Localització i context geogràfic
El jaciment del Tossal del Moro el trobem al límit nord-est del terme municipal de
Castellserà. L’assentament està situat a l’antic camí d’Agramunt, que comunicava
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Situació del jaciment, mapa comarcal.
Les serres d’Agramunt i d’Almenara les trobem situades al nord de la depressió
central, a les últimes planes abans d’arribar als massissos del prepirineu. Actualment el

paisatge d’aquestes serretes i de les planes que hi ha més cap al nord són de secà amb
un conreu dedicat als cereals, l’olivera i l’ametller. Aquest paisatge contrasta amb el
que hi ha al sud dedicat a un conreu de regadiu amb farratges, arbres fruiters i blat de
moro amb el canal d’Urgell exercint de partió entre els dos paisatges.
El relleu que trobem és lleugerament muntanyós, amb turons formant petites serretes
separades per lleus depressions fluvials. La Serra d’Almenara ha sofert pocs canvis i es
mostra com un fòssil del relleu que hauria hagut, per contra no podem dir el mateix
amb el relleu que tenim a la plana just a la falda sud de la Serra d’Almenara. Aquesta
plana ha patit modificacions fruit de les transformacions agràries.
Síntesi històrica i arqueològica
El jaciment del tossal del Moro de Castellserà és un desconegut en la bibliografia, en els
inventaris i en els mapes de punts de jaciments històrics -en un sentit laxe del

Fotografia aèria del jaciment

terme- de la Catalunya interior; tot i aparèixer en els treballs de R.Boleda (1976) i de
J.Ma.Puche (1991; 1993), la seva presència no és més que un fet anecdòtic que constata
la seva existència i, al mateix temps, el seu desconeixement particular. Tot i que
actualment ens els darrers han aparegut alguns articles dins de la revista Urtx.
Gràcies a les restes de materials recuperada en les campanyes d’excavació que s’han
realitzat al tossal podem identificar dos moments d’ocupació, corresponents a dos
períodes històrics diferenciats: un primer moment que corresponents a la primera edat
del ferro i època ibèrica, amb una ocupació que aniria entorn al segle VII a.C fins al
segle II a.C i un segon moment d’ocupació visigoda al voltant del segle VII d.C. Encara

ens manca informació per saber si entre un moment d’ocupació i l’altre hi ha un hiatus
en l’ocupació al jaciment o si, per contra, el tossal va estar ocupat també durant el
període romà (tot i que ens decantem per pensar en l’existència d’aquest hiatus en
l’ocupació).
Durant l’ocupació de la primera edat del ferro i ibèrica tindríem un assentament en la
part alta del tossal i en les vessants d’aquest. Malauradament durant l’ocupació
visigoda es reexcava el jaciment arrasant la fase ibèrica i deixa petits testimonis aïllats
de la primera edat del ferro. Cal destacar que en la part oest del tossal van aparèixer
estructures d’aquestes fases, com un fragment de muralla de l’ibèric antic i sota aquesta
muralla paviments i llars de foc de la primera edat del ferro. Jaciments propers que
correspondrien a aquesta fase tindriem el Molí d’espigol (Tornabous, Urgell),
Estinclells (Verdú, Urgell), la Pleta (Belianes, Urgell), Tossal del Mor (Tàrrega, Urgell)
els Vilars (Arbeca, Garrigues) entre altres.

Fragment de muralla de l’ibèric antic

El món visigot és, potser, el moment més desconegut a nivell arqueològic, ja que a la
província de Lleida només es comptava amb dos jaciments excavats d’aquesta època: el
Bovalar (Serós, el Segrià) i el jaciment dels Vilans de Reig (els Torms, les Garrigues).
Les obres del canal Segarra-Garrigues han fet possible el coneixement de nous
jaciments pertanyents a l’època visigoda com són les Pallargues (Plans de Sió, la
Segarra) i la Fogonussa (St. Martí de Maldà, l’Urgell), excavacions encara inèdites. Un
altre jaciment pertanyent a aquest moment cronològic però que no s’adscriu a les obres
del canal és el de Morulls (Gerb, la Noguera). L’ urbanisme que trobem actualment al

jaciment pertany a aquesta fase i s’estén per la part alta del tossal i en les vessants.
S’han documentat i excavat diversos espais identificats com hàbitat, espais de treball o
de producció i espais públics. Els treballs arqueològics s’han concentrat en la meitat est
del tossal.
Durant aquesta campanya (2013-2014) s’intervindrà en l’espai públic, entenent com a
tal la xarxa viària, una gran plaça central i un carrer que hi dona accés des de la
muralla. A mesura que anem treballant anirem explicant els treballs arqueològics que
hi duem a terme.

Zona que s’intervindrà durant aquesta campanya

