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1. PAISATGE ARQUEOLÒGIC I REGIS-
TRE DE SUPERFÍCIE

La recerca arqueològica ha incidit en la 
importància del component espacial i, en 
particular, la forma en què les societats i 
els seus membres organitzen l’espai que 
habiten. Amb aquest propòsit, s’ha trans-
cendit el límit del jaciment per analitzar el 
paisatge arqueològic, es a dir, l’espai on 
s’hi realitza la implantació de les societats 
humanes. Aquest component territorial es 
especialment important en aquelles so-
cietats complexes que, com la ibèrica i la 
romana, podem qualificar d’urbanes i que 
han establert una relació de gran inten-
sitat amb el seu entorn i han formalitzat 
xarxes complexes de poblats amb impor-
tància i funcions diverses.

Així l’estudi arqueològic que proposem es 
fonamenta en la substitució d’un objec-
te d’anàlisi: el jaciment, per un altre que 
té un caràcter inclusiu i de més abast: 
el paisatge, interpretat com l’àmbit terri-
torial en el que les comunitats humanes 
han desenvolupat la seua activitat al llarg 
de la Història. Aquest Espai s’hi defineix, 
construeix i desenvolupa segons les par-
ticularitats socioculturals i econòmiques 
de cada grup en les seues coordenades 
històriques. Aquest plantejament s’hi fo-
namenta en estratègies d’investigació 
arqueològica en que el protagonisme 
l’adquireix el registre de superfície i les 
tècniques de prospecció que ens possi-
biliten la documentació d’amples espais 
territorials.

Una de les bases de l’estudi del paisat-
ge és l’anàlisi del patró d’assentament, 
que ha estat tradicionalment conside-
rat un indicador primari de la complexi-
tat social. Recordem les aportacions de 
l’escola processual, àmpliament accep-
tats, que descriuen com un signe regional 
d’aparició de societats complexes, com 
els estat arcaics, l’ordenament del patró 
d’assentament a partir de quatre graus 

jeràrquics i on les decisions administrati-
ves emanen dels nivells superiors (FLAN-
NERY, 1998: 17).

El segon aspecte d’interès és la consi-
deració de que els assentaments no són 
punts aïllats en el paisatge, sinó que cons-
titueixen llocs on és més visible l’acció hu-
mana a causa de la recurrència i intensi-
tat de les pràctiques realitzades. Així els 
condicionaments i les construccions per a 
l’habitatge han deixat les empremtes més 
sòlides i permanents.

Són els llocs arqueològicament més visi-
bles, però no els únics, ja que el paisatge 
és una catifa contínua en què s’hi desen-
volupen activitats més o menys aprecia-
bles al registre arqueològic, com el treball 
agrícola, desplaçaments, recol·lecció, de-
fensa i control del territori, etc... 

Tot i la dificultat d’anàlisi d’aquest espai, 
més enllà de l’assentament, i que la lite-
ratura arqueològica anglosaxona deno-
mina offsite, el seu estudi és d’especial 
importància per reconèixer la dialèctica 
societat-medi i entendre l’organització 
política i les estructures econòmiques 
i socials sota estudi. La principal forma 
d’aproximar-nos a aquesta relació és a 
partir del reconeixement exhaustiu de 
totes les evidències d’ocupació històrica 
i, una vegada enregistrades, l’estudi dels 
factors de localització dels assentaments 
que respondrien a decisions sobre la 
construcció i l’ús de l’espai. Òbviament, 
aquestes no es manifesten de forma prís-
tina, sinó que tenen una relació discursiva 
en la qual intervenen condicionants am-
bientals, socials i històrics. L’entorn pot 
condicionar les decisions humanes que 
han de ser motivades pels esquemes so-
cials i que modelen un paisatge que és 
dependent dels processos històrics pre-
cedents. Tota aquesta matriu de factors 
dibuixa una realitat complexa a la qual ens 
aproximem mitjançant models que no pre-
tenen reconstruir un paisatge antic, sinó 
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que s’esquematitzen la complexitat d’una 
realitat espacial amb la finalitat de poder 
reflexionar sobre els fenòmens observats 
(BARTONCELLO i NUNINGER, 2002: 45).

