disposa sobre el 
revestiment. 
 
Longitud: distància de qualsevol punt de la Terra al meridià zero de referència, el 
de Greenwich, comptada en graus de paral·lel.  
 
Matriu de Harris: és un model normalitzat de representació de les relacions 
estratigràfiques d’un jaciment i aspira a representar la seqüència estratigràfica 
d’aquest en manera de vincles físics i, finalment, en termes de contemporaneïtat o 
de successió temporal. Aquestes relacions es redueixen a la superposició, 
l’equivalència o l’absència de relació. D’aquesta manera, s’aconsegueix l’objectiu 
primordial de l’estudi de l’estratigrafia arqueològica: establir l’ordre seqüencial 
relatiu de les unitats estratigràfiques, amb independència dels objectes que conté. 
 
Modelat directe: tècnica que consisteix en l’aplicació de terra barrejada amb 
aigua i, eventualment, desgreixant, en estat plàstic i modelant-la directament amb 
les mans, sense utilització d’encofrat.  
  
Mòdul: és el diàmetre de la moneda. S’expressa en mil·límetres. 
 
Mosaic: decoració que es forma juxtaposant petites peces paral·lelepípedes 
anomenades tessel·les sobre un fons de ciment. Tenen diversos colors i formen 
dibuixos. En alguns tipus no s’empren tessel·les, sinó plaquetes de marbre o de 
pedra. 
 
Motllura: element arquitectònic decoratiu i en relleu, de perfil uniforme, que 
serveix per a adornar. Les més importants són: el filet o llistell, el bossell, el tor, 
l’escòcia i la gola. 
 
Ocupació: estrat format durant l’assentament humà. 
 
Opus caementicium: formigó fet amb una mescla de calç, fragments de ceràmica 
matxucada i trossos i enderrocs de pedres de calibre menut. El seu descobriment 
en època romana va suposar una revolució en l’arquitectura, ja que va permetre 
formes voltades, que van contribuir a donar major dinamisme i originalitat a les 
construccions.  
 
Opus incertum: parament compost per petites pedres irregulars, sense desbastar, 
que poden presentar les cares externes lleugerament allisades. S’ordenen en 
filades més o menys horitzontals. 
 
Opus latericium: aparell fet amb rajoles. 
 
Opus quadratum: mur format per filades regulars, isòdomes, en què alternen les 
formades per carreus col·locats a trencajunt de pla i a través. 
 
Opus reticulatum: parament format per petites peces en forma de piràmide. La 
base quadrada de les peces és la que forma la cara vista, de manera que queda la 
punta incrustada en l’obra. S’ordenen en filades obliqües, amb una inclinació 
pròxima als 45º. 
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Opus sectile: aparell format per la juxtaposició de grans peces de marbre o pedres 
marmòries que s’encaixen les unes amb les altres fins a formar un dibuix. 
 
Opus signinum: paviment llis compost per fragments de ceràmica picada, rajola, 
teula, etc. mesclats amb morter, en el qual, abans de forjar-se, es poden incrustar 
tessel·les que formen un senzill dibuix sobre el fons llis. 
 
Opus spicatum: parament format per blocs inclinats ordenats en filades. La 
inclinació és alternativament cap a la dreta i cap a l’esquerra, de manera que 
resulta una composició en espina. 
 
Opus tessellatum: mosaic. Es fa amb tessel·les cúbiques, totes iguals, per la qual 
cosa és l’idoni per a traçar motius geomètrics. Les representacions figurades solen 
utilitzar l’opus vermiculatum, ja que cada tessel·la adopta el contorn precís que 
perfila les figures. És molt comú combinar ambdues tècniques en un mateix 
mosaic, utilitzant el vermiculatum per als contorns i el tessellatum per al seu 
rebliment. 
 
Opus vittatum: parament format per petits carreus o pedres lleugerament 
desbastades, perfectament escairats i disposats en filades.  
 
Ordre arquitectònic: en arquitectura clàssica s’anomena així cadascuna de les 
formes de combinar els elements arquitectònics. Bàsicament en són tres: dòric, 
jònic i corinti. 
 
Paleosòl: interfície de dos estrats si s’utilitza com a nivell d’ús. 
 
Parament: qualsevol de les dues cares d’una paret.  
 
Passar juntes: enfonsar les juntes dels elements que formen un mur amb un 
instrument especial. 
 
Perfil: (vegeu secció) 
 
Pilar: element vertical de sosteniment, exempt i de secció quadrada. 
 
Pilastra: pilar adossat a un mur. 
 
Pla o plànol: dibuix en què es representa la disposició topogràfica d’un lloc, una 
construcció, etc, a una escala determinada. 
 
