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Presentació

El 1992, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya i la Universitat de Girona, endegava les I Jornades d’Arqueologia de les 
Comarques de Girona, una trobada que tenia com a objectiu difondre els resultats dels treballs ar-
queològics desenvolupats en aquell territori el bienni anterior. A la reunió, en van seguir d’altres, el 
1999, a Tarragona i Tortosa, i a partir del 2000, a Lleida, Vic, Barcelona, Pirineus, Catalunya Central 
i altres comarques catalanes, en algunes amb més assiduïtat que en d’altres. Si més no, a les Terres 
de l’Ebre, des del 1999 no s’havia produït cap altre encontre d’aquestes característiques, tot i que el 
treball arqueològic des d’aleshores ha estat continu. Per aquest motiu, hem volgut presentar a Tor-
tosa aquestes Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre, un espai de treball que té la voluntat 
d’oferir als investigadors i a totes aquelles persones interessades en el passat d’aquest territori i en 
la seua recerca, el fruit de totes les intervencions arqueològiques que s’hi han efectuat els darrers 
deu anys. Així mateix, seguint amb una tradició encetada en altres territoris, volem oferir-vos el 
mateix dia que s’inicia l’acte el llibre que conté els treballs que aquests dos dies, 6 i 7 de maig de 
2016, exposaran els autors al Palau Oliver de Boteller, un conjunt de dades que esdevé una eina de 
coneixement essencial per als investigadors i estudiosos del territori català.
Si bé aquest és un treball que té com a protagonistes els arqueòlegs i les arqueòlogues que hi són 
presents a través de la seua feina, cal apuntar que la trobada ha estat possible sobretot als esforços 
conjugats de tres institucions que tenen representació en aquesta regió del sud de Catalunya: els 
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura, la Universitat Rovira i Virgili 
i el Museu de les Terres de l’Ebre. Val a dir que aquestes institucions, cada una des del seu espai, 
vetllen per salvaguardar i transmetre la cultura del territori als ciutadans en moltes de les seues 
vessants, entre les quals ocupa un lloc destacat la història pretèrita, un passat que moltes vegades 
únicament es pot desentranyar a través de l’arqueologia.
Les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre han vist com la seua 
història tornava a reviure a través dels projectes de recerca o de les intervencions arqueològiques 
preventives i d’urgència que s’efectuaven als municipis. Equips de recerca de les principals univer-
sitats catalanes, entre les quals cal destacar la Rovira i Virgili, han fet d’aquesta regió el centre de la 
seua investigació; el Museu de les Terres de l’Ebre, compromès amb el coneixement, la preservació 
i la difusió del patrimoni arqueològic del territori, ha manifestat la seua entrega a través d’accions 
i activitats, tant de recerca com de conservació i socialització del patrimoni arqueològic. El Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia des dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre ha vet-
llat tant per impulsar l’activitat arqueològica com, en l’exercici de les seues funcions, per propiciar 
el desenvolupament dels projectes de recerca i ha vetllat per salvaguardar les restes arqueològiques 
amb el control i la gestió de les intervencions preventives i d’urgència. Entre tots hem aconseguit 
descobrir, interpretar, protegir i, sobretot, amb aquest volum que presentem, donar a conèixer la 
riquesa patrimonial arqueològica d’aquestes terres.
S’ha procurat seguir un ordre cronològic en la presentació de les comunicacions, entre les quals tant 
podem trobar estudis que són fruit de l’estudi de diversos equips vinculats a l’àmbit universitari i 
dels centres de recerca, com també intervencions de caire preventiu o d’urgència. 
Diversos treballs repassen la prehistòria del territori ebrenc des del paleolític, començant per les 
darreres investigacions al barranc de Santa Eulàlia (el Perelló), fins a l’edat del bronze, passant per 
un registre neolític de gran interès contrastat en els treballs de recerca al tram final de l’Ebre. En-
tre aquestes cal destacar l’estudi dels jaciments del Molló (Móra la Nova-Tivissa) i de les coves de 
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Benifallet, així com els treballs de revisió de la Cova del Calvari i els estudis d’ornament personal.
Entre les comunicacions focalitzades en la protohistòria, n’hi ha que tracten de les intervencions 
efectuades regularment per grups de recerca consolidats en jaciments que en molts casos ja són 