Amb aquests principis en la base dels nos-
tres estudis, entenem que l’Arqueologia 
del Paisatge s’ha d’entendre en el marc 
d’una relació dialèctica que mostra la re-
lació discursiva establerta entre la socie-
tat i el medi natural segons unes pautes 
culturals que podem tractar d’analitzar 
des de la perspectiva arqueològica a par-
tir de les empremtes materials de l’acció 
humana pretèrita i els contextos sociohis-
tòrics en que s’hi desenvolupen.

Aquest estudi de les formes del paisat-
ge des de la perspectiva arqueològi-
ca s’enfronta a un important repte en la 
identificació i explicació dels vestigis ar-
queològics. Bona part de les dificultats 
d’aquestes recerques s’han anat plan-
tejant en els treballs dedicats al tema 
(ALCOCK-CHERRY, 2014; MAYORAL-SE-
VILLANO, 2014), i on remetem per als lec-
tors intersessats.

A partir d’aquestes premisses, l’estudi del 
paisatge contempla l’anàlisi de les formes 
de poblament i ús del sòl per diverses 
funcions, que es converteixen en  aspec-
tes fonamentals. Per això és necessària 
la sistematització de les informacions 
proporcionades pels treballs de camp i 
prospeccions arqueològiques realitzades 
segons metodologies diverses, des dels 
reconeixements de llocs prèviament co-
neguts fins a la prospecció superficial in-
tensiva. La integració d’aquestes evidèn-
cies i indicadors arqueològics en un SIG 
permet establir amb claredat les caracte-
rístiques de cadascuna de les ocupacions 
en trets determinants com l’extensió i 
l’emplaçament, però prèviament s’ha 
d’atendre tot un seguit de variables i con-
dicionaments que afecten l’observació del 
registre i que cal tenir en compte.

Les primeres variables que afecten l’estudi 
són naturals com les condicions del sòl, o 
particularitats topogràfiques, climàtiques, 
edàfiques, o de la vegetació, entre unes 

altres, que condicionaran la forma en què 
es presenta la superfície. La incidència 
en els treballs de prospecció va des de 
les condicions de visibilitat del sòl per la 
vegetació, fins als efectes de lliscament 
associats a topografia de vessant que ex-
pandeixen les dispersions superficials. 

Altres factors condicionants de l’estudi 
del paisatge és  la reiteració de l’ocupació 
sobre els mateixos espais al llarg dels se-
gles que ha anat desdibuixant o esborrant 
les petjades precedents, dificultant la 
seua identificació i anàlisi. Especialment 
sensible en la nostra zona de muntanya 
mitjana mediterrània ha sigut la creació 
de terrasses i bancals, fonamentalment 
en època medieval i moderna, per a la 
creació del parcel·lari agrícola. 

Finalment, altres factors condicionants 
són les modalitats d’implantació històrica, 
la intensitat dels usos del sòl i les propie-
tats del registre arqueològic de superfí-
cie que es van formar al llarg del temps. 
D’aquestes condicions de formació deri-
varan aspectes com la pervivència de res-
tes constructives, la densitat d’aparició 
de materials mobles o la conformació de 
dispersions de major o menor amplitud.

Amb tots aquests factors volem oferir al-
guns plantejaments metodològics i ana-
lítics per a l’estudi del paisatge arqueo-
lògic. Emprarem com a cas d’estudi per 
exemplificar les propostes les nostres 
investigacions a les valls del riu d’Alcoi o 
Serpis, una comarca muntanyenca al nord 
de l’actual província d’Alacant (figura 1). 

En l’antiguitat constituïa el cor de l’antiga 
Contestania, on es va constituir un te-
rritori presidit per la ciutat de la Serreta 
durant el segle III a.C. Aquesta ciutat va 
organitzar un complex sistema de pobla-
ment controlat per nuclis d’altura secun-
daris, els oppida, i una densa ocupació 
rural dispersa. Aquests nuclis camperols, 
bàsicament granges i llogarets, són una 
part fonamental per a entendre les formes 
d’organització del territori antic, tant en el 
seu període de configuració de les formes 
d’ocupació rural ibèrica i posteriorment 
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a partir de la seua evolució en època ro-
mana. Si en època ibèrica constitueixen 
un conjunt d’una seixanta assentaments 
(GRAU MIRA, 2002), en la posterior època 
romana els tenim constatats en aproxima-
dament cinquanta assentaments que co-
breixen la major part dels espais de cultiu 
de la comarca (GRAU-GARRIGÒS, 2007). 

