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Resum
El sector sud - est del poblat de Sant Josep (La Vall d’Uixó) es va excavar entre els anys
1974 i 1976. És en aquest moment quan es varen treure les estructures constructives
conservades actualment i que han estat objecte de la nostra intervenció. Els treballs per
la posada en valor s'inicien el 2006 amb la urbanització de l'accés, l’adequació d’un
recorregut accessible i la instal·lació d’un mirador, però la intervenció directa sobre les
restes arqueològiques comença el 2014. Durant aquesta campanya, ens varem centrar en
la recopilació de les dades per realitzar l'estudi arqueològic, a més a més de la
intervenció de conservació - restauració de les estructures defensives d'època ibèrica, és
a dir, el tram de muralla excavat i dues torres. Els objectius eren la conservació de les
restes, i facilitar la lectura del poblat al públic.
El sector sur - este del poblado de Sant Josep (La Vall d’Uixó) se excavó entre los años
1974 y 1976. En estas campañas se descubrieron las estructuras constructivas
conservadas en la actualidad y que han sido objeto de nuestra intervención. Los trabajos
para la puesta en valor del yacimiento se iniciaron en 2006 con la urbanización del
acceso, la adecuación de un recorrido accesible y la instalación de un mirador, pero la
intervención directa sobre los restos arqueológicos comienza en 2014. Durante esta
campaña, nos centramos en la recopilación de datos para la realización del estudio
arqueológico, además de la intervención de conservación - restauración de las
estructuras defensivas de época ibérica, es decir, el tramo de muralla excavado y dos
torres. Los objetivos eran la conservación de los restos, y facilitar la lectura del poblado
al público.
The south-east area of the settlement of Sant Josep was excavated between the years
1974 and 1976. It was this very moment when the structural buildings preserved
nowadays were found and dug out and which have been the object of our archeological
intervention. The procedure to value these pieces began in 2006 with the urbanisation of
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the access, the adaptation of an accessible itinerary and the creation of a viewpoint.
However, the direct intervention over the archeological remains starts in 2014. During
this campaign, we have focused on the data collection in order to carry out an
archeological study, as well as the conservation issue, which is the restauration of the
defensive structures from the Iberian period. That is to say, the stretch of the excavated
wall and two towers. The objectives were the conservation of the archeological remains
and also to facilitate the reading of the settlement to the public.
Paraules clau
Poblat ibèric, muralla, torres, conservació - restauració.
Poblado ibérico, muralla, torres, conservación - restauración.
Iberian settlement, wall, towers, conservation - restauration.
Descripció del jaciment
El jaciment de Sant Josep (La Vall d’Uixó) es troba sobre el cim i el vessant est del
tossal que li dóna nom. El tossal o muntanyeta de Sant Josep presenta una altitud de 169
metres, es localitza al marge esquerre del riu Belcaire, just a l'eixida d'aquest riu a la
plana de La Vall d'Uixó. El tossal presenta una forma de con ovalat amb els vessants
irregulars. A l'oest trobem una forta pendent, actualment molt erosionada on aflora la
roca mare, al sud veiem un cingle, a l'est la pendent és relativament suau, on es
conserven els bancals construïts per al conreu de garroferes i oliveres. Només la zona
nord està unida al vessant sud de l'Alteró de Sumet (342 m.s.n.m.). Mentre que els
vessants oest, sud i est queden exempts, envoltats pel meandre del riu, i la vall que
conforma.
A la superfície afloren les roques calcàries dolomítiques de color gris, pròpies del
Triàsic Mitjà (Muschelkalk), la permeabilitat d'aquest substrat ha permés el modelatge
d'un relleu càrstic que ha donat com a conseqüència la formació de diferents coves als
peus del vessant sud i oest del tossal, com la Cova dels Orgues, la Cova Gran de Can
Ballester o la Cova de Sant Josep, aquesta amb una surgència activa, actualment amb un
recorregut documentat de 2.750 m.
Aquest conjunt orogràfic pertany a la Serra d'Espadà, uns quilometres més a l'est,
seguint el curs del riu Belcaire, ens trobem amb la plana litoral. El Belcaire naix al límit
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nord del terme de Fondeguilla, al Cuquello (Malladeta), 806 m. sobre el nivell de la
mar (...), el riu enfilarà la sortida vers la Plana, serpentejant entre Pipa i el Sumet,
travessarà el poble de la Vall d’Uixó (...), travessarà les terres planes i desembocarà a
la mar al sud de Moncofa, (Clavell, 2012).

