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9.2. EL TURÓ DE CA N’OLIVÉ (CERDANYOLA, VALLÈS

OCCIDENTAL)

9.2.1. ASPECTES HISTORIOCOARQUEOLÒGICS

Les restes arqueològiques del poblat ibèric del Turó de Ca n’Olivé es troben a

la vessant Prelitoral de Collserola, en el terme municipal de Cerdanyola del

Vallès; terrassat en el turó, que al nord domina la riera de Sant Cugat i la plana 

del Vallès i al sud s’orienta cap a l’esmentada serralada, el jaciment és

historiogràficament conegut des de les inicials compilacions de l’Institut

d’Estudis Catalans i s’han realitzat prospeccions i excavacions científiques fins

als darrers anys 330, essent també nombrosos els assaigs derivats del seu

conjunt material i les síntesis realitzades 331. Amb tot, les primeres

intervencions arqueològiques sistemàtiques daten de l’any 1954, essent

continuades fins el 1961; posteriorment, es produïren actuacions diverses,

puntuals i extensives a finals de la dècada dels vuitanta i a inicis dels noranta.

Possiblement identificat amb el topònim de Castello durant el s. X 332, semblava 

estar directament vinculat a una xarxa viària que, ja des d’època protohistòrica

comunicava l’establiment amb els cursos fluvials i les vies naturals de l’actual

Vallès Occidental, fet que el vincularia amb establiments propers com Puig

Castellar, el Turó de Montcada o els diversos poblats identificats al Maresme i

al Vallès. 

A les inicials intervencions prospectives en les vessants del turó, es pogueren

identificar les restes de murs, paviments i habitacions que formaven part de

330 BOSCH GIMPERA, P. (1919) Prehistòria catalana, pp. 268-269.
BALIL, A. (1952) “El poblado layetano del Turó de Can Oliver en Sardañola (Barcelona)”,
A.E.A. XXV, pp. 374-379.
BARBERA, J. et alii (1961) “El poblado prerromano del Turó de Can Olivé, de Cerdanyola
(Barcelona)”, Ampurias XXII-XXIII, pp. 183-221.
BARBERÀ, J. et alii (1962) “El poblado prerromano del Turó de Can Olivé, de Cerdanyola
(Barcelona), segunda y última etapa de las excavaciones”, Ampurias XXIV, pp. 147-159
331 BARBERÀ, J. (1990) “Formació i desenvolupament de la cultura Ibèrica al Vallès”, Limes 0,
pp. 44-51.
BARBERÁ, J.; DUPRÉ, X. (1984) “Els Laietans, assaig...”, op.cit. 301, pp. 31-86.
SANMARTÍ, J. (1986) La Laietania ibèrica..., op.cit. 301, pp. 1103-1312
332 “... in comitatu Barchinona, in terminio de ipsa Fexas, in locum quem dicunt ipsum Castello.”
RIUS, J. (1945). Cartulario de Sant Cugat del Vallès, doc. 334.
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l’estructura urbana d’un poblat fortificat, el qual s’articulava a través de carrers i 

habitatges adossats, alguns d’ells amb més d’una estança. L’esmentada

tipologia de desenvolupament urbanístic el convertien en paral·lel a d’altres

hàbitats ibèrics de l’àrea (fig. 46).

Figura 46. Planimetria de les habitacions excavades en la primera etapa d’intervencions
(a Barberà et alii, 1960-61, p. 214).

Des de les inicials prospeccions superficials, fou evident una varietat tipo-

cronològica de materials, principalment ceràmics, que assenyalaren una

pervivència del poblat des d’èpoques protohistòriques fins a la plena

romanització. Foren estratigràficament identificats dos moments d’ocupació

plenament diferenciats, un corresponent al 450-330 a.C., un hiatus

d’abandonament, possiblement parcial,  i un de darrer, més limitat, d’entre el

250-50 a.C. La possibilitat de que, a partir de les excavacions extensives de

1954-61, es pogués progressivament esgotar el registre d’estratigrafia, va

permetre la localització de les zones d’hàbitat inicial de l’establiment ubicades a 

la vessant sud, on la pendent suau, l’exposició solar i la protecció dels vents del 

nord possibilitaven condicions més idònies. Les intervencions en aquesta zona

permeteren fixar la cronologia inicial del poblat en el s. VI a.C., evidenciant la

continuïtat amb les posteriors estructures urbanes del s. V i III a.C., prèviament 

identificades.