La pròpia naturalesa del registre super-
ficial d’aquestes evidències i els propis 
processos postdeposicionales que han 
patit dificulta enormement les possibili-
tats d’identificació i anàlisi. En aqueix sen-
tit cobren importància les tècniques no 
destructives amb el suport de tècniques 
geoespacials i l’adaptació de les quals a 
les característiques del registre material 
descrit les fan especialment pertinents. 

Els llocs arqueològics d’època antiga de 
l’àrea d’estudi presenten a més una pro-
blemàtica específica que requereix aten-
ció a l’hora d’emprendre l’estudi amb 
tècniques de prospecció. Es tracta de 
l’existència d’elevats nivells d’aparició 

de restes disperses, amb milers de frag-
ments, i que formen amb freqüència am-
plíssimes catifes de restes ceràmiques 
que s’estenen per centenars d’hectàrees. 

En ocasions són degudes a la superposi-
ció de restes ceràmiques d’èpoques di-
verses com a resultat d’una densa estrati-
ficació històrica de llocs rurals de diverses 
èpoques. En ocasions aqueixes àmplies 
zones d’aparició són datades en un únic 
període, la qual cosa ens situa davant pro-
cessos postdeposicionals i de pràctiques 
agrícoles que han format aqueixes com-
plexes distribucions espacials de restes. 
Aquestes circumstàncies obliguen a l’ús 
de metodologies de recerca arqueològi-
ca de superfície amb tècniques múltiples, 
amb la finalitat d’augmentar la resolució 
espacial i cronològica de les dades obtin-
gudes. Solament el refinament dels pro-
cediments ens permetrà avançar en la 
comprensió del paisatge rural antic. 

Les línies que segueixen tenen com a 
objectiu explicitar els procediments de 

Figura 1.
Mapa de l’area 
d’estudi a les 
comarques 
de l’Alcoia i El 
Comtat, amb 
els jaciments 
de l’ibèric fial 
i les àrees de 
prospecció 
intensiva.
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recerca que venim desenvolupant en els 
últims anys per al reconeixement de les 
ocupacions rurals antigues en la nostra 
àrea d’estudi (GRAU et alii, 2012; 2014; 
GRAU MIRA, 2017). Més que un protocol 
fix de treball, ho entenem com un conjunt 
de mètodes que ens permeten respondre 
a objectius específics diversos. Aquests 
processos de treball s’apliquen amb un 
cert grau de flexibilitat als contextos con-
crets d’actuació i a les circumstàncies del 
estudis, la qual cosa els fan adaptables 
i poden servir de model a investigacions 
orientades a altres àrees i períodes, però 
sota la mateixa pretensió d’entendre el 
component espacial en la materialitat de 
l’activitat humana pretèrita. 

2. L’ANALISIS DE LES FORMES TO-
POGRÀFIQUES: L’US DEL LIDAR

L’estudi de les formes topogràfiques del 
terreny objecte d’estudi és especialment 
rellevant per als propòsits de reconeixe-
ment i anàlisi del paisatge arqueològic. 

Per a l’anàlisi topogràfica són especial-
ment útils els models digitals del terreny 
de detall en aquelles àrees d’interès espe-
cial i que requereixen anàlisis detallades 
de les formes del relleu. Per a açò hem 
emprat la modelització digital de dades 
espacials LiDAR d’alta resolució. El Li-
DAR aerotransportat (Light Detection And 
Ranging) és un sistema actiu basat en un 
sensor làser que s’instal·la en avions, he-
licòpters o drons per escanejar la super-
fície. Aquesta tecnologia permet obtenir 
una gran densitat de punts de cota amb 
els que obtindré una precisions millor que 
els 15 cm en les cotes preses.