paradigmàtics de l’arqueologia catalana, com els assentaments de la Ferradura, Sant Jaume, l’Assut, 
el Castellot de la Roca Roja, el Castellet de Banyoles, el Coll del Moro, etc., però cal destacar igual-
ment les dades procedents de noves troballes, com els jaciments dels Tossals, els Malladarets, o la 
necròpolis ibèrica de les Esquarterades, a les quals cal afegir les darreres intervencions en àmbits 
urbans, a Amposta i Tortosa. 
El món romà està ben representat per estudis de recerca amplis orientats al territori de l’antic Ager 
Dertosanus i també a jaciments concrets com ara la Carrova o l’establiment rural de l’Ereta, als quals 
se sumen les intervencions preventives com la que va permetre excavar la vil·la del Mas de Mauri-
cio, però també les importants troballes que estan contribuint a descobrir, finalment, l’estructura 
urbana de la ciutat de Dertosa. 
Malauradament, el marc de l’edat mitjana no sembla estar en el centre d’atenció de les investiga-
cions de recerca amb la mateixa intensitat que ho estan els períodes anteriors, però així i tot es 
presenten notables estudis per entendre el territori en època andalusina, o també altres aspectes 
com les torres medievals de l’entorn de Tortosa. Més nombrosos són, en aquest àmbit, els treballs 
provinents de l’arqueologia preventiva, entre els quals cal destacar les importants excavacions dutes 
a terme a la mateixa ciutat de Tortosa, els quals certifiquen el destacat paper de la ciutat en època 
andalusina com a centre urbà d’un ampli territori, així com altres nuclis rellevants ben coneguts, 
com és el castell de Miravet. Aquests, però, comparteixen protagonisme amb intervencions en 
jaciments fins ara inèdits —o que potser no havien estat objecte de la mateixa atenció—, com la 
necròpolis de la Clapissa, l’entorn de la torre de l’ermita de l’Aldea, la torre de la Candela, el Mas 
de Xalamera o l’urbanisme medieval d’Horta de Sant Joan, entre altres exemples. 
En un horitzó postmedieval, cal anomenar els diversos treballs portats a terme als nuclis urbans 
d’Ascó i Tortosa, als quals cal afegir les intervencions sobre conjunts fortificats d’època moderna, 
com les mateixes defenses de Tortosa, el Castell Nou de Flix i el castell de Móra d’Ebre, i també 
sobre centres de producció agrícola com són els molins de Granyena, Molinot, o d’Oriol. Pel seu 
caràcter atípic en l’arqueologia ebrenca, convé destacar les intervencions subaquàtiques en el vaixell 
enfonsat Deltebre I i, finalment, la recuperació del campament del XV Cos d’Exèrcit republicà 
durant la batalla de l’Ebre, en el marc de l’arqueologia de la Guerra Civil. 
Per últim, hem volgut afegir tot un bloc de comunicacions centrades en la gestió museística dels 
jaciments i objectes arqueològics, en el qual hi ha aportacions de centres de referència del territori, 
com són el Museu de les Terres de l’Ebre, el Museu de Tortosa i el Centre d’Interpretació d’Art 
Rupestre Abrics de l’Ermita, juntament amb actuacions efectuades sobre jaciments concrets, com 
la Gessera i Sant Miquel de Vinebre.
Un altre bloc comprèn els resums d’una llarga sèrie d’intervencions que a causa de diversos factors 
no seria factible presentar com a comunicacions, però entre les quals hi ha treballs de gran relle-
vància, com les excavacions al jaciment ibèric del Bordissal, a l’Església Vella de Ginestar, o també 
les diverses prospeccions realitzades a la Terra Alta, les quals han permès deixar al descobert un 
enorme patrimoni relacionat amb la Guerra Civil.
Per finalitzar, voldríem aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a tots i totes les que heu col-
laborat perquè aquestes Jornades siguin un èxit.
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La Gessera (Caseres, Terra Alta): recuperació, consolidació i 
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Resum
L’assentament protohistòric de La Gessera, situat al terme de Caseres (Terra Alta), s’alça sobre un 
turó ubicat a la dreta del curs mitjà del riu Algars, afluent del Matarranya. Es tracta d’un petit espai 
fortificat, d’uns 200 m2 i datat entre els segles Vi i iii a.n.e. L’excavació arqueològica duta a terme 
ara fa més de cent anys per l’Institut d’Estudis Catalans i el posterior abandonament del jaciment 
van provocar una alarmant degradació de l’espai que, per no desaparèixer completament, requeria 
una restauració urgent. En aquest sentit, el gresepia dugué a terme l’estiu de 2014 una intervenció 
consistent en la seva re-excavació, consolidació i museïtzació.

