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RESUM 

Aquest treball neix de la voluntat de recuperar la recerca en un jaciment ibèric 

mencionat de manera recurrent en la bibliografia, però abandonat després de la 

darrera campanya d’excavacions. El Turó del Vent és un jaciment excavat 

parcialment als anys vuitanta, i que va permetre posar les restes constructives i 

els materials arqueològics al descobert. Els treballs fets han pogut precisar una 

cronologia que aniria des de principis del segle IV aC fins a la segona meitat del 

segle II aC, així com un complex d’hàbitat on centrem el nostre estudi. El 

jaciment es caracteritza per ser un camp de sitges i un centre d’evident treball 

tèxtil i metal·lúrgic, per tant, esdevé clau per entendre l’economia dels ibers a la 

Laietània. Aquest treball revisa les actuacions fetes al jaciment als any vuitanta 

i les noves excavacions des del 2017. 

Paraules clau: Món ibèric, Laietània, Llinars del Vallès, Turó del Vent, 

necròpolis medieval. 

ABSTRACT 

This study is the result of a comitent to restart the investigation of an Iberic site 

mentioned repeatedly in the bibliography, but abandoned after the latest 

excavation campaigns. Turó del Vent site was partially excavated in the 1980’s, 



and led to the discovery of construction remains and archeological materials. 

This investigation has been able to determine a precise chronology, as well as a 

complex habitat on which the study is focused on. The site is characterized for 

its silos and was evidently a textile and metallurgical workplace, therefore being 

essential to our understanding of the iber’s economy in Laietania. This study is 

an overview of the work performed in the 1980’s and new excavation that 

started in 2017. 

Key  words: Iberian world, Laietania, Llinars del Vallès, Turó del Vent, 

medieval necropolis  

SITUACIÓ 

El conjunt arqueològic del Turó del Vent es troba al terme municipal de Llinars 

del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona), a tocar del municipi de Dosrius. Està 

situat al vessant oest de la Serra del Corredor, que pertany a la Serralada 

Litoral, vora una vall que comunica la depressió del Vallès amb la costa a 

través de la riera de Dosrius i d'Argentona (fig. 1). Les formacions muntanyoses 

de l'indret estan reblertes majoritàriament per materials granítics (granodiorites i 

granits alcalins) que es van formar al Paleozoic, tot i que en alguns indrets s’hi 

localitzen dipòsits saulonencs, on s’han sedimentat argiles en descomposició a 

causa de les tasques agrícoles.  

L’assentament es troba en un turó a la falda de la Serra del Corredor, a una 

cota de 388 metres snm, una zona on predominen pujols de carenes suaus i 

una gran massa forestal. Les seves coordenades UTM són: (X)=451461.2 i 

(Y)=4608731.6. La plataforma superior ocupa uns 10.000 m2, aproximadament, 

dels quals només s’ha excavat una petita porció. Tot i així, l’extensió del 

jaciment podria arribar fins al Castellvell, el Turó més a prop de la banda 



occidental. Des de l’indret, es té un gran domini visual de la plana vallesana 

cap al nord, on s’observen altres assentaments ibèrics, com Puig del Castell de 

Samalús (Cànoves i Samalús), el castell de Montsoriu (Arbúcies), el castell de 

Montclús (Sant Esteve de Palautordera) i Puiggraciós (l’Ametlla del Vallès), 

entre d’altres, i a la banda de marina, el jaciment de Burriac (Cabrera de Mar). 

Tots són jaciments fortificats de la Laietània Ibèrica, situats en promontoris 

elevats. 

 

Figura 1. Situació del jaciment en un mapa de relleu. 