En concret hem treballat a partir del 
vol LiDAR de l’any 2009 de la Comuni-
tat Valenciana integrat en el Pla Nacio-
nal d’Observació del Territori d’Espanya 
(PNOA). Segons la informació d’aquest 
programa, les dades van ser obtingudes 
entre agost i octubre de 2009 amb un es-
càner ALS50, sobrevolant a una altura mi-
tjana de 1300 m. La freqüència d’escaneig 
va ser de 32.3 Hz, amb precisions obtin-
gudes amb un error mitjà de 0.03 m. La 
densitat mitjana dels punts és d’1 pt/m2.

Per a crear el MDT (Model Digital del Te-
rreny) hem interpolat els punts de l’últim 
pols, és a dir, eliminant els punts de ve-
getació i altres objectes que no pertanyen 
a la base del terreny, amb diversos mèto-
des d’interpolació emprant els programes 
informàtics adients com ArcMap o Global 
Mapper. 

Aquest models digitals del terreny per-
meten el sombrejat artificial per tal 
d’observar la rugositat del terreny, que 
ens resulta especialment rellevant per la 
nostra recerca per dos aspectes concrets.

D’una banda, freqüentment les anoma-
lies topogràfiques com talussos, línies o 
formes geomètriques identificables, dela-
ten l’existència d’estructures soterrades. 

Figura 2. 
Exemples de 

fotografia aèria i 
models digitals de 

precisió de dos 
poblats fortificats 

ibèrics.
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D’aquesta manera, es poden reconèixer  
acondicionaments antics del terreny, com 
plataformes o muralles perimetrals dels 
poblats d’altura ibèrics, que són parcial-
ment visibles i permeten l’estudi en detall 
de les formes de l’hàbitat (figura 2). 

D’altra banda, la base topogràfica dels 
terrenys tot sovint disten molt de ser re-
gular i amb camps plans, ans al contrari 
s’hi solen caracteritzar per l’existència 
de parcel·les de morfologia irregular, en 
ocasions amb pendents acusades que 
han sigut abancalades per al cultiu i amb 
freqüència solcats pels barrancs locals. 
Aquestes circumstàncies fan necessari 
l’anàlisi de la base del terreny per a en-
tendre els sectors que potencialment han 
sigut afectats per processos postdepo-
sicionals de caràcter natural i antròpic. 
Entre els primers convé esmentar els 
processos d’esllavissament de vessant, 
els sediments del qual en desplaçar-se 
mouen els artefactes de superfície. Entre 
els segons hem d’assenyalar els bancals 
i terrasses de cultiu que han condicionat 
les zones de cultiu secularment i que són 
en ocasions testimonis arqueològics dels 

camps de cultiu construïts en època me-
dievals o moderna (figura 3).

3. DELS POLÍGONS DE PROSPECCIÓ 
A LA GEOLOCALITZACIÓ DEL REGIS-
TRE DE SUPERFÍCIE

La metodologia per excel·lència per al re-
coneixement arqueològic del territori és 
la prospecció de superfície, que comp-
ta amb una sòlida trajectòria d’aplicació 
arqueològica. De manera general podem 
distingir dos tipus bàsics de prospec-
cions, aquelles que el seu objectiu se 
centra en la identificació de «jaciments», 
entesos aquests com a localitzacions 
puntuals del registre arqueològic, i aque-
lles que entenen la superfície del terreny 
com un espai continu amb diversos tipus 
d’ús del sòl, amb evidències que varien 
en la seua naturalesa i estructura (MAYO-
RAL-SEVILLANO, 2014: 39-42).

En el nostre cas hem optat per aquesta 
segona opció d’identificació i anàlisi de 
l’estructura espacial del registre de su-
perfície, per al que l’element de registre 

Figura 3. 
Exemples de fotografia aèria 
i model digital de precisió 
del solar topogràfic del lloc 
arqueològic de la Torre 
Redona.
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és l’objecte arqueològic. En un segon pas 
s’analitzen les dispersions de restes per a 
identificar les majors concentracions, que 
es poden interpretar com a «jaciments», 
o llocs d’hàbitat, i oferir altres interpreta-
cions a les zones amb densitats diferents.

