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Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 17,3 km
Accés: Pista + sender
Indret: De Cervera, per la N-141f i per la C-25
(Eix Transversal) fins a la sortida 93 (Sant
Ramon-Torà) on reprendrem la N-141f en

direcció Calaf i, poc després, per la LV-3003 en direcció Torà. Poc
després del km 5 ens desviarem a mà dreta, per una pista que
condueix directament al santuari. El jaciment es troba situat
entre el santuari i la Font de la Vila, damunt d’un petit tossal. El
punt on ens desviem de la carretera, poc després del km 5, rep el
nom de l’Era del Vicenç, on es documentà un nou jaciment.

Tipologia: Jaciment arqueològic-lloc d’hàbi-
tat
Època (Èpoques): Neolítica?-Ibèrica (s. IV a.
JC)
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix

JACIMENT DEL TOSSAL
DE LES FORQUES

d’un comerç colonial, principalment grec i fenici, fora
de les vies naturals de penetració cap a l’interior. 

El conjunt de materials d’aquest jaciment, que guar-
den a Ivorra, el conformen altres peces com un frag-
ment de la part superior d’un molí manual circular, de
pedra conglomerada, del qual es conserva l’agafador;
un segon fragment de molí manual circular correspo-
nent a la part superior, de 41 cm de diàmetre aproxi-
madament per 16 cm d’alçada, realitzat sobre una
pedra conglomerada; conserva un agafador per mou-
re’l i un forat central de 8,5 cm de diàmetre. I un darrer
fragment de molí manual de conglomerat correspo-
nent a la part inferior, d’uns 16 cm d’alçada, realitzat
en pedra conglomerada i possiblement de planta cir-
cular.

D’aquest jaciment també se’n conserva abundant
material ceràmic a Torà, formant part de la col·lecció
arqueològica que té l’Associació del Patrimoni Artístic
i Cultural al Convent de Sant Antoni de Pàdua. Una
selecció d’aquest material ens ha estat feta per Jaume
Coberó i la podem dividir en dos grans grups: un pri-
mer grup d’objectes realitzats a mà amb parets grui-
xudes i col·locació heterògènia fruit d’una cocció irre-
gular, que es podrien situar cronològicament en el
període del bronze-ferro. Formalment es caracteritzen
per vasos de boca oberta amb llavis exvasats i decora-
ció de cordons amb ungulacions simples; un segon
grup d’objectes es correspondria a fragments de vasos
realitzats a torn d’època ibèrica, on destaca un bon
nombre de fragments amb decoració de bandes i línies
horitzontals pintades en la superfície dels vasos, frag-

DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA

També conegut com a Jaciment de les Ivorres, s’em-
plaça en una petita elevació a l’est del santuari de
Santa Maria, entre aquest i la Font de la Vila, a 525 m
d’altitud i coordenades geogràfiques 41º 46’ 06’’N – 1º
23’ 32’’E. 

Atenent a les explicacions de Mn. Ramon Florensa i
de Mn. Josep Vila, els quals varen intervenir molt
directament en unes primeres prospeccions, i l’estudi
de Joaquim Pera, en aquesta zona, actualment habili-
tada per al conreu, i també prop de la Font de la Vila
aparegué abundant material ceràmic d’època ibèrica:
pintada, grisa monocroma i comú, però sobretot en
destaca un fragment de kylyx amb peanya tipus coup
de Vienne o vicup, datada a l’àgora d’Atenes als vol-
tants de l’any 460 a. JC.

La qual cosa porta a creure –diu Pera- que en la zona
podia haver existit un hàbitat ibèric, del qual no se’n
coneixen estructures i que podria documentar-se pos-
siblement des del segle IV a. JC. La descoberta de cerà-
mica àtica, sens dubte, podria confirmar l’existència

UTILITZACIÓ
Original: Civil/Zona d’hàbitat a l’aire lliure
Actual: Espai d’interès arqueològic

Vista general del santuari darrere del qual s’eleva el turó de

les Forques

Fragment d’un molí manual provinent del jaciment del Tossal
de les Forques
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Fragments de ceràmica de cordons, elaborada a mà, datable

des del bronze final fins l’època ibèrica (material ceràmic con-
servat al convent de Sant Antoni de Pàdua de Torà)
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ments d’àmfores de boca plana i gran contingut, així
com d’altres vasos sense decoració.

Les troballes arqueològiques atribuïbles a aquest
jaciment, que es guarden a Ivorra, informen tanmateix
d’un origen més reculat, en època neolítica; com ho
confirmen 8 fragments de pedra polida corresponents
a destrals i eines, i 10 pedres més de forma esfèrica
que podrien haver-se utilitzat com a percutors. Així
mateix, formant part de la col·lecció arqueològica del
Convent de Torà, trobem 1 fragment de destral neolí-
tica. 

