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Després de la celebració del Simposi Internacional <<Els 
orígens del Món Ibbricn (DIVERSOS AUTORS, 1976- 1978), 
la taula rodona dedicada a <<La Baja Época de la Cultura 
Ibérica,, (DIVERSOS AUTORS, 198 1) i les jornades sobre Món 
Ibbric celebrades a Jaén (RUIZ RODR~GUEZ y MOLINOS, 
1987), un dels aspectes que mereix més atenció dels inves- 
tigadors és el de 1'Arqueologia Espacial. Per al món ibbric, 
es tracta d'una etapa que s'inicia amb la publicació del lli- 
bre de Burillo sobre la vall mitjana del riu Ebre (BURILLO, 
1980) i continua amb els col.loquis internacionals sobre 
Arqueologia Espacial (DIVERSOS AUTORS, 1984, 1986, 1988 
i 1989a). Després d'aquestes reunions se n'han organitzat 
unes altres de més específiques sobre el tema que aquí ens 
ocupa, com el del col.loqui d'Arles <<Habitats et structures 
domestiques, (DIVERSOS AUTORS, 1989 b), el simposi de 
Manresa <<Fortificacions. La problematica de 1'Ibbric Plen 
(DIVERSOS AUTORS, 1991 b) i la taula rodona de Madrid 
<<Ethno-archéologie méditerranéenne,, (DIVERSOS AUTORS, 
199 1 a). 

Al País Valencia, els estudis sobre urbanisme i habitat- 
ge ibbrics són capdavanters gracies a les excavacions en ex- 
tensió dutes a terme en nombrosos assentaments, com tam- 
bé a la revisió de col.leccions antigues, que junt amb l'estu- 
di de l'organització del territori, són les línies que més han 
fet avanGar la investigació de la cultura ibbrica en els darrers 
anys (BONET i MATA, 1994). 

En l'actualitat tenim un registre prou complet sobre 
1'Ibbric ple, període en el qual s'ha centrat una gran part de 
les investigacions sobre urbanisme i territori. Tanmateix, en 
podem comengar a entreveure I'evolució gracies a les tro- 
balles més recents d'assentaments antics, fins i tot del 
Ferro antic, malgrat l'escassetat de treballs sobre els segles 
11-1 aC. 

Tenint en compte que, de moment, no existeixen no- 
vetats respecte a les ja publicades sobre l'organització dels 
territoris iberics al País Valencia, ens centrarem a pre- 
sentar els últims coneixements referits a urbanisme i ha- 
bitatge. 

L'urbanisme 

L'aplicació dels mbtodes dinvestigació de I' Arqueologia 
del Territori a la cultura ibbrica ha permb d'arraconar una'de 
les visions més tbpiques sobre els assentaments ibbrics, és a 
dir, la del <<poblat fortificat en altura sense cap organització,,. 

Si bé la presbncia d'un recinte continua essent una de les 
característiques definidores d'un assentament ibbric, com 
veurem a continuació la variabilitat sobre topografia, grandi- 
ria, categoria, tipus de recinte i, fins i tot, planificació apor- 
ten una complexitat prbpia d'una societat urbana. 

El recinte com a element definidor del poblament 

Com es va poder analitzar en el simposi de Manresa sobre 
les fortificacions (DIVERSOS AUTORS, I99 l b; BONET i MATA 
199 I), la presbncia d'un recinte perimetral és un dels trets de- 
finidors d'un assentament ibbric. Les excepcions són molt po- 
ques i referides quasi sempre als períodes Ibbric antic i final. 

Una vegada feta aquesta afirmació, cal comenGar les ma- 
tisacions, ja que no tots els recintes tenen les mateixes ca- 
racterístiques constructives ni tampoc la mateixa funcionali- 
tat. Així, en tenim des dels més simples, que constitueixen al 
mateix temps el mur posterior dels habitatges (La Monravana, 
Llíria; La Seña, Villar del Arzobispo; Rochina, Sot de Ferrer), 
fins a construccions complexes que combinen diversos dis- 
positius defensius: torres (El Oral, Sant Fulgenci; La Bastida 
de les Alcuses, Moixent; Puig de la Nau, Benicarló) (fig. 1); 
fossats (Castellar de Meca, Ayora; Castillo de ~ercolón, $ras 
de Alpuente; Torrecilla de Losilla, Aras de Alpuente; Castro 
del Cerrillo, Vallanca; Cerro de S. Cristóbal, Sinarcas); an- 
dadors i torres (Castillo de Cabrera;Titaguas). 

D'aquesta manera, el poblament ibbric es caracteritza 
pels habitats tancats, en els quals el recinte és un símbol del 
poblat puix que, en molt poques ocasions, s'ultrapassa amb 
construccions externes; i, a més a més, separa l'espai urba- 
nitzat del rural, condiciona el tragat viari i la construcció dels 
habitatges. 
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Villargordo del Cabriel), tossals de dife- 
rents altures i grandhries (El Oral; Los 
Villares, Caudete de las Fuentes; Tossal 
de Sant Miquel, Llíria; Castellet de 
Bernabé, Llíria) (fig. 1, I), promontoris 
(Puntal dels Llops, Olocau) (fig. 1, 2) i, 
fins i tot, al pla (La Seña; L'Alcúdia, Elx). 
En definitiva, es constata que l'empla~a- 
ment no sols obeeix a qüestions defensi- 
ves sinó que s'han de tenir en compte les 
raons d'estratkgia econbmica com ara la 
proximitat a les vies de comunicació, les 
fonts de primeres matkries i l'explotació 
agrícola i ramadera. 

Una altra característica és la grandh- 
ria. Les prospeccions i la realització 
d'algaments topogrhfics han permks de 
comenpr a avaluar una variable que fins 
fa poc temps era una incbgnita. En l'ac- 
tualitat, i per al País Valencih, podem 
distingir quatre tipus (GUERIN et al., 
1989; BONET i GUERIN, 1989a): els més 
menuts, entre 500 m2 i mitja hecthrea; 
els mitjans, entre 1 i 2 hecthrees; i els 
grans, amb una extensió superior a les 3 
hecthrees, tipus que pot subdividir-se en 
dos grups: entre 3-5 hecthrees i amb més 
de 8 hecthrees. 

La combinació de les tres variables 
més importants (recinte, emplagament i 
extensió) amb d'altres de procedents de 
l'estudi del medi ambient, les prospec- 
cions, les excavacions, l'epigrafia, la nu- 
mismhtica i les fonts escrites, ha portat a 
detectar l'existkncia d'una jerarquització 
dels assentaments amb la identificació de 
ciutats d'kpoca ibkrica plena, al voltant de 
les quals s'organitza l'ocupació del terri- 
tori (BERNABEU et al., 1987). 