Per al nostre propòsit hem desenvolupat 
una estratègia de cobertura total de la 
superfície. S’inicia la tasca dividint l’espai 
en sectors en funció de la parcel·lació 
actual del terreny, que permet demarcar 
transectes a partir dels límits visibles en 
el camp. A l’interior d’aquestes unitats 
parcel·laries se situen els membres de 
l’equip de prospecció de forma paral·lela 
a una distància d’aproximadament 3-4 
metres de distància. Els prospectors es-
tan equipats amb receptors GPS d’altes 
prestacions dins dels equips no profes-
sionals. La utilització d’aquests disposi-
tius ens permet marcar els    (trajectòries) 
de recorregut i d’aquesta manera dispo-
sar d’una font fidedigna de la superfície 
coberta en el reconeixement. Els recep-
tors també ens permeten georreferenciar 
de forma precisa les restes identificades, 
amb les que podem realitzar un tracta-
ment diferenciat. Així podem discriminar 
les troballes per períodes o identificar els 
fragments informes i aquelles peces que 
podem considerar diagnòstiques, la forma 
i fàbrica de les quals ens permet una ads-
cripció tipològica, cronològica i funcional. 

El procés de geolocalización amb disposi-
tius GPS esmentat anteriorment, presen-
ta el problema que no és possible corregir 
l’error de recepció del senyal. No obstant 
açò, amb la implantació del sistema EG-
NOS el marge d’error es redueix a uns 3 
m, distància perfectament assumible per 
a l’escala de treball i les cartografies pro-
duïdes per la dispersió de peces. Aquest 
sistema de georreferencia de les peces 
està inspirat en les propostes de V. Mayo-
ral i col·legues (2009) que hem adaptat a 
les condicions i objectiu dels nostres ca-
sos d’estudi. 

Per il·lustrar les diferencies entre els 
mètodes de prospecció basats en po-
lígons i transectes i el de geolocalitació, 

anem a emprar el cas d’estudi del Ca-
rrascalet (Benifallim, Alacant). En aquest 
paratge s’hi sabia l’existència d’un lloc ar-
queològic d’època ibero-romana desco-
bert en els primers treballs de reconeixe-
ment del territori en la zona (FAUS et alii, 
1986) i que recerques posteriors havien 
anat aportant nova informació en dues lí-
nies, es va ampliar el marc cronològic de 
la seua ocupació i es van identificat dis-
persions de materials, que dibuixaven or-
les molt més àmplies que el suposat lloc 
arqueològic (ESPÍ, 2001). Amb aquests 
antecedents vam realitzar una actuació 
enfocada a reconèixer les particularitats 
de l’assentament rural, la seua forma, 
cronologia i el sentit de les amples dis-
persions espacials de les seues restes. 
Els resultats han sigut publicats en extens 
en un altre lloc (GRAU et alii, 2012), i en 
aquest moment volem comentar els avan-
tatges d’una prospecció amb geolocalit-
zació enfront a la basada en transectes. 

El marc de treball va ser la major part de la 
finca rural que dóna nom a l’assentament, 
amb una extensió d’aproximadament 
18 hectàrees, i amb superfície dedicada 
aleshores al cultiu d’ordi, i per tant des-
proveïda de vegetació i amb excel·lent vi-
sibilitat del sòl en els mesos d’hivern.

Primerament vàrem fer servir, el mèto-
de de treball basat en la divisió de l’àrea 
d’estudi en transectes corresponents a 
les actuals parcel·les de cultiu, en forma 
de bancals. Així es van identificar dos sec-
tors, denominats A i B, separats per un ba-
rranc que soscava la zona per la seua banda 
central; cada sector es va distribuir en onze 
parcel·les, numerades de 0 a 10 amb super-
fície d’entre 800 i 2200 m2 (figura 4a). En 
cadascuna d’aquestes parcel·les es van 
comptabilitzar els fragments ceràmics 
per a establir una primera aproximació a 
la densitat d’aparició de restes. En total es 
van identificar 4153 fragments ceràmics, 
principalment d’època ibèrica i romana, 
encara que també es van localitzar pe-
ces de cronologia moderna i materials de 
construcció, com a rajoles o teules de di-
fícil adscripció cronològica. En concret, en 
la zona A les proporcions dels materials 
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van ser de 76 % d’adscripció ibèrica, 11 % 
romana, 4 % moderna i 9 % de materials 
de construcció. En la zona B les propor-
cions són un 57 % de peces ibèriques, 2 
% romanes, 33 % modernes i 8 % de ma-
terials de construcció.