ANTECEDENTS A LA RECERCA 

Es tracta d’un jaciment de característiques singulars en el context més ampli 

del territori laietà, tot i que cal tenir present que el coneixement disponible 

actualment és força fragmentari. El jaciment es coneix des de finals del segle 

XIX, quan els primers excursionistes van deixar notes referents als murs i a les 

ceràmiques que afloraven. El 1891, Carreras Candi va visitar el jaciment: 

"Aquelles ruïnes assenyalen extens recinte fortificat ab espays quadrats sortint 

endintre de la línia de les muralles, que bé podrien ser estatges. [...] Les 



muralles segueixen tot un cim de carena, sense que puguin envoltar cap 

planúria més o menys regular, sent travessades avui en dia per lo camí carreter 

del Far". Carreras Candi ho va considerar un hibernàcula, un fortí romà, veient-

hi similituds amb el proper jaciment del Turó Gros de Cèllecs (Òrrius) i com una 

construcció dels primers moments de l'arribada dels romans (CARRERAS 

CANDI 1903). 

Marià Ribas, l’any 1942, va visitar el jaciment, prenent notes i fent-ne els 

primers dibuixos, que surten en publicacions recents (AULADELL 2005). Més 

tard, J. de C. Serra Ràfols va ampliar l'estudi en diverses publicacions, en què 

afirma: "La pared que se ve más claramente es una mur de tanca que se 

conserva solamente en una altura de 0,50 m, cortada en diversos segmentos, 

la cual cierra la parte más alta del cierro" (SERRA RÀFOLS 1942). No només 

això, sinó que descriu com fa la volta i continua 45 metres més, fins a arribar al 

camí. Actualment, això no es veu, tot i que a la part més alta del turó la gran 

quantitat de marges de pagès i l'espessíssima vegetació en fan molt difícil la 

detecció. 

Antoni Gallardo (1938) va publicar alguna nota sobre el Turó del Vent, de caire 

descriptiva, on l'associava a una hibernàcula, probablement, basant-se en 

Carreras Candi. No va ser fins a l'arribada de Josep Estrada i Garriga, actuant 

com a membre de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas de 

la província de Barcelona, que va catalogar el jaciment com a "poblat ibèric 

d'Alfar o Turó del Vent" (ESTRADA 1995).  

Tenim constància de l’activitat d'excavacions clandestines des dels anys 

quaranta, i hem rebut notícia d'excavacions importants a la dècada dels 

setanta, quan es va excavar un petit sector de la cisterna, sitges i habitacions. 



Va ser el 1972, també, quan es va ampliar el camí que passava per la carena, 

fet que va malmetre fortament les restes arqueològiques (LÓPEZ et alii 1982), 

si bé tenim constància que Joan Pla i Gras i d’altres van recollir materials i van 

fer desviar lleugerament el camí quan hi van aparèixer estructures, per tal de 

causar el mínim dany possible. També es van dibuixar part de les estructures 

destruïdes pel carrer, tot i que desconeixem on es troben aquests dibuixos. 

L’any 1972, es va fer una ampliació de la carretera que porta cap al santuari del 

Far, i durant les tasques de remocions de terra van quedar a la vista una 

desena de sitges i una estructura construïda. Després d’uns anys d'anar-se 

degradant, van motivar que l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació 

de Barcelona intervingués, el 1979, en la lamentable situació del jaciment, i en 

va promoure l’excavació. D’aquesta manera, l'any 1980 i 1981, es va fer la 

primera intervenció científica a la part central del Turó.  

L'any 1982, es va iniciar una campanya d'estiu en la qual va participar Joaquim 

Arxé, com a arqueòleg director del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 

Catalunya. En aquesta campanya es va fer una neteja forestal i es van 

continuar desbrossant les estructures descobertes en les campanyes anteriors. 

L'any 1983 s'hi va efectuar un camp de treball amb joves, durant el qual es van 

fer algunes cales i es va netejar parcialment el sector central del jaciment.  