Aspectes tipol6gics 

En poc de temps hem passat d'afirmar 
que els poblats ibhics no tenien cap or- 
ganització interna a tenir a l'abast una sk- 
rie de dades que ens confirmen no sols 

Fig. I .  1 .  Planta parcial d'El Oral (Sant Fulgenci, Alacant) (segons ABAD i SALA); 2. Plantadel Puntal l'existbncia d'una planificació de ]'espai ha- 
dels Llops (Olocau, Valkncia). bitat, sinó una planificació complexa i adap- 

tada a les condicions topogrhfiques i d'ex- 
Altres trets característics tensió, i també a la restricció imposada per la 

presbncia d'un recinte perimetral que es pot ampliar i mo- 
La situació topogrhfica dels assentaments constitueix, a dificar, per6 quasi mai ultrapassar. 

hores d'ara, un dels aspectes més variables amb l'unica Un altre tret que determina l'aspecte final dels poblats 
constant de situar-se per damunt o per fora de les terres po- ibkrics és la tendkncia generalitzada a adossar els habitatges 
tencialment conreables. Trobem assentaments situats en thl- entre ells i contra la muralla, quan hi són a prop, sense dei- 
vegs (El Campillo, Tuéjar), vessants (El Moluengo, xar camíde ronda, amb molt poques excepcions conegudes 



(Covalta, Albaida; La Bastida de les Alcuses) (BONET i 
MATA, 1991,14 i 15). 

D'una altra banda, s'ha de tenir en compte que, malgrat 
que no s'organitza igual una ciutat que un caseriu, els pro- 
blemes de planificació són els mateixos. Per aquesta raó fa- 
rem, a continuació, una tipologia dels assentaments en base 
a la trama urbanistica determinada bhsicament pels condi- 
cionaments físics d'empla~ament i extensió. 

Urbanisme regular 

Un assentament adopta una trama regular quan est2 ubi- 
cat al pla o en un altiplh; és a dir, quan a pesar de l'existkn- 
cia d'un recinte que limita l'espai a construir, no hi ha cap 
dificultat topogrhfica que impedeixi una distribució regular 
dels elements urbanístics fonamentals: carrers i habitatges. 

En aquest cas, els carrers són rectilinis, es creuen gaire- 
bé en angle recte i l'amplhia hi permet la circulació rodada 
(PLA, l980,47- 49). Els habitatges obren les portes als car- 
rers i s'organitzen en illes regulars. 

Aquesta organització regular podem trobar-la des del fi- 
nal del s. VI i primera meitat del s. V aC a El Oral (ABAD i 
SALA, 1993) (fig. 1,l) i, més endavant, al Puig de la Nau 
(Salvador HERAS, 1985), La Illeta dels Banyets (El 
Campello) (LLOBREGAT i GARC~A HERNANDEZ, 1988,77), La 
Seña (BONET i GUERIN, 1989a; BONET i MATA, 199 1, fig. 5) 
i Los Villares (MATA, 1991, fig. 2, 1). 

Urbanisme en vessant 

Es tracta d'una solució urbanistica prbpia d'assentaments 
situats en tossals de diferents altures i grandhries. Les cons- 
truccions ocupen normalment la part alta i una de les ves- 
sants. Aquest tipus d'urbanisme obliga a la construcció prk- 
via d'una sbrie de terrasses sobre les quals es procedirh a la 
construcció de vies de circulació i carrers (fig.2, 2). 

Els carrers i els habitatges s'organitzen en alineacions 
més o menys parableles, seguint les corbes de nivell, i es co- 
muniquen mitjant~ant carrerons estrets i perpendiculars que, 
fins i tot, poden tenir escales. Els habitatges s'adossen par- 
cialment a la vessant sobre la qual estan constru'its i poden 
tenir dues plantes comunicades directament amb el carrer del 
seu nivell (fig. 2,2). 

Les terrasses per a la construcció d'habitatges en el País 
Valencih tenen les arrels en el Bronze mitja (Muntanya 
Assolada, Alzira; Lloma de Betxí, Paterna; Cabezo Redondo, 
Villena, etc.) (DE PEDRO, 1994) i, malgrat el desconeixement 
que tenim de l'urbanisme del Bronze final, trobem aquesta 
solució urbanística ja en el Ferro antic (L'Alt de Benimaquia, 
Dénia) ( G ~ M E Z  BELLARD et al., 1993) i en tots els assenta- 
ments de muntanya d'kpoca posterior com ara Sant Josep (La 
Vall d'Uixb) (ROSAS, 1991), Tossal de Sant Miquel (BONET, 
1993), La Serreta (Alcoi) (LLOBREGAT et al., 1992), Tossal 
de la Cala (Benidorm) (TARRADELL, 1985), etc. 

Urbanisme amb carrer central 

En el cas de poblats menuts, situats en promontoris o tos- 
salets, la planificació urbanistica ha d'adaptar-se a un espai 
redu'it, per la qual cosa la planta més emprada és la d'un es- 
pai central, carrer o pla~a,  al voltant del qual es situen els ha- 
bitatges (fig. 1,2). Si l'espai urbanitzable és molt redu'it, les 
cases queden limitades a una filera i el carrer central a una 
via de comunicació enfront de les cases. 

A l'interior, l'espai es subdivideix en departaments d'ex- 
tensió semblant que obren les portes al carrer central; es 
considera que cada habitació constitu'ia un habitatge 
(Rochina) (FLETCHER, 1940). Les excavacions més recents 
han vingut a demostrar que, tot i l'aparen~a de simplicitat, 
aquests llocs tenen una complexa interpretació derivada de 
l'eschs espai que ocupen. D'una banda, tenim que un con- 
junt d'aquests departaments pot formar una sola unitat 
dombtica com a Castellet de Bernabé (BONET i GUERIN, 
199 1); d'una altra, la presencia d'escales davant de les f a ~ a -  
nes obliga a pensar en una multiplicació de l'espai Útil en 
vertical (BONET i GUERIN, 1989b i 1991), i, finalment, tenim 
casos més complexos com ara Puntal dels Llops, on tots el 
departaments es configuren com una sola unitat (BERNABEU 
et al., 1986) (fig. I, 2). A més a més, la preskncia, en molts 
casos, de llars a l'exterior dels departaments obliga a plan- 
tejar-se quina és la concepció d'espai domkstic Útil i la di- 
ferenciació amb un espai públic com ara el carrer. 

Estem davant d'un tipus de planificació arrelat a la 
Catalunya interior i també a Aragó des de 1'Edat del Bronze, 
amb un nombre important d'exemples d'bpoca ibkrica ple- 
na: Rochina (FLETCHER, 1940), Castellet de Bernabé, Puntal 
dels Llops (fig. 1,  2), Castellar de Tabaira (Chulilla) 
(SEBASTIAN, 1989). 

Construccions i espais públics 

La identificació d'estructures no relacionades directa- 
ment amb les activitats domestiques ha estat i continua es- 
sent una de les assignatures pendents de la investigació so- 
bre cultura ibkrica. La inexistkncia d'aquestes construccions 
era una de les raons esgrimides per alguns investigadors 
perquk consideraven la cultura ibkrica dins d'una etapa pro- 
tourbana (JACOB, 1985; ROUILLARD, 1987). 

