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-------Jo¡erBurcn i llim * ------

ls camps de sitges 
de Llagostera foren 
excavats ¡'any 
1966, la seva majo
ria pel Centre 
d'Estudis de 
Llagostera i la resta 

__ pel Dr. Miquel 
Oliva del Servei 
d'Investigacions 
Arqueològiques de Girona 
però no fou fins l'any 1973 
quan són estudiats i publi
cats en profunditat pel Dr. 
Narcís Soler, moment a par
tir del qual s'inclouen en la 
bibliografia especialitzada 
(Nolla, J. Ma. i Casa,J., 
1984, pp. 187-189). Per 
altra banda, els materials de 
farciment d'aquestes sitges 
avui es troben al Museu 
Municipal de Llagostera i 
foren classificats i inventa
riats per la Dra. A. Toledo 
l'any 1993. 

Els camps de sit
ges de Llagostera estan 
escampats en diversos 
indrets del tenne municipal, 
però tots tenen com a carac
terística comuna: la seva 
proximitat amb el poble. 
Les sitges de Sant Llorenç 
estan situades en el Km. 2 
de la carretera que porta de 
Llagostera a Sant Grau i les 
sitges de Can Pere Pere en 
el carni que porta del barri 
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Francesc Vergês dins la sitja de Sant Llorenç 
on es Ifob.la Dama de Sant LlomM;. 

de Sant Llorenç a aquest 
indret. Pel que fa a les sit
ges de Maiena (Fig. I), 
estan situades a tocar la 
carretera de Girona a Sant 
Feliu de Guíxols, concreta
ment en el km. 20. 
Finalment, Pocafarina està 
situada a uns 200 m. del 
cementiri municipal. 

*Aula de Prehistòria i Món 

Antic. Departament de 

Geografia. Història i 

Història de ¡'Art. 

Universitat de Girona. 
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LES SITGES 

L' emma~~tzemat~e 
en ~It~e~ 

A la majoria dels 
jaciments arqueològics 
d'època ibèrica del nord-est 
de Catalunya s 'ha localitzat 
un bon nombre de fosses 
excavades al subsòl (Fig. 2), 
interpretades com a sitges, 
que en una de les accep
cions de la paraula significa 
dipòsit de gra. La interpre
tació arqueològica d'aques
tes fosses, després d'algu
nes lectures actua lment 
abandonades com la utilit
zació d ' aquestes com a 
fosses d' enterrament, també 
s' ha adreçat en la mateixa 
direcció, ja que les caracte
rístiques fisiques i morfolò
giques de les sitges conver
teixen aquestes en un dels 
dipòsits més adients per a la 
conservació de gra en les 
societats pre-industrials. 

Evidentment, les 
sitges no foren els únics ele
ments utilitzats pels ibers 
per conservar gra, j a que es 
coneixien altres tipus 
d 'espais. magatzems, 



1. Mas Sec 

2. Can pere Pere 

3. Gressencs d'en Baulí 

4. Pineda del rector 

5. Pla de Maiena 

6. Pocafarina 

7. Puig Morató 

8. Sant Llorenç 

ïO"C::JI_= •• 2.5 km. 

Fig. l/ Mapa on estan sifUBts els camps de sitges de Llagostera. 

objectes, àmfores , que 
també podien tenir aquesta 
finalitat. No obstant, assegu
rant unes condicions òptimes 
d'humitat i temperatura, que 
segons la bibliografia espe
cialitzada s' ha de situar per 
sota del 12-14% d'humitat 
relativa i els 15° C de tem
peratura (Hosseney, 
RC., 1991), les sitges perme
ten mantenir el gra en unes 
condicions immillorables 
durant un espai llarg de 
temps. Aquesta característica 
és la que distingueix, precisa
ment, aquest sistema de con
servació d'altres tipu s 
d'emmagatzematge: la possi
bilitat d 'emmagatzemar a 

llarg termini. A aquesta 
característica s' hi podria 
sumar una altra d'especial 
rellevància, la po ss ibilitat 
d'emmagatzemar en una sola 
sitja una gran quantitat de gra 
com a conseqüència de les 
considerables dimensions 
que assoleixen algunes 
d'aquestes fosses, fins a 3 
m. de profunditat i 2-3 m. 
de diàmetre màxim. 

