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Les darreres investigacions arqueològiques portades a terme a l’entorn del jaciment del Vilar ens
parlen de poder, prosperitat i riquesa però, a la vegada, també ens recorden els moments de canvi
polític, lluites de poder, guerres i batalles que el van portar a la seva destrucció i oblit.
Els primers moments...
Va ser pedrera per subministrar materials a la nostra muralla, tal i com s’esmenta en documents
del s. XIV, i ja en època contemporània, les obres de construcció de la línia fèrria Vilanova-Valls van
suposar una important destrucció del jaciment el qual va ser aplanat amb importants moviments
de terra que van alterar la fisonomia original del paisatge antic.
I després, vingueren els danys produïts per la construcció de la plaça de l’Estació i els magatzems
dels molls, tal com deixa veure aquest extracte de la secció “Noves” del setmanari Pàtria n. 450
del febrer de 1923:
“Quan anys enrera durant la construcció de la placeta de l’estació i en els magatzems del Sr.
Magriñà i terres de la vora es trobà material semblant al d’ara aquells senyors no volgueren
carregar-la. Si aleshores callaren, tot comprenent l’importància que tenia, no val que avui
critiquin a qui ha fet quelcom més que ells...”

Un interessant article publicat al setmanari “El Anunciador Vallense” l’any 1891 ja es feia ressò de
l’existència de restes a la partida del Vilar. La localització d’aquestes restes coincideix amb el
nostre jaciment ibèric:
“...las ruinas referidas fueron descubiertas en un limitado recinto, situado al Este Norte de la
actual población y de su castillo feudal, a un metro a poca diferencia de profundidad, a un
plano inclinado hacia el Este en que existe un riachuelo o torrente, del que apenas dista medio
kilómetro, y hacia el Oeste, limitado por otro barranco a mucha menor distancia, y que lo
circunda también por el Sur, de modo que su extensión solo era libre hacia el Norte.”

(Extret de l’article signat per: “El Vallense, n. 14 (6-12-1891) 1-3)
L’any 1922, els germans Jové Ventosa van vendre una terra de la partida del Rec del Vilar a l’equip
de futbol Valls Esportiu –Els Catalanistes- per tal de construir-hi un camp de futbol. Les obres
començaren a les primeries de l’any següent sota la direcció de l’arquitecte vallenc Josep M. Vives
Castellet.
En iniciar-se els primers treballs d’anivellament del terreny, l’historiador vallenc, Fidel de
Moragues, es va adonar de l’aparició de grans quantitats de ceràmica que estava sent trinxada
sense miraments donada la pressa que tenia l’obra. Va donar la veu d’alerta a l’Institut d’Estudis
Catalans per si era convenient una visita al lloc i la seva posterior excavació (annex2).
Efectivament, el 21 de febrer de 1923 va arribar l’arqueòleg Josep Colominas a Valls i va examinar
els terrenys afectats pel poblat: el camp de futbol en construcció i els magatzems. Aquell mateix
dia van començar els treballs d’excavació.
En Colominas es va instal·lar a l’Hotel Paris de Valls i va dirigir una excavació (posteriorment,
continuada per Josep de C. Serra Ràfols) que va tenir un rerefons de pressions polítiques i socials
que van fer difícil un estudi acurat i mesurat de les troballes que s’estaven fent, com es deixa
veure en aquestes línies procedents de la correspondència de Francesc Martorell (annex 3)
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Això de Valls presenta un gran aspecte, l’únic inconvenient que hi ha és que s’ha de
treballar amb molta gent perque porten molta pressa per inaugurar el camp de futbol i
tenen una brigada d’homes que van a preu fet i ho destrueixen tot.
...surt molta terrissa, ferros, moles, pesos de teler, etc., en fi tot el que acostuma a sortir
en els poblat ibèrics,... El poblat és molt gran ficant-se dintre d’una propietat de l’alcalde,
tinc permís per fer-hi el que cregui convenient però això no es destruirà, té espera”

A més, en un article de la premsa d’aquell moment s’insinua que va existir un petit mercadeig dels
objectes que s’estaven trobant per part dels obrers, com es veu en aquest extracte del setmanari
Pàtria , n.537 pàg. 3 de l’1 de febrer de 1923:
“Mentre regirava les gleves de terra arrencades, em contava un jove obrer, que en
diverses ocasions havia actuat de corredor d’antiquaris de Barcelona i d’un de Reus,
arribats a Valls en recerca d’objectes de ceràmica. Als posseïdors d’aquests donava com a
5 pessetes per peça cobrant-ne després 25 i 30 de l’antiquari.”