Fins fa uns deu anys, les Úniques construccions públiques 
que s'identificaven en un poblat iberic eren les muralles, 
mentre que en l'actualitat, amb la realització d'excavacions 
en extensió, la revisió d'altres d'antigues i la incorporació de 
noves disciplines, s'han comenGat a valorar i a interpretar de- 
terminades construccions com el resultat d'una voluntat alie- 
na a la comunitat domestica. Totes aquestes construccions, 
com també els espais comunitaris, la planificació de nous h?i- 
bitats, la jerarquització dels assentaments i I'organització 
dels territoris són alguns dels trets que defineixen la cultu- 
ra ibbriea com a estatal i urbana. 



Fig. 2.1. Hipbtesl de restitució d'un habitatge de La Bastida de les Alcuses (Moixent, Valtncia) (Dpts. 19-23) (segons Bonet i Dies Cusi); 2. Hipbtesi de 
restitució d'un habitatge del Tossal de Sant M~quel (Llíria, Valtncia) (Dpts. 42-43 i carrer VII) (segons BONET i D ~ E S  CUS/). 

La dificultat en la identificació i interpretació dels ele- Els espais públics 
ments públics en un assentament concret, per manca d'ex- 
cavacions en extensió, no impedeix que puguin ser a'illats en L'urbanisme ibkric es caracteritza perquk és tancat i 
diferents llocs i que mostrin un ampli ventall de possibilitats compacte, és a dir, sense grans espais no constru'its, raó per 
reflectit en el territori. la qual els habitatges s'organitzen amb l'única restricció 



d'una xarxa viaria imposada per la topografia. L'única ex- 
cepció coneguda al País Valencih la representa Covalta, on 
no tota la superfície inclosa dins del recinte emmurallat esta 
construi'da (VALL, 197 1). 

La xarxa viaria constitueix, amb poques excepcions, l'ú- 
nic espai públic conegut d'un assentament ibkric. Els carrers, 
com ja hem vist, tenen diferents amplhries, des d' 1-1 '5 m 
fins a 4 m, amb una mitjana de 2 m (fig. 1 ; 2,2). Els més es- 
trets són corredors de comunicació secundaria entre els prin- 
cipals que poden permetre la circulació rodada, com s'ha po- 
gut comprovar a Los Villares (PLA, l980,47- 49) i L'Escuera 
(Sant Fulgenci) (ABAD, 1988,68). En alguns casos, els ca- 
rrers poden estar pavimentats amb lloses o pedres de granda- 
ria mitjana, com a La Seña i fora del País Valencih al Molí 
d'Espigol (Tornabous) (MALUQUER, 1986). 

Un altre espai públic a considerar serien les places. La 
manca d'excavacions en extensió dificulta la identificació 
d'aquests llocs que, per ara, es configuren o bé com a ei- 
xamplaments d'un carrer (La Bastida de les Alcuses i 
L'Escuera) (ABAD, 1994) o bé com a patis comuns a diver- 
sos habitatges (El Oral) (ABAD i SALA, 1993, 182) (fig.] ,I). 
A Catalunya, es coneix des de fa més temps I'anomenada 
c<hgora>> del Puig de Sant Andreu (Ullastret) (MARTIN, 1985) 
per les bases de columnes trobades al seu perímetre. 

En tercer lloc, s'ha de considerar l'existkncia d'espais 
sense construccions a I'exterior dels assentaments, possi- 
blement amb una funcionalitat semblant a la dels albacars. 
Els exemples valencians no són gaire abundants, perb així es 
podrien considerar els recintes dobles de Puntal dels Llops 
(fig. 1, 2), Penya Roja (Llíria) i La Bastida de les Alcuses 
(BONET i MATA, 199 1, 3 1, fig. 3 i 10,3, lam. XI, 2). 

Les defenses 

Com ja s'ha vist en I'apartat dedicat a I'urbanisme, la mu- 
ralla és un tret definidor dels assentaments ibkrics. La seva 
problematica es va tractar de forma monografica fa pocs 
anys a Manresa (DIVERSOS AUTORS, 1991 b) i poques nove- 
tats s'han produi't fins ara. Simplement, insistim en la ves- 
sant de construcció pública, definidora de I'espai urbanitzat, 
i I'obligació que comporten per als habitants del poblat la 
planificació, la construcció i el manteniment. 

En una muralla no sols s'han de tenir en compte el traGat 
i les característiques constructives, sinó la funcionalitat, per 
la qual cosa és necessari assenyalar els elements auxiliars del 
recinte: torres, andadors, camins de ronda, fossats i portes. 
Aquests dos Últims elements són els més nous dins del món 
ibkric valencia. Pel que fa als fossats, s'han localitzat en 
molts poblats de Castelló (GUSI et al. 1991, 90) i han aug- 
mentat els exemples a les comarques interiors de Vali:ncia 
(Castro del Cerrillo, Vallanca) (BONET i MATA, 1991, 24), 
mentre que continuen sent desconeguts a Alacant. 

D'una altra banda, les investigacions de camp més re- 
cents han permi:s documentar complexos dispositius d'en- 
trada, en jaciments com ara Castellet de Bernabé (GUERIN i 
BONET, 1993), Castellar de Meca (ALFARO ARREGUI, 199 1) 

i La Serreta (Alcoi, Cocentaina i Penhguila), com també ca- 
mins d'accés amb carrilades (BONET i MATA, 199 l ,  19 i 22; 
als quals cal afegir el d'El Molón, Camporrobles). 

Amb un caracter més complex i com a resultat d'una vo- 
luntat política, dins d'aquestes edificacions públiques s'ha de 
considerar la construcció, a final del s. V aC i principi del s. 
IV aC, d'una xarxa de fortins al voltant del territori 
d7Edeta/Llíria, expressió d'un model de defensa territorial i 
de definició de fronteres (BONET i MATA, 199 1,24- 3 1). 

Edificis religiosos i llocs sagrats 

Els únics llocs sagrats ibkrics que es coneixien fins fa deu 
anys eren els santuaris i les coves (Luc~s ,  198 1). Tanmateix, 
avui en dia és possible d'identificar temples urbans i cape- 
lles domkstiques. Molts d'aquests edificis no es diferencien 
arquitectbnicament de la resta de construccions d'un po- 
blat, per6 l'associació d'objectes sumptuaris i equipaments 
no domi:stics a I'interior ajuda a la interpretació. Identificar- 
10s al llarg de tota la geografia ibbrica és molt important, per- 
qui: constitueixen, fins ara, els únics llocs relacionats amb el 
poder polític reflectit en la vessant cultual. 

Quatre són els santuaris localitzats al País Valencia, 
tots quatre coneguts més pels ex-vots i altres ofrenes recu- 
perades que per les construccions. A La Serreta, santuari co- 
negut per la col~lecció de terracuites (JUAN i MOLTO, 1987- 
1988), els recents treballs arqueolbgics hi han permks loca- 
litzar unes estructures, situades a I'extrem occidental, 
identificades amb I'edifici religiós (LLOBREGAT et al. 1992, 
62,68 i 69). El segon santuari és al Castell de Guardamar del 
Segura, on es va trobar un important conjunt de terracuites 
amb forma de cap femení que, fins al moment, no han po- 
gut ser relacionades amb cap construcció (ABAD, 1992). Els 
altres dos santuaris es coneixen, sobretot, pels textos escrits 
que s'hi refereixen. Tots dos es poden datar, amb seguretat, 
del s. I1 aC. i perduren fins a kpoca imperial. Es tracta de 
Santa Barbara (La Vilavella de Nules) (VICENT i CAVALLER, 
1979) i la Muntanya Frontera (Sagunt) (OLIVER, 1986; SILGO, 
1992). La seva importhncia vindria donada perquk són els 
únics santuaris situats més enllh del riu Xúquer i perquk 
perduren llargament. 

