
SINOPSI DEL TREBALL:

Els motius pels quals m'he decidit a escollir per aquest tema del meu treball de recerca

són els següents: 

Primer  de  tot,  al  principi  tenia  al  cap  la  idea  de  fer  alguna  cosa,  alguna  recerca

relacionada amb el poble i municipi on vivia, Caldes de Montbui, ja que trobava que podia

ser més interessant que no pas fer alguna cosa que quedés "llunyana" a mi. Un cop triat

que volia investigar sobre alguna cosa local, vaig estar pensant sobre diferents temes que

em podrien agradar tot relacionant-los amb les assignatures que se'm donen bé de la

meva modalitat i el què m'agradaria estudiar. Estava ja situat sobre l'àmbit de les ciències,

matemàtiques  o  arquitectura.  Vaig  decidir  fer  algun  tipus  de  maqueta  o  alguna

reconstrucció relacionada amb l'arquitectura perquè és el  que de moment hi  tinc més

traça. D'aquí va sortir la idea de fer una reconstrucció i una hipòtesis de com podria ser el

Poblat Iber de la Torre Roja, de Caldes de Montbui. De petit sempre m'agradava construir

estructures de LEGO i  dibuixar  castells,  crec que aquests motius també influencien a

l'hora de triar la reconstrucció, ja que per fer la maqueta, es necessiten uns plànols previs.

També sabia que per fer el treball, m'hauria d'informar sobre la història del poblat i dels

seus  habitants,  els  Ibers,  però  també  m'anava  bé  ja  que  la  història  no  la  trobo  pas

avorrida, sinó tot el contrari, m'agrada. Val a dir que en el treball m'he centrat més amb la

part arquitectònica de les diferents estructures Ibers i no tant amb la part històrica de la

civilització en aquells segles. Crec que em podria fer servei treballar amb mides i escales

de cara un futur com a estudiant d'arquitectura, cosa que ara es fa tot a ordinador. És un

treball d'una part pràctica complicada, extensa i en la meva opinió bastant difícil.

Finalment,  comparant  amb d'altres  poblats  Ibers  importants  de  Catalunya,  he  fet  una

hipòtesis sobre com seria o com hauria de ser el poblat Iber de Caldes de Montbui amb

l'ajuda d'una maqueta i els seus plànols pertinents. 

Els objectius de fer el treball de recerca són: 

1. Construir una maqueta de tot el poblat Iber situat al capdamunt del turó de la Torre

Roja. 

2.  Conèixer més sobre la cultura Ibèrica, llegir i recercar informació dels Ibers. 

3.  Fer una hipòtesis de com seria el poblat Iber, per després poder dibuixar els plànols de

la maqueta.

5.  Treballar amb diferents tipus de materials a l'hora de la construcció de la maqueta. 

6.  Treballar amb les diferents mesures i escales a l'hora de construir i dibuixar. 



7.  Aprendre i gaudir mentre treballo.

Pel que fa a la metodologia, he estat treballant durant un any sencer. La feina no ha sigut

pas fàcil, ja que m'he trobat en diverses situacions, com per exemple un error en l'escala

d'un document que no concordava amb la realitat em van fer pujar a la torre i prendre

mides reals  a mà, també solucionar  molts  problemes de com podria  construir  segons

quines estructures de la maqueta que m'han portat de bòlit i m'han fet suar de valent però

que al final amb ajuda i temps he pogut superar. 

Vaig començar  al  mes de Març del  2013,  recercant  informació sobre diferents  llibres:

Arquitectura  domèstica  i  estructura  social  a  la  Catalunya  protohistòrica  o  Tècniques

constructives  d'època  ibèrica  i  experimentació  arquitectònica  a  la  Mediterrània,  entre

d'altres.  Aquesta  recerca  va  seguir  fins  el  Juny  d'aquell  mateix  any,  però  ja  havia

començat la memòria del treball. Durant els mesos d'estiu, concretament Juny i Agost,

vaig anar acabant la memòria i vaig visitar diferents jaciments Ibers, com per exemple: El

poblat Iber d'Ullastret.  Durant el Setembre i l'Octubre vaig acabar definitivament la part

escrita del treball, és a dir, la memòria i vaig dissenyar els edificis, cases, finestres, límits

del poblat, etcètera del que vindria a ser uns mesos més tard, la maqueta. La primera

“pedra”de la maqueta va ser posada a principis de Novembre i no la vaig acabar fins a

finals de Gener. 