Fig. 1. Localització geogràfica del Poblat de Sant Josep (terrasit.gva.es)

Antecedents
El poblat es coneix des de principis del s. XX, Honori Garcia atribueix el descobriment
del jaciment a Juan Bautista Porcar: En visita que el Ateneo de Castellón hizo a la
Cueva de San José el 15 de julio de 1928, el pintor D. Juan Bautista Porcar, descubrió
en la cueva restos prehistóricos y en la montaña de la ermita restos de un poblado
íbero. (…) y en la meseta del ermitorio, "además de restos eneolíticos aparece un buen
poblado íbero anterior al siglo III antes de J.C." Este poblado "presenta al Norte (junto
a la ermita) una gran fosa artificial que estratégicamente limitaría cerrando el paso y
haciendo la muralla más inviolable. En la parte del Mediodía, Este y Oeste la vertiente
es más aguda; unas simples cortinas de murallas facilitarían mayor defensa (aún hay
trozos bien manifiestos). Todo este perímetro encerraba una piña de cabañas o
albergues que miraba cara al sol (actualmente aún restan las plantas). (García, 1929 1982).
L’any 1974, sota la direcció de Francesc Gusi, del Servei d’Investigacions
Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló es va realitzar un sondeig
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arqueològic. Un any després, el 1975, es va portar a terme una campanya d’excavacions
que es va centrar en la zona sud i est del poblat, sota la direcció de l’arqueòloga
Montserrat Brugal, en la que s’exhumaran les restes estructurals conservades en aquest
sector.
Amb posterioritat, es varen anar publicant els materials i les restes descobertes en
aquestes excavacions. Cal destacar la tesi de Manuel Rosas sobre el jaciment, El poblat
ibero - romà de Sant Josep (La Vall d'Uixó), Tesi de Llicenciatura a la Facultat
Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona de l’any 1982. Altres autors varen
estudiar els interessants materials procedents de Sant Josep, són, per exemple Ferran
Arasa, Enric Flors, Francesc Gusi, Artur Oliver, Pere Pau Ripollés, o Joan Vicent.
Les darreres actuacions han estat a iniciativa de l’Ajuntament de La Vall d’Uixó, amb
l’objectiu de la posada en valor del jaciment. L’any 2006 es va portar a terme la
urbanització de l’accés, l’adequació d’un recorregut accessible interior i la creació d’un
mirador. En aquest sentit varen continuat els treball en la campanya del 2014, basant-se
en la recopilació de les dades per realitzar l'estudi arqueològic de les estructures, per la
interpretació urbanística del poblat i de les diferents fases constructives. En segon lloc
es va realitzar la intervenció de conservació - restauració de la muralla i les dues torres
conservades.
Fases d'ocupació
Segons els estudis publicats en diferents investigacions, dels materials recuperats en la
campanya del 1975 - 1976, el jaciment de Sant Josep presenta una àmplia cronologia
diferenciada en cinc fases d’ocupació:
- La primera fase es va relacionar amb un conjunt de ceràmiques modelades a mà, que
apareixien en un nivell de terra cremada sota la cara exterior de la muralla, a 1.60
metres de la Torre A i 2.25 metres sota la vora superior de la muralla, amb un gruix de
20 centímetres, que va aparèixer en netejar la base de la muralla per tal de dibuixar-la
(Rosas, 1984: 251). Cal fer referència a que les ceràmiques a mà les trobem en diferents
estrats de les zones excavades en la campanya del 2014. Encara que alguns dels
fragments, com les dues carenes publicades per Rosas, (Rosas, 1984: 254) es podrien
vincular al Bonze Final, aquestes elements són minoritaris. La major part de les
ceràmiques a mà que hem estudiat, pensem que es relacionen amb els conjunts del ferro
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antic. A més a més cal tenir en compte els fragments d'àmfores fenícies que aparegueren
en la revisió dels materials de l'excavació, dipositats al SIAP per Enric Flors (Flors,