El primer temple urba ibkric va ser identificat I'any 
1983 per Llobregat a La Illeta dels Banyets. Es tracta d'un 
edifici de tres naus i pbrtic amb dues columnes, davant del 
qual hi ha un gran magatzem d'amfores que hi esta relacio- 
nat. Uns anys més tard se n'excavava un de nou (temple B) 
prbxim a l'anterior; en aquest cas, els dubtes sobre la seva 
funcionalitat van desapar5ixer en trobar-se a dintre una tau- 
la o plataforma d'ofrenes, una estela clavada i objectes com 
un pebeter i un altar de pedra de tipus oriental (LLOBREGAT, 
1985) (fig. 4, 1). 

L'edifici excavat per Nordstrom (1 967) a L'Escuera co- 
menGa a ser valorat a partir d'aquests descobriments (ABAD, 
1988,67- 68) i és de desitjar que la continui'tat de les exca- 
vacions permeti d'ampliar el context en el qual s'integra 
(fig. 3, 2). 



L'estudi de la planimetria antiga i dels diaris d'excava- 
cions ha servit per identificar al Tossal de Sant Miquel un 
temple amb tres espais: un recinte tancat amb un betil cen- 
tral, una hrea oberta i un pou votiu on es dipositaren molts 
dels recipients pintats més famosos del Tossal (BONET et al. 
1990; BONET, 1993) (fig. 3, 1). 

També a L'AlcÚdia (Elx) s'han excavat en els últims 
anys dos temples ibbrics superposats per davall de la basili- 
ca paleocristiana: el primer edifici, datat d'entre final del s. 
I11 i el s. I aC, té al centre una taula d'ofrenes enllu'ida i pin- 
tada de roig i al Nord una cambra subterrhnia; el segon edi- 
fici, més antic i destru'it a final del s. I11 aC, també conser- 
va una taula d'ofrenes i una capella adossada (RAMOS 
FERNANDEZ, 1994). A aquest conjunt de temples urbans cal 
afegir-hi un recinte de planta oval constru'it amb escultures 
reutilitzades, de carhcter extraurbh i identificat com un <<té- 
menes>> datat d'entre la segona meitat del s. VI i final del s. 
V aC. (RAMOS FERNANDEZ i RAMOS MOLINA, 1992). 

Amb cronologia semblant, els edificis excavats a La 
Escudilla (Zucaina) s'han reinterpretat com un recinte ne- 
crolatric per la presbncia de 22 enterraments infantils dins 
d'uns departaments equipats amb una llar ritual i un betil 
(Gusl, 1989) (fig. 3,3). 

A hores d'ara, quasi tots aquests edificis, santuaris i tem- 
ples, s'han trobat a l'interior, o amb relació directa, d'as- 
sentaments que es poden classificar dins de les dues prime- 
res categories de jerarquització de l'hhbitat, és a dir: les ciu- 
tats i els pobles (GUERIN et al. 1989). 

A més a més, en alguns poblats de categoria inferior 
s'hi han identificat departaments anomenats capelles domits- 
tiques. Per les característiques arquitectbniques no es dife- 
rencien de les altres habitacions, perb sí per l'aixovar i els 
equipaments. El dept. 2 del Castellet de Bernabé contenia 
una llar central decorada amb impressions de corda i una al- 
tra en un cantó, una fornícula constru'ida en una paret de to- 
vot i un conjunt de ceramica de vernís negre i recipients me- 
nuts. Aquest departament es troba articulat a l'interior d'un 
habitatge clarament individualitzat i estructuralment dife- 
renciat de la resta; amb tota probabilitat, es tracta de l'habi- 
tatge pertanyent a la família terratinent que explotava els 
camps confrontants (BONET i GUERIN, 199 1) (fig. 6,3). 

Al dept. 1 del Puntal dels Llops hi havia una llar empe- 
drada, objectes de prestigi de vernís negre, gresola, pebeters, 
gutti, pitxells de libacions, etc. Es tracta d'un espai que cal- 
dria interpretar en la mateixa direcció, per6 la peculiaritat 
d'aquest assentament permet de suposar que no serien les re- 
lacions de parentiu les dominants (BONET i MATA, 199 l ,  
30) (fig. l ,2).  

Aquests habitatges amb espais cultuals són més difícils 
de detectar en els assentaments grans, perquk és possible 
que hi hagin més habitatges semblants relacionats amb les 
classes dirigents i que les diferbncies siguin menys mar- 
cades. 

Finalment, caldria considerar dins d'aquest apartat les co- 
ves rituals tan abundants al País Valencia (APARICIO, 1976; 
GIL-MASCARELL, 1975; TARRADELL, 1974 i 1980), per6 a les 

Estructures artesanals, magatzems i altres construccions 
no domkstiques 

Una característica que també podria definir en el futur la 
planificació urbanística ibbrica és la identificació de bams 
amb un carhcter estrictament artesanal. En cap de les diver- 
ses excavacions en extensió realitzades al País Valencih no 
s'ha pogut detectar, amb seguretat, una hrea d'aquest carés. 
Mes aviat al contrari, es pot observar una especialització 
econbmica entre assentaments i no dins dels assentaments. 
Moltes de les activitats artesanals es realitzaven en de- 
pendbncies annexes de l'habitatge, que hi estaven adossades 
o simplement separades per un carrer (BONET i GUERIN, 
1991) (fig. 6 i 7). Per aquest motiu, es recullen aqui una sb- 
rie de construccions diverses que, indubtablement, ultra- 
passen l'hmbit dombstic. 

En primer lloc, es poden considerar els forns d'olleria. 
Pel que se sap, es tractaria d'un establiment artesanal situat 
a la rodalia de l'assentament o al seu exterior. No obstant 
aixb, en desconeixem el rbgim jurídic de propietat i els de- 
talls de l'organització del treball. Amb seguretat, només es- 
tan documentats dos establiments de producció de terrissa, 
un de parcialment excavat a l'exterior de La Illeta dels 
Banyets (SIMON, 1990) i un altre d'inbdit (La Casilla del 
Cura, Venta del Moro). 

En segon lloc hi ha els magatzems. La primera vegada que 
es van identificar unes estructures amb aquesta funcionalitat 
va ser arran de les excavacions del temple A de La Illeta del 
Banyets (LLOBREGAT, 1985) (fig. 4, 1). D'aquests edificis, 
només es conserva una s2rie de murs paral.lels que constitui- 
rien els basaments on s'algaria la superestructura de forma i 
materials, fins ara desconeguts. Al País Valencia se'n poden 
trobar també a La Balaguera (La Pobla Tornesa) (JORDA, 
1952), a la Torre de Foios (Llucena) (GIL-MASCARELL, 1977) 
i a El Monastil (Elda) (comunicació oral de A. Poveda, di- 
rector del Museu Municipal d'Elda) (fig. 4 ,2  i 3). 