Malgrat aquests 
clars avantatges, l'emmagat
zematge en sitges també 
comporta alguns problemes o 
inconvenients, ja que la sitja 
un cop plena de gra no pot 
obrir-se i tancar-se segons les 
necessitats alimentícies del 
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moment, ja que l'entrada 
d'aire alteraria les condicions 
estables de l'atmosfera de la 
sitja (Garcia, D.,1987). En 
conseqüència, la sitja un cop 
oberta havia de ser totalment 
buidada. Malauradament, el 
registre arqueològic només 
detecta les etapes de cons
trucció de les sitges, a través 
del perfil de la fossa, i d'obli
teració o abandonament, a 
través del seu reompliment, 
però no en detecta el període 
de funcionament ni la per
durabi litat. Per tant, desco
neixem, encara que no del 
tot, si eren reaprofitades, si 
ho eren quantes vegades, 
quan durava l' emmagatze-



matge, a quines èpoques 
s'emmagatzemava, etc. De 
totes aquestes qüestions, 
arqueològicament només es 
pot respondre, amb relativa 
seguretat, a una , 
Concretament, la formació 
dels reompliments i del per
fil de le s sitges deixen 
entreveure la possibilitat 
que les sitges podien ser 
reutilitzades diverses vega
des fins que la repetida uti
�ització alterava els perfils i 
la boca de le fossa, provo
cant una disminució en el 
manteniment de la produc
ció emmagatzemada. 

Un cop una sitja ja 
no era utilitzada com a gra
ner, les fosses s'omplien 
amb materials residual s, 
d'escombrera ( fig. 3 i 4 ). 
Per tant, en l'excavació 
d'una sitja solen trobar-se 
tot tipus de restes: fauna, 
ceràmica, ferro, materials 
constructius, bronzes, etc. 
Per altra banda, un cop 
abandonada la funció 
d'emmagatzematge una 
sitja també es podia utilitzar 
com a lloc d'enterrament, 
tal i com sembla demostrar 
alguna inhumació localitza
da a l'interior d'alguna 
fossa. 

Els camps de sit~es 
de LIa~ostera 

Els camps de sit
ges de Llagostera consti
tueixen un dels grups més 
nombrosos dels localitzats 
fins ara al nord-est de 
Catalunya que no estan rela
cionats directament amb 
cap poblat. De fet, com es 
pot comprovar, només es 
pot parlar de camp de sitges 

Esteve Fil excavant una sitja de Maienp l'any 1966. A.M.L. Foto VaU.llosera. 

en dos jaciments, si ente
nem per camp de sitges una 
agrupació considerable 
d'aquest tipus de fossa: Sant 
Llorenç i Pla de Maiena. Els 
altres jaciments (Can Pere 
Pere, Pocafarina, Mas Sec i 
Puig Morató) només estan 
formats per I o 2 sitges. 

~anl Lloren~ 
11 sitges 

El tret físic més 
destacable d'aquest camp 
de sitges és la manca de 
conservació de les boques 
de les fosses. Això s 'ha fet . 
evident a partir de l'anàlisi 
dels diàmetres de les ober
tures de les sitges i de la 
seva profunditat (fig. S ). 
Per una banda, dels cinc 
diàmetres de boca dels 
quals tenim constància que 
s' haguessin registrat en 
l'excavació, quatre superen 
el 1,25 m. i només un està 
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per sota 1 m., mida que es 
considera màxima pel dià
metre d'una boca de sitja. 
Per altra banda, de les pro
funditats conservades 
només n 'hi ha una que 
superi els 2 m. de profundi
tat. Cal recordar que una de 
les característiques princi
pals de les sitges és la possi
bilitat d'emmagatzemar 
grans quantitats de gra, per 
tant una fossa petita no 
s'ajusta a les condicions 
pròpies d'una sitja. 