1994: 273), per tindre en compte una possible ocupació durant el ferro antic.
- La segona fase, se situa en època ibèrica. Segons la bibliografia ens trobaríem amb una
ocupació que aniria des del segle VI fins el III o II a.n.e., els diferents autors que han
estudiat el jaciment consideraven que és en aquest moment quan es construeixen les
estructures excavades als anys 70. Segons les publicacions de Manuel Rosas el final
d’aquesta fase està relacionat amb la Segona Guerra Púnica (Rosas, 1994: 158). Aquest
autor, pensa que el poblat quedaria abandonat durant la primera meitat del segle II a.n.e.
- La tercera fase correspon a un breu període d'ocupació, entre la segona meitat del
segle II i la segona meitat del segle I a.n.e., relacionat ja amb el procés de romanització,
donada la coincidència amb el inici a mitjans del segle II a.n.e. de la vida a la Vil·la
romana de la Vall d’Uixó (Rosas, 1994: 159) (Rovira, Martínez, Gómez et ali. 1989:
763).
- Es documenta una breu ocupació, la quarta, durant el segle III d.n.e. Aquesta ocupació
es relaciona amb un període de crisi que també afecta a altres jaciments propers
d'aquesta cronologia com la Vil·la de Benicató, Nules (Rosas, 1980: 215).
- La cinquena fase d'ocupació datada entre finals del segle IV i la primera meitat del
segle V, Manuel Rosas pensa que s'ocuparien algunes habitacions de la part alta del
poblat (Rosas, 1996: 1162).
El Poblat Ibèric
Possiblement la topografia del tossal va condicionar l'elecció del sector sud - est per
l'excavació arqueològica dels anys 70, doncs és la zona on ens trobem amb un major
potència estratigràfica. En aquestes intervencions es varen documentar diferents
elements arquitectònics, dels quals cal destacar un tram de muralla que tancaria pel
vessant est el poblat, reforçat amb dues torres. A més a més l'anàlisi de les estructures
muràries ens va permetre identificar 11 departaments i una zona de pas. Els diferents
estudis d'aquest conjunt relacionaven totes aquestes estructures amb el poblat ibèric,
encara que després de la neteja varem observar l'existència de diferents fases
constructives.
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Observem un urbanisme vinculat a la construcció del sistema defensiu, amb la muralla i
les dues torres exemptes de planta quadrangular. Pierre Moret les classifica com
estructures quadrangulars (Moret, 1997: 452), en l'estudi sobre les fortificacions
ibèriques, com les que es troben al Puig de la Misericòrdia a Vinaròs, la Bastida de les
Alcusses a Moixent o el Puntal dels Llops a Olocau. En un primer moment l'urbanisme
es desenvolupa a l'interior del recinte emmurallat, amb la construcció de cases de planta
rectangular i espais de circulació.
L'elecció d'aquest punt és considera totalment estratègica, doncs es localitza sobre la
Font de Sant Josep, una surgència activa, en l'actualitat durant tot l'any. Als peus del
tossal també trobem la vall del riu Belcaire amb zones de conreu, al mateix temps està
envoltat de zones muntanyenques que permetrien la pastura dels ramats.
També cal tindre en compte uns altres aspectes com el control visual, encara que el
tossal sobre el que s'assenta el poblat presenta poca altitud, ens permet visualitzar el
recorregut del riu Belcaire fins la desembocadura situada a una distància d'uns 10 km
del Poblat, així com la costa en l'actual terme de Moncofa. A més a més es permetria el
control de la via de pas entre la plana litoral i l'interior, cap a la vall del riu Palància, a
Soneja.
Artur Oliver i Manuel Rosas li ofereixen a l'assentament durant l'ibèric ple una
funcionalitat defensiva i de vigilància, vinculat al poble de majors dimensions de la
Punta, amb el que es connecta visualment i amb el que coincideix amb la datació inicial
i final de la necròpolis (Rosas, 1994: 171). Per altra banda, Oliver planteja la
possibilitat de que durant l'ibèric antic es tracte d'un edificio de prestigio en los que