Una altra estructura poc documentada als poblats ibkrics 
són els aljubs. En l'actuaiitat només se'n conserven les 
estructures excavades a la roca, normalment de forma 
quadrangular. De cronologia ibbrica només es pot considerar 
el trobat a la plaga de La Bastida de les Alcuses (BONET i D~ES 
Cusí, en premsa), ja que la llarga perduració fins a l'kpoca 
islimica de Castellar de Meca i d'El Molón impedeix una 
adscripció segura dels aljubs localitzats en aquests jaciments. 

Finalment, cal assenyalar la documentació per primera ve- 
gada al món ibkric del País Valencih d'una xarxa de desguits 
a El Oral (ABAD i SALA, 1993, 18 1 - 182). Aquesta xarxa es 
troba vinculada a departaments de carhcter dombstic, per6 el 
fet de travessar la muralla implica una intrusió en l'hmbit co- 
munitari que interessa destacar aqui. D'altra banda, també 
s'ha identificat en aquest poblat un forn domkstic de carhc- 
ter comunitari segons les dimensions i l'emplagament en un 
pati central (ABAD i SALA, 1993, 174-1 75, 182) (fig. 1, 1). 
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Els aspectes constructius 

Malgrat el gran nombre d'assenta- 
ments excavats en extensió, l'arqui- 
tectura dombstica de la cultura ibbrica 
es podia considerar fins fa pocs anys un 
camp escassament treballat, tret d'al- 
gunes excepcions. Les síntesis exis- 
tents, essencialment tipolbgiques, úni- 
cament recopilen dades sense obrir el 
debat sobre qüestions de fons. De totes 
maneres, més enllh de la descripció de 
materials constructius i les considera- 
cions sobre l'esquema general de l'as- 
sentament, les excavacions en extensió 
possibiliten aproximacions a la seva 
dinhmica interna i a les projeccions sb- 
cioeconbmiques que se'n deriven. 

En els col.loquis d' Arles <<Habitats 
et structures domestiques>) (DIVERSOS 
AUTORS, 1989) i de Madrid ~~Ethno- 
Archéologie méditerranéenne>) 
(DIVERSOS AUTORS 1991a) ja varem 
tenir oportunitat de referir-nos als as- 
pectes arquitectbnics més elementals: 
materials i tbcniques constructives, 
equipaments dombtics i funcionalitat 
dels espais públics, visió que final- 
ment es completava amb una propos- 
ta sobre els espais bhsics que configu- 
ren l'habitatge del període ibbric ple a 
les terres valencianes. 

Materials i ticniques 

La terra, la pedra i la fusta són els 
elements de la construcció ibbrica. De 
tots, la terra és el material més utilitzat, 
no únicament en la fabricació dels 
adobs, amb els quals s'aixequen les 
parets dels edificis, sinó en la cons- 
trucció de sbls, paviments, sostres, en- 
llu'its, com també la majoria dels equi- 
paments interns (bancs, forns, fogars, 
escales, basses, etc.). El segueix en fre- 
qübncia la fusta, que abasta, entre d'al- 
tres, tota la fusteria (posts, armazones, 
entarimats, portes, etc.). La pedra s'u- 
tilitza a l'hora de fer terrases com ram- 
pes d'accés, muralles j elements de- 
fensius, per6 a l'hmbit dombstic es re- 
dueix al basament de murs, amb 
altures mhximes d'entre 1,5 m i 2 m 

Fig. 3. 1. Temple del Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valtncia) (segons diari d'excavacions); 2. Puig de la Nau i de 
Temple de I'Escuera (Sant Fulgenci, Alacant) (segons NORDSTROM); 3. Temple de La Escudilla Sant Miquel (fig. 2, 2), escales, lliri- 
(Zucaina, Castelló) (segons CUSI). dars, bancs, pedrissos i enllosats. 



Com que les parets de tovot, els enllui'ts o la fusta rara- 
ment s'han conservat fins als nostres dies, la pedra ha tin- 
gut sempre un protagonisme major a les descripcions; de to- 
tes maneres, en I'arquitectura ibkrica predomina la cons- 
trucció amb fang i els acabats de terra, i la pedra només és 
vista en casos excepcionals i sempre exteriors. El fet que els 
sols apareguin nets, les parets enllui'des i pintades i els 
bancs, pedrissos i fins i tot esglaons de les escales revestits, 
mostra que I'interior de la casa ibkrica era objecte d'un 
manteniment constant. Les cobertes de terra també neces- 
siten aquest manteniment i una remoció, com a mínim cada 
dos anys, sobretot a les zones altes que durant uns quants 
mesos a I'any suporten una capa de neu (ORTIZ MORENO, 
1990, 169). 

D'altra banda, la preskncia de claus de ferro i de claus en 
les restes calcinades de les bigues de la coberta ens parlen 
d'un treball especialitzat com la forja, aplicat no solament a 
la construcció sinó també als equipaments complementaris 
dels edificis, com ara panys, portes i estants (BONET i 
GUERIN, 1991, fig. 2). 

La prestncia de diverses altures 

Cada vegada són més freqüents els testimonis amb 
evidkncies de tenir dues altures (Moleta del Remei, Alcanar; 
Puig de la Nau; Puig de la Misericbrdia, Vinarbs; Puntal dels 
Llops; Castellet de Bernabé i Tossal de Sant Miquel) (fig. 2, 
2). Aquest sembla que és un recurs forqa més freqüent del 
que dóna a entendre la bibliografia, encara que les cir- 
cumstancies de les troballes mostren que I'ús d'altures es tro- 
ba, preferentment, sotmks a unes condicions topografiques 
específiques. 

El primer element que fa pensar en un pis superior és I'e- 
xistkncia de grans escales de pedra adossades a les parets de 
les cases, amb uns esglaons in situ que permeten avaluar I'al- 
tura del sol d'una primera planta d'entre 2,4 i 2,6 m (fig. 2, 
2). En d'altres casos, els departaments són semisoterrani (és 
a dir, que el sbl es troba en un pla inferior al del carrer, so- 
vint a més de 030  m) als quals s'accedeix a través d'unes es- 
cales de dos o tres esglaons i sobre els quals podem imagi- 
nar una primera planta a mitja altura, I'accés a la qual es re- 
alitzava, a vegades, a través d'escales baixes adossades a la 
faqana. 

La utilització de diverses plantes, com ja hem vist a I'a- 
partat I, té també relació amb les condicions topografiques 
i amb I'espai disponible per construir. Aixi doncs, als po- 
blats situats als vessants amb fort pendent, les edificacions, 
assentades sobre terrasses, delimiten carrers i rampes. Les 
cases, incrustades a la falda rocosa de la muntanya, se so- 
lapen unes a les altres i tenen dues plantes, possiblement, 
amb dues entrades, una des del carrer inferior i una segona 
des del superior (fig. 2, 2). En els petits poblats de nova 
planta, com ara Castellet de Bernabé o Puntal dels Llops, on 
no hi ha possibilitats d'expansió, I'ampliació de I'espai ha- 
bitable se soluciona mitjanqant la construcció de diverses al- 
tures. 

