
Materials d'época tardo-repubiicana trobats en el poblat ibéric 
de Burriac (Cabrera de Mar) 

Per Joan Francesc Clariana i Roig 

El poblat Ibéric de Burriac és el mes extens de 
Catalunya, pero des de fa molts anys també 
és un deis mes obl idats per l'Adminlstració, 
to t i que te incoat l 'expedient de Bé Cultural 
d'Interés Nacional. 

La present nota tracta de les troballes 
superflcials que es varen produir a l'any 1976 
amb mot iu d'un rebaix de terres que es 
produí en la zona del Bosc d'En Vieta. El 
rebaix en qüestió, real i tzat per la companyla 
d'electricitat per tal d'instal.lar uns postes 
d'alta tensló damunt la zona de la mural la del 
costat est, consistí en eixampiar i retal lar el 
camí que talla en zig-zag el poblat ibéric. 

Recordem que, pocs anys abans, en el 1972, 
s'havia produít la destrucció de váries 
habitacions en la part babea del poblat, f e t 
amb el qual es posa al descobert l'existéncia 
de les habitacions 36 i 37 en part 
documentades per la Secció Arqueológica del 
Museu de Matará (Bonamusa 1972, pp. 43-
4 9 ) . 

Amb aquest rebaix es posaren al descobert 
diverses restes d'habltaclons ibériques i, entre 
les terres remogudes s'hl veia un gran 
escampan de cerámica ibérica, restes de 
tegulae, materials de construcció, etc. 
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D'entre el material que es pogué recollir es 
poden destacar les següents peces: 

• 8.049 a 8.054 - Sis fragments de 
vores d'ámfora romano-republicana 
de la forma Dressel 1-A. 

• 8.055 - Fragment de vora d'ámfora 
romano-republicana de la forma 
Dressel 1-B. 

• 8.056 - Fragment de vora i coll amb 
restes de la nansa d'una ámfora 
romano-republicana de la forma 
Dressel 1-B. 

• 8.057 - Fragment de vora d'una 
pátera de Campaniana B, forma 
lamboglia 5. 

• 8.058 - Fragment de fons de vas de 
Campaniana B, forma Lamboglia 2. 

• 8.059 - Fragment de vora de pátera 
de Campaniana C, forma Lamboglia 7. 

• 8.060 - Fragment cerámic que, 
inicialment, es va classificar com un 
possible coll de "rithon" de pre-slgil, 
l a ta o si g it. la ta o r i e n t a l . 
Posteriorment s'ha reconsiderat la 
classificació vers la possibilltat que es 
tracti d'un fragment de terracota o 
una forma plástica de la Campaniana 
B, amb defectes de cocció. 

• 8.061 - Fragment de safata, o atuell 
de base plana, corresponent a la 
forma coneguda com "vora bíflda", 
f o r m a Mercedes Vegas 14 , 
possiblement de fabricado itálica. 

• 8.062 - Moneda Ibérica de bronze, 
corresponent a un semis, el qual es 
troba en molt mal estat de 
conservado I és de difícil lectura, no 
obstant, possiblement correspondria a 
la ceca ó'ILTIRCES, datable vers el 
segle I I aC. 

Les dades que hom pot extreure d'aquest 
conjunt de material cerámic son torga 
precáríes en la mesura que corresponen a 
una troballa sense un context dar, no 
obstant, malgrat que no es disposin de 
referéncies estratigráfiques, fet que ve 

motlvat per les propies circumstáncles i 
forma de recuperado, si que és pot veure 
que abasta un període cronológicament no 
massa ampie, així observem a cop d'ull que 
els mateixos anirien des de la segona 
meitat del segle I I aC fins el primer quart 
del segle I aC, a molt estirar, moment de 
vida plenament activa del poblat ibéric de 
Burriac. 

Aquest moment historie al qual pertanyen 
els materials és particularment Important a 
Cabrera de Mar, ja que ve a coincidir quan 
hi ha una possible presencia de romans, els 
quals estarien ocupant l'espai just al 
comencament de la plana de fa petita val!; 
ens estem referint al prou conegut jadment 
de Ca l'Arnau - Can Matheu que compta 
amb les termes mes antigües de la 
Península Ibérica. També és en aquest 
moment quan hom suposa que la Vail de 
Cabrera de Mar registraría el seu índex 
demográfic mes alt, ja que és coneix que, 
no sois s'habitava al poblat ibéric, a Ca 
l'Arnau i a PAgulla de Cabrera, sino també 
hi ha vía un poblament dispers pels voltants 
1 al qual em de fer esment (habitacions de 
Can Borras, Ca l'Angusto, Can Ricard, el 
Mas Cátala, etc). 

Per tant, podem concloure que, amb els 
rebalxos realitzats per construir el camí del 
1976, no sois es malmeteren, una vegada 
mes, les prou maltractades ruines del 
poblat ibéric mes important de Catalunya, 
sino que es perdé l'oportunitat de conéixer 
el context arqueológic de la zona destruida 
que, evidentment, hauría pogut aportar 
dades significatives per conéixer la 
dinámica evolutiva i histórica d'aquest gran 
1 desconegut poblat Ibéric. 
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