habita la aristocracia ibérica del momento, como vemos por ejemplo en el Puig de la
Misericòrdia de Vinaròs, lo cual justificaría la presencia de la abundante cerámica de
lujo (Oliver, 2007: 45).
Per tant durant l'ibèric ple, ens trobaríem amb un poblat d’uns 3.200 m2, situat al cim
del tossal i sobre el vessant est. Les construccions s'adaptarien a la topografia del
terreny, aprofitant el cingle de la cara sud i el fort desnivell de la cara oest com a
element de protecció, mentre que el vessant est, de més fàcil accés es defensaria amb la
muralla, i amb les dues torres, possiblement l'accés es localitzaria a l'extrem nord, que
també deuria estar protegit per un altre tram de muralla, la qual cosa intentarem estudiar
en futures campanyes.
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La campanya del 2014
L'objecte d'aquest article és la descripció dels treballs de conservació - restauració
realitzats en la campanya del 2014, concretament en el tram de muralla i les dues torres,
construïdes en època ibèrica, com hem fet referència anteriorment. Pel que fa a la
nomenclatura hem utilitzat la mateixa que es descriu en els diaris d'excavació dels anys
70, és a dir, la torre situada al nord de la zona excavada és la Torre A, mentre que la
situada al sud és la Torre B.
Encara que la superfície exterior d'aquestes torres s'havia excavat, en consultar els diaris
d'excavació i realitzar la neteja superficial varem observar que l'interior no estava
excavat, per la qual cosa, abans d'iniciar els treballs de conservació - restauració calia
documentar els elements i els sistema constructiu, per poder establir el procediment més
adient. El mateix ocorria sobre la muralla que només estava excavada per la cara est,
mentre que la cara oest i gran part de la superfície superior encara conservava part de
l'estratigrafia.
D'aquesta manera començarem la intervenció amb l'excavació arqueològica de les dues
torres i de la muralla. Aquesta excavació ens va permetre documentar el sistema
constructiu d'aquest sistema defensiu, que es caracteritza per la realització de diferents
fases.
La primera fase es caracteritza per la construcció de la Torre B, situada a l'extrem sud
de la zona excavada. Es tracta d'una torre de planta quadrangular i interior massís, farcit
amb pedres. Durant la segona fase, es va alçar la primera línia de la muralla, UM. 2001.
Aquest mur arranca de la cara nord de la Torre B en direcció nord i s'han documentat
uns 20 m de longitud, continuant cap el nord. En la tercera fase, es va construir la Torre
A, de planta quadrangular feta amb murs de maçoneria a doble cara (UM. 2002), per
tant, amb l'interior buit i utilitzable. Durant la quarta fase es va reforçar la muralla amb
la construcció del mur UM. 2003, adossat a la cara est del 2001, en el tram que va entre
les dues torres. En la cinquena fase, es va reforça la Torre A, amb la construcció d'un
mur (UM. 2004) al voltant de l'anterior. En una sisena fase es va construir el mur UM.
2005 que reforçava la Muralla en el tram excavat situat al nord de la Torre A.
Posteriorment es construirien una sèrie de murs adossats a la muralla de menor entitat,
com el 2009 i el 2010, relacionats amb la construcció del Departament 3.
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El sistema defensiu articula l'urbanisme d'aquest sector, tant en les dependències
situades a l'interior com en les que es troben a l'exterior. A l'interior trobem el Carrer 1
que discorre en paral·lel a la línia de Muralla, és a dir, en direcció nord - sud. A l'oest
d'aquest carrer ens troben una sèrie de dependències; Departament 1, 2 i 11, que
semblen reflectir com a mínim l'existència de dues fases constructives. És molt difícil
establir una descripció d'aquestes dependències, doncs la superfície presenta estructures
de diferents fases i algunes zones no estan excavades.