D’aquests primers moments de descoberta, en destaca la tasca de Joan Durán i Piñas, vinculat a la
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, que es va dedicar a recollir els materials del jaciment
que eren llençats i abandonats. L’any 1955, la seva vídua va donar onze peces al Museu de Valls
procedents d’aquesta recollida, que constitueixen el primer fons del Vilar conservat a la nostra
ciutat.
L’any 1930 en Josep de C. Serra Ràfols publica el llibre El poblament prehistòric de Catalunya i
insereix una breu nota gràcies a la qual hem sabut que es pogueren excavar part de dues cambres
però que l’actuació fou parcial i amb importants pèrdues d’informació:
“Aquest poblat devia ésser molt gran. En ésser construïda l’estació del ferrocarril i urbanitzada
la placeta que hi ha al davant i el passeig que hi porta, hom trobà restes, de les quals no se’n
conservà res; més tard, en fer noves troballes, hom en recollí la notícia, ja força antiga. Tals
troballes, fetes l’any 1923, en ocasió d’explanar unes terres per a un camp de futbol situat
entre el passeig de l’Estació i el torrent de Sant Francesc, foren també en gran part perdudes.
De tota manera, nosaltres, per delegació de l’Institut d’Estudis Catalans, poguérem excavar
part de dues cambres, el material de les quals és inèdit. És possible que encara es facin noves
troballes entre aquest camp i el passeig esmentat, però l’estat d’urbanització del lloc dificulta
l’intent de noves excavacions.”

Sembla que la qüestió del Vilar es va anar apaivagant, i després d’ésser trameses les caixes,
s’abandonà l’excavació, tot i les promeses de la seva possible continuació, però sense fixar cap
data. El número 559 del setmanari Pàtria es fa també resó, el 6 de juliol de 1923, d’aquesta
realitat: “Hem tingut el gust de saludar a D. Josep Colomines, de l’Institut d’Estudis Catalans i autor de les
excavacions de Fontscaldes i de les del Camp d’esports del Foment. Possiblement més endavant, quan la
feina que ara no li deixa no un moment de repós hagi minvat, continui els treballs de recerca en terrenys del
voltant.” (pàgina 6)

Excavacions de l’IEC amb algunes de les troballes més representatives (plànol: ”Excavacions de l’IEC”)
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Posteriorment s’afegia a tot el voltant del camp, una pista d’atletisme. En no fer-s’hi obres
d’importància, l’assumpte del poblat quedà en l’oblit fins a principis dels anys quaranta, quan a
l’esmentat camp s’hi realitzaren obres d’engrandiment i d’arranjament, les quals posaren de nou
en descobert les restes i la ceràmica. No tenim notícia dels materials apareguts en aquesta època
si bé testimonis del fet asseguraren que sortí molta ceràmica i que fou llençada al torrent junt amb
la terra i la runa que sobrava.

El camp de futbol i construcció
de la piscina del Vilar durant
els anys quaranta del sXX.
AMV/Fons Agustí Gurí

El desembre de 1965 es va aprovar l’obra de construcció del Colegio Menor de Juventudes,
conegut avui amb el nom de Col·legi Eugeni d’Ors. Ja abans d’encetar la construcció els afeccionats
locals varen informar a l’Ajuntament de Valls de l’existència del jaciment ibèric.
En un principi, es va autoritzar que aquests pugessin regirar i recollir, entremig de les runes de
l’excavació dels fonaments, els materials que creguessin interessants però, a la pràctica, ni
l’empresa contractista ni els treballadors van permetre l’entrada de ningú, per por que no es
paralitzessin les obres.
Quan els obrers plegaven a la tarda, tota una munió de persones anava escorcollant per les terres
acabades de descolgar. Alguns treballadors, en observar el que passava, van voler aprofitar-se’n:
Durant el dia arreplegaven material i l’amagaven per tal de subhastar-lo en lots a la nit. Aquesta
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munió de despropòsits queda reflectida en uns anònims tramesos al Dr. Salvador Vilaseca a Reus
on es denuncien les destruccions i la venda de les peces “por cinco duros”(annex 4)
L’historiador Gabriel Secall va recuperar un gran nombre de ceràmica, entre la qual destaca un
pebeter en forma de cap femení, el qual va ser donat al Museu de Valls l’any 1987.També és en
aquests moments quan en J. M Ribé recupera una fusaiola amb inscripció ibèrica.