A raó d’aquest material trobat, per tant, hauríem de
parlar d’un jaciment datable des d’època del bronze
mitjà-final fins el món ibèric ple.

NOTES COMPLEMENTÀRIES

Pels volts del 1970, Mn. Ramon Florensa i Mn. Josep
Vila, ambdós mossens d’Ivorra van efectuar prospec-
cions al Tossal de les Forques i al Turó de Sant Gervasi
(actualment conegut com l’Era del Vicenç), l’objectiu
de les quals haurien estat simplement la recollida de
materials. Desconeixem més dades de les excavacions,
ja que es van realitzar sense la presència ni interven-
ció d’arqueòlegs i no se’n va deixar constància docu-
mental. La informació que ens aporten les troballes
arqueològiques caldria contrastar-la amb unes cam-
panyes de prospecció i excavació ben documentades a
fi de conèixer l’abast dels jaciments, estat en què es
deixaren i possibilitats d’estudi. Val a dir també que,
amb posterioritat, s’hi ha efectuat altres prospeccions
no controlades i furtives. Els primers treballs permete-
ren recollir abundant material que serví per fer una
primera valoració de les peces i posterior classificació
més o menys acurada. Se’n conserven, com hem dit,
força fragments a Torà, al Convent de Sant Antoni de
Pàdua, així com també a la rectoria d’Ivorra i proba-
blement en mans de particulars que desconeixem.

Ja hem deixat dit en el paràgraf anterior que els tre-
balls arqueològics no se centraren només al Tossal de
les Forques sinó que també es practicaren en un altre
indret, tanmateix proper, conegut antigament com el

Turó de Sant Gervasi (encara consta així al Registre de
la Propietat de Cervera) i més modernament com l’Era
del Vicenç. El material trobat, que en principi es con-
servaria pràcticament íntegre a la rectoria d’Ivorra, es
pot agrupar en 17 fragments de ceràmica del període
íbero-romà, 3 fragments de tègula romana, 8 frag-
ments de ceràmica de tipus blau català i 5 fragments
de ceràmica vidriada i negra que cronològicament es
poden emmarcar en època contemporània.

PROTECCIÓ EXISTENT

I.P.A.C.-Carta Arqueològica de la Segarra.

BIOGRAFIA/FONTS

-I.P.A.C.-Carta Arqueològica de la Segarra, 1986.
-Catalunya romànica. El Segrià, Les Garrigues, el Pla

d’Urgell, la Segarra, l’Urgell, vol. 24. Barcelona 1997, p.
299.

-JUNYENT, Eduard: Els Ilergets. “L’Avenç” núm. 14.
Barcelona 1979, ps. 35-43.

-PERA, Joaquim: La romanització a la Catalunya
interior: estudi històrico-arqueològic de Iesso i Sigarra i
el seu territori. Tesi Doctoral. U. A. B. 1993, p. 768.

-RAZQUIN, F.: Cosas de Segarra: Prehistoria.
“Segarra” núm. 188. Cervera 1952.

-Registre de la Propietat de Cervera. Finca 331 del
municipi d’Ivorra.
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Ceràmica d’aplicació múltiple que presenta decoració pintada
molt utilitzada per la cultura ibèrica (s. VIII aC-s. I dC) i discreta
decoració incisa; alguns dels fragments són de ceràmica brunyi-
da (també formen part del fons arqueològic del convent de Torà)

Nucli: Ivorra
Indret: Actualment aquesta làpida forma part
de la col·lecció de peces arqueològiques del
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (MDCS).
Es troba exposada al públic. 

Tipologia: Epigrafia
Època (Èpoques): mitjan s. II dC
Estat de conservació: Bo
Interès: Alt

LÀPIDA FUNERÀRIA
ROMANA

UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Estela funerària
Altres: Religiós/Objecte ornamental
Actual: En desús/Element d’interès arqueològic

DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA

Es tracta d’una làpida quadrangular, gairebé quadra-
da (56,8 x 59 cm), esculpida en marbre de Luni que
presenta un emmarcament a manera de motllura en
relleu molt propi de l’escultura epigràfica romana. A
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Comarcal de Solsona en temps del bisbe Amigó (1909-
1913). Consta amb el núm. 3198 de l’inventari general
del MDCS.

PROTECCIÓ EXISTENT

És peça de museu, formant part de la col·lecció
arqueològica del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
(MDCS). Es troba exposada al públic dins la Sala
Claustres.

BIOGRAFIA/FONTS

-Àlbum meravella. Llibre de belleses naturals i artísti-
ques de Catalunya, vol. IV. Barcelona 1931, p. 282.