La maqueta està construïda bàsicament a partir d'un material, aquest és el porex. Vaig

triar aquest, ja que em donava totes les característiques necessàries per a la realització

de la maqueta, fàcil modelació, pintar, enganxar i rapidesa (en quan a construcció) que no

pas la fusta o el guix. Els detalls estan fets a partir de plom i fusta. El to vermellós de la

Torre Roja el vaig aconseguir fent una mescla entre vermell, negre i sorra de la Torre. Ha

sigut un procés molt complexe i laboriós. 

Els resultats obtinguts han sigut molt bons. La recerca i els coneixements sobre la cultura,

l'urbanisme i l'arquitectura Iber s'han assolit. Els plànols s'han realitzat perfectament i la

maqueta també. Val a dir però que no he aconseguit un dels meus objectius: La hipòtesis

del Poblat Iber de la Torre Roja està feta i crec, segons el meu estudi detallat que fins ara

seria el més semblant, però la maqueta de tot el poblat no, només de la part que fins avui

s'ha descobert. S'hi hagués intentat fer la maqueta de tot el poblat a l'escala que vaig

decidir per tal que es poguessin veure amb tot detall, m'hagués sortit una maqueta de 25

metres quadrats i això no m'ho podria permetre per manca de temps i de l'espai que seria

necessari. Per tant, només he fet l'aixecament de la part descoberta. 



Les conclusions:

Els  poblats  Ibers  eren  molt  simples,  només  hi  havien  uns  quants  edificis  simbòlics  i

importants  els  quals  he  intentat  introduir  dins  de  la  meva  hipòtesi  segons  les  restes

trobades a d'altres pobles. Per tant a l'hora de detallar i  explicar com seria, seria una

miqueta pobre ja que les cases són relatives, poden tenir qualsevol forma. És una hipòtesi

i, per tant, tothom és lliure de dir i de pensar que això no és precisament així com jo ho he

pensat i descrit. Però també crec que és una de les millors formes a l'hora de fer una

hipòtesis de com podria haver sigut el poblat. És molt difícil fer-ne una d'exacta de com

seria tot el poblat, si fa 251x280m si només han sortit a la llum 80m. El poblat tindria un

total  de 200 cap a 250 cases repartides per tot  l'espai  descrit  anteriorment.  Crec que

l'estat actual de les excavacions ens mostra un bon avanç des del primer dia que es va

picar el terra rogenc del turó.  És un bon avanç i alhora prometedor perquè si tot el que he

suposat és cert, la terra del turó amaga una autentica ciutat Iber. Val a dir que la resta del

poblat podés estar en molt  mal estat o arrasada pel  fet  de l'última fase; la 5,  que és

medieval i la presència o l'influencia de l'exèrcit romà es veu per les restes trobades de

tegula, un nou tipus de teula que utilitzaven el romans per a la construcció de les seves

teulades, l'entrada de la moneda o l'aparició de nous objectes. Amb tot això, vull arribar a

la  reflexió  que si  hi  haguessin  els  recursos  suficients  per  impulsar  més excavacions,

Caldes de Montbui, podria arribar a tenir un dels millors poblats Ibèrics i un gran patrimoni

cultural a part de les aigües termals. Imaginem per un moment que el poblat és semblant

al que he fet jo, impressionant. Però per això cal donar suport a les excavacions, perquè

els sondejos que s'han fet  han donat  positius,  és a dir,  que és segur  que hi  ha més

material, fins ara amagat, que podria arribar a sortir a la llum. És un bon projecte que es

podria proposar a l'Ajuntament de Caldes de Montbui i altres administracions de cara a la

temporada d'excavacions. La maqueta que serà presentada el dia de les exposicions, he

previst donar-la al museu Thermalia de Caldes de Montbui per complementar les activitats

didàctiques  sobre  els  Ibers  que  organitza,  ja  que  aquesta  proporciona  moltíssima

informació  visual,  seria  de  més fàcil  comprensió  per  a  tothom i  ajudaria  a  facilitar  la

comprensió sobre aquesta civilització precalderina. 