Abstract
The protohistoric settlement of  La Gessera, located in the municipal boundary of  Caseres (Terra 
Alta, Catalonia), raises on a hilltop in the middle course of  the Algars river, tributary of  Matarraña. 
It consists in a little fortified enclosure, about 200 m2 and dated from 6th to 3rd century b.C. The 
first archaeological excavations performed over 100 years ago by the Catalan Studies Institute and 
the subsequent abandonment of  the site caused an alarming deterioration of  the area, which re-
quired an urgent restoration to preserve it. In this sense, on summer 2014, the gresepia research 
group carried out an intervention based on its re-excavation, consolidation and adaptation to pu-
blic visiting.
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introduCCió

El jaciment protohistòric de La Gessera (Ca-
seres, Terra Alta) va esdevenir un dels espais 
paradigmàtics de l’arqueologia catalana en tant 
que fou excavat l’any 1914 per l’Institut d’Es-
tudis Catalans sota la direcció de Pere Bosch 
Gimpera, convertint-se en un dels primers es-
pais arqueològics, juntament amb Empúries, 
en ser excavats amb una metodologia que po-
dríem denominar moderna i qualificar de rigor 
científic acceptable. Les memòries, resultats i 
materials extrets en aquell moment foren di-
positats al museu arqueològic de Catalunya.
Malgrat ser un espai força conegut dintre 
la comunitat científica arqueològica, ja no 
només a Catalunya, sinó a nivell peninsular, La 
Gessera es trobava en un estat de degradació 
alarmant, fruit d’un segle d’abandonament 
i erosions, d’ençà que Bosch Gimpera va 
abandonar-ne les excavacions. És en aquest 
sentit, per tant, que l’Ajuntament de Caseres va 
decidir finançar una recuperació, consolidació 
i museïtzació que duria a terme l’equip del 
gresepia, de la Universitat Rovira i Virgili, 
l’estiu de l’any 2014. Cal apuntar, a més, que 
aquesta actuació s’emmarca en els objectius 
de recuperació patrimonial que l’Ajuntament 
de Caseres ha inclòs en un Conveni de 
Col·laboració signat amb la Universitat Rovira 

i Virgili el 2014. Aquesta intervenció ha estat 
la primera d’un programa molt més ambiciós 
que preveu la socialització de la recerca 
arqueològica efectuada al municipi mitjançant 
la creació d’un centre d’interpretació on es 
mostri tant la història dels jaciments com els 
darrers treballs que s’hi efectuen. Així mateix, 
s’han iniciat els tràmits per estudiar tot el 
material ceràmic antic procedent del terme 
de Caseres i dipositat al maC, tasca que ha de 
permetre la seva contextualització. Finalment, 
afegim que s’han obert els tràmits per declarar 
La Gessera Bé Cultural d’Interès Local (bCil).

