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Els jaciments arqueològics
Sabies què...?
Els jaciments arqueològics són una de les principals fonts d’informació dels historiadors
especialitzats en el món antic. A mesura que la ciència avança, els arqueòlegs podem aplicar
mètodes i tecnologia millorada per extreure molta més informació del nostre treball.

L’Assut
El jaciment protohistòric de L’Assut està situat
sobre un turonet que s’eleva al marge esquerre del
riu Ebre, al terme municipal de Tivenys. La seva
cronologia s’emmarca entre els segles VII i I anE.
És un assentament complex, amb cinc fases
d’ocupació i una arquitectura que el fa destacar per
sobre de la resta de poblats preromans d’aquesta
regió. Això es reflecteix en el seu sistema defensiu,
on podem destacar la torre T3, i la superposició
d’estructures en els habitatges, fet que a simple
vista dificulta la seva interpretació, però que és una
mostra de les múltiples reformes del seu urbanisme.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Vista aèria de L’Assut; vista del
sistema defensiu i vista general dels hàbitats del sector nord

La Cella
És un jaciment protohistòric situat a l’extrem nord
del paratge natural del Cap de Salou.
La seva ocupació se situa entre el 400 i el 250 anE,
moment en què s’abandona pacíficament.
L’assentament compta amb una única fase que
conforma una ciutat amb cases molt grans, d’entre
90 i 120 m2 i una muralla conservada de més de 60
metres de llarga.
Les característiques de l’arquitectura de la Cella la
converteixen en un assentament preromà únic al
nord-est peninsular.

De dalt a baix: Vista aèria
de La Cella amb detall del
sistema defensiu

Turó del Calvari
El Turó del Calvari és un jaciment protohistòric
situat al municipi de Vilalba dels Arcs, a la comarca
de la Terra Alta.
La cronologia d’aquest enclavament cal enquadrarla entre el 600 i el 550 anE, moment en que pateix
una destrucció violenta que acaba amb la seva
ocupació.
Es tracta d’un únic edifici, turriforme, amb una
arquitectura que el singularitza, on s’hi efectuaven
cerimònies rituals. L’anihilament brusc de l’edifici
va permetre la conservació in situ de molts dels
materials mobles i dels elements arquitectònics que
li confereixen la seva particularitat.

Organitza:
Som Grup UB:

Amb el suport de:

De dalt a baix: Vista general de
l’edifici del Turó del Calvari i vista
aèria

El procés de recerca
L’excavació arqueològica
L’Arqueologia és una eina que fem servir els
historiadors per entendre i explicar les societats del
passat, les seves característiques i el seu
desenvolupament cultural.
L’excavació dels jaciments es realitza amb
metodologia científica que permet obtenir i
ordenar la quantitat més gran d’informació possible.
A més, l’arqueologia es nodreix d’altres disciplines
científiques que ajuden a donar llum a les hipòtesis
prèviament plantejades.

Equip d’excavació al jaciment
de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre)

Excavació d’una de les
habitacions de La Cella (Salou,
Tarragonès)

La recerca arqueològica ha de
ser transversal, innovadora,
s’ha de nodrir de diferents
disciplines científiques i ha
d’incorporar l’aplicació de les
noves tecnologies.

Excavació de diverses
habitacions de La Cella (Salou,
Tarragonès)

Excavació del jaciment de La
Gessera (Caseres, Terra Alta)

La recollida de dades
Mentre s’està realitzant l’excavació arqueològica es procedeix a recuperar el màxim d’informació
possible. Aquesta tasca es pot realitzar de moltes maneres i amb múltiples tècniques, sempre
científiques, que van des de la simple recollida de materials, el mostreig de sediments amb
diferents finalitats i la documentació fotogràfica i planimètrica.
CERÀMICA
RESTES
BOTÀNIQUES

RESTES
ÒSSIES

FOTOGRAFIA I DIBUIX

LA RECOLLIDA DE
DADES
ARQUEOLÒGIQUES

MATERIALS
LÍTICS

DOCUMENTACIÓ
ESTRATIGRÀFICA
MATERIALS
METÀL·LICS

MATERIALS
CONSTRUCTIUS

De les dades arqueològiques a la realitat virtual
Modelat i tractament gràfic:
Una vegada s’ha generat el dibuix en 2D dels edificis
utilitzant el programari adequat (AutoCAD) o el perfil
ceràmic de les peces recuperades mitjançant Adobe
Illustrator, s’exporta a un software lliure de modelat com és
Blender. En aquest programari es dóna el volum i es
genera la malla completa de la peça o edifici, se li dóna
textura tenint en compte el repertori d’elements recuperats
arqueològicament i s’il·lumina l’escena final.

2D

La reconstrucció virtual es basa en la
documentació recollida en el procés d’excavació.
Es complementa amb l’anàlisi comparatiu de les
reconstruccions fetes mitjançant l’arqueologia
experimental i els paral·lels etnogràfics. Així
s’elabora una hipòtesi de reconstrucció i de
recreació del moment d’ús dels edificis i dels
objectes amb una base científica.

3D: Infografia de la reconstrucció virtual del Turó del Calvari

Objectes arqueològics en 3D

La realitat virtual també es pot aplicar als objectes arqueològics,
reproduint-los en 3D a partir de petits fragments i convertint-los en
un catàleg de consulta per a investigadors i el públic en general.