-Fons Agustí Duran i Sanpere, fotografies (AHCC).
-FEBRE, George; MAYER, Marc i RODÀ, Isabel:

Inscriptions Romaines de Catalogne, vol. II Lérida. París
1985, núm. 84, p. 121.

-LARA, Federico: Epigrafia romana de Lérida. Lleida
1973, p. 150 i 151.

-PERA, Joaquim: La romanització a la Catalunya
interior: estudi històrico-arqueològic de Iesso i Sigarra i
el seu territori. Tesi Doctoral. U. A. B. 1993, núm. 101.

-ROCAFORT, Ceferí: Provincia de Lleyda, dins
Geografia General de Catalunya dirigida per Francesc
Carreras Candi. Barcelona 1910, p. 415. 

-VILLANUEVA, Jaime: Viaje literario a las iglesias de
España, vol. IX, carta LXX. València 1821, p. 39.
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l’interior l’epitafi, disposat en sis línies de text incís,
que presenta un cos de lletra que varia entre els 5,5 cm
de la primera línia als 2,5 cm de l’última, i que resa: L ·
CAECILIO / AGIDILLO / L · CAEC. AGILIO / PATRI · PIEN-
TISSIMO / ET · SEVERIANO · FILIO / KARISSIMO · AN ·
XVI, que hom interpreta com L (ucio) · CAECILIO / AGI-
DILLO / L (ucius) · CAEC (ilius) · AGILIO / PATRI · PIEN-
TISSIMO / ET · SEVERIANO · FILIO / KARISSIMO · AN
(orum) (hereda) XVI (sedecim). La traducció seria: A
Luci Cecili Agidili, Luci Cecili Agili, al seu pare molt
estimat i al seu molt estimat fill, de setze anys d’edat.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

D’questa làpida en va donar notícia Jaime Villanueva
a començament de s. XIX. La descobrí a l’interior del
temple parroquial de Sant Cugat, al cambril i al costat
del reliquiari del s. XV. Ens diu Villanueva: “Al lado del
relicario, en el mismo camarín y sobre una mesita se
halla una piedra romana, de que se puede hablar… Es
una tabla de mármol de dos cuartas, hallada en las rui-
nas de la iglesia vieja… La inscripción sepulcral que en
élla está bien conservada, dice así sin quitar ni poner…
(a continuació venia el text que hem reporudït més
amunt)”. En aquest sentit, cal interpretar la presència
d’aquest monument a l’interior de l’església d’Ivorra
com una pràctica força habitual de reaprofitament de
materials romans nobles com a ornamentació. Això
dificulta, tanmateix, el determinar-ne l’emplaçament
original i la seva procedència, que, segons J. Pera, tant
pot ser local com d’un emplaçament romà proper, com
Guissona o Els Prats de Rei.

Federico Lara, reproduint Hübner, diu que s’estableix
una relació interessant del cognom AGIDILLO equiva-
lent a un AGEDILLVS, família de ceramistes de Londres.
També AGIDILLVS i AGILIO apareixen en inscripcions
localitzades a Sagunt, Mèrida, Mallorca i en unes ànco-
res de plom descobertes a Pals, prop de Carta gena.

Els autors del I.R.C. II donen una datació –ens diu J.
Pera-, basant-se en la fòrmula de l’epitafi, de mitjan s.
II dC. 

NOTES COMPLEMENTÀRIES

Aquesta làpida va passar al Museu Diocesà i

Làpida funerària d’època romana (s.II d.C.) de Luci Cecili
Agidili. Avui es conserva al Museu Diocesà i Comarcal de

Solsona.

Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 17 km
Accés: Carretera + pista
Indret: Seguint les indicacions per anar a
Ivorra. Poc després del km 5 ens desviarem a
mà dreta, per una pista que condueix al san-

tuari de Santa Maria. La necròpolis va aflorar a redós del mur de
migjorn del santuari.

Tipologia: Necròpolis
Època (Èpoques): Altmedieval (ss. IX-XII)
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà

NECRÒPOLIS
DE SANTA MARIA

UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Lloc d’enterrament
Actual: Espai d’interès arqueològic

DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA

Comptem per fer aquesta descripció amb la infor-
mació que ens ha facilitat Judit Solé i Muntané,
arqueòloga directora de l’excavació d’urgència que s’e-
fectuà l’agost de 1997 en aquest indret.  

Arran de les obres d’adequació del terreny per a la
restauració de les cobertes del santuari de Santa
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Maria, a la cara sud, va aflorar a només vuitanta cen-
tímetres de la superfície una necròpolis medieval de la
qual no se’n tenia cap coneixement. La primera troba-
lla amb què van topar les màquines mentre eixampla-
ven el camí de l’entorn de l’edifici, va ser un sarcòfag
de pedra de sauló massís que tractem a l’entrada
següent d’aquest apartat d’arqueologia. A continuació
van endevinar-se tres tombes més del mateix període
cronològic. 