Altrament, i de forma similar a l’evolució de l’ocupació de l’àrea en les darreres 

centúries del primer mil·leni a.C. al context, la decadència i abandonament de
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les estructures s’interpreta amb el reaprofitament de velles estructures i

l’ocupació d’àrees fins llavors verges, com la vessant nord, en cronologies

posteriors a l’ocupació romana. A aquesta fàcies temporal s’atribueix la darrera 

etapa constatada pels inicials excavadors, l’aparició de petites sitges

d’emmagatzematge de finals del s. III-II a.C. i troballes disperses corresponents 

a s. II i I a.C.

En referència al conjunt material exhumat, en destaquen les diverses

inhumacions infantils identificades sota el paviment de les habitacions, amb un 

sentit cultual àmpliament documentat en les cultures protohistòriques

mediterrànies i, singularment, en la cultura ibèrica 333. Són també conjunts

destacats el ceràmic, principalment el corresponent a vernissos negres

d’importació, restes de grafits en llengua ibèrica334 i exemplars d’escultura

ibèrica zoomorfa 335.

La presència de troballes de metall es limita a la zona del poblat a algunes

fíbules, bàsicament anulars i d’arc, i altres petites peces de caràcter ornamental 

en bronze, alhora que alguna moneda, un possible pondus de coure i glans o

pondus de plom, essent molt minoritari el conjunt d’objectes de ferro

identificats. Sense constància de la identificació d’escòries de ferro, la col·lecció 

de ferros del jaciment semblà presentar, en context ja del s. II a.C.,  alguns

claus, restes d’elements estructurals, una fulla de dard i d’altres elements poc

identificats. Del material de les sitges, també en cronologies de finals s. III –

inicis s. II a.C. han estat identificats determinats estris d’utilitat industrial, com

claus, elements estructurals i d’altres objectes d’ús incert.

333 BARRIAL, O. (1991) “Noves dades sobre les inhumacions infantils del Turó de Ca N’Olivé”,
Limes 1, pp. 137-140.
334 PÉREZ, S. (1991) “Estudi d’un grafit ibèric procedent del Turó de Ca N’Olivé (Cerdanyola
del Vallès, Vallès Occidental)”, Limes 1, pp. 134-136.
335 BARRIAL, O; FRANCÈS, J. (1985) “Les escultures ibèriques zoomorfes del Turó de Ca
N’Olivé (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental)”, Empúries 47, pp. 254-263.
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9.2.2. INFORME DEL PROCEDIMENT ANALÍTIC REALITZAT.

SELECCIÓ SOBRE EL CONJUNT MATERIAL

Els materials de l’excavació arqueològica del poblat ibèric de Ca N’Olivé es

troben dipositats i en estudi al Museu Municipal de Cerdanyola del Vallès. Del

molt reduït conjunt d’elements de ferro identificats, només ha pogut ésser triada 

una peça que s’adequava als criteris preestablerts, en relació a la funcionalitat

de l’estri i al supòsit de conservació de cos o colònies de grans metàl·lics:

- 2024 (c.e. CO89/AXI/S4/272): clau

EXTRACCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE MOSTRES.

Amb la possibilitat d’aprofitar íntegrament la peça pel seu estudi metalogràfic,

s’ha extret la següent mostra / superfície d’observació, identificant-la amb el

següent codi:

- PT/2024/1: tall longitudinal A-B. S’ha procedit a efectuar un tall paral·lel

a l’eix longitudinal de l’estri, dividint l’objecte en dues meitats gairebé idèntiques

en grandària (diagrama d’extracció de mostres 2024, fig. 1). La superfície

observada correspon a una de les dues cares de tall obtingudes (d.e.m. 2024,

fig. 2).

OBSERVACIÓ MICROSCÒPICA

- PT/2024/1.

Mostra de secció pràcticament rectangular amb les vores deformades per la

mineralització de la superfície externa. El tall observat es presenta gairebé

totalment ferrític, a excepció de l’oxidació perimetral i una zona parcialment

mineralitzada a l’extrem en punta, on una fractura obrí una fissura per on

penetrà el procés degradador, en tot cas bastant localitzat.  Macroscòpicament 

ja s’observen diferents fissures que, des del costat més petit i recte de la secció 
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rectangular, penetren de forma paral·lela a l’eix longitudinal de la mostra, si bé 

no sembla que hagin estès l’oxidació al seu voltant.