Planta: dibuix en què es representa quelcom vist des de dalt, projectat en un pla 
horitzontal.  
 
Projecció: cadascun dels mètodes emprats convencionalment per a representar 
sobre un plànol els detalls d’una superfície esfèrica com és el globus terrestre.  
 
Prospecció: exploració científica d’un terreny per a avaluar les possibles restes 
arqueològiques existents al subsòl. La tècnica més utilitzada és el reconeixement 
visual de la superfície del lloc mitjançant recorreguts establerts prèviament. 
 
Pujant o rebranca: element constructiu vertical que sosté la llinda d’una porta o 
una finestra. 
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Rajola: bloc d’argila cuit al forn, la qual cosa li confereix una gran duresa i 
consistència. És un dels materials constructius que, junt amb l’opus 
caementicium, millor caracteritza l’arquitectura romana.  
 
Rebliment: estrat format pel dipòsit de materials que rebleixen una altra unitat 
sense voluntat de construir. 
 
Reflex metàl·lic: decoració que consisteix a imitar els reflexos de l’or mitjançant 
l’aliatge de plata, cinabri, sulfat de coure, òxid de ferro i sofre, que s’aplica dissolt 
en vinagre sobre una peça vidrada o esmaltada prèviament. Aquesta tècnica 
requereix almenys tres coccions. 
 
Repussat: tècnica decorativa que consisteix a colpejar, amb un martell i un cisell 
molt petits, el revers d’una peça per a crear motius decoratius que es reproduiran 
en relleu a l’anvers. 
 
Revestiment: capa que recobreix una superfície construïda. 
 
Revestir: cobrir el parament d’una paret amb una capa que queda adherida per a 
reforçar-la o ornamentar-la. 
 
Roca base:  la que forma el substrat d’assentament original del jaciment. 
 
Sarcòfag: caixa de pedra o de fang cuit, destinat a contenir el cos d’un difunt. 
 
Seca: lloc on es fabriquen les monedes. 
 
Secció: dibuix del tall vertical d’una massa estratificada. Pot ser de dos tipus: el 
que denominem perfil i la secció acumulativa. El perfil representa una realitat 
física, ja que és el dibuix de les parets o els perfils que delimiten l’àrea excavada i 
en aquests l’estratificació d’un punt determinat del jaciment apareix tallada 
realment. La secció acumulativa substitueix al perfil en les excavacions en àrea 
oberta, com una representació gràfica i no física dels estrats excavats íntegrament. 
En aquesta es van superposant sobre una superfície bidimensional els contorns 
dels estrats a mesura que s’excaven, que han de coincidir amb les plantes. 
 
SIG: sigles corresponents a Sistemes d’Informació Geogràfica, que són un 
conjunt de programes informàtics dissenyats per a crear, representar i analitzar 
documentació de caràcter geogràfic. La nomenclatura original, en anglès és la de 
GIS: Geographic Information System.  
 
Talla:  acció de treballar la pedra, la fusta o altres materials amb la intenció de 
donar-los la forma i les dimensions adequades. 
 
Talla: nombre de peces monetàries obtingudes a partir d’una unitat de pes. 
 
Tàpia: tècnica constructiva basada en la compactació de terra, o bé de terra 
mesclada amb altres materials (grava, calç, etc.), en un encofrat fet normalment 
amb taulers o fustes. La terra es va piconant a mesura que es diposita dins de 
l’encofrat, per la qual cosa, en eixugar-se i retirar les fustes, el conjunt queda 
compacte i resistent.  
 
Taüt: caixa de qualsevol material, generalment de fusta, que serveix per a 
contenir el difunt (Fig. 30). 
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Unitat estratigràfica (UE): denominació que reben cadascun dels estrats o 
elements que diferenciem durant el procés d’excavació. Solen designar-se amb 
nombres. 
 
Urna: recipient de ceràmica, fusta, metall, pedra o altres materials, cobert amb 
una tapa i utilitzat per a diversos fins. De manera específica, l’urna cinerària 
serveix per a dipositar les cendres dels morts, a vegades junt amb l’aixovar, 
després de la seua cremació. Solen estar col·locades en pous excavats en la terra, 
en cistes, en tombes, etc. (Fig. 30). 
 
UTM: sigles corresponents a Universal Transverse Mercator, sistema de 
projecció que divideix la superfície terrestre en una quadrícula de seixanta fusos 
longitudinals, que s’anomenen amb nombres de l’1 al 60, i vint bandes de latitud 
designades amb les lletres majúscules des de la C fins a la X. 
 
Verd i manganès: decoració vidrada bicroma en què els motius decoratius en 
verd aplicats sobre un fons de vernís blanc es delimiten amb un traç fi d’òxid de 
manganès.  