Finalment, l'any 1984, es va decidir dur-hi a terme un Pla de Solidaritat amb 

l'Atur, amb quaranta-quatre obrers i un equip de set arqueòlegs, coordinats per 

Jordi Pardo. S’hi va treballar al llarg de set mesos, i seria durant aquesta 

campanya quan es posarien al descobert la majoria d’estructures que coneixem 

a dia d’avui (BOSCH et alii 1985; BOSCH et alii 1986). Tot i així, s’han fet altres 



estudis específics dels materials apareguts (SANMARTÍ et aliI 1995; ASENSIO 

2000; ASENSIO 2002). 

1. PLA DE SOLIDARITAT AMB L’ATUR DEL 1984 

Aquesta gran campanya és la que va permetre conèixer el jaciment realment tal 

com és. Del 13 de febrer al 12 de setembre del 1984, es van iniciar les 

campanyes arqueològiques del Pla de Solidaritat amb l’Atur sota la direcció de 

Josep Bosch, Anna Pàmies, Josep Maria Llorens, Manuel Rueda, Isabel Serrat, 

Montse Mataró, Roser Enrich i Jordi Pardo, aquest darrer com a cap de l’equip. 

En aquesta campanya es va dividir el jaciment en dos sectors, la zona A (nord 

de la carretera) i la zona B (sud de la carretera), es van fer sondejos per tot el 

jaciment i es van excavar diferents sectors.  

Els set mesos que va durar l’excavació tenien com a objectiu definir la 

cronologia de les fases d’ocupació i la delimitació de les àrees funcionals, fent 

servir el mètode de registre arqueològic de Harris-Carandini. El Turó va ser 

quadriculat íntegrament, excavant principalment els quadres més occidentals 

del sector B, la zona aïllada al sud de la carretera, l’excavació de la cisterna i la 

realització d’algun sondeig a l'interior de la plataforma (fig. 2). 



 

Figura 2. Planta general del jaciment del Turó del Vent (reelaborat a partir dels 

dibuixos del 1984). 

La interpretació d’aquest conjunt arqueològic encara és molt incerta, amb les 

restes excavades del sector meridional s’ha pogut establir una seqüència de les 

fases constructives superposades segons els autors de les excavacions. La 

primera fase estaria compresa entre els segles V i IV aC, representada per un 

retall a la roca natural paral·lel al mur de tanca, interpretat com un fossa amb 

forma de V i un conjunt de sitges. A inicis del segle III aC, es van començar a 

construir la majoria de murs interiors de la zona d’hàbitat, incloent-hi el mur de 

tanca, d’uns 0,90 metres. També augmenta el nombre de sitges i es construeix 

una cisterna a la part central del Turó. La darrera fase ocupacional del jaciment 

està caracteritzada per les sitges i alguns habitatges construïts amb 

arquitectura en terra i amb una elevada concentració de material constructiu, 



com teguale i imbrices, motiu clar per tal de situar aquesta fase entre els segles 

II i I aC. 

Durant aquesta intervenció, es detecten diferents sectors descrits a la memòria 

i dels quals aquí farem una breu síntesi. Aquests punts són el sistema defensiu, 

l’hàbitat, la cisterna, les sitges i la necròpolis medieval.  

Al sector B, els arqueòlegs parlen d’un mur de tanca que defineix l'articulació 

d'una entrada. Posteriorment a aquest sistema defensiu del segle IV aC, es 

crea el mur de tanca del segle III aC en direcció nord-sud, que seria abandonat 

al segle II aC, tot i que no té l’entitat per ser una muralla. Els responsables de 

l’excavació esmenten una torre de guaita a l'extrem nord del sector A, datada 

de mitjan segle III aC, que no s'ha delimitat completament, ja que només hi ha 

documentat fins ara un mur que sembla fer angle, que es considera una torre, 

pel gruix i la posició dins de la topografia de la plataforma.  