(plànol: ”Construcció del Col·legi Eugeni d’Ors”)

Cap els anys 70 del sXX
El pavelló Joana Ballart en construcció
damunt del poblat ibèric.
4 de març de 1970: AMV/Galimany

L’any 1969, sense cerimònies,
conscients, potser, del que podia
succeir, s’iniciaren les obres del
Pavelló Esportiu dins de l’espai del
poblat ibèric. Malgrat que prèviament
es va tancar tot l’entorn, es va poder
veure i documentar l’aparició de
molta ceràmica, àmfores i molins
malgrat que els constructors sempre
van manifestar que no havien trobat
res. Un fragment de molí rotatori va
ser recuperat i traslladat al Museu per
uns afeccionats locals.

En aquells mateixos anys, quan la Companyia Telefònica va decidir instal·lar a Valls la central
automàtica, s’obriren rases a molts carrers per a enterrar-hi la xarxa de fils corresponent. Un dels
carrers oberts fou el passeig de l’Estació, pel costat oest. La rasa va passar per sota dels rails del
tren fins al darrera del moll de càrrega. Seguint el mateix tarannà que les obres del Col·legi Eugeni
d’Ors, els obrers veneren moltes peces. Fruït d’una d’aquestes compres es van recuperar un
fragment de kylix (vas grec en forma de copa) i uns pesos de teler (recuperats per Samuel
Burguete). Tots aquests materials van ser donats al Museu de Valls.

(plànol: ”Construcció del pavelló
esportiu-1969- i rasa de la
Companyia Telefònica”)
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L’any 1971 en construir-se els edificis núm.29 i 31 del passeig de l’Estació i en rebaixar-se el
terreny per a deixar espai a l‘actual pàrking, va tornar a aparèixer les restes del poblat amb els
seus materials. Seguint la tònica coneguda i en to tragicòmic, les revistes locals es fan ressò de les
expol·liacions que s’estaven portant a terme (annex 5)
En obrir-se una rasa per tal de bastir-hi un desguàs al
davant dels magatzems Magriñà dels molls de l’Estació va
aparèixer, entre altres materials, una moneda romana la
qual va ser comprada pel Sr. Francesc Domènech al peó
que la va trobar. La peça, avui al Museu de Valls,
correspon a un sextant de Roma datat entorn als darrers
anys del s.III aC.
(plànol: “Rasa de la Companyia
Telefònica i dels Molls de l’Estació”)

1983: les primeres excavacions amb metodologia moderna

”)

La primera excavació amb metodologia moderna es va efectuar l’any 1983 sota l’aixopluc de la
Comissió d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Vallencs. Va venir motivada per la construcció d’una
nova tanca al pati del col·legi públic “Eugeni d’Ors” i d’uns equipaments esportius entre el dit pati i
el camp de futbol del Vilar. L’excavació va consistir en la realització de dues rases i catorze cales
que permeteren documentar l’existència d’una sèrie d’estructures constructives com murs,
habitacions, paviments i sitges.

(plànol: “Excavacions de l’any 1983”)

Així mateix, les obres esmentades van incloure la realització d’un nou drenatge del camp de futbol
adjacent que va consistir en un conjunt de rases en el perfil de les quals era observable que les
excavacions de 1923 havien tan sols posat en evidència el jaciment.
L’any 1985, el jaciment va ser inclòs dintre del “Catàleg Municipal d’Elements a protegir” dins el
Pla General d’Urbanisme de Valls sota el nom genèric i ambigu de: Restes ibèriques sota l’Estació i
voltants. Aquesta indeterminació dins l’àmbit de protecció va permetre l’obertura sense cap mena
de control arqueològic d’una rasa l’any 1987, per part de la Brigada Municipal de Valls, a fi de
bastir un mur de contenció en el C/ Prat de la Riba en la qual va aparèixer un important abocador
ceràmic i estructures constructives. És per això que la Comissió d’Arqueologia de l’IEV va establir
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un àmbit pel jaciment que el delimitava aprovat per la Comissió Tècnica Territorial de Tarragona
del Consell del Patrimoni Cultural l’any 1988.
L’any 1995 la companyia Gas Tarraconense S.A va estendre pel casc urbà de Valls la seva xarxa de
distribució de gas natural. La Comissió d’Arqueologia va demanar el seguiment arqueològic de les
rases que s’havien d’obrir dins de l’àrea del Vilar. L’aportació més interessant d’aquesta actuació
fou la localització d’un mur de tancament del poblat pel seu límit nord-oest. Aquesta estructura
resseguia el límit del turó per aquest sector i se li adossaven, per la seva cara interna, una sèrie
d’estances disposades en bateria que compartien els murs laterals i es disposaven
perpendicularment al mur de tancament. Més enllà del mur s’iniciava un pendent amb un
desnivell molt accentuat vers l’actual C/ del Tren on la presència de materials llimosos ens indica la
proximitat de l’antic barranc.
(Plànol: “Rasa oberta al C/Prat de la Riba (1985)
i excavacions del Gas Tarraconense SA el 1995”)
Fotografies: J.M. Vergés i S. Burguete