D'altra banda, I'excavació de l'aterrament de les parets 
de tovot i altres runes de determinats poblats ibkrics pro- 
porciona elements i materials que confirmen, igualment, 
I'existkncia d'un pis superior. Aixi, en I'aterrament de les pa- 
rets i del sostre apareixen fragments de morter de terra amb 
empremtes de vegetals que provenen certament de dos tipus 
distints de coberta: una correspondria al terrat i I'altre al sbl 
de la primera planta (fig. 2, 2). 

Finalment, entre els aterraments de runes i tovots es tro- 
ben nombrosos aixovars, tradicionalment interpretats com a 
procedents de les parets, tant si eren penjats com col.locats 
en prestatgeries. De totes maneres, la presbncia de molins de 
pedra, de fogars i nombrosos pesos de teler (BALLBE et al. 
1986, 306; CASTRO, 1986) en els estrats superiors dels en- 
sorraments inviten a pensar que aquests materials procedei- 
xen de primeres plantes cobertes, normalment equipades 
per a la vida domkstica. 

La funcionalitat de les plantes primeres es resol fhcil- 
ment; els materials trobats enmig de la runa mostren un gran 
ventall de possibilitats i els paral.lels etnografics reflecteixen 
una gran variabilitat depenent del context i la cultura: rebosts, 
graners o llocs de repbs, gineceus, es localitzen a les plan- 
tes altes en funció de les activitats que es portin a terme al 
nivell inferior. 

L'habitatge: concepte i definició 

La majoria d'assentaments ibkrics no han estat objecte 
d'interpretacions funcionals, de forma que, actualment, cons- 
titueixen Únicament simples agrupacions de departaments a 
falta dels elements necessaris per comprendre'n la dinami- 
ca interna. Segurament, un dels objectius de les excavacions 
més recents és proporcionar les dades destinades a la rein- 
terpretació funcional dels assentaments. 

Les dades arquitectbniques resulten insuficients a l'ho- 
ra de delimitar unitats domestiques: rebosts, tallers, cuines, 
corrals i espais oberts es confonen per manca de dades fo- 
namentals que en permetin la identificació. En el millor dels 
casos, es coneix la situació d'un fogar, un molí, un conjunt 
de peces de teler, cosa que permet rescatar per a la investi- 
gació alguns sectors ai'llats dels grans conjunts, per6 aques- 
ta manera de fer queda sotmesa al risc permanent de gene- 
ralitzar a tot un assentament situacions excepcionals. 

A les dades arquitectbniques s'afegeixen les proporcio- 
nades pels aixovars, associacions que reflecteixen les acti- 
vitats que es desenvoluparen en els distints espais de I'hh- 
bitat. De totes maneres, algunes feines necessiten equipa- 
ments i materials semblants, fet que pot induir a error perquk 
reflecteix, en realitat, activitats que no sospitem. Contra- 
riament als equipaments, els materials són contínuament 
moguts, usats, guardats, tirats i van a parar amb la seva su- 
posada funcionalitat allh on se'ls porta. Aquesta constatació 
ens obliga a establir una distinció entre les informacions 
proporcionades per materials i equipaments. Els equipa- 



ments indiquen la funció 
de l'espai tal com es va 
planificar en el moment de 
la construcció, mentre que 
els materials reflecteixen 
l'ús efectiu durant, o poc 
abans, de la destrucció/a- 
bandonament de l'assenta- 
ment. 

Els equipaments domts- 
tics, components basics de 
l'espai habitat 

La casa, com a marc 
arquitectbnic de la vida 
domkstica, requereix de- 
terminats espais on una fa- 
mília nuclear porti a terme 
les funcions bisiques (ali- 
mentació, descans, emma- 
gatzematge, treballs arte- 
sanals), ja sigui en grans 
habitatges compartimen- 
tats com en cases unicel.1~- 
lars ( B O N E T  i G U E R I N ,  

1991). 

I El suposat nucli uni- 
cel.lular es manté d'alguna 
manera c(fossilitzab en un 
departament que anome- 
nem espai de la llar o espai 
col.lectiu, caracteritzat per 
una skrie de característi- 
ques que en faciliten la 
identificació entre unes es- 
tructures, la lbgica de les 
quals no s'aprecia a sim- 
ple vista. Aquesta configu- 
ració de base apareix a tota 
la geografia ibkrica, perb 
una família pot anar am- 
pliant I'espai habitat en 
funció de les activitats 
complementiries. 

En molts casos, no re- 
sulta acil  delimitar els es- 
pais que constitueixen un 
mateix habitatge, dificultat 
que s'incrementa davant la 
constatació de diverses 
plantes, ja que afegeix un 
grau de complexitat a una 

Fig. 4. 1 .  Temples i magatzem de La llleta dels Banyets (El Campello, Alacant) (segons LLOBREGAT); 2. Torre de Foios arquitectura aparentment 
(Llucena, Castelló) (segons GIL-MASCARELI); 3. Magatzem de La Balaguera (La Pobla Tornesa, Castelló) (segons 
JORDA). 



L'espai de la llar o lloc col.lectiu 

Els departaments reunits sota aquest títol es caracteritzen 
perquk aglutinen diverses activitats, algunes de les quals 
han deixat clars testimonis en el registre arqueolbgic i altres 
s'infereixen a través de paral4els etnogrhfics. Així doncs, 
l'anhlisi d'algunes comunitats actuals amb habitatges pluri- 
cel.lulars al nord d' ~ f r i c a  (CASTEL, 1984; JEMMA-GOUZON, 
1989) mostra, en primer lloc, que I'espai de la llar sempre 
existeix i que sense aquest espai el concepte d'habitatge no 
es concep. Mostra, també, que la majoria d'activitats que s'hi 
porten a terme són realitzades per dones i que, a més a més, 
aquesta habitació constitueix el punt de convergbncia d'una 
Única unitat familiar d'extensió variable. 

Sol ser de dimensions superiors que la resta de departa- 
ments, de proporcions regulars i de planta quadrangular. La 
superfície estaria en relació amb el nombre de persones que 
l'ocupen regularment i amb les activitats que s'hi realitzin, 
generalment culinhries, tkxtils i socials. Normalment, ocu- 
pa el centre de la casa, amb accés directe des del carrer, i dis- 
tribueix el pas a les habitacions perifkriques. No obstant 
aixb, aquesta distribució no és respectada quan les condi- 
cions topogrhfiques obliguen a dislocar aquest model. 