Els arqueòlegs proposen diverses fases d'hàbitat concentrades a la zona 

meridional. Al segle III aC, es destaca l'habitació "situada a migdia", segons els 

autors, probablement l'àmbit 606, que correspon a l’àmbit delimitat al sud-oest 

del sector B (BOSCH 1986, fig. 8), tot i que ha estat datat pels materials de 

l'excavació il·legal denunciada. A més, els responsables de l’excavació 

esmenten que existeixen múltiples cabanes (àmbits 626, 668, 654 i 628) de la 

darrera fase, del segle II aC, moment en què el jaciment està en situació 

d'abandó. Aquestes cabanes són documentades per la presència de rases en 

les quals se situarien murs de tàpia (BOSCH et alii 1985: 24). 

Les sitges esdevenen en aquest jaciment l’element més remarcable, ja que 

sembla que ocupen el gruix de l’extensió del jaciment. Durant els treballs 

arqueològics del 1984, es van excavar 48 estructures identificades com a sitges 



a la part central de la plataforma, tot i que el nombre podria ser molt superior. 

Durant el transcurs de les obres d'eixamplament del camí, es van localitzar més 

d'una vintena de sitges. Tot i això, se'n coneixien com a mínim unes quaranta 

més, per part dels furtius, i hi ha constància d'excavacions furtives posteriors a 

l’any 1984 que podrien haver buidat encara més sitges.  

Les sitges presenten formes i dimensions variables, les quals faciliten una 

identificació morfològica segons les cronologia (BOSCH et alii 1985: 48-52), 

que daten entre el segle V aC fins als voltants del 170 aC. Aquestes estructures 

sovint presenten un ric material, entre el qual cal destacar un dels punyals 

celtibèrics (SANMARTÍ 1994: 3), un askos zoomorf de ceràmica ibèrica i un cap 

de Tanagra provinents de la SJ-320 (fig. 5, 25-26) (MENÉNDEZ 2017: 36). 

El darrer element per comentar és el gran retall al geològic situat al centre de la 

plataforma, el qual s’ha interpretat com una cisterna. Presenta uns murs 

interiors en angle que sembla que vulguin compartimentar-la, i té unes mides 

de 8 x 10 metres, i 11 metres de profunditat. En altres paraules, té unes 

dimensions espectaculars i úniques al territori. És en aquest punt que es va 

excavar un angle, el 1980 i el 1981, i que van interpretar com una torre, tot i 

que més endavant es va veure que formava part de la cisterna (BOSCH et alii 

1985: 71-72). Així, doncs, els murs documentats a l’interior de la cisterna 

podrien estar relacionats, bé com a contraforts, per tal de contenir les parets del 

natural i no esfondrar la cisterna, o bé amb alguna funció relacionada amb la 

separació de l’aigua per a una activitat econòmica determinada.  

Aquesta cisterna sembla estar directament relacionada amb la troballa d'un 

canal excavat al geològic que va des de la part més alta de la plataforma fins al 



clot. La cronologia de la cisterna aniria des del segle IV aC fins als voltants del 

220 aC. 

D’aquesta campanya també hem de destacar la petita intervenció al Castellvell. 

Vora 1 quilòmetre de distància del Turó del Vent, seguint la carretera de la 

carena cap a l’oest, trobem un turó on es va edificar un castell, al segle XI. Els 

arqueòlegs va aprofitar per fer uns sondejos sota les muralles, on es van 

excavar un total de 300 m2, i van localitzar fins a vint sitges d’època ibèrica, així 

com rases al sauló interpretades com a trinxeres de fonamentació d’alguns 

murs de la darrera fase, juntament amb material que oscil·la entre els segles IV 

i II aC (BOSCH et alii 1985: 109). 

La darrera fase del Turó del Vent es caracteritza per l’ocupació d’una 

necròpolis d’època medieval. Les tombes es localitzen al sector B del poblat, al 

sud de la carretera, i destaquen per ser sepultures de tipus cista amb lloses 

superiors. L'any 1984, es van excavar sis tombes d'inhumació. A causa de 

l'acidesa del sòl, les restes òssies es troben en molt mal estat de conservació, i 

la seva excavació i extracció és força complicada. Això no sorprèn, ja que 

passa en tot el sector, on no apareixen restes de fauna, només a l’interior de 

les sitges.  