ContExt gEogràfiC i fasEs CronològiquEs

Emplaçat al curs mitjà del riu Algars, a cavall 
entre les actuals comarques de la Terra Alta 
(Catalunya) i Matarranya (Aragó), i a uns dos 
quilòmetres al nord-oest del poble de Caseres, 
La Gessera és un jaciment situat al cim d’un 
turó força agrest, d’accés molt complicat per 
qualsevol de les seves vessants a excepció de 
la cara nord, que és per on resulta més planer 
arribar-hi, tot i que no deixa de tenir certes 
dificultats en alguns trams del camí. Des del 
seu emplaçament, domina visualment un tram 
de la conca del riu Algars i altres assentaments 
importants de la zona, com el poblat de Sant 

Fig. 1. Mapa de situació de La Gessera.
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Antoni de Calaceit, a més d’un dels eixos via-
ris que hauria pogut unir aquest, ja esmentat, 
amb el poblat del Coll del Moro, de Gandesa 
(Moret, 2002: 165).
En relació a la cronologia, malgrat ser prou 
ben coneguda amb anterioritat a la nostra in-
tervenció gràcies a l’estudi dels materials ex-
trets el 1914, hem pogut precisar encara més 
les seves fases funcionals. Així doncs, haver 
comparat el material del maC amb el que nos-
altres vam poder extreure in situ ens ha permès 
afinar en les cronologies i establir una nova 
proposta.
Caldria dividir els períodes d’ocupació del ja-
ciment en dos. El primer i més antic se situaria 
en el marc del Primer Ferro i s’ubicaria entre 
el 600 i el 450 a.n.e., aproximadament. La se-
gona fase es trobaria temporalment separada 
de la primera per un hiatus ocupacional d’uns 
cent anys i que s’estendria, aproximadament, 
entre el 450 i el 350 a.n.e.. La segona i darrera 
fase entraria en el què coneixem com a època 
ibèrica plena, iniciant-se cap al 350 a.n.e. per 
finalitzar vers el 250 a.n.e., moment en què 
s’abandonaria el jaciment definitivament. Si bé 
també és cert que hem detectat alguns indicis 
de freqüentació posteriors, en cap cas poden 
ser considerats prou determinants com per 
poder afirmar una funcionalitat sostinguda 
més enllà de mitjans del segle iii a.n.e.

rECupEraCió dE la gEssEra 

L’excavació en extensió de tots els nivells ar-
queològics i la exhumació de tots els murs que 
conformen el jaciment protohistòric de La 
Gessera ens han permès establir, com ja s’ha 
mencionat, dues fases d’ocupació diferencia-
des, tant pel que fa a l’estratigrafia com a les 
estructures. Les restes muràries avui visibles 
conformen un assentament de petites dimen-
sions, al voltant d’uns 200 m2 i de forma força 
irregular. Es troba clarament delimitat per un 
gran mur d’ortostats ben conservat en bona 
part del seu perímetre original, però comple-
tament arrasat en alguns sectors, especialment 

en el tram oriental. Pel que fa a la compar-
timentació interna, s’estructura a partir d’un 
carrer central que recorre l’assentament d’est 
a oest, el qual arranca d’una hipotètica entrada 
o accés i finalitza en un dels àmbits que trenca 
amb la disposició que adopta la resta d’estan-
ces. Els altres àmbits se situen, per tant, en ba-
teria, i són tots de dimensions molt reduïdes, 
entorn els 7 m2.