Malgrat que aquesta intervenció arqueològica suposa la primera evidència física del sistema
defensiu del jaciment, existeix una dada molt més antiga que també l’anomena. L’any 1935, a la
memòria dels Amics de l’Art Vell. Els sis primers anys: 1926-9-1935 pàg. 59, en Cèsar Martinell
descriu una visita al jaciment de l’arqueòleg Serra Ràfols acompanyat per ell mateix:
“Pel mes de setembre el senyor Serra i Ràfols i el que sotscriu visitaren les restes de les
civilitzacions ibèrica i romana que es troben a la propietat que el senyor Josep Magrinyà té a
Valls, prop del lloc on anys passats foren trobades interessants restes per les remocions de terra.
Posteriorment, el senyor Magrinyà ens comunicà haver trobat altres restes i una gran
construcció soterrada que fa pensar en una possible muralla del poblat ibèric que degué existir
en aquell lloc. Caldrà estudiar aquest assumpte amb la deguda atenció.”

El jaciment entra al s. XXI
Es van dur a terme seguiments arqueològics menors l’any 2000 durant la construcció de les noves
guixetes i magatzem de servei a l’entrada del camp de futbol del Vilar a més de la col·locació d’una
nova marquesina a la graderia i durant l’ampliació del Pavelló Esportiu Joana Ballart l’any 2001.
Durant el juliol de 2003 es va dur una nova intervenció de delimitació arqueològica en part del
solar ocupat actualment pels patis i pistes esportives del CEIP Eugeni d’Ors. La raó d’aquests
treballs van venir donats pel projecte de construcció d’un nou edifici educatiu dins el mateix espai
que substituís la construcció de 1965. Els treballs consistiren en l’obertura d’un total de setze rases
dins la zona on es plantejava edificar el nou edifici. Tres en l’àrea ocupada per les pistes esportives
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i tretze en el pati de graves. Els resultats ven permetre diferenciar dues àrees arqueològiques
clares. A les rases situades a les pistes esportives es localitzaren tot un seguit d’estructures, murs
de pedra i sitges que indicaven que ens trobàvem en una zona d’habitacions, mentre que a les
rases situades al pati de graves tan sols es van localitzar un parell de sitges escapçades i un
possible mur. Era evident que en aquesta zona del solar s’havia rebaixat el terreny en algun
moment de manera que les restes arqueològiques que de ben segur existien, havien estat quasi
totalment destruïdes.
Entre el març i l’abril de l’any 2004 es va realitzar un seguiment arqueològic de l’excavació d’una
rasa per al subministrament elèctric de mitja tensió dels edificis “Nou Vilar”. Aquesta rasa va
afectar el c/ Prat de la Riba, la plaça de l’Estació i inici del c/ del Tren. Les troballes més
interessants es van realitzar en el tram de rasa que travessava la plaça de l’Estació al cantó
occidental de l’illa central de la plaça i per sota de l’asfaltat destinat al tràfic rodat. Paviments,
construccions de murs, una sitja i, fins i tot, un enterrament ritual.

1

2

3

4

(Plànol: “2003 Excavacions al CEIP Eugeni d’Ors i seguiment arqueològic del
subministrament elèctric de mitja tensió dels edificis Nou Vilar, 2004” )
Fotos 1, 2 i 3 excavacions 2004. Fotos 4 i 5 excavacions 2003
Foto CODEX/Ester Fabra
5

L’any 2006 una nova intervenció arqueològica, continuació de la ja iniciada l’any 2003 dins l’àrea
del CEIP “Eugeni d’Ors”, va permetre localitzar i excavar sis sitges de dimensions considerables de
possible ús comunal d’emmagatzematge i farcides de pedres, moltes d’elles escairades destinades
a la realització d’alguna reforma constructiva del poblat.
(Plànol: “Excavacions al CEIP Eugeni d’Ors, 2006”)

Com. Arq. IEV 2016

Entre els anys 2007 i 2008 es va portar a terme uns treballs arqueològics en el solar annex a
l’actual edifici de l’escola on es preveia ubicar noves instal·lacions del col·legi, entre el passeig de
l’Estació i el carrer Prat de la Riba,. Primerament, s’obriren cinc rases que permeteren documentar
dues estances separades per un mur mitjancer i un mur de gran amplada (1,30 m) que es va
identificar com a part del sistema defensiu del jaciment. Finalment, també hi van aparèixer dues
sitges d’emmagatzematge. En un segon moment, s’obriren 4 rases més i es localitzaren dos nous
murs i una nova sitja. Donades les contínues troballes, s’optà per canviar el projecte constructiu
utilitzant les antigues fonamentacions de l’escola. En el control d’aquesta darrera fase d’excavació,
es documentaren 9 murs i un potent paviment que, per la seva extensió, es va relacionar amb una
plaça pública.