Fig. 2. Planimetria de la intervenció del 2014

Per altra banda a la zona situada al sud de la Torre B, també ens fa plantejar-nos la
possibilitat de l'existència de com a mínim tres fases constructives. A la primera ens
trobaríem amb el mur UM. 2036 que pot estar relacionat amb el UM. 2049, el qual
apareix per sota del UM. 2031 (Departament 7). D'aquest mur només es conserva un
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fragment a l'oest del Departament 8 que presenta un gruix superior a la resta de murs
que s'utilitzen per alçar aquests departaments. Observem una línia de fractura i com
posteriorment es reforma amb la construcció del mur UM. 2031, amb un espessor més
reduït.
En la segona fase constructiva, s'alçaria el mur UM. 2031, que en un primer moment
s'adossa a la cara sud de la Torre B, però en una tercera fase, es va obrir un accés en
paral·lel a la Torre B, Carrer 2, moment en el que es va tancar el Departament 7, pel
nord, amb el mur UM. 2033 i es va construir una escala al Carrer 2.
Encara que la majoria de les unitats estratigràfiques excavades en aquesta campanya
procedien de zones ja excavades en la campanya del 1974 - 1975, hem pogut obtindre
algunes dades molt interessants. Com per exemple l'existència de quatre conjunts
ceràmics, que podem relacionar amb quatre fases d'ocupació del jaciment.
1. El primer grup està format per ceràmiques fetes a mà que apareixen a la majoria
d'unitats, de forma minoritària, possiblement vinculades als processos post
deposicionals. Moltes de les formes corresponen al conjunt ceràmic del Ferro Antic,
olles, tapadores i gerres de perfil en "S", algunes decorades amb cordons impresos sobre
el coll, com la peça NI. 260 (fig. 3.1), o amb línies incises al llavi, NI. 262 (fig. 3.2). En
aquest grup també hem de relacionar la peça NI. 719 (fig. 3.3), encara que feta a torneta,
presenta una de les característiques de la ceràmica d'aquest període com és el tractament
grafitat sobre la superfície interior i exterior del fragment.
2. El conjunt ceràmic predominant en totes les unitats estratigràfiques estudiades és el
de la ceràmica ibèrica. Hem pogut distingir un total de 278 peces. Del grup de la classe
A, les formes més representades són els plats, amb 78 individus, a continuació tindríem
41 tenalles, 34 àmfores o 34 tenalletes, ja de forma minoritària destaquem 4 fragments
caliciformes i 4 pondus. De la ceràmica de la classe B contem amb 48 olles, 3
tapadores, 2 plats i un bol.
La cronologia d'aquest conjunt oscil·la entre mitjans del segle VI i finals del segle III inicis del segle II a.n.e. Són molt representatives les formes de l'Ibèric Antic, com les
tenalles sense muscle, amb el coll destacat i el llavi triangular, amb anses situades sobre
la vora i pintades, sobre la superfície interior i exterior de la vora amb bandes