Estructures immobles i urbanisme

D’entrada, cal dir que el mur perimetral d’or-
tostats que exerceix de muralla de l’assenta-
ment protohistòric és l’estructura correspo-
nent a la primera fase d’ocupació que millor 
s’ha conservat atès que fou reutilitzada com 
a parament defensiu a l’hora de bastir les es-
tructures de la segona fase. Al mateix temps, 
la resta de construccions que constituïen la 
trama urbanística interna de la fase antiga, se-
rien probablement desmantellades per alçar 
els murs de la segona fase, els quals responien, 
probablement, a una nova planificació inter-
na de l’establiment. Relatiu a aquesta primera 
fase més antiga, doncs, i a excepció del mur de 
tancament, només resten alguns trams de pa-
ret internes, inconnexes entre elles, que no ens 
permeten conèixer amb precisió la trama urba-
na pertanyent a aquest horitzó cronològic. Cal 
destacar que la major part de les estructures 
corresponents a aquesta fase més antiga eren 
inèdites fins al moment i s’han documentat en 
el transcurs de la nostra intervenció; algunes 
reaprofitades o cobertes pels paraments de 
la fase moderna posterior i altres adaptant-se 
perfectament als desnivells i orografia de la 
roca calcària que configura el turó.
Millor preservada es troba, tant a nivell general 
com de planimetria, la segona fase d’ocupació 
pel que fa a estructures mobles, no pas d’estra-
tigrafia, ja que representa el conjunt estructu-
ral existent en el moment del definitiu abando-
nament del lloc. No obstant això, es trobaven 
en un estat de degradació molt més accentuat 
que les estructures del Primer Ferro. Aquesta 
fase més recent és la que Bosch Gimpera va 
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documentar en el seu temps i la que aflorava 
a la superfície prèviament a l’inici de la nostra 
intervenció, essent la que articula l’urbanisme 
intern avui visible. La trama urbanística cor-
responent a aquest estadi ocupacional ibèric es 
compon de dues bateries paral·leles d’àmbits 
rectangulars (sector nord i sector sud) separa-
des per un carrer central que recorre l’assen-
tament d’est a oest al llarg d’uns 13 metres, i 
construïdes sobre un anivellament d’argila que 
iguala la cota de circulació a tot el jaciment. 
Els àmbits resultants de les compartimentaci-
ons són de dimensions notablement reduïdes 
si les comparem amb l’estàndard de superfície 
que caracteritza les cases ibèriques del nord-
est peninsular, per la qual cosa no fa pensar 
que es tractés d’espais domèstics habitables 
de forma independent. La majoria d’aquests 
àmbits són de forma rectangular i presenten 
una superfície mitjana de 7 m2 a excepció d’un 
àmbit diferencial que s’aproxima als 10 m2.

És important destacar, finalment, que a l’ex-
terior de la plataforma rocosa on s’assenta el 
jaciment, i encaixat en un petit espai obert en-
tre dos grans blocs de roca calcària, vam poder 
documentar una petita estructura bastant ar-
rasada, disposada de forma esglaonada i de la 
que es conserven tres possibles graons de for-
ma ascendent, amb una llargada aproximada 
d’un metre. Pensem que tant per la seva ubi-
cació com per la seva disposició podria atri-
buir-se a unes antigues escales que permetrien 
l’accés a l’assentament a través del seu costat 
est. Aquest accés s’efectuaria a través d’una es-
querda relativament ampla, entre 60 i 64 cm, 
oberta entre la plataforma rocosa on s’assenta 
el jaciment i un gran bloc de roca calcària que, 
al mateix temps, podria actuar de protecció 
natural d’aquest accés per la banda oriental. 
També s’ha de tenir en compte que aquesta 
possible escala donaria accés directe a un dels 
extrems on arrenca el carrer central. No s’ha 
pogut, però, atribuir-li una cronologia clara en 
relació a les fases d’ocupació.

Fig. 2. Plànol general de La Gessera.
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Els materials

La intervenció arqueològica ha permès recu-
perar un conjunt de material ceràmic que s’ha 
analitzat, classificat i estudiat tenint en compte 
el Nombre de Fragments (nf), és a dir, el vo-
lum total del material, i el Nombre Tipològic 
d’Individus (nti), que és la suma de tots aquells 
elements amb forma afegint-hi els fragments 
informes ponderats per un (per tipologies i es-
trats). Un cop fet aquest procediment a través 
del nti el resultat mostra un total de 215 indi-
vidus. Aquestes dues metodologies s’han rea-
litzat tenint en compte el registre estratigràfic 
i, per tant, analitzant per separat cada una de 
les fases d’ocupació del jaciment.
Si ens centrem en la tipologia ceràmica, els re-
sultats obtinguts no ens mostren dades signi-
ficatives, sobretot com a conseqüència del poc 
material d’importació recuperat en el procés 
d’excavació. Si analitzem per separat cadascun 
dels àmbits documentats, tenint present que 
ens referim a la fase d’ocupació ibèrica (segles 