El resultat va permetre una clara con-
centració de materials antics, ibèrics i 
romans, en la zona de vessant que cons-
titueix el sector meridional de la finca, al 
sud del barranc central. Aquesta zona de 
densa aparició de restes arribava a con-
centrar en superfície 6 frags/m2. Possible-
ment era una zona d’assentament antic 
amb unes dimensions d’1.1 ha (figura 4a).

No obstant açò, aquesta aproximació es-
tava necessitada d’una major resolució 
espacial i cronològica. El primer dels as-
pectes, la superfície d’aparició de restes, 
estava condicionada per la morfologia 
parcel·laria i oferia unitats excessivament 
extenses. Respecte al caràcter cronològic 
de la mostra, la representació conjunta 
de ceràmiques atribuïdes a èpoques di-
verses emmascarava les ocupacions de 
cada fase, creant superfícies que res-
ponien a l’agregació de restes a través 
del temps al llarg d’un lapse cronològic 
d’aproximadament huit segles, entre els s. 
II a C i el VI dC, a mes d’un soroll de fons 
d’època medieval i moderna. 

Per a corregir aquestes distorsions es va 
analitzar de manera detallada les restes 
ceràmiques d’atribució cronològica més 
precisa. Així, es va  procedir a la geoloca-
lització d’aquelles peces ceràmiques amb 
morfologia identificable, és a dir vores i 
bases, que permeten adscripció tipològi-
ca, cronològica i funcional precisa; aques-
tes van sumar un total de 611 peces. 

Aquest lot de ceràmiques de referència 
va ser sotmès a una anàlisi detallada des 
d’una doble perspectiva espacial i tempo-
ral. El tractament cronològic va oferir la 
possibilitat de fitar els marges temporals 
de l’ocupació en límits precisos, distingint 
els materials pròpiament ibèrics, datats 
entre els segles III i I a. C, els pròpiament 
romans, datats des de finals del segle I a.C. 

fins al segle VI d.C., distingits en fases i la 
ceràmica moderna (figura 4b). Pel que fa al 
seu tractament espacial, vam procedir a 
la distinció dels períodes ibèrics i romans, 
mitjançant el cartografiat d’aquestes pe-
ces de referència que havien sigut localit-
zades en el camp amb GPS amb la finalitat 
d’observar la distribució de les evidències 
en cadascuna de les fases. Això va perme-
tre distingir on es concentraven les restes 
de l’ocupació ibèrica i com a l’època ro-
mana s’hi produïa un desplaçament a uns 
centenars de metres.

4. ESTUDI DETALLAT DEL REGISTRE 
DE SUPERFICIE: ANÀLISI CRONOLÒ-
GICA

La precisió espacial que ens ofereix la tec-
nologia geoespacial disponible hui en dia, 
ha de correspondre’s amb la resolució cro-
nològica que ens permeta seqüenciar pe-
ríodes i discriminar les fases cronològiques 
que ajuden a incorporar el temps al nostre 
estudi. I la precisió temporal descansa en 
l’estudi detallat dels repertoris ceràmics 
recuperats, doncs són ceràmiques la pràc-
tica totalitat d’ítems recuperats.

Figura 4.
Exemples de 
cartografia de 
les dispersions 
superficials de 
materials al lloc 
arqueològic del 
Carrascalet. Dalt, 
transecte, baix, 
per geolocalitació 
de les restes per 
èpoques. la Torre 
Redona.