La tipologia de les tres tombes, excavades al sòl
natural, és la mateixa: orientades en sentit est-oest, de
planta rectangular amb una o dues lloses laterals (en
funció de si contenien l’esquelet d’un individu infantil
o d’un adult), una llosa de capçalera i una als peus i,
segurament, la coberta estaria formada per una única
llosa. Les tombes 1 i 2 no conservaven la llosa de la

coberta donat
que eren les que
afloraven més a
la superfície, les
més properes a
l’església i les
que presentaven
indicis evidents
de remoció; per
tant, és possible
que du rant el
mo ment de
cons  trucció d’a-
questa església,
al segle XVII,
s’haguessin des-
cobert i saquejat.
La tomba 3, que
quedava més
apartada de l’es-
glésia, sí que
presentava llosa
de coberta però
fracturada d’an tic, degut molt probablement a la pres-
sió de les terres. Pel que fa a les seves mesures, la
tomba T-1 fa 200 cm x 62,5 cm x 55 cm; la tomba T-2
125 cm x 62,5 cm x 43 cm; i la tomba T-3 200 cm x 65
cm x 37 cm. La tomba T-1 contenia un individu  de
sexe masculí d’uns 30-40 anys i d’uns 171 cm d’esta-
tura; la tomba T-2 un infant d’edat indetermindada;
mentre que la tomba T-3 una dona d’uns 20-30 anys i
d’uns 160 cm d’estatura.

L’orientació i la posició dels sebollits dins les tombes
és en tots els casos la mateixa: essent est-oest i posi-
ció supina (mirant amunt amb els braços descansant al
costat del cos i les cames estirades paral·le les). El nom-
bre mí nim d’individus (NMI) és d’un en les tres tombes
i de dos en el cas del sar còfag (vegeu l’en trada subse-
güent d’aquest apartat).

Pel que fa a la da tació d’aquesta ne crò polis medie-
val, caldrà esperar una segona campanya d’excavació
que aporti alguna dada significativa que permeti aco-
tar més la cronologia, que podria situar-se entre els
segles IX i XII.

Imatge de l’indret exacte on es localitzà el sarcòfag de Santa
Maria (Arxiu fotogràfic de Judit Solé)

Imatge de localització del negatiu del sarcòfag i de la tomba
núm. 3 (Arxiu fotogràfic de Judit Solé)

Tomba núm. 1. Localitzada a l’est de
la necròpolis, amb un individu adult en
el seu interior (Arxiu fotogràfic de Judit

Solé)

Imatge aèria del jaciment de Santa Maria descobert l’any
1997, amb detall de situació de tres tombes excavades a la

terra (Arxiu fotogràfic de Judit Solé)
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CONTEXT HISTÒRIC

Les tombes exca-
vades a la roca o les
de llosa, que es basti-
rien depenent de les
característiques del
terreny o de la tradi-
ció cultural o nivell
social de la persona
sebollida, són un
tipus concret d’ele-
ment funerari que
s’emmarca en el con-
text de l’època me -
dieval a Cata lunya
com una pràctica
força comuna de
sebollir i que els
experts, com Bolós i
Pagés, creuen que es
desenvolupa des de
l’època visigòtica fins

almenys el segle XII. No tindrien sentit, per tant, algu-
nes hipòtesis inicials que relacionaven aquests tipus
d’enterraments amb l’existència d’una frontera o amb
un procés de repoblació cristià. En aquest sentit, serà la

proximitat o no de la
tomba a una església
o lloc de culte el que
permetrà establir
una primera gran
diferenciació crono -
lògica entre els ente-
rraments de l’alta
edat mitjana (allun-
yats d’un lloc de
culte) i els de la baixa
edat mitjana (pro-
pers al lloc de culte). 

Pel que fa a la seva
tipologia Bolós i
Pagés plantegen uns
models de tombes
cavades a la roca en
principi més primi-
tius, de formes rec-

tangulars i trapezials, amb els extrems més o menys
arrodonits o pisciformes, i unes en principi posteriors,
de formes antropomorfes amb el cap diferenciat dins
la capçalera. Les primeres, molt sovint localitzades en
llocs elevats i relacionables en principi amb algun tipus
d’hàbitat pre-romànic, com les villae tardanes, vilars o
llogarets o casals, però també al costat de les esglésies
o llocs sagrats, hom les podria situar cronològicament
en tot aquest període de temps que va des dels segles
VI i VII al XII. Les segones, vinculades amb algun tipus
d’edifici religiós, es situarien cronològicament cap a
l’any 1000 en endavant.