La distinció entre forns i fogars culinaris dombstics no 
apareix sempre d'una manera clara en el registre; les marques 
rubefactes circulars o en ferradura, que en alguns casos han 
deixat, fan sospitar I'ús d'estructures semblants a les cctabu- 
na,, dels berebers (GUERIN, 1991,87). Altres estructures for- 
mades per semicercles de pedres situades, generalment, en un 
cantó de l'espai, com al Puntal dels Llops (fig. 1,2), es po- 
drien utilitzar com a font de calor sense que per aixb es des- 
carti una funció culinfia. Ida multiplicitat d'empremtes de foc 
en un mateix departament (Castellet de Bernabé, dept. 1 amb 
tres fogars) (fig. 6, 3) no indica tant la quantitat d'hrees de 
combustió com la mobilitat espacial de I'activitat culinhria. 
Els fogars se solen situar, indistintament, al centre de I'habi- 
tació, al costat de les parets, o prbxims a la porta (Puntal dels 
Llops, dept. 14) (fig. 1,2). A El Oral, tots els habitatges pre- 
senten fogars domkstics de planta quadrangular, sobreelevats 
i constniits amb diverses capes de fang que es diferencien dels 
forns cantoners de pedra, possiblement per al pa (ABAD i 
SALA, 1993, 174-177) (fig. 1, 1 ; 5, 1 i 5). 

El rebost 

Fins i tot fora de l'hrea valenciana, tots els habitatges ob- 
servats reflecteixen la importhncia atorgada al rebost, fins al 
punt que quan una casa consta únicament de dues de- 
pendkncies, com ara la de Mas Bosch (Badalona) (JUNYENT 
i BALLDELLOU, 1972), una es dedica a l'emmagatzemament 
Els magatzems es defineixen a partir de la coincidencia en 
un mateix espai de diverses característiques, si bé cap no és 
exclusiva d'aquesta funció. 

Aquests departaments solen mostrar formes i dimen- 
sions poc propicies per a la circulació de persones, fet que 
en delata d'alguna manera el paper específic. Alguns re- 

bosts són de forma allargada i estreta (Castellet de Bernabé, 
dept. 8) (fig. 6,3) i altres són espais quadrats que no sobre- 
passen els 3 o 4 m2 (Los Villares, dept.la, 1 b, 2) (fig. 5,4). 
Es localitzen, preferentment, en el lloc més allunyat de les 
entrades a causa de la temperatura més constant, la foscor i 
una major seguretat. Sovint, el rebost es detecta grhcies a la 
preskncia d'ollers que es disposen al llarg d'una o diverses 
parets. Els materials recuperats en aquests indrets solen in- 
corporar una significativa proporció de cerhmica d'emma- 
gatzemament com ara hmfores, tenalles, tapes, bótes, etc., en- 
cara que aquests recipients s'usen també en altres espais. 

En molts casos, una mateixa casa pot tenir diversos llocs 
d'emmagatzemament, probablement en funció de la natura- 
lesa dels diferents productes guardats, de la freqükncia del 
consum o, simplement, de la menor o major acumulació de 
reserves. 

Altres espais 

El binomi espai centrallrebost no constitueix més que un 
denominador comú vital; al seu voltant, la família pot anar 
ampliant l'espai habitable segons les necessitats produ'ides per 
les activitats desenvolupades (tallers, llocs de culte, arees de 
treball, corrals, etc.) i, sobretot, en funció de I'estatus social. 

Tallers i arees artesanals 

És un fet que l'artesania, especialment la del metall, 
queda perfectament reflectida en els hmbits on es portava a 
terme, sistemhticament delatada pels fogars, forns, eines es- 
pecífiques, escbries i el rebuig. 

A la Bastida de les Alcuses, on la fundició del plom és 
omnipresent, I'associació en un mateix departament d'un 
fogar, de dues planxes de plom, d'un trespeus de ferro i, so- 
bretot, d'escbria, identifiquen el departament 49 com un ta- 
ller metal.lÚrgic (fig. 5, 3). Des d'un punt de vista espacial 
es troba integrat en el conjunt arquitectbnic de I'habitatge, 
no es comunica amb la resta de la casa i compta amb una 
entrada prbpia des de l'exterior. No obstant aixb, al 
Castellet de Bernabé, els tallers metal.lÚrgics, com la for- 
ja (dept. 12) i la fundició (dept. 13) es troben en el sector 
O del poblat, separats de I'habitatge principal pel carrer 
central (Guérin, 1989), i queda diferenciada l'hrea de pro- 
ducció (tallers, almhsseres, mblta, etc.) de I'hmbit domks- 
tic (fig. 6). 

 rees de transformació d'aliments 

Al mateix lloc del fogar és freqüent trobar molins, sens 
dubte relacionats amb les activitats culinkies (mblta, tritu- 
ració, picament). Excepcionalment, el treball de la mblta 
ocupa gairebé tota la superfície d'un departament: així, els 
grans molins muntats sobre podis cilíndrics, de més de 030 
m d'altura i el mateix de dihmetre, i voltats d'un canal amb 
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Fig. 5. 1. Habitatge llIC de El Oral (Sant Fulgenci, Alacant) (segons ABAD i SALA); 2. Habitatge IIIG12 de El Oral (Sant Fulgenci, Alacant) (segons ABAD 
i SALA); 3. Habitatge de La Bastida de les Alcuses (Moixent, Val5ncia) (Dpts. 45-46) (segons FLETCHER, PLA i ALCACER); 4. Habitatge I de Los Villares 
(Caudete de las Fuentes, Valkncia) (segons PLA i MATA). 



bec vessador com el del departament 4 del Puntal dels Llops 
(ARANEGUI et al. 1983, fig. l l i 12) (fig. 1, 2) o el del de- 
partament 100 del Tossal de Sant Miquel (BALLESTER et al. 
1954, fig. 6), són un testimoni determinant de I'activitat que 
es realitzava en aquests departaments. 

D'altra banda, a 1'Alt de Benimaquia, en un nivell de fi- 
nal del s. VI1 i primera meitat del s. VI. aC, s'ha localitzat 
un sector dedicat a la producció de vi, a gran escala, amb 
estructures compostes per plataformes, piques i bases iden- 

tificades amb trulls en trobar-se, davant d'ells, uns quants 
milers de llavors de rai'm juntament amb arnfores fenícies 
i locals (GOMEZ BELLARD i GUERIN, 1991 ; GOMEZ BELLARD 
et al. 1993). En l'horitzó Ibkric ple del Castellet de 
Bernabé, de La Monravana i, possiblement, de La Seña 
(dept.l6), els equipaments per a la producció del vi i I'oli, 
formats per plataformes de tovot i bases enllui'des de guix, 
apareixen annexos al sector domkstic (BONET i GUERIN, 
1989) (fig. 6, 1 ; 7). 

Capelles domkstiques 

Una relectura de determinats espais, 
com ara les capelles domkstiques del 
Puntal dels Llops i del Castellet de 
Bernabé (BONET et al. 1990) planteja 
una problemhtica fins ara poc tractada: 
la importhncia en la vida quotidiana 
ibkrica dels ritus i els cultes dombtics, 
els imbits dels quals no es troben sem- 
pre assenyalats per una arquitectura es- 
pecífica. 

Com que I'especificitat d'aquests 
departaments pot transcendir I'&mbit 
merament familiar, hem preferit trac- 
tar-10s amb més detall a l'apartat d'e- 
dificis religiosos. 