iV-iii a.n.e.), les estances que presenten un 
percentatge més elevat de material són els àm-
bits A4, A5 i A11, entre les quals pràcticament 
sumen la meitat del material ceràmic recuperat. 
Cal destacar, especialment, l’àmbit A4, amb un 
20% del total, sobretot si ho comparem amb 
la resta d’àmbits on els percentatges són clara-
ment inferiors i oscil·len entre el 3 i el 7%. No 
podem dir el mateix de la fase d’ocupació més 
antiga, que en només disposar de murs incon-
nexos entre ells i no poder definir un urbanis-
me clar del jaciment, és fa molt difícil realitzar 
aquest tipus d’anàlisis microespacials, si bé es 
pot observar una acumulació més gran de ma-
terial als sectors més meridionals del turó en 
relació a la meitat més septentrional. 
En relació als materials més rellevants, hem de 
parlar de diverses vores de plats i dues carenes 
de tipologia fenícia, bicromats, molt similars 
als que es troben dipositats a la col·lecció del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya provinents 
del mateix jaciment. També podem ressaltar la 
presència de diversos fragments informes que 

Fig. 3. Materials ceràmics.
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presenten una pàtina blanquinosa, cobertura 
molt característica de produccions fetes amb 
aigua marina. També es destacable la presència 
de dues vores de cassola fetes a mà, brunyides, 
de producció local i amb la característica poc 
freqüent de presentar una sèrie d’aplics o in-
crustacions més o menys circulars de bronze a 
l’alçada de la carena. 
La resta del material ceràmic recuperat és 
força característic si tenim en compte el ti-
pus d’assentament i la cronologia en el qual 
s’emmarca. Pertinent a l’horitzó cronològic 
més antic (segle Vi a.n.e.), és força freqüent la 
ceràmica grollera feta a mà i la ceràmica bru-
nyida, sobretot les olles i gerres exvasades i de 
perfil en “S”, en molts casos amb la presència 
de decoracions a base de cordons o bé amb 
digitacions o bé amb incisions; les olletes amb 
aplics triangulars a la vora; els plats brunyits 
d’ala plana amb la vora exvasada; les tapadores 
amb presència de triangles incisos tipus “paja-
rito” i un peu acampanat de plat brunyit, així 
com aplics tubulars de plats o fragments infor-
mes brunyits i pintats a la “almagra”, acanalats 
i amb ungulacions.
Pel que fa a la fase plenament ibèrica (segles 
iV-iii a.n.e.), cal destacar, sobretot, els frag-
ments de ceràmica a torn corresponents a 
grans contenidors d’emmagatzematge, ja si-
guin àmfores, tenalles motllurades o bé les del 
tipus Ilduradin, algunes de les quals presenten 
decoracions pintades. Si ens centrem en els 
materials no ceràmics, només cal destacar l’ex-
humació d’una petita anella de bronze sencera 
de secció circular.

programa dE ConsolidaCió, adEquaCió i 
musEïtzaCió

Amb la re-excavació del jaciment finalitza-
da, es va iniciar el programa de consolidació 
i adequació de La Gessera; abans, però, s’ha-
via de tenir en compte els diversos factors de 
degradació que van afectar al jaciment des de 
la seva primera excavació l’any 1914. Aquest 
fet dificultava en gran mesura la conservació 