NOTES COMPLEMENTÀRIES

La numeració de les tombes descobertes es va fer
seguint l’ordre de proximitat respecte del santuari. Pel
que fa a la morfologia i patologies dels individus que
contenien les sepultures hom pot consultar l’article,
inèdit fins al moment present però previsiblement
publicat aviat, de Guerrero, Solé i Ribas, Hostilidad y
medio. Individuos de la necrópolis medieval de Santa
Maria de Ivorra. 

És evident que, atès el seu interès, seria convenient
de proposar una segona fase d’excavació en aquell
indret, no solament per l’interès de la pròpia necròpo-
lis sinó també perquè potser és podria treure l’entrellat
de l’existència d’una segona comunitat si fem cas del
que diuen els textos medievals del s. XIII i XIV quan uti-
litzen el plural (Ivorres) per a referir-se al lloc, així com
de les restes de la primitiva església romànica on tin-
gué lloc el miracle eucarístic del Sant Dubte. Pel que fa
a les sepultures excavades, aquestes van ser protegides
adequadament i soterrades de nou per tal de preser-
var-les millor. El sarcòfag resta davant la façana d’in-
grés del santuari.

Les notes que publiquem facilitades per l’arqueòloga
Judit Solé volen ser un previ a l’informe definitiu que
s’està preparant.

INTERVENCIONS

Entre el 13 i 18 d’agost de 1997, a instància del
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya,
Judit Solé i Muntané, arqueòloga, realitzà l’excavació
d’urgència d’aquesta necròpolis, sobretot de l’espai
més proper als murs de migjorn del santuari, espai
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Tomba núm. 2. Es tracta d’un
enterrament infantil excavat al sòl i
fet amb quatre lloses de cantell
(Arxiu fotogràfic de Judit Solé)

Una altra imatge de l’enterrament
núm. 3, sense la llosa que el cobria
(Arxiu fotogràfic de Judit Solé)

Interior de la tomba núm. 3, amb l’esquelet d’una dona d’uns
30-40 anys (Arxiu fotogrràfic de Judit Solé)

Vista general del jaciment després d’haver-se efectuat l’ex-
cavació arqueològica de 1997
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aquest afectat per les obres de restauració que s’ende-
garen en el santuari.

BIOGRAFIA/FONTS

-Arxiu fotogràfic de Judit Solé.
-BOLÓS, Jordi; ESQUERDA, Mateu; GALLART, Josep:

Notícia d’algunes sepultures excavades a la roca situa-
des a la comarca de les Garrigues, “Ilerda” núm. XLVI.
Lleida 1985, ps. 23-26.

-BOLÓS, Jordi; PAGÈS, Montserrat: Sepultures exca-
vades a la roca; dins Necròpolis i sepultures medievals
de Catalunya, “Acta Historica et Archaeologica
Medievalia” (Annex 1). Barcelona 1982, ps. 61-97.

-COROMINES, Joan: Onomasticon Cataloniae, vol. IV
(D-J). Barcelona 1995, ps. 456-457.

-GUERRERO, Luis; SOLÉ, Judit i RIBAS, Diego:
Hostilidad y medio, individuos de la necrópolis medie-
val de Santa Maria de Ivorra (La Segarra, Lleida).
Comunicació presentada al V Congreso Nacional de
Paleopatología. Alcalá la Real (Jaen) 1999. Inèdita.

-RIU, Manuel: L’arqueologia medieval a Catalunya.
Barcelona 1989.

-SANTESMASSES, Xavier: Troben una necròpolis
medieval al santuari del Sant Dubte, dins “Segarra set-
manal” núm. 174, suplement del diari Segre (15-VIII-
1997).

mesures internes del vas: capçalera 40 cm aprox.; cos
46 cm i peus 26 cm. No presenta decoració visible en
cap de les seves cares i la tapa es troba fragmentada
en dos d’antic per la part central i tampoc no presen-
ta cap mena de decoració.

El sarcòfag, en el moment de la troballa, contenia en
el seu interior, en perfecte estat de conservació, les
restes d’un individu adult de sexe masculí d’uns 35-45
anys que presentava un fort impacte a nivell cranial, i
junt amb aquest l’esquelet d’un infant, d’1 o 2 anys,
entre les cames del primer, que hi hauria estat enterrat
amb posterioritat. 