Malauradament, l'absència de restes arqueològiques associades no permet 

datar clarament la necròpolis a partir dels materials. Tot i que en la intervenció 

del 1984 es va proposar una cronologia entre els segles XI i XIII, pel tipus de 

sepultura i la proximitat amb el Castellvell. En la darrera campanya, a l’interior 

de les tombes hi hem recuperat un fragment de vaixella de pisa arcaica sense 

decoració, que ens dataria les inhumacions a la segona meitat del segle XIII.  

LES NOVES INTERVENCIONS AL TURÓ DEL VENT 



L’any 2017, es van reprendre les excavacions al jaciment per tal de revalorar-lo 

i dotar-lo d’un nou sentit que en facilités la interpretació. La idea era poder 

excavar aquest jaciment per conèixer i aprofundir en el món ibèric laietà i, 

alhora, que els autors féssim un pas més en el procés de formació com a 

arqueòlegs de camp, basant-nos en els coneixements adquirits durant els 

estudis del Grau i Màster d’Arqueologia. 

La primera tasca efectuada entorn del jaciment va ser la realització del Treball 

Final de Grau d’Arqueologia (MENÉNDEZ, 2017), que va consistir en la revisió 

de l’inventari, el dibuix i la quantificació de tres conjunts ceràmics 

representatius procedents de les excavacions de l’any 1984. Els materials 

ceràmics d’aquests conjunts són fruit de les intervencions, que van comportar 

la recuperació d'un gran volum de materials arqueològics, que, 

desafortunadament, no van ser estudiats ni tampoc publicats en aquella 

campanya. 

Així, doncs, el 12 de setembre del 2017 vam iniciar una campanya amb 

alumnes del Grau d’Arqueologia, que van col·laborar en l’excavació del 

jaciment. El nostre objectiu va consistir a fer una primera neteja forestal per 

destacar les restes conservades i, seguidament, ampliar la zona excavada a 

banda i banda de la zona d’hàbitat (fig. 3). 

El gener del 2018, els coordinadors de l’ICAC i la URV van acordar finançar 

parcialment la intervenció, i incloure-la dins la formació dels alumnes del primer 

curs del Màster en Arqueologia Clàssica en matèria de pràctiques. Aquesta 

intervenció es va fer només en una setmana, però va ser força productiva: es 

van posar al descobert les tombes medievals i es va arribar al nivells geològics. 

Finalment, el setembre del 2018, vam fer una darrera campanya.  



Figura 3. Planta detallada de la zona B del jaciment. 

OBJECTIUS I ESTRATÈGIES DE LES INTERVENCIONS 

L’àrea on hem fet les diferents intervencions es concentra al sector B, per 

intentar resseguir els límits que s’havien descobert en les darreres 

intervencions, concretament des del límit de la carretera i estenent-nos pel 

vessant sud, resseguint el mur de tanca. Això ens permetria, d’una banda, 

veure una major part dels àmbits, i, de l’altra, entendre alguns elements de les 

excavacions del 1984. 

Del sector B vam excavar en dues zones, definides com a zona B1 i zona B2. 

La zona B1 correspon a tot el que hi ha entre l'obertura del 1984 i la carretera, 

delimitada al sector oest pel mur de tanca. A l’est vam localitzar un forat 

d'espoli que retalla les estructures i limita, amb el que identifiquem com una 



nova i petita habitació, espoliada al seu moment per l’eixamplament del camí 

del 1972. 

L'espai principal excavat es correspon amb un recinte allargat delimitat pel mur 

de tanca i els MR-1004 i MR-1005. Aquest recinte presenta materials de 

l’entorn del segle II aC en els diferents estrats, i com a característica presenta 

un nivell de sauló natural utilitzat com a paviment a una alçada molt superior a 

la de la resta d’habitacions (característica compartida amb el pati principal). 