òptima de les estructures, ja que havien estat 
sotmeses a les accions climàtiques i antròpi-
ques al llarg de 100 anys, provocant una greu 
degradació que es va veure reflectida després 
de la intervenció arqueològica efectuada per 
part del gresepia.
Les tasques de consolidació de La Gessera, a 
llarg termini, perseguien un tipus d’actuació 
que pretén impedir la degradació de totes les 
estructures intervingudes. Aquesta actuació de 
salvaguarda no tenia com objectiu en cap mo-
ment la reconstrucció de les estructures, que 
en aquest cas és pràcticament impossible, sinó 
que s’apropava al tipus d’actuació posterior al 
procés d’excavació que té per objectiu fona-
mental evitar la total degradació i desaparició 
d’unes restes que fins a la intervenció arqueo-
lògica han estat protegides de manera parcial 
pel mateix sediment, però que també possibi-
litava una presentació més comprensible del 
jaciment als futurs visitants. És a dir, es trac-
ta d’un tipus d’actuació que el gresepia ja ha 
efectuat en altres jaciments en que ha intervin-
gut: el Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Ter-
ra Alta), L’Assut (Tivenys, Baix Ebre) i La Cella 
(Salou, Tarragonès); en els dos últims casos de 
manera parcial en punts en risc de degradació.
Amb l’estudi del material fotogràfic que il-
lustrava els treballs arqueològics del 1914, es 
va poder realitzar, de manera paral·lela, un 
estudi dels paraments trobats en aquell mo-
ment, ja que en definitiva partíem d’un jaci-
ment greument afectat per diverses causes. La 
primera impressió d’aquest estudi fotogràfic, 
va permetre adonar-nos que al 1914 molts 
dels murs arribaven a una alçada d’un metre 
de mitja, mentre que nosaltres només havíem 
pogut documentar alçades màximes de 50-60 
centímetres. En definitiva, i deixant de banda 
la problemàtica de la conservació del jaciment, 
podíem, mitjançant fotografia antiga, realit-
zar un programa de conservació més acurat 
i ajustat a la realitat, podent localitzar fins i 
tot, els accessos a les diferents habitacions del 
jaciment que no s’havien conservat fins els 
nostres dies però sí havien estat excavats per 
Bosch Gimpera el 1914. 
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Com ja hem indicat, la recuperació i salvaguar-
da del jaciment va ser una prioritat a conse-
qüència del seu estat de deteriorament accen-
tuat en els darrers cent anys; per aquest motiu, 
les estructures pètries es van tractar mitjançant 
tècniques generalitzades en treballs arqueolò-
gics, consistents en la consolidació dels murs 
antics amb un morter de calç (barrejat amb 
griffit, per tal de donar-li una major consistèn-
cia i duració sense la pèrdua de reversibilitat) 
amb l’objectiu d’imitar el morter antic. 
La protecció de les estructures originals es va 
efectuar mitjançant el recreixement dels para-
ments amb el que anomenem “capa de salva-
ment”, utilitzant en la mesura del possible les 
pròpies pedres caigudes provinents del mateix 
jaciment. En alguns casos, com en el mur peri-
metral, es va realitzar una anastilosi, on simple-
ment es van aixecar les lloses del mur caigudes 
cap a l’exterior del perímetre del jaciment. 
Després de diversos assajos en altres jaciments 
i aconsellats per arquitectes vinculats al nostre 
Grup de Recerca especialistes en patrimoni, la 
tècnica utilitzada ha estat l’ús d’una malla de 
pVC com a separació dels nivells originals i la 
capa de salvament. L’elecció d’aquest element 
s’ha efectuat per les seves propietats, que no 
alteren amb el pas del temps les estructures, al 
contrari de les xarxes metàl·liques, que s’afec-
ten i deterioren amb més facilitat. A més a més 
es tracta d’un material prou flexible que s’adap-
ta perfectament als desnivells i espais buits que 
poden quedar a la superfície dels murs.