CONTEXT HISTÒRIC

Relacionat amb el
culte als morts i amb
els ritus funeraris d’en-
terrament, el sarcòfag o
arca sepulcral, sem-
blantment reservada a
enterraments més aviat
singulars o de certa
con dició social, s’ha
utilitzat sense interrup-
ció al llarg dels segles.
Així doncs, contextua-
litzar cronològicament
un sarcòfag de les
característiques d’a-
quest, encara que pu -
gui semblar més fàcil
en relació a les sepultu-
res cavades a la roca o

en cista de lloses, ofereix, segons els experts, la matei-
xa problemàtica perquè se’n troben de semblants en el
món paleocristià, en època visigòtica, en el món romà-
nic però també al llarg de l’època gòtica. En qualsevol
cas hom apunta la possibilitat que aquests grans sarcò-
fags exempts datessin dels segles XII i XIII, encara que
en algun moment hom considerà la inexistència de
decoració com a tret que permetria una datació ante-
rior al s. XII. Tanmateix, potser només els sarcòfags que
presenten un encaix rectangular per al cap, puguin ser
datats amb seguretat en aquests segles del romànic. 

Pel que fa a la seva construcció, aquesta tam bé ha
variat segons els materials utilitzats, les formes i
sobretot l’ornamentació que s’hi ha esculpit. Sovint

Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 17 km
Accés: Carretera + pista
Indret: Seguint les indicacions per anar a
Ivorra al santuari de Santa Maria. Actualment
el sarcòfag es troba davant mateix de la faça-

na d’ingrés al temple.

Tipologia: Sarcòfag
Època (Èpoques): Altmedieval (ss. IX-XII)
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà

SARCÒFAG
DE SANTA MARIA

UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Lloc d’enterrament
Actual: Element d’interès arqueològic
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA

Es tracta d’un sarcòfag exempt, de talla molt rudi-
mentària en pedra sorrenca del país, conserva vas i
tapa. El vas és de planta i volum molt irregulars, amb
les seves cares externes totalment desbastades a cops
de maceta i de forma barroera. Només al seu interior
presenta un buidat força uniforme. Mesures exteriors:
237 cm llargada; 94 cm la part més ampla, 54 cm
d’alçada i entre 17 i 20 cm de gruix de les parets;

Imatge del sarcòfag de Santa Maria, dipositat davant la
façana d’ingrés al santuari

Imatge del sarcòfag amb
detall de l’interior en el moment

de la troballa (Arxiu fotogràfic de
Judit Solé)
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sen se decoració, hom
n’ha trobat, com en
el cas que ens ocupa,
d’escultura barroera
ex ternament amb
l’interior d’extrems
arrodonits, en forma
de paral·lelepípede
amb l’interior rectan-
gular o trapezial, o
fins i tot amb el cap
diferenciat, en forma
de ferradura o bé
quadrada.

En el món romànic,
sovint cal relacionar
els sarcòfags o osse-
res amb l’existència
d’algun lloc de culte
o església, tot i
haver-hi  excepcions,

com podria esdevenir-se amb el sarcòfag trobat a
Fontanet en l’indret conegut com el Clot del Moltó,
dins el terme municipal de Torà. Aquesta circumstàn-
cia permetria, segons els experts, que alguns dels
sepulcres sense cap diferenciat i amb l’interior arrodo-
nit podrien ser d’un moment anterior, pre-romànic,  i
també permetria establir un paral·lelisme, pel que fa a
les formes, amb la datació proposada per a les tombes
cavades a la roca i/o de lloses.

Un cas a part el conformarien els sepulcres amb els
costats ben escairats i decorats, relacionats amb algun
lloc de culte, esglésies o monestirs.

DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA

Amb motiu de la restauració de la coberta del san-
tuari de Santa Maria, mentre les màquines preparaven
el terreny per la banda de migjorn per accedir més
fàcilment a l’obra, l’agost de 1997 va ser descoberta
aquesta necròpoli medieval (vegeu necròpoli de Santa
Maria), les tombes de la qual van aflorar a uns 80 cm
de la superfície. En el decurs de les excavacions arque-
ològiques d’urgència que s’hi efectuaren, sota la direc-
ció de l’arqueòloga Judit Solé, entre les tombes de
llosa, van ser trobats dos sarcòfags, un dels quals és el
que descrivim. Un segon sarcòfag s’endevinava entre
les sepultures però no va ser finalment descobert. La
presència de sepultures medievals en aquest terme és
complementària amb les sepultures excavades a la
roca de les Planes i la notícia de diversos enterraments
de llosa en una antiga vinya de cal Molins, camí de
Palouet (vegeu notes complementàries de l’entrada
“tombes de les Planes”).

Estaria bé que el sarcòfag, com a element arqueolò-
gic d’interès que enriqueix el patrimoni medieval de la
vila d’Ivorra, s’exposés de forma acurada, per exemple
a l’interior del temple. No fora descabellat pensar en
una petita museografia del patrimoni medieval en
aquest indret, tenint en compte que conserva també
nombroses esteles discoïdals.