L’observació microscòpica permet detallar diverses característiques de la

matriu metàl·lica. En primer lloc, destaca la gran quantitat d’inclusions

escoriàcies presents, tan en vista longitudinal com transversal, fet que afegit a

la corrosió intergranular bastant generalitzada provoca una matriu bruta que

dificulta el polit de la mostra i el consegüent estudi microscòpic. Algunes de les 

inclusions observades són d’aparença vítria, si bé n’existeixen d’altres de

cristal·lines amb creixements dendrítics en la seva estructura interna (fotog. 1);

entre aquests elements aliens a la microstructura metàl·lica ha estat observada 

també una partícula de metall no fèrric la qual, un cop realitzat l’anàlisi

d’elements químics, s’ha identificat com de coure (Cu) (fig. 47).

Figura 47. Espectre qualitatiu de l’anàlisi químic d’una partícula de coure (Cu) en la
matriu de ferro de la mostra PT/2024/1.

Amb la finalitat de comprovar la composició de la matriu metàl·lica de la mostra 

d’estudi, i davant la possibilitat d’identificar possibles indicis d’elements aliens al 

ferro, es realitzaren dues noves anàlisis químiques qualitatives; mentre en la
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primera d’elles només apareix l’espectre del ferro (Fe), en l’altre (fig. 48)

s’evidencien petits percentatges de plom (Pb) i silici (Si).

Figura 48. Espectre qualitatiu d’elements químics identificats en una àrea de la matriu 
metàl·lica de PT/2024/1.

La microstructura observada al microscopi és ferrítica en la quasi totalitat de la 

secció. Es caracteritza per un gra poligonal, sense deformació, de destacada

grandària i  força homogènia en la majoria de granulometria (fotog. 2); en

contraposició a la regularitat del gra, les inclusions apareixen gairebé trencades 

en diverses ocasions (fotog. 3). En una zona marginal, corresponent a un dels 

angles rectes de la mostra, s’identifica una microstructura hipoeutectoide d’acer 

dolç (inferior al 0.1% C), amb uns pocs grans perlítics de petita grandària

situats entre les vores dels grans ferrítics (fotog. 4),

Altrament, i a fi de comprovar la duresa en diverses zones de la microstructura,

s’ha procedit a realitzar microdureses 336 (d.e.m. 2024, fig. 3) que aporten valors 

d’entre 110 HV a l’àrea ferrítica i 134 HV a la més carburada.

336 Microduròmetre MATZUZAWA SEIKS DMH-1, unitat HV (Vickers Hardness), constants 15 
seg/100 g.
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INTERPRETACIÓ

- PT/2024/1.

L’objecte estudiat sembla haver estat elaborat a partir d’una única porció de

metall, ja que no s’identifiquen indicis de soldadures o de diversitat

microstructural.

Amb un grau de conservació suficient del metall pel seu estudi, presenta una

microstructura molt bruta d’inclusions no metàl·liques a causa del deficient

treball de cinglatge efectuat tan en la postreducció com durant la conformació

de l’objecte, ja en la forja;  orientades en tots sentits pel reduït martelleig en

diferents direccions, el treball mecànic es realitzà per sota de la temperatura de 

plasticitat de les inclusions, el que provocà que moltes d’aquestes gairebé es

trenquessin. En igual referència a les inclusions, les seves característiques

n’identificarien algunes de vítries, altres amb estructura dendrítica amb fases de 

silicats, molt possiblement faialita.

Altres restes alienes a la matriu de ferro corresponen al coure i el plom

identificats en el microanalitzador químic; la partícula del primer i la presència

de plom segregat es vincula a les restes d’anteriors treballs metal·lúrgics en el

mateix forn, i que s’adheriren a la massa esponjosa i calenta del ferro amb el

que es conformà l’objecte.

A nivell microstructural, la mostra presenta una ferrita generalitzada amb gra

poligonal que possibilitaria dues hipòtesis:

- que el darrer martelleig s’efectuà a temperatura de recristal·lització, per

sobre de 750º-800º C, i que, a mesura que es deformava el gra,

recuperava d’immediat la regularitat morfològica;

- o que amb posterioritat al treball mecànic, s’efectuà un nou escalfament

a la mostra, per sobre el gradient esmentat, que al refredar produí la

recristal·lització del gra.