Aquest sauló es fa servir com a paviment i, encara que presenta materials del 

segle II aC, veiem com la trinxera de fonamentació d’un dels murs presenta 

materials més antics. A més, sabem que aquest mateix mur té dues fases 

diferenciades, ja que presenta una porta anterior, tapiada al segle II aC. En tot 

cas, veiem com hi ha un ús dels espais des de, com a mínim, el segle III aC, 

amb habitacions retallades a la roca, amb remodelacions i una habitació 

allargada reocupada constantment on es fa servir el sauló com a paviment. 

Els diferents murs no només estan afectats pel forat d’espoli, sinó que la 

mateixa carretera talla el mur de tanca i una de les habitacions, així com el mur 

del fons del recinte allargat. Cal tenir en compte que les rases de vinya i, 

sobretot, la gran presència d’arbres (principalment, alzines i pins) han malmès 

part de les estructures conservades.  

L’obertura de la zona B2 ha estat més complexa per la falta de definició dels 

límits d’excavació i l’absència de murs que ens dibuixin recintes clars. L’objectiu 

d’aquesta zona era obtenir informació sobre l’urbanisme de l’assentament, i per 

això vam ampliar l’excavació fent un sondeig de 40 m2. Cal comentar que la 

zona estava afectada per les rases de vinya modernes i també la construcció 

de dues tombes medievals amb la sepultura construïda de lloses (fig. 4B). 



Els únics murs documentats en aquest sector no tenen cap continuïtat i no 

dibuixen cap àmbit. Tot i així, en aquesta obertura vam poder documentar 

nivells plenament ibèrics. La seqüència estratigràfica que s’observava en el 

perfil de les excavacions del 1984 va proporcionar un nivell d’ocupació entorn 

del III aC amb la datació d’un fragment de ceràmica corresponent al Taller de 

Roses. 

 

Figura 4. Imatges de les excavacions arqueològiques. 

Els treballs d’excavació van permetre recuperar un volum interessant d’escòries 

de ferro i, just en l’àrea de més concentració, s’hi va documentar un gran fogar 

circular d’un metre de diàmetre, i just al costat un bloc de granit que podríem 

associar a una enclusa. Posteriorment a una neteja d’arbres i una nova 

obertura, es va poder excavar aquest fogar, que esdevé d’unes dimensions 

considerables, fent-nos plantejar seriosament que potser es tracta d’un element 

vinculat a un taller de forja, raó per la qual s’han pres mostres de terra per a les 

anàlisis corresponents. Tot i tenir una gran quantitat de material ceràmic, no hi 



ha res que permeti datar, ja que es tracta de materials indígenes i pràcticament 

tot informes, tot i que estem amb nivells on no apareix material itàlic. 

Cal dir que en l’obertura d’aquest sector encara no s’han trobat els límits físics 

dels murs, però s’ha localitzat la SJ 2050, amb una amortització datada de 

finals del segle III aC, per la presència de ceràmiques del Taller de les Petites 

Estampetes (fig. 4, 7), i un fragment de Campaniana A. 

Els nivells d’aquesta zona presenten una acumulació de pesos de teler molt 

important, fins al punt de recuperar un total de vint-i-cinc peces en un espai 

molt reduït, provinents de la UE 2048, i deu més a la sitja esmentada 

anteriorment (fig. 4, 19-24). És evident que el Turó del Vent presenta una 

activitat tèxtil molt important, ja que fins a dia d’avui s’hi han recuperat vora els 

300 exemplars, entre les campanyes més recents, de la intervenció del 1984 i 

les excavacions de Joan Pla i Gras. 

NOVES INTERPRETACIONS. IDEES ENTORN DE LA SEVA 

FUNCIONALITAT 

En contraposició a les interpretacions del 1984 al sector B, i a falta d’exhaurir 

encara els nivells arqueològics d’ambdós sectors, creiem que es poden 

precisar algunes idees entorn del sistema defensiu i l’hàbitat. Per la zona 

concentrada d’estructures, proposem la interpretació d'una gran casa de tipus 

mediterrani. Aquesta interpretació encaixa amb la presència d’altres edificis 

d’aquestes característiques en el món ibèric del nord-est peninsular, entre els 

quals destaquen diferents edificis al Castellet de Banyoles (Tivissa), el Puig de 

Sant Andreu (Ullastret) i Mas Castellar (Pontós), entre altres casos. 