II JORNADAS DE MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS PERMANENTES DE LA CV. Nuevas tecnologías 
aplicadas a la gestión turística del patrimonio
APPS, nuevas tecnologías y gestión turística

136

En general, la major resolució cronològica 
la proporcionen les ceràmiques de proce-
dència mediterrània, les produccions se-
riades que han estat àmpliament estudia-
des i que ofereixen lapses temporals molt 
estrets. Així les àmfores importades, el 
vernís negre àtic o itàlic, les vaixelles ro-
manes de terra sigillata, entre altres, con-
tribueixen decisivament a l’adscripció cro-
nològica. Malgrat la contribució d’aquests 
tipus ceràmics, convé assenyalar que la 
majoria de les peces en els nostres casos 
d’estudi són ceràmiques ibèriques o de 
tradició ibèrica, d’adscripció menys deta-
llada. Afortunadament, els avanços en la 
recerca regional i comarcal han contribuït 
decisivament a establir les pautes dels 
repertoris ceràmics de les diferents fa-
ses ibèriques (MATA-BONET, 1992; SALA 
1995; GRAU MIRA 2002; GRAU-SEGURA 
2013). Aquests repertoris ens permeten, 
almenys, distingir entre les fases ibèri-
ques a grans trets. 

L’anàlisi cronològica de les ceràmiques 
localitzades i la seua localització acurada 
en determinades concentracions de les 
zones prospectades permeten distingir 

l’existència de jaciments de cronologia 
distinta en àrees adjacents i que d’altra 
manera no podrien distingir-se. Així ens 
ho va mostra un segon cas d’estudi cen-
trat al voltant del mas de la Torre Redo-
na. Allí s’hi observava una forta densitat 
de materials romans a un sector meri-
dional de la finca i amb algunes aureoles  
de materials dispersos, en ocasions amb 
concentracions secundaries. Un d’aquest 
sector de concentració ens va mostrar 
l’existència de ceràmiques de dos segles de 
cronologia anterior, bàsicament ibèriques, 
(figura 5) a les de la principal ocupació. En 
tercer lloc hi apareixien materials disper-
sos i desconnectats espacialment del nu-
cli principal i que impedeixen pensar que 
son únicament motivats per desplaça-
ment dels sediments. 

5. LA INTEGRACIÓ EN UNA PLATA-
FORMA SIG: EL ESTUDI INTEGRAT 

La integració de la documentació obtin-
guda en els mètodes descrits en un Sis-
tema d’Informació Geogràfica és deter-
minant en la vinculació de totes les fonts 
d’informació arqueològica mitjançant di-
ferents procediments. 

Amb totes aquests dades cronològi-
ques i espacials analitzades podem pro-
posar una distribució de llocs residen-
cials d’èpoques diverses i també atribuir 
usos agrícoles intensius a les diferents 
parcel·les  de les proximitats dels habitat-
ges (figura 6).

Permet, així mateix, una anàlisi de corre-
lació amb aspectes geogràfics de la zona 
d’estudi, com a topografia, tipus de sòl, 
xarxa hidrogràfica...etc.

La proposta metodològica presentada 
s’articula de forma escalar, de manera 
que es pot investigar un marc microes-
pacial, com els casos d’estudi analitzats, 
amb unes superfícies al voltant de desenes 
d’hectàrees, per a desprès passar a marcs 
més amplis com el d’una unitat geogràfica, 
una vall o una foia. Posteriorment es pot 
passar al marc de la comarca per integrar 

Figura 5.
Geolocalitació de 
les restes del lloc 

arqueològic de 
la Torre Redona 

i adscripció 
cronològica de les 

concentracions.
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les evidencies de treballs amb mètodes di-
ferents. A partir d’aquesta feina d’integració 
es poden fer les propostes interpretatives 
de cadascun dels períodes d’interès. 
Per acabar, volem destacar algunes de 
les interpretacions que ens han permès 
avançar en la comprensió del paisatge 
antic, més enllà dels casos concret ana-
litzats.