Alguns aspectes determinats de la 
vida domkstica no deixen testimonis 
clars en el registre arqueolbgic. Gene- 
ralment, s'identifiquen com a &rees de 
repbs o descans els espais <<no actius>>, 
de petites dimensions i amb pocs mate- 
rials (dept. 7, 9 i 10 del Puntal dels 
Llops) (fig. 1,2). No obstant aixb, l'et- 
nografia ens mostra que no necessiria- 
ment hi ha d'haver un hmbit específic 
destinat a aquesta funció; les zones de 
descans varien segons les kpoques de 
I'any, el nombre d'ocupants i la super- 
fície habitada, i el més freqüent és ocu- 
par I'espai col.lectiu entorn del fogar, la 
terrasa o, fins i tot, els magatzems 
(RAPOPORT, 1972, 19-20; JEMMA- 
Gouzo~ ,  1989). 

, Patis i corrals 

Tant els patis com els corrals són 
indissociables de les tasques agrícoles 
i la seva identificació en una casa defi- 
neix exactament el tipus d'economia 

Fig. 6.  Castellet de Bernabé (segons Guérin): I ,.Almlssera; 2. Tallers metai.iúrgics; 3. Planta parcial del desenvolupada pels ocupants. Hi ha de- 
sector N. En negre, I'habitatge I .  



Alguns exemples valencians 

Els poblats de la zona valen- 
ciana estan proporcionant models 
de cases que varien des de les més 
senzilles, com ara la casa I11 C 
del Oral, compostes de dues ha- 
bitacions (espai col.lectiu amb fo- 
gar i traster o rebost) que no arri- 
ben als 20 m2 (fig. 5, l), fins a 
grans habitatges compartimentats 
de fins a vuit habitacions que su- 
peren els 120 m2 com la casa I11 
K del mateix jaciment (ABAD i 
SALA, 1993, 164- 166). 

La Bastida de les Alcuses, La 
Seña i Los Villares també han 
proporcionat habitatges espaiosos 
d'una sola planta, amb habita- 
cions destinades a espais col.lec- 
tius, tallers, Brees de mblta i altres 
annexos que ocupen entre 100 i 
150 m2 (fig. 2, I; 5, 3 i 4; 7, 1). 
Com ja s'ha remarcat anterior- 
ment, la preshcia de roderes als 
carrers i l'amplada d'algunes por- 
tes podrien indicar l'accés de ca- 
rros a l'interior d'habitatges, es- 
pais oberts o patis (BONET i 
GUERIN, 199 1 ; BONET i D~ES Cusí, 
en premsa; MATA, 199 1,23). 

Al Castellet de Bernabé, l'am- 
pli sector de l'angle NE del poblat 
és un habitatge allargat d'uns 170 
m2, i els espais han estat disposats 
en fila i vertebrats per un passadís 
en forma de L amb entrada direc- 
ta des de l'exterior. A un costat 
del passadís es troba el gran espai 
col.lectiu i el rebost i, a I'altre, 

Fig. 7. I. La Sefia, sector amb habitatge i detall de I'alm8ssera (segons BONET); 2. Premsade LaMonravana quatre departaments, u n  dels 
(Llíria, Val¿5ncia) (segons diari d'excavació). 

quals és una capella i un altre una 

terminats espais, com ara el departament 13 A de Los 
Villares, amb una Amplia entrada d' 1,25 a 1,35 m d'am- 
plada, que permet el pas d'un carro a l'interior de I'ha- 
bitatge (fig. 5,4). Als grans habitatges de La Bastida de les 
Alcuses són freqüents els patis o les Arees obertes als quals 
s'accedeix des del carrer a través d'implies entrades d' 1 m 
o 1'5 m (fig. 2, 1; 5, 3). No obstant aixb, el departament 6 
de La Seña s'ha interpretat com un espai obert o pati per la 
presbncia d'un sbl pedregós i amb detritus que contrasta 
amb la resta d'habitacions de l'habitatge (fig. 7, 1). 

habitació per a la transformació 
de cereals (fig. 6 ,  3). 

Als poblats constru'its sobre terrasses, en vessants de fort 
pendent com el Tossal de Sant Miquel, les cases s'edifica- 
ven en un espai estret, d'entre 4 i 10 m entre el carrer i la pa- 
ret de la muntanya. Aquesta falta d'espai obligava a fer que 
els habitatges tinguesin dues o més altures amb accessos des 
dels carrers inferior i superior i que estiguessin disposats lon- 
gitudinalment, en filera, al llarg de la terrassa (BONET, 1993, 
379) (fig. 2,2). 



Consideracions generals 

L'avenq de les investigacions relacionades amb l'arqui- 
tectura i l'urbanisme ibbrics va proporcionant dades d'inte- 
rés per a la interpretació econbmica, política i social del 
món ibbric. 

L'assentament és l'únic lloc que, ara com ara, pot pro- 
porcionar una visió completa de l'estructura econbmica de 
la societat ibbrica, perqub és aqui on es troben I'instrumen- 
tal, els equipaments i les deixalles de l'activitat agrícola i ar- 
tesanal. 

És també possible llegir en el registre arqueolbgic dels 
assentaments aspectes relacionats amb l'organització polí- 
tics, perqub ja comencen a diferenciar-se sectors artesanals, 
temples, edificis singulars i magatzems aliens a la vida 
dombstica propiament dita. 

Actualment, es considera que la necrbpolis és el lloc on 
millor es reflecteix la jerarquització social i és a aquest tipus 
de jaciments on s'han dirigit els esforqos més importants. No 
obstant aixb, a través d'aquest treball es pot comprovar com 
I'estudi en profunditat dels assentaments pot aportar una in- 
formació més amplia sobre l'organització social, perqub en- 
front de la similitud constructiva dels espais no es pot pas- 
sar per alt el repartiment diferencial que es fa d'aquest espai 
amb cases de grandhria diferent i espais dedicats a activitats 
diverses, tant en els grans assentaments com en els més pe- 
tits, essent representats, per tant, tots els grups que compo- 
nen la societat iberica. 

ABSTRACT 

Town planning and housing of the Iberian period 
in Valencia 

This paper describes the most important aspects on 
Iberian town planning and architecture in Valencia. The ex- 
cavations carried out and the review of settlements excava- 
ted at the beginning of the century provide us with valuable 
information focused on the middle Iberian period. This in- 
formation reveals the complexity of the Iberian town plan- 
ning, unsuspected unti1 recent years. Those papers dealing, 
in detail, with the aspects exposed here are essential for the 
social, politic and economic interpretation of Iberian Culture. 

RESUMEN 

Urbanismo y vivienda ibéricos en el País Valenciano 

Este articulo muestra 10s más importantes nuevos as- 
pectos del urbanismo y arquitectura ibérica en el País 
Valenciano. Las excavaciones que se han llevado a cabo y 
la revisión de 10s yacimientos excavados a principios de si- 

glo nos ofrecen una valiosa información centrada en el pe- 
ríodo ibérico medio. Esta información revela la complejidad 
del urbanismo ibérico, insospechado hasta hace poco. Los ar- 
ticulo~, pues, que tratan en profundidad sobre 10s aspectos 
expuestos aqui son básicos para la interpretación social, po- 
lítica y económica de la Cultura Ibérica. 
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