Les cases de tipus mediterrani es caracteritzen per un gran pati central, al 

voltant del qual s'articulen els diferents àmbits domèstics o tallers. En aquest 

cas, veiem que es tracta d'un pati per les mesures, d’uns vuit metres de costat, 

és massa gran perquè s'hi col·loquin bigues sense cap suport central.  

Tanmateix, hi ha altres casos, com el de Fondo del Roig (Cunit) i Can Suari 

(Llinars del Vallès), que corresponen a hàbitat rural i tenen la presència de com 

a mínim un pati. En el cas de Can Suari, no es relaciona amb la presència 

d'elits, sinó amb un treball agrícola al voltant d'un edifici "d'un grup humà 

suprafamiliar" (ZABALA 2006: 187). També en el cas de Fondo del Roig es diu 

que "no és tampoc una simple casa de pagès o cabana situada al costat d'uns 

camps de conreu, sinó que apareix com un nucli més gran, ocupat segurament 

per una família extensa" (GARCIA TATGA et alii 1996). En aquests dos casos 

d'assentaments rurals amb pati, veiem com simplement es relacionen amb 

famílies, però no han de vincular-se necessàriament amb unes elits. Però, en el 

cas de les cases complexes situades dins d’assentaments, es relacionen 

directament amb les elits que tenen un rol dominant, com en el cas de Mas 

Castellar de Pontós (ASENSIO, PONS 2015). 

Principalment en els casos d'assentaments més complexos, es consideren 

edificis de caire aristocràtic per la complexitat d'aquestes cases. És a dir, són 

molt més grans i compartimentades que la resta. En alguns casos, també van 

associades a un material més ric que ajuda a aquesta interpretació. De totes 

maneres, a dia d’avui no podem relacionar d'antuvi la casa del Turó del Vent 

amb una casa aristocràtica amb absoluta seguretat.  

Ens trobem en un assentament amb unes funcions d'emmagatzematge, 

transformació i redistribució de recursos, amb una quantitat d'hàbitat 



probablement reduït. Per tant, si jaciments com Fondo del Roig o Can Suari no 

es consideren d'aristocràcies, podem assegurar que el Turó del Vent no és un 

assentament poblacions, ni urbà, ni rural, sinó que entra en els assentaments 

anomenats nuclis d’activitat econòmica especialitzada. 

En l’àmbit territorial, el jaciment ha estat proposat diverses vegades com a nucli 

de caràcter econòmic, és a dir, de diverses funcions vinculades a la producció, 

l’emmagatzematge i la distribució de béns per satisfer les necessitats regionals 

(ASENSIO et alii 1998; SANMARTÍ, 2006). Aquests assentaments es 

caracteritzen per la presència de camps de sitges, que impliquen una gran 

acumulació d’excedents agrícoles, i altres elements relacionats amb alguna 

activitat econòmica especialitzada, com la metal·lúrgia o el tèxtil. A més, s’hi 

acostuma a recuperar un gran volum d'importacions i elements de prestigi.  



 

Fig. 5. Materials arqueològics documentats durant el transcurs de l’excavació. 



És clar que les poques intervencions a l'assentament no permeten assegurar-

ne les funcions específiques, però creiem que aquest procés d'especialització 

en l'emmagatzematge del cereal s'inicia al segle III aC pels resultats de les 

intervencions del 1984. El gran volum de materials com fusaioles i pesos de 

teler, així com gresols i restes de fosa de bronze i d'escòria de ferro, 

corroborarien aquesta hipòtesi. De fet, amb les tres campanyes que s’han fet 

recentment, hem pogut constatar aquest fenomen, ja que han aparegut 

cinquanta pesos de teler i dos fragments de gresols amb restes de fosa (fig. 5, 

1). De fet, el topònim de Llinars del Vallès prové de la planta del lli, ja que hi 

trobem una zona òptima, entre la falda de la serra i el riu Mogent, per a la 

plantació d'aquest cultiu, que requereix unes condicions humides i que es va 

explotar durant l’època medieval.  