INTERVENCIONS

Entre el 13 i 18 d’agost de 1997, a instància del
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya,
Judit Solé i Muntané realitzà l’excavació d’urgència
d’aquesta necròpolis, cosa que permeté de descobrir el
sarcòfag.
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Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 18 km aprox.
Accés: Pista + sender
Indret: Seguint les indicacions fins el nucli
d’Ivorra. Passarem la cruïlla que hi mena per
continuar en direcció a Torà. Recorreguts uns

400 m des del desviament, aproximadament en el km 6 de la
carretera, a mà dreta un camí on s’indica cal Molins; seguirem
per aquest camí, passarem el pont i just després, a uns 400 m de
la carretera, trobarem les primeres granges del Molins. A partir
d’aquí cal continuar a peu en direcció nord per la vessant est del
torrent d’Ivorra, un espai mig erm, mig arbrat d’alzines i roures. A
uns 300 m, en el punt més elevat,  trobarem una morrera de cin-
glera que va d’est a oest i les dues tombes.

Tipologia: Tomba
Època (Èpoques): Altmedieval
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà-Baix

TOMBES DE LES PLANES

UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Lloc d’enterrament
Actual: Espai d’interès arqueològic

Fotografia del sarcòfag 
després de ser buidat (Arxiu

fotogràfic de Judit Solé)

DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA

En un aflorament de cinglera entre la vegetació d’al-
zines, roures i bardisses al nord del nucli d’Ivorra,
documentem dues tombes de dos adults excavades a
la roca i del tipus banyera, orientades en sentit est-
oest, amb els peus orientats cap a l’est i separades
entre elles uns 11 m. Aparentment isolades perquè la
vegetació de la zona no permet una prospecció amb
més profunditat, segueixen la tipologia de sepultures
altmedievals cavades a la roca. 

Tomba 1. El tipus banyera amb els cantells més o
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senta escantonaments
de la roca prop de la
capçalera i costat es -
querre, cosa que im -
pideix d’obtenir mesu-
res més exactes. Proba -
blement a causa de les
característiques de la
roca on va ser excava-
da la base dels peus es
troben lleugerament
elevats respecte a la de
la capçalera. Fa 193 cm
de llarg; ample capça-
lera 36 cm aprox.;
ample cos 54 cm aprox; ample peus 27 cm aprox;
fondària capçalera 26 cm aprox.; fondària cos 28 cm
aprox. i fondària peus 30 cm aprox.

Tomba 2. També del tipus banyera i cantells arrodo-
nits, més als peus que a la capçalera, es localitza a uns
11 m a l’oest de l’anterior. Pràcticament coberta per la
terra i la vegetació, fa: 192 cm de llarg; ample capça-
lera 44 cm; ample cos 59 cm; ample peus 30 cm; amb
una fondària a l’alçada del cap de 35 cm (la resta no
s’ha obtingut en trobar-se coberta per la terra).

Si el fet que aquests dos enterraments estiguin apa-
rentment isolats i allunyats, en principi, d’un lloc de
culte (església o edifici sagrat) ens permet de situar-
los cronològicament en una època anterior a la recon-
questa d’aquest territori al segle XI, i si els desvincu-
lem, com sembla, de qualsevol edifici religiós, anteriors
al segle X.

NOTES COMPLEMENTÀRIES

En aquest indret seria interessant practicar-hi una
prospecció arqueològica molt més acurada per tal de
comprobar la possibilitat de l’existència de més ente-
rraments d’aquest tipus. Tanmateix, algun tall practicat
a la cinglera pot fer pensar en l’existència d’algun altre
enterrament però es tracta, en realitat, de talls efec-
tuats per a l’obtenció de pedra per a la construcció.

L’existència de sepultures (excavades a la roca, de
llosa o sarcòfags exempts) en el terme d’Ivorra és prou
coneguda sobretot després de l’excavació efectuada a
redós del santuari de Santa Maria d’Ivorra amb motiu
de les obres de rehabilitació que s’hi efectuaren durant
els anys 1997 i 1998 (vegeu l’entrada Necròpolis de
Santa Maria i sarcòfag de Santa Maria). També, segons
testimonis orals, una antiga vinya de cal Molins, molt
a prop de les granges del Conillo i de l’era del Borràs,
en el camí dels Empalous o de Palouet, amagava un
necròpoli de tombes de lloses (s’ignora la quantitat)
que conservaven els esquelets al seu interior, que va
ser destruïda totalment a començaments dels anys
setanta. Alguna tomba més es documentà, també, fa
uns vuitanta anys, al peu del camí que condueix al
cementiri, sota mateix del nucli. Totes aquestes sepul-
tures difícilment podem adscriure-les a un únic assen-
tament humà sinó a diversos (vilatge, poblat…). 