Pel que fa a la 
forma de les sitges, aquestes 
semblen ajustar-se a dues de 
les formes més tipiques. La 
majoria són ovoides (en 
forma de tonell) amb el fons 
còncau, i la resta cilíndri
ques, normalment amb el 
fons pla. Hi ha, no obstant, 
un tret formal d'al gunes 
d'aquestes sitges que 
s'allunya dels estàndards. 
Al fons de les sitges núm. 
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Fig. 2J Mapa on estan situats amb punts negres els jaciments de les comarques de Girona on s'ban loca li lZ:u sitges inuti liw des a èpoçll. ibèrica. 

1,2 i 3 es va registar uns 
petits forats que tenien una 
profunditat màxima de 30 
cm. i uns 0,35 cm. de dià
metre. Alguns autors han 
interpretat aquests forats 
com el lloc on recolzar la 
base d'un recipient ceràmic, 
el contingut del qual neces
sitaria les condicion s 
atmosfèriques que li oferia 
una fossa que hauria deixa 
de funcionar anterionnent 
com a lloc per emmagatze 

mar gra. 
Un cop les sitges 

van ser obliterades, s'om
plien amb pedres, argila i/o 
material d'escombreraO tal i 
com ho indiquen les dife
rents restes arqueològiques 
trobades en aquestes fosses: 
caràmica, fauna, elements 
constructius, ferros i mate
rial lític, essent el material 
ceràmic el més abundant. 

Pel material loca
litzat en l 'interior del s 

o 6 o 

reompliments s ' ha pogut 
datar el jaciment, la crono
logia del qual abraça un 
període comprès entre el s. 
III i el s. I a.c. No obstant, 
un a anàlisi detallada 
d' aquesta ceràmica permet 
veure un escalonament en la 
inutilització de les fosses, 
essent el s. li a.C. el 
moment en el qual s'obser
ven més obliteracions, fins 
a 6; 2 més ho van ser molt a 
finals del s. [JI a.C. i, final-

• 



ment, 2 a finals del s. II o, 
fins i tot, primers anys del 
s. I a.e. 

Pla de Maiena 
19 sitges 

De les 18 sitges de 
les qual s es registren les 
mides, 17 superen 1,5 m. de 
diametre màxim i d'aques
tes, 7 els 2 m. (fig. 6). 
Aquest fet obre la possibili
tat d'unes dimensions relati
vament més grans que les 
del camp de sitges de Sant 
Llorenç. A més a més, 2 sit
ges superen els 2 m. de pro
funditat encara que la majo
ria fa menys d'I m, com a 
conseqüència, però, de les 
alteracions del terreny, fet 
que ha impossibilitat la con
servació de les boques deies 

si tges. Pel que fa a le s 
formes, continuen les matei
xes de les descrites en 
el jaciment de Sant 
Llorenç, amb un I1euger 
increment de les sitges amb 
fons pla i de les que tenen 
forma de cilindre. Per altra 
banda, en aquest jaciment 
també s'han constatat els 
mateixos forats excavats als 
fons de les sitges, en aquest 
cas amb profunditats que 
van dels 15 als 30 cm. i dià
metres dels 20 als 40 cm., 
forats que es poden inter
pretar igual que els de Sant 
Llorenç. 

Els reompliments 
de les sitges estaven formats 
per argiles, pedres i material 
d'escombrera, encara que 
en menys quantitat que en 
les si tges de Sant Llorenç. 
En relació a la cronologia, 

• 

els tipus i les formes cerà
miques ens remeten a un 
període de rebliment de les 
fosses que, a l ' igual que 
Sant Llorenç, es situa entre 
final del s. III i principis 
del s. I a.e. essent el s. II a. 
C. el moment en el qual es 
registra el major nombre, 6, 
d'obliteracions. 