En primer lloc, cal assenyalar que durant 
l’ocupació antiga d’aquest espai geogràfic 
les restes ceràmiques es dispersen per 
amples terrenys de l’àrea de prospecció, 
cobrint superfícies que van al voltant de 
15 a 20 hectàrees. Aquesta àmplia super-
fície no pot ser considerada com l’espai 
d’un poblat, doncs si en algunes zones 
la densitat és densa, en unes altres la 
dispersió és molt tènue. Tampoc podem 
considerar que l’aparició de materials en 
una superfície tan extensa s’haja degut 
d’únicament a la dispersió de les evidèn-
cies d’un assentament per processos 
postdeposicionales com la llaurada de la 
terra o desplaçament de vessant. Això no 
explicaria ni l’amplíssima extensió, ni que 
les dispersions superen el límits físic que 

suposen barrancs o vaguades.
Així cal distingir uns sectors on s’hi pro-
dueixen els majors índexs de densitat 
total, amb una mitjana aproximada de 5 
frags/m2, que dibuixen àrees on l’alta den-
sitat i la varietat de tipus funcionals, amb 
ceràmiques de magatzematge, vaixella de 
taula, àmfores i cuina, poden considerar-
se les evidències d’antics espais residen-
cials, el que tradicionalment s’hi coneix 
com “jaciments”. Aquests poblats poden 
tindre extensions variables, de forma que 
poden  estar formats per l’aglomerat de 
diverses unitats domèstiques i entraria 
dins de la categoria d’alqueries, definits 
en altres treballs de síntesi (GRAU MIRA, 
2002: 119-136).

Junt als espais que identifiquem com ha-
bitatges apareixen un àrees de densitat 
mitjana de materials, on va poder haver-
hi instal·lacions secundàries de caràcter 
productiu, com corrals, tancats, etc..., 
on es dipositarien abundants deixalles 
domèstiques. 

Més difícil d’interpretar ens sembla la 
localització de restes ceràmiques amb 

Figura 6.
Interpretació de l’estructura 
espacial de les restes 
del lloc arqueològic de la 
Torre Redona i il·lustració 
aproximada del seu aspecte.
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densitat baixa a una distància que pot 
aplegar a superar els 300 metres dels 
espais d’habitatge. 

En la nostra opinió aquestes evidències 
disperses no poden interpretar-se ni com 
a espais d’hàbitat, per la seua escassa 
densitat, ni com a fruit de desplaçaments 
postdeposicionals. L’arrossegament per 
gravetat haguera dispersat les restes ex-
clusivament seguint el sentit del pendent, 
però és impossible que s’hi dispersen per 
terrenys tant llunyans i travessats per 
accidents geogràfics com talussos i ba-
rrancs. A més, les restes apareixen a una 
distància excessiva per a suposar que 
es van traslladar únicament per efectes 
d’arrossegaments naturals o trasllat de 
sediments per al condicionament de te-
rrasses de cultiu en època moderna. 

La nostra interpretació d’aquest patró 
dispers és que es tracta de les evidèn-
cies de camps de cultiu abonats amb 
deixalles domèstiques. La fertilització 
dels terrenys en cultiu, mitjançant apor-
tacions antròpiques de restes de bros-
ses generades en l’hàbitat, hauria des-

plaçat aquests fragments de ceràmiques 
rebutjades després de concloure el seu 
cicle d’ús domèstic. Alguns investigadors 
han plantejat de forma plausible que 
pogueren tractar-se de restes d’abonat 
amb deixalles domèstiques (WILKINSON, 
1982; BINTLIFF-SNODGRASS, 1988; NU-
NINGER, 2002: 159-174) i creiem que 
aqueix és el tipus de pràctiques agríco-
les va configurar el patró de dispersions 
tènues de ceràmiques que s’observen en 
les prospeccions de la comarca.

D’aquesta manera, les evidències de les 
dispersions de ceràmiques dibuixen pa-
trons que no només es permeten loca-
litzar els llocs d’habitatge, sinó que ens 
ofereixen dades per analitzar les formes 
intensives d’us del sòl que es varen pro-
duir en aquestes comarques de mun-
tanya. D’aquesta forma reconeixem les 
zones conreades, la intensitat de les mo-
dalitats agrícoles, la duració de les explo-
tacions agràries i la grandària de les fin-
ques. Amb tot això s’obri un interessant 
panorama per avançar en l’arqueologia 
rural antiga d’aquest espai de la Medite-
rrània.
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