La gran acumulació de sitges, el gran volum d'importacions i la poca 

concentració d'habitatges sembla correspondre a un jaciment que podria 

funcionar com un mercat, entre l'interior laietà del Vallès i la costa del Maresme. 

Tot i així, avui en dia cal aprofundir en la recerca del Turó del Vent, aplicant 

nous estudis per tal de dotar de més informació les interpretacions que es 

puguin aportar, sigui per entendre la mateixa dinàmica del jaciment com la seva 

funció a escala territorial. 

També s’han estudiat els dos punyals de filiació celtibèrica de finals del segle III 

aC, o bé principis del segle II aC, localitzats en sectors diferents del poblat 

(SANMARTÍ, 1994). Es tracta d'una troballa excepcional a Catalunya, en la qual 

més endavant es va observar com un d'aquests punyals estava perforat amb 

un clau a la part central. Per aquest motiu, es va haver de reflexionar la seva 

funció, i una de les hipòtesis més plausibles és que es fessin servir com a 



armes-trofeu (ROVIRA, 1999). Aquests punyals, apareguts en aquesta casa i 

les seves immediacions, serien un argument per proposar aquesta presència 

d'elits. 

 

 

CONSIDERACIONS FINALS  

La recerca arqueològica dels darrers trenta anys ha permès fer un salt 

qualitatiu en el camp de la recerca de noves propostes interpretatives sobre les 

comunitats protohistòriques del nord-est peninsular. Així s’ha assolit una 

important documentació de base a partir de la qual s’han generat nous models 

explicatius. Cal dir, però, que les propostes més consistents són les que fan 

referència als territoris costaners, a aquelles zones que, a partir de les fonts 

antigues, associem a les ètnies d’indiketes, laietans, cossetans i ilercavons. 

Així, doncs disposem d’un avantatge per poder comparar la naturalesa del 

jaciment del Turó del Vent amb altres nuclis propers per entendre el seu rol 

dins la Laietània. 

Aquest tipus d'establiments es documenten a cada territori, com el Turó de la 

Font de la Canya (Avinyonet del Penedès) a la Cessetània, Mas Castellar 

(Pontós), a la Indigècia, Turó del Vent (Llinars del Vallès), a la Laietània, o Sant 

Esteve d'Olius (Olius), a l'interior de Catalunya (Lacetanni?). A més, aquests 

nuclis acostumen a estar relativament a la vora d'un assentament de grans 

dimensions, com el cas del Turó del Vent amb Burriac, tan sols a 10 

quilòmetres per la riera d'Argentona, de Mas Castellar amb Ullastret o del Turó 



de la Font de la Canya amb les Masies de Sant Miquel (Banyeres del 

Penedès). 

Tots aquests jaciments convergeixen en la presència de grans dipòsits 

subterranis destinats a la conservació de cereals, que sovint apareixen 

agrupats formant els anomenats camps de sitges. Aquests grans magatzems 

són, probablement, les reserves col·lectives de la societat, gestionades per les 

elits, que hi devien dipositar aliments per afrontar possibles crisis de 

subministrament, però també com a lloc d’acumulació per a productes 

cerealístics, amb la voluntat de satisfer les necessitats del comerç colonial i 

adquirir altres tipus de béns de prestigi (SANMARTÍ, 2006). De tots aquests, 

potser el Turó del Vent és el jaciment que menys es coneix, i, per tant, creiem 

necessàries les noves intervencions arqueològiques, per aportar més 

informació al coneixement dels assentaments laietans i dels nuclis d’activitat 

econòmica especialitzada.  
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