Can Pere Pere 
2 sitges 

El desconeixement 
d'aquestes sitges és gairebé 
total. Només se'n coneixen 
parcialment les mides, que 
en la sitja núm. I són d' I,8 
m. de diàmetre màxim i 
profunditat i en la sitja 
núm. 2 de 1,40 de diàmetre 
màxim i 1,45 de profundi
tat. A partir d'algun mate-

~l . 
o 2 3 4 5 

Fig. 31 Material$ prtx:edcnlS de Ics sitges de Llagostera. Gris emporitana: 1.2.4; Camp. B: 3 iS, ÀmfOf1l pimico-eblJsitana, for. 16: 6. 
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rial conservat al Museu 
Municipal de Llagostera la 
cronologia d'obliteració de 
les sitges s ' aproxima a la 
segona meitat del s. 11 a.C. 

Pocafarina 
I sitja 

Aquesta s itja de 
forma cilíndrica s'ha de 
considerar de les més grans 
dins el context de les sitges 
de Llagostera, ja que mesu
ra 2,20 de diàmetre màxim i 
1,80 de profunditat. Pel 
material exhumat, d'on des
taca el 43,8 % de ceràmica 
a mà, la datació de la inuti
lització de la sitja cal situar
Ia a la segona meitat del s. 
n a.C., en un context cro
nològic molt semblant a la 
dels restants camps de sit
ges. 

Mas Sec 
I sitja 

Sitja de la qual 
només es té coneixement 
del material que formava 
part del seu reompliment: 
ceràmica a mà, grollera a 
tom i alguna peça discoïdal. 
Ceràmica que , per altra 
banda, no permet establir 
una cronologia gaire preci
sa. 

Pui~Mora!ó 
I sitja 

La presència de 
tègula juntament amb cerà
mica ibèrica a tom permet 
hipotetitzar la cronologia de 
la inutilització de la s itja 
entorn el s. 11 a.e. A més a 
més del material esmentat, 
en el reompli ment de la 
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Fig. 41 Grific de: Ics quantitats de material trobades a l'interior de les sitges. En aquest cas es pot 
observar que encara que moltes sitges són omplertes amb material d'escombrem, el nombre de: sitges 
amb poc material ceràmic destaca per sobre de [es que tenen en gran quantitat 
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Fig. 51 Gràfic dels diàmetres de les boques de les sitges de Sant Llnnlnç. Moltes d'aquestes boques 
teneo un gmn diàmetre, la qual cosa indic3 quehao estat eonsidemblement a[¡cT1Ides des de la $eva 
inutilització. 

fossa es van trobar diversos 
fragments de ceràmica a mà 
i una roda de moli. 

CONCLU~ION~ 
Tot i el considera

ble nombre de jaciments 
amb presència de sitges dins 
e l terme municipal de 
Llagostera, 6 en total, la 
quantitat de fosses excava
des, 35, és força reduïda si 
ho comparem amb les grans 
concentracions de sitges del 
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nord-est de Catalunya: les 
200 aprox. del Puig de Sant 
Andreu a Ullastret, les 120 
aprox. del Bosc del Congost 
a Sant Julià de Ramis o les 
64 aprox . de Castell la 
Fosca a Palamós. No obs
tant , es pot observar que 
aquestes tres grans concen
tracions es produeixen en 
poblats o en els seus entorns 
més immediats, la qual cosa 
no sembla ser el cas de les 
sitges de Llagostera. 

Els camps de sit
ges de Llagostera s'aproxi-



men més a uns altres tipus 
de concentracions de fosses 
que no assoleixen les quan
titats abans esmentades. 