Es tracta d’una forma que ja hem utilitzat a 
La Cella de Salou en els murs que presentaven 
degradacions o que podien veure’s afectats, i 
que ha donat uns resultats molt bons, doncs 
no varia el volum de la reconstrucció, no crea 
un impacte visual desagradable, alhora que 
permet diferenciar l’estructura original de la 
capa de salvament i a més té reversibilitat.
Tal com hem indicat, el morter utilitzat va ser 
de calç (una barreja de calç apagada, arena fina 
i aigua en una proporció de 3 a 1, és a dir, tres 
parts d’arena per cada part de calç), ja que pre-
senta una bona propietat de solidesa, adhesió, 
flexibilitat i porositat, i visualment no distor-
siona excessivament amb els paraments origi-
nals (a base de pedra lligada amb fang). Per 
minimitzar encara més aquesta distorsió, es va 
emprar la pròpia argila extreta del jaciment de 
La Gessera, prèviament depurada mitjançant 
diversos sedassos, amb l’objectiu d’aconseguir 
un morter de tonalitat més terrosa i deixant de 
banda la necessitat de tintar el morter, fet que 
pot provocar un impacte visual poc agradable.
Aquest programa de recuperació i consolida-
ció es va finalitzar amb l’adequació del jaciment 
als visitants. En primer lloc es va col·locar una 
capa de geotèxtil directament sobre la roca a 
l’interior de cada habitació i al corredor cen-
tral del jaciment, per després anivellar les irre-
gularitats del terreny, ja que durant el procés 
d’excavació s’havien deixat a la vista diversos 
retalls a la roca que impedien la fàcil circulació 
interna. Aquest rebliment es va realitzar amb 
arena fina sobre la que es va disposar una capa 
de graves que adequaven alhora que embellien 
el jaciment. També es va col·locar una línia de 
cable d’acer al perímetre amb estaques de fusta 
com a mesura de protecció, l’elecció d’aquest 
sistema era la de produir el menor impacte vi-
sual per als visitants, ja que un dels valors afe-
gits de La Gessera és la seva ubicació, amb un 
control i comunicació visual immillorable i la 
seva integració paisatgística. 
Una vegada acabada la intervenció d’adequa-
ció es va procedir a instal·lar dos panells in-
formatius que fessin la visita al jaciment més 
agradable, il·lustrativa i entenedora a tot tipus 

Fig. 4. Consolidació de murs amb el recreixement de la capa 
de salvament i la malla de pVC.
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de públic. El primer cartell, tipus tòtem, es va 
col·locar al peu de jaciment on els visitants 
poden fer la primera parada. Aquest explica 
la història de les excavacions del jaciment des 
de la intervenció de Bosch Gimpera fins la del 
gresepia el 2014, alhora que l’emmarca dins 
del context arqueològic de la zona. El segon 
cartell es va disposar a la plataforma on es 
troba el jaciment; aquest, de dimensions més 
reduïdes i en forma de faristol informa de les 
dades més rellevants,, com, per exemple, les 
diferents fases cronològiques, la descripció de 
les estructures exhumades i una breu explica-
ció dels materials mobles més significatius. 
Els dos panells informatius, es van pensar com 
un complement del propi jaciment, orientats 
a oferir una experiència agradable i amena de 
la visita però sense que es signifiquessin com 
un impacte visual que distorsionés l’entorn del 
jaciment o un excés d’informació innecessària 
per un públic general.

obsErvaCions finals

La Gessera és des de fa dècades un espai força 
conegut a nivell científic, i clarament paradig-
màtic pel que suposa els inicis de l’arqueologia 
moderna a Catalunya. Malgrat això, el jaciment 
va romandre en l’oblit pel que respecta la seva 

conservació arquitectònica. Els materials han 
estat objecte de re-estudi en diverses ocasions 
i fins hi tot les estructures immobles també, 
però sempre prenent com punt de partida el 
material planimètric elaborat per Bosch Gim-
pera el 1914. 
En aquest sentit l’actuació del gresepia ha su-
posat la recuperació definitiva del jaciment, la 
re-excavació del mateix amb l’elaboració d’una 
nova planimetria més acurada i exacta, una re-
visió dels materials exhumats l’any 1914 amb 
la integració dels nous materials localitzats el 
2014 i un programa de salvaguarda i posada 
en valor de La Gessera. És, en definitiva, una 
actuació arqueològica global que pretén retor-
nar un jaciment paradigmàtic a la societat per 
al seu coneixement.

Fig. 5. Vista general del jaciment ja adequat per visites.

Fig. 6. Resultat final de la col·locació dels cartells informatius.
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