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horitzontals NI. 260 (fig. 3.5). Així com els plats amb el llavi pendent, NI. 407 (fig.
3.13) o subtriangular, NI. 70 (fig. 3.14).
També són importants les peces que es vinculen amb les primeres fases de l'Ibèric Ple,
és a dir des de mitjans del segle V a mitjans del segle IV a.n.e., com les olles de la
classe B amb la vora reforçada amb escòcia o amb baquetó, NI.73 (fig. 3.20), les
tenalles sense muscle amb el llavi lleugerament molturat, o plats carenats amb la vora
d'ala plana, NI. 232 (fig. 3.16). Altres formes de l'Ibèric Ple, posteriors, podrien ser les
olles de la classe B amb el llavi triangular o subtriangular, NI. 446 (fig. 3.21), les
ampolles, NI. 92 (fig. 3.11), les ampolletes, els kalathos, NI. 647 (fig. 3.10) i un
ungüentari. Encara que de forma minoritària, cal fer referència a la presència d'un grup
de ceràmiques amb uns motius decoratius que podríem situar a finals del segle III o
inicis del segle II a.n.e., com els kalathos decorats amb triangles a la vora, amb sèries
de"SSSS", NI. 842 (fig. 3.9) així com alguns motius vegetals i asteriscs.
En aquesta campanya només hem documentat un fragment de ceràmica àtica, NI. 796
(Fig. 3.26). Es tracta d'una vora lleugerament exvasada, amb el llavi apuntat, carena
interior, amb la pasta marró, el desgreixant no s'aprecia. La superfície està coberta per
una engalba negra, compacta amb aspecte metal·litzat. Podem relacionar-lo amb el
conjunt de ceràmiques àtiques publicades per M. Rosas de les excavacions dels anys 70,
concretament amb la figura 3 (Rosas, 1994:162) on es representen els fragments de
kilikes sense peu. Segons l'autor aquestes peces apareixen a la Península Ibèrica a la
segona meitat del segle V a.n.e. Aquesta forma la trobem en diferents jaciments ibèrics,
per exemple a Los Villares (Mata, 1991: 40), a Torre la Sal de Cabanes (Fernández,
1987:251), així com a la Sepultura 2 de la Necròpolis de La Punta, (Lázaro, Mesado,
Aranegui, Flecher, 1981: 33).
3. En algunes unitats, com per exemple la UE. 1001 o la UE. 1002, trobem alguns
fragments de peces que podrien situar-se entre el segle I a.n.e. i el I d.n.e., com dos
possibles fragments d'àmfores tripolitanes antigues , NI.19 (fig. 3.22), una altra que
podria correspondre al tipus Dressel 2 / 4 (NI. 467, figura 3.23) o el fragment de parets
fines Mayet LIII, NI. 361 (fig. 3.25). Aquesta fase d'ocupació es relaciona amb el procés
de romanització i amb la Vil·la d'Uixó o de l'Horta Seca, situada a uns 2 km a l'est de
Sant Josep. Aquesta Vil·la es caracteritza per una fundació antiga, vinculada a la
situació geogràfica, molt propera a un nucli de la importància d'Arse - Saguntum
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(Rovira, Martínez, Gómez, Rivas, Palomar, Falcó, 1989). Cronològicament se situa
entre mitjans del segle II a.n.e. i el darrer terç del segle II d.n.e.