Aquestes concen
tracions no sobrepassen les 
20 fosses i es troben situa
des enmig de les teòriques 
zones de comeu. Els exem
ples més evidents d'aquest 
tipus de jaciment es troben 
a l'Alt Empordà (Olivet 
d'en Requesens a Borrassà; 
Puig Ferrer i la Qüestió d'e 
Solà , a Garrigàs; Els 
Bordegassos a Sant Mori , 
etc.) però també se n'han 
localitzat a d'altres comar
ques, com al Pla de l'Estany 
(Bòbila de Can Rafael 
Ginesta i Ca n Figa a 
Cornellà de Terri) o al 
Gironès (La Quintana a 
Cervià de Ter). 

Si es distingeixen 
els dos tipus de camps de 
sitges, el problema es plan
teja en determinar a quin 
tipus d'emmagatzematge 
responien i, en definitiva, 
quina funció econòmica van 
desenvolupar. La solució a 
aquesta qüestió sembla que 
prové de les mateixes carac
terístiques morfològiques de 
les sitges. Si una sitja no 
podia ser oberta i tancada 
contínuament, difícilment 
podia estar destinada a 
cobrir le s necessitats 
domèstiques d' un petit grup 
poblacional. Seria lògic 
pensar, doncs, que el gra 
destinat a usos domèstics va 
ser conservat en altres tipus 
de dipòsits, espais o conte
nidors i que el gra emma
gatzemat en sitges aprofités 
els avantatges d'aquest sis
tema: la seva conservació 
durant un llarg període de 
temps, és a dir, que el pro
ducte destinat a emmagatze
mar-se en sitges era gra de 

2 
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estaI malmeses per 

5 

o 
Oesc. s. 111-11 a.C. s. 11 a.C. 

Fig. 11 Grtfic de les cronologies d'inutilització final dc Ics silges, on cs pol lleure que la majoria bo 
fOll enlom del s.. Jl il.e. 

reserva, ja fos destinat a ali
ment en moments de neces
sitat, al comerç o com a lla
vor. 

En relació als 
poblats, és probable que el 
gra fos destinat a reserva en 
previsió de males collites o 
al comerç, però les s itges 
escampades per tot el terri 
tori, enmig dels camps de 
conreu, contenien, proba
blement, grans de llavor, tot 
i que no es poden rebutjar 
altres opcions. Fins fa pocs 
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anys algunes tribus del nord 
d'Àfrica i del Pròxim Orient 
que emmagatzemaven els 
seus productes en s itges. 
destinaven les que es troba 
ve n escampades pel seu 
territori a dipòsits de llavor. 
Per altra banda, cal afegir 
que el gra dipositat en sit
ges, si es mantenen les con
dicions atmosfèriques 
esmentades, conserva en 
alts percentatges la capaci
tat germinativa. En conse
qüència, caldria incloure les 



sitges de Llagostera en 
aquest darrer grup, per bé 
que estretament relaciona
des amb algun poblat ibèric 
proper, com en el cas de 
Sant Julià de Ramis, on les 
sitges del camí del pla dis
ten prop menys de 2 km. del 
poblat. 

Pel que fa a la cro
nologia (fig. 7), la majoria 
de les sitges són obliterades 
en diferents moments 
entorn del s. II a.c. El fet 
destacable no és la seva inu
tilització sinó el moment en 
el qual això es produeix. El 
final del s. II i principis del 
s. l a.C. s'ha considerat com 
un espai de temps en el qual 
els hàbitats indígenes ( 
poblats, cabanes, etc.) són 
abandonats i són substituïts 
per hàbitats que segueixen 
els models romans d'assen
tament (ciutats, viU es, etc). 
Per tant, emmarcat en 
aquest context històric, no 
és estrany que s'abandones
sin els tipus d'emmagatze
matge ibèrics i es substituis
sin per tipus itàlics. No obs
tant, aquest canvi 
no s'ha de considerar 
com una simple substitució 
de tècniques d'emmagatze
matge, si no com una conse
qüència més dels grans can
vis socials, polítics i econò
mics que experimentava 
aquesta àrea en aquells 
moments. 
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