Alhora, el gra presenta una grandària considerable que es troba

homogeneïtzada a tota l’àrea ferrítica de la mostra. Aquest fet amplia les dades 

sobre el tractament tèrmic sotmès a la peça, ja que indicaria  determinades

característiques de l’austenització, no sabem si producte d’un tractament previ

o provocades en el mateix moment de recristal·lització citat anteriorment. En tot 
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cas, en alguna fase de la història metal·lúrgica de l’objecte aquest fou sotmès a 

un escalfament que superà la temperatura crítica inferior, possiblement per

sobre els 900º C, i assolí l’austenització durant suficient temps per a permetre

el creixement dels seus grans ferrítics.

La mostra també conserva una petita àrea amb microstructura hipoeutectoide.

El fet de que aquesta estigui situada a una zona perimetral podria identificar

una cementació molt lleu possiblement de caire accidental, ja que no es troba

generalitzada per la vora; en el cas de que es tractés d’una cementació

intencionada, hipòtesi poc probable, la manca de continuïtat en l’aceració es

podria haver produït per una descarburació provocada pel contacte de l’aire

amb el metall a temperatura. Una alternativa a aquestes suposicions fora el fet 

de la heterogeneïtat de la massa de metall amb la qual es realitzà l’estri, on

existien zones més carburades que altres.

De les anteriors dades i interpretacions es poden extreure les següents

conclusions:

- les intrusions d’altres metalls en la mostra assenyalen que aquesta, ja en el

forn o la fornal, s’elaborà en una infrastructura comuna en la producció

d’objectes d’altres metalls;

- les característiques de la microstructura assenyalen un procediment limitat i

simple, que produïa un metall tou, gairebé totalment ferrític, i brut d’escòria per 

manca de treball mecànic;

- amb tot, i en contraposició amb les característiques anteriors, la peça rebé el

tractament tèrmic de recristal·lització, fet que millora les qualitats

metal·lúrgiques, ja pobres per les intrusions i el tipus de microstructura, amb

una granulometria prou gran, no de forma excessiva, i homogènia.

Cal entendre la peça com a producte d’un estadi inicial de la producció

siderúrgica o d’un artesà - taller amb limitats coneixements sobre la

especialització en l’obtenció d’objectes de ferro. S’aprofiten els coneixements i

les infrastructures vinculades a la metal·lúrgia d’altres metalls però no

s’apliquen tècniques de millora que concretin millors qualitats mecàniques als

estris fèrrics.
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PT/2024/1. Fotografia 1. Imatge d’una gran inclusió amb estructura interna

dendrítica (x 225 augm.).

PT/2024/1. Fotografia 2. Microstructura ferrítica de grans poligonals amb

diverses inclusions no metàl·liques, algunes d’aparença vítria (x 225 augm.). 
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PT/2024/1. Fotografia 3. Imatge de la microstructura ferrítica amb presència

d’inclusions no metàl·liques allargades i trencades (x 225 augm.). 

PT/2024/1. Fotografia 4. Imatge de microstructura de caràcter hipoeutectoide

amb petits i minoritaris grans perlítics (x 180 augm.). 
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DIAGRAMA D’EXTRACCIÓ DE MOSTRES SOBRE 2024

Figura 1. Extracció de la mostra PT/2024/1.

Figura 2. Mostra PT/2024/1 i localització de fotografies de microscopia.

Figura 3. Localització de microdureses sobre PT/2024/1 (1. 134 HV; 2. 109 HV; 

3. 110 HV; 4. 103 HV).
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9.2.3. CONSIDERACIONS SOBRE EL MATERIAL I EL SEU

CONTEXT

Només una mostra, corresponent a un estri d’ús industrial, ha pogut ésser

analitzada com a originària del poblat ibèric del Turó de Ca n’Oliver. No ha

estat possible localitzar, identificar i disposar d’altres objectes de ferro

suficientment conservats per a realitzar l’estudi, ja que el reduït conjunt metàl·lic 

conegut es troba totalment mineralitzat o fragmentat.

Apart de la insuficiència estadística mostral, l’útil analitzat potser no precisava

d’especials propietats mecàniques, a més a més de les intrínseques del metall, 

que exigissin per part del ferrer tractaments singulars de millora; en aquest

sentit, es poden interpretar les característiques metalogràfiques de la mostra

com l’evidència d’un objecte simple i poc elaborat. Altrament, les proves

obtingudes sobre el procediment seguit assenyalen l’ús d’un forn o d’una fornal 

polivalent, emprat per l’obtenció d’estris d’altres metalls, les partícules dels

quals quedaren com a inclusió en la esponja o massa de ferro 337.