Fig. 3. Selecció de formes ceràmiques de la campanya del 2014

4. En una de les unitats superficials excavades, la UE. 1012, els materials ens indiquen
una cronologia de finals del segle IV i mitjans del segle V, coincidint amb la fase tardo
romana descrita pels diferents autors que han publicat els materials procedents de
l'excavació del 1974 - 1975 de Sant Josep. Com per exemple un fragment d'àmfora que
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presenta les mateixes característiques que la peça que veiem a la Fig. 2 de la publicació
de Rosas sobre les àmfores africanes i tardoromanes del Poblat de Sant Josep (Rosas,
1997:1168), i que identifica com una forma Almagro 51c, NI. 648 (fig. 3.22).
D'aquest conjunt identifiquem dues formes, que presenten moltes similituds amb les
formes publicades per Arasa i Rosas sobre les ceràmiques fines tardo romanes de Sant
Josep, (Arasa, Rosas, 1994), la NI. 712 (fig. 3.28) és igual a la forma Figura 2.1: 447
que els autors identifiquen amb la forma de TSC - D Lamboglia 53 - Hayes 61, però en
aquest cas pensem que es tractaria de la 61 - B, datada entre el 380 i el 475. L'altra
forma relacionada amb aquest conjunt és la NI. 714 (fig. 3.27) de la que veiem una vora
igual a la Figura 2.6 (Arasa, Rosas, 1994), també es tracta d'una peça de TSC - D,
concretament la forma Lamboglia 38 - Hayes 91 - A, datada entre el 380 i el 500.
Els autors d'aquest estudi parlen d'un conjunt ceràmic que caldria relacionar-lo amb una
fase d'ocupació del jaciment de Sant Josep que aniria des del darrer quart del segle IV
fins mitjans del segle V, tenint en compte les troballes metàl·liques i monetàries
estudiades en altres treballs.
La intervenció de conservació - restauració del sistema defensiu
Els treballs directes de conservació - restauració es varen realitzar amb la col·laboració
de tot l'equip del Mòdul de la construcció, del Taller d'Ocupació Sant Josep, així com
l'equip tècnic de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de La Vall d'Uixó i del Museu
Arqueològic Municipal. Per la realització d'aquesta intervenció es van tindre en compte
els criteris actuals de conservació - restauració en jaciments arqueològics, establerts
segons els conceptes teòrics dictats en diferents reunions internacionals, congressos,
cartes de restauració i acords internacionals. Com l'establiment dels tractaments de
forma individualitzada i respectant la matèria constitutiva i estructural, la realització de
la mínima intervenció, la documentació de totes les intervencions, la reversibilitat de les
intervencions i dels productes, el respecte per l’entorn o el facilitar la llegibilitat del
jaciment.
Per a la construcció de les estructures relacionades amb el sistema defensiu es van
utilitzar pedres, la majoria calcàries i sorrenques, poc treballades. El mur exterior de la
Torre B és on veiem un treball més acurat tant en la tall de les pedres, formant blocs
rectangulars, com en el sistema de col·locació en el mur, doncs s'intenta respectar
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l'horitzontalitat de les filades. Per a travar les pedres en tots els casos s'utilitza una argila
rogenca. Els murs de la Torre A i els de la muralla es construeixen amb la tècnica de la
maçoneria, amb doble cara i farcit interior. Mentre que la Torre B, es va construir amb
una mur exterior amb farcit interior de pedres que es varen col·locar de forma ordenada
i poca terra.
A continuació farem una descripció de les estructures, de l'estat de conservació i de la
intervenció que es va portar a terme.
Torre A

Els murs que configuren la Torre A (fig. 4) presentaven un estat de conservació dolent,
amb una erosió d'oest a est, seguint el desnivell del vessant. Per tant els murs de
tancament est conservaven una alçada inferior als de l'oest. A tota la superfície dels
murs trobàvem diferents problemàtiques, principalment el creixement de la vegetació
sobre la superfície i la intrusió de les arrels a l'interior, provocant el despreniment
d'algunes pedres i l'erosió de la terra de trava.

Fig. 4. Fotografia de la Torre A, abans de la intervenció.

La intervenció de conservació - restauració va consistit en la neteja mecànica de tota la
superfície dels murs, per eliminar les restes de vegetació, la terra i la pols. La
consolidació de la superfície exterior dels murs es va realitzar mitjançant l'aplicació d'un
consolidant, silicat d'etil amb paletina. Per la protecció dels murs es va alçat una
superfície de sacrifici a la part superior amb pedres i morter de calç, protegint la
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superfície original amb un geotèxtil. Aquesta superfície de sacrifici es va alçar unificant
la cota dels murs, per facilitar la lectura de l'estructura per part dels visitants, deixant un
escalonament per fases. Per acabar es va cobrir la superfície interior de la Torre A amb
un geotèxtil i una capa de graves, per minimitzar el creixement de la vegetació.
Torre B

