
La ceràmica ibèrica de Fontscaldes,
una manifestació cultural de I'iberisme
tardà. Acostant-nos al centenari del seu
descobriment (ll)

Dues fotografies que ens pernrctetT velrye la segona coberta de protecció tlel

fom, que va restar dentpeus fins l'any 1993. (Foto: Samuel Burguete)
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M. Ester Fabra

Estat de degradació i
abandonantent del lònt l'any 1967
(Foto: Arxitt Mtltticipal cle Valls /
Alþns Galirtnny)

,å llany 1987, el Servei dArqueologia de
. la Generalitat va autoritzar una ac-

tuació dins del forn destinada a ac-

tualitzar la planimetria completa de
l'estructura i la realització d'una ne-

teja que, desafortunadament, va ser

I massa agressiva i va contribuir, jun-

tament amb precarietat ja existent, a

. accentuar la degradació de l'únic arc
que encara quedava del forn. A resul-
tes de les humitats i de la Pèrdua de

material, la Comissió dArqueologia
de l'lEV va haver de construir un su-
port al mateix arc per tal d'evitar-ne la

caiguda.

llany 1991 es va realitzar una exca-
vació davant del cobert que allotjava

q.
'1.

;:/j "

A fìnals dels anys cinquanta, per ini-

ciativa de l'escultor Josep Busquets i

I'MEEI es va construir una segona ca-

seta que reposava sobre els murs del
praefurnium. Aquest aixopluc fou utilit-
zat durant molt de temps com a refugi
per part dels pagesos. Amb la creació
de la Comissió dArqueologia de l'lEV
(1975),la col'locació d'una reixa de ferro
a l'entrada (1976) i la periòdica vigilàr¡
cia del lloc arqueològic es van eradicar
els actes vandàlics i l'abandonament
del forn (Fabra i Burguete, 1 988).

Dues fotografies que ens tnostretl
I'estat del forn l'any I 988. (Fotos:

Sanu'Lel Burguete)

t-
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FORN DE FONTSCALDES
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el forn. Es va desfer un marge de pe-
dra seca i es va excavar fins a arribar
al nivell original del forn. De l'exca-
vació en destaca l'aparició de tres
petites cubetes fetes retallant les ar-
giles i protegides amb llicorelles. Les
cubetes es trobaven farcides de fang
i es van interpretar com a pastadors
per a petites reparacions del forn o
per segellar l'entrada o per tapar fo-
rats d'entrada d'aire a semblança del
forn romà aparegut a les Planes del
Roquís, a Reus (Vilaseca i Adiego,
2000).

Aquesta actuació va coincidir amb un
acord entre el Servei dArqueologia de
la Generalitat i la Comissió dArqueolo-
gia de l'lEV / Museu de Valls per a la
realització d'un projecte arquitectònic,
subvencionat per la Diputació de Tarra-
gona, que contemplava la restauració,
consolidació i condicionament del forn
i el seu entorn. Lesmentat projecte
comprenia la construcció d'un nou edi-

Excavacions al font l'any 1991. Aparició de les tres cubetes a l'etúrada del fom, tal com apareixen recollides a la
planinrctria generada i en una fotografia. (Inntges: Santuel Burguete)

fìci, més espaiós i modern, el qual per-
metria veure sense cap dificultat tot
el forn, amb l'entrada a peu pla. Lany
2006, seguint els treballs de conser-
vació i restauració, es va poder acon-
seguir el finançament sufìcient per
consolidar i netejar tota l'estructura, re-
integrar parcialment l'únic arc existent
de la cambra de combustió i refer un
altre dels arcs perduts partint dels di-
buixos realitzats per J. Colominas i les
fotografies de Pere Català Pic.

Amb aquesta actuació, s'ha aconse-
guit garantir la conservació del mo-
nument i evitar-ne l'ensulsida total. Al
mateix temps, s'han dotat les restes
d'una imatge didàctica que mostra
més adequadament el seu funciona-
ment, amb les entrades d'escalfor a la
cambra de cocció i el tir del forn ori-
ginal.

A principis dels anys vuitanta del se-
gle passat, es va produir la troballa

fortuiTa de dos testers. El primer (l)
va ser producte del seguiment pun-
tual realitzat per la Comissió d'Ar-
queologia durant la instal.lació d'un
conjunt de pals de conducció elèc-
trica que travessava la partida de
la Fonteta. El segon (J) va ser loca-
litzat al Serral durant la construcció
dels fonaments d'una casa particu-
lar.

llany 1991, el nou projecte de la vari-
ant N-240 al pas per Fontscaldes va
fer necessària la prospecció arqueo-
lògica d'aquesta zona fruit de la qual
es va descobrir un nou tester (K). La
zona on es va descobrir es considera-
va estèril fìns aquell moment, ja que
no mostrava materials arqueològics
en superfície.

t ÈT.t,
H-s-

Les tres fotografies recullen diferettts tllonrcnts de la restaLtració del forn, ÊUut*I'any 2006. (Fotos: M. Ester Fabra) ?r&8,
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Fotografia aèria actual de la z.otta del jacinrcnt, en la qtnl
s'ùtdica la situació clels testers I i J, aparegtLts als anys

vtritcutta rlel segle passat a les partides de la Fonteta i el

Serral, jtuúatnent atttb la localització clels testers E i H,

apareguts thu'attt les e¡ccLvacions del 1920.

'.1'þt'ú.

Fotografia aèria actual de la zona del jacirrrcttt, que
ttrcstra la situació del tester K ett relació atttb els testers

aparegtús a lct Cottn l'any 1920.

.11-e:-',- /.

T'es lòtografies cle la descoberta del
tester Kpels veäts cle Fotttscaldes, i
tm dibuix ideal tlel tester. (Inntges:
Scututel Burguete i Dornittgo Solé)

Aquest nou tester es trobava alineat
amb els antics testers de la Coma apa-

reguts l'any 1920. Es va calcular que

tenia una potència mínima d'uns 2,2 m

d'alçada i una profunditat semblant.

La intervenció que es va real¡tzar va

ser superficial i de neteja, atès que la
caiguda del marge que l'amagava en-

torpia la circulació del camí veìnal que

el voreja.

Probablement el tester ja es va es-

capçar quan es va construir el camí i

sembla del tot raonable Pensar que

continuava poc o molt Per sota del

seu nivell, tot adoptant una forma na-

tural de con.

La mostra que es va recollir corres-
ponia al 61% del volum del tester i el

temps de formació de l'abocament de-

via rondar els 10 anys.

¡
Entre els materials aPareguts, van

aparèixer fragments de fang recuit,
porcions de graella o estructura de

\ à f

I
ç

G

H{'2rn

î=22

forn malmeses o amortitzades, abun-

dants fragments de Pedra calcària
utilitzats probablement per reduir el

volum del tester i, el més interessant,
peces que han proporcional formes i

decoracions noves que s'han afegit a

les tipologies conegudes. Un continu
treball de revisió de criteris per a unes

produccions encara bastant descone-

gudes en un jac¡ment Poc exPlorat'

Nota

La bibliografra emprada en aquesla se-

gona part la trobarem recollida al quart

idarrer lliurament d'aquest article'
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