D’un possible assentament humà ens en dóna notí-
cia P. Madoz a mitjan segle XIX, concretament ens
parla d’un nucli de nom Tortrí que hom localitzava a
l’est, en una partida de terme anomenada Pla. En
aquell indret, a mitjan s. XIX, segons Madoz, s’hi va
poder descobrir un enderroc del que hauria pogut ser,
potser perquè els seus contemporanis així li n’infor-
maren, assentament humà. Consultada la memòria
oral, ningú no n’ha sabut donar compte sobre l’e-
xistència o no d’un possible poblat o vilatge, probable-
ment d’època medieval. Amb tot, sí que les mateixes
fonts confirmen de l’existència d’un partida de terme
de nom Tortri o Tortrins que coincideix amb la localit-
zació que dóna Madoz al s. XIX, és a dir, en la partida
dels Plans, en direcció Portell (sud-est). Agustí Duran i
Sanpere, cap als anys seixanta, també es mostra encu-
riosit per la revelació de Madoz donant-ne la següent
explicació que podem llegir manuscrita al costat d’una
fotografia d’un pedregal suposadament localitzable en
aquesta partida de terme: “Als plans de Tortri sovinte-
gen els pedregars formats per les llosetes arrencades
del fiter superficial. És possible que Pasqual Madoz els
confongués amb possibles restes de les cases enruna-
des d’un poblat desconegut”.

Finalment, a uns pocs metres al sud-oest de les
sepultures excavades a la roca que hem descrit en
aquesta entrada hom hi documenta una petita pica, no
vinculada a les sepultures, però probablement sí a l’ex-
tracció de pedra d’aquesta zona de cingle, constituïda
per un bloc de pedra exempt, amb un rebaix a la part
superior de molt poca profunditat (11 cm), de planta
quadrangular (70 x 74 cm), amb una de les parets
escrostonada. Podia tractar-se d’un intent frustrat
d’esculpir una petita pica de pedra.

Tomba núm. 2, del tipus 
banyera excavada a la roca, del jaciment de les Planes

Tomba núm. 1, excavada a la
roca, del jaciment de les Planes
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Per ampliar la informació, sobretot a fi de contex-
tualitzar la datació i característiques tipològiques d’a-
quests tipus d’enterraments, podeu consultar l’entrada
corresponent a la necròpolis de Santa Maria. La biblio-
grafia també pot ser útil per ampliar la informació que
s’hi fa constar.

BIOGRAFIA

-Fons Agustí Duran i Sanpere, fotografies (AHCC).
-Catalunya romànica, vol. 27. Barcelona 1998, ps. 54

i 55.
-MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico, estadísti-

co, histórico de España y sus posesiones en Ultramar,
vol. IX. Madrid 1847, p. 380.

Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 19,6 km
Accés: Pista + sender
Indret: Arribats a Ivorra, agafarem el camí de
Castellfollit fins arribar al cementiri on ens
desviarem a mà esquerra pel camí de les

Escomes. Seguirem recte fins al tercer desviament a mà esque-
rra, més o menys a 1,4 km del nucli d’Ivorra. Un cop desviats del
camí principal recorrerem uns 100 m poc més o menys fins a
veure davant nostre una cabana d’estris. A mà dreta ens que-
darà el petit turonet, al capdamunt del qual s’hi localitzen les
restes arqueològiques d’aquest possible jaciment. Cal arribar-hi
finalment a peu.

Tipologia: Restes d’una possible capella
Època (Èpoques): Medieval
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Baix

JACIMENT DE SANT PERE
DE LES ESCOMES

UTILITZACIÓ
Original: Religiós/Culte?
Actual: Abandonat/Espai d’interès arqueològic
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA

La notícia sobre la possible existència d’una capella
en aquest indret ens ve de la memòria oral ja que ni la
documentació medieval ni moderna no ens en parlen.
Tanmateix sobre el terreny hom descobreix, en un lloc
preeminent i allunyat del nucli urbà, les restes d’una
possible estructura de planta rectangular, amb l’eix
principal en direcció est-oest, de 7,30 m d’amplada
mesurable a la capçalera i més de 7,50 m de llargada
visible. En sobresurten restes del mur orientat al nord,
la capçalera a l’est i part del mur sud, en un tram pro-
per a la capçalera. Els murs estan obrats amb utilitza-
ció de pedra sorrenca irregular amb rejunt d’argamas-
sa de calç i arena.

És evident que sense poder efectuar una excavació
arqueològica en l’indret no podem confirmar el supò-
sit d’una capella d’època medieval sota l’advocació de
Sant Pere, encara que la seva orientació en sentit est-
oest i la mateixa advocació així ens ho vulguin indicar.

Indret on possiblement estaria ubicada la capella de Sant
Pere de les Escomes, amb restes d’alguns murs i estructures