El darrer fet, afegit a la manca de tractament especialitzat i a la deficient

purificació del metall, defineixen l’activitat genèrica i, potser, local de l’artesà. La 

manca d’esment a escòries de reducció o postreducció no permeten disposar

de proves físiques sobre la ubicació d’un taller metal·lúrgic en el mateix poblat, 

si bé aquest fet no resulta determinant 338. Tampoc fora descartable una

producció de caràcter itinerant 339, amb un taller metal·lúrgic de petita però,

337 També és possible per explicar la presencia de coure en la mostra, com alternativa a la
hipòtesi de l’ús de forns polivalents, el fet de que el coure és un element sideròfil, considerant
com a tal aquells elements amb temperatura de fusió menor que la del ferro i que, presents en
la mena de mineral de ferro com a òxids, poden ésser reduïts durant el procediment.
Tanmateix, la seva pròpia presència física, en forma de partícula, afirmaria que s’adherí a la
massa de ferro dins el forn, essent restes de material sobrant precedent.
SEERNELS, V. (1998) “La chaîne opératoire ...” , op.cit. 204, pp. 7-44.
338 Ha estat possible constatar com, en moltes de les campanyes d’excavació de no gaires anys 
ençà, s’ha considerat molt relativa la importància dels fragments d’escòries o, fins i tot, dels
culot  pròpies de procediments metal·lúrgics, despreciant-les com a materials d’identificació
arqueològica o, simplement, confonent-les amb formacions minerals. En algunes intervencions, 
es recolliren alguns fragments a efectes mostrals; en d’altres, tot i no constar en les
publicacions, formen part del conjunt material. En el cas de Ca N’Olivé, tractant-se
principalment d’uns treballs realitzats els anys cinquanta i seixanta i desconeixent de primera
ma el seu desenvolupament, no pot descartar-se la possibilitat de l’existència d’aquestes
restes, tot i no ésser citades textualment a les publicacions consultades.
339 S’ha hipotetitzat historiogràficament, i a través de paral·lelismes etnològics, amb l’existència
de personatges itinerants què, amb la corresponent adaptació al context geopolític i espacial de
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alhora, diversa elaboració, tan en diferents metalls com en tipologies d’estri,

que pogués ésser el responsable de l’objecte identificat a Ca N’Oliver. 

Desconeixent l’esmentada presència d’escòries en el poblat, l’única constància 

existent és la limitada presència d’útils de ferro que, a diferència d’altres

establiments sincrònics, indica la importància en la conservació d’aquests que,

a ben segur, mantenia la comunitat; en aquest context, fora subjecte d’hipòtesi 

l’acció d’un artesà no especialitzat per, sobretot, realitzar el manteniment de

l’escadusser utillatge de ferro del poblat. Amb tot, i afegides a les

característiques anteriors, diverses circumstàncies poden explicar la manca

d’útils de ferro en el poblat; de les troballes materials i infrastructurals

identificades fins el moment a Ca N’Olivé no es desprèn el fet d’una destrucció 

o d’un abandonament sobtat 340, ben el contrari es pot apreciar una continuïtat

del poblament, si bé en progressiva disminució, fet que implicaria la utilització

també continuada d’objectes tan importants per a la vida quotidiana com els de 

ferro, alhora que mostraria, com és el cas, conjunts de ferros en context tardà; 

per altra part, un bon nombre dels materials trobats, entre ells la mostra

estudiada, corresponen a l’amortització de sitges, fet simptomàtic del fenomen

d’expoliació gradual de tot element útil de les àrees del poblat abandonades, en 

les quals restaren aquells materials no aprofitables. Sense recursos naturals

evidents, el reaprofitament de velles eines tornant-les a conformar en calent o,

simplement, reparant-les, degué formar part de la sistemàtica de supervivència 

dels darrers pobladors de l’establiment.

la societat ibèrica, exercirien la funció de comerciants i de ferrers reparadors d’útils, tasca per la 
qual és comprovada la limitada infrastructura necessària.
RUIZ ZAPATERO, G. (1984) “El comercio protocolonial ...”, op.cit. 140, p. 66
340 Amb la data de finals del s. III o inicis del s. II a.C. són nombrosos els poblats de l’àrea i de
la resta dels país que sofreixen destrucció o abandonament sobtat,  sembla que històricament
vinculats a les batusses entre bàndols durant la segona Guerra Púnica i, sobretot, a les
campanyes de Marc Porci Cató al llarg de l’any 195 a.C.