L'estat de conservació de la Torre B (fig. 5) també era dolent, tota la superfície estava
molt degradada, especialment a l'extrem oest. En aquesta zona, malgrat conservar una
cota més elevada, l'alçada conservada és menor, degut a que la construcció s'adapta al
desnivell de la roca, a partir d'ací s'observava una degradació en pendent seguint les
corbes de nivell, en sentit est. La incidència de la vegetació era menor que en la Torre
A, però també trobàvem gran quantitat d'arrels incrustades sobre la superfície.
El procés de conservació - restauració va començar amb la neteja mecànica de tota la
superfície per treure les restes de terra, vegetació i pols. Continuarem amb l'alçat d'una
superfície de sacrifici sobre la Torre B, en aquest cas adaptant-nos al sistema
constructiu. Es va protegir la superfície original amb un teixit geotèxtil i es va alçar el
mur exterior amb pedres travades amb morter de calç. L'interior el farcirem amb pedres,
igualant la superfície.

Fig. 5. Fotografia de la Torre B, abans de la intervenció.
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La muralla

L'estat de conservació general de la muralla era deficient. El mur UM. 2001, el
corresponent a la primera fase constructiva, era el que es presentava un estat de
conservació dolent, a causa de la gran longitud i la poca amplitud d'aquest mur. En
algunes zones estava molt desplaçat, degut a la pressió exercida per la resta
d'estructures. En canvi el mur UM. 2003 presentava un estat de conservació regular, en
algunes zones l'alçada arribava als dos metres, i es va documenta tota la longitud, entre
les dues torres. Les principals problemàtiques venien associades al creixement de la
vegetació sobre la superfície i l'erosió de la terra de trava, ocasionant la caiguda
d'algunes pedres. També observarem altres problemàtiques pròpies de l'erosió de les
pedres com orificis, cavernes, esquerdes, trencaments, fractures, etc. Les mateixes
problemàtiques les observem en els murs UM. 2009 i 2010, que també presenten un
estat de conservació regular. Però el mur UM. 2005, el situat al nord de la Torre A, si
que està més afectat per l'acció dels productes d'alteració, conserva una menor alçada, la
trava està molt erosionada i les pedres presentaven un important procés de degradació.

Fig. 6. Fotografia de la cara est de la muralla, després de la intervenció.

El procés de conservació - restauració portat a terme a la Muralla va consistit en la
realització de la neteja mecànica de la superfície per extreure les restes de vegetació.
Després de la documentació dels diferents murs que conformen la Muralla, varem
passar a l'alçat d'una superfície de sacrifici sobre cadascun dels murs. Es va unificar
l'alçada dels murs per trams. Es va seguir un esglaonament els murs per a què es
pogueren apreciar les diferents fases constructives (fig. 7).
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Fig. 7. Fotografia de la cara interior de la muralla i les dues torres, després de la intervenció.

Conclusions
Les intervencions de conservació - restauració de les estructures conservades en un
jaciment arqueològic són un pas fonamental tant per la posada en valor, com per
garantir el manteniment de les restes. A més a més, cal tenir en compte que el treball
sobre les estructures ens obliga a fer un anàlisi detallat del tipus de material, de les
tècniques constructives, de les fases, de l'acció dels productes d'alteració i la
determinació de les causes de degradació, amb l'obtenció d'aquestes dades i gràcies a un
treball en equip es poden oferir noves dades que ajuden a la interpretació del jaciment.
Per altra banda ens trobem amb l'obligació de protegir el patrimoni arqueològic, i
especialment després de la realització de l'excavació. Aquest procés suposa un canvi de
les condicions medi ambientals de les restes, doncs sota terra es trobaven amb un medi
més o menys estable, però l'exposició als agents atmosfèrics, biològics i humans,
després de l'excavació, accelera el procés de degradació.
Pensem que la musealització dels jaciments és una de les millors opcions per garantir la
conservació de les restes, donant-li un ús a aquest espai, que encara que siga diferent a
l'original, ens permetrà transmetre la informació a la societat, especialment a través de
les activitats didàctiques, la realització de visites guiades, etc. I d'aquesta manera també
s'afavorirà el respecte i la valoració del patrimoni arqueològic.
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Fig. 8. Visita d'un grup escolar durant la intervenció (fotografia: Coves de Sant Josep).
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