(Plànol: “Excavacions al CEIP Eugeni d’Ors. 2007-08”)
Foto E.Vilalta/S.Burguete

Aquesta ha estat la darrera excavació arqueològica portada a terme al Vilar, els estudis posteriors
al jaciment s’han realitzat amb metodologia no invasiva.
El jaciment del Vilar i la II Guerra Púnica
Des de fa uns anys, el professor de la UB, Jaume Noguera està realitzant una revisió dels fets de la
II Guerra Púnica a la llum de nous estudis arqueològics, A la zona de Valls, un afeccionat havia
trobat monedes cartagineses al voltant del Vilar. En col·laboració amb l’ICAC, es va decidir
prospectar, a darreries de 2013, amb detectors de metalls en una àmplia zona al costat del
jaciment i, apart de monedes cartagineses, també van aparèixer monedes de Massalia (l’antiga
Marsella) i projectils de plom per llançar amb fones.
Durant la segona campanya de 2014, a més de la prospecció, es van portar a terme unes proves
geofísiques: la tomografia elèctrica, una tècnica no destructiva que analitza els materials del
subsòl en funció del seu comportament; prospeccions geofísiques i fotografies aèries. El resultat
va ser la troballa d’un fossat, avui totalment colmatat, d’una longitud que podria superar els
400m, uns 14 m. d’amplada i quasi 5 m. de profunditat. Ens trobaríem amb un jaciment amb
defenses molt ben estructurades: dos barrancs profunds i un tercer costat nord amb una muralla i
fossat que actuaria de trinxera.
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Les fonts històriques ens diuen que l’any 218 aC, els romans surten de Tarragona cap a l’interior
de Catalunya per buscar als cartaginesos que es troben dins del territori dels ilergetes els quals són
els seus aliats. L’enfrontament i la batalla tenen lloc al costat d’un poblat ibèric anomenat Cissis
(segons l’historiador romà Titus Livi) o Kissa (segons l’historiador Polibi). Així doncs, aquesta
batalla té lloc en un punt entre Tarragona i Lleida.
Per què Valls? Tenim un poblat molt antic que cap el 200 aC s’abandona de cop, de forma violenta
amb un gran incendi. S’ha trobat molta ceràmica sencera, un altre indici de destrucció sobtada ja
que no hi va haver temps d’emportar-se les seves coses. La combinació de les restes cartagineses
trobades al costat del jaciment, la destrucció d’aquest, a més del fossat trobat, són indicis per
plantejar la teoria de que ens trobem amb la Cissis històrica que parlen els historiadors romans.
Els textos ens diuen que els romans van guanyar la batalla de Cissa, saquejaren el campament
cartaginès que s’havia aixecat al costat de la ciutat ibera i que encara no s’ha localitzat, i finalment
entraren a la ciutat, la saquejaren i la arrasaren. Sembla que tot encaixi. Les investigacions actuals
intenten confirmar en quina situació es va destruir el nostre jaciment mentre també s’està
prospectant una zona entre Valls i Tarragona on també s’han trobat indicis de lloc de batalla la
qual degué tenir lloc entre 3 o 4 km de la zona del campament.

Secció del fossat i perfil tomogràfic
(www.ub.edu)

(Plànol: “Prospeccions arqueològiques. 2013-2014”)
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ANNEX 1
Carta de Fidel de Moragas a l’IEC informant de les troballes de ceràmica a la zona del Vilar l’any 1923.
Correspondència de P. Bosc i Gimpera. Arxiu de l’IEC
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ANNEX 2
Carta de Josep Colominas
Arxiu de l’IEC. Correspondència de Francesc Martorell
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ANNEX 3
Un dels anònims enviats al Dr. Vilaseca denunciant la destrucció de les restes del Vilar durant la construcció del col·legi
Eugeni d’Ors. Arxiu del Museu Salvador Vilaseca-Reus

ANNEX 4
Revista CULTURA, 298 (AAEET. abril 1971) 14
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