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1.- FITXA TÈCNICA 
 
 

 

 

 

 

NOM DEL JACIMENT Serra de Riés, Muntanyes de l’Ordal 

UBICACIÓ T.M. d’Olesa de Bonesvalls, l’Alt Penedès. 

COORDENADES UTM 
Fus31N amb Datum 
ETRS89  

 
Troballa 1 (E.1) :402357,0 E (x); 4580249.0 N(y); cota: 459 
m snm 
 
Troballa 2 (E.2) : 402346.0 E(x); 4580297.0 N(y); cota: 
472,40 m snm 
 

CONTEXT Bosc i torrent dels Albans 

TIPUS 
D’INTERVENCIÓ Excavació d’urgència 

CLASSE D’ACTIVITAT Excavació i documentació de restes humanes 

DATES 
D’INTERVENCIÓ Del 5 al 7 de març de 2014 

PROMOTOR 

Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
 

EQUIP TÈCNIC 
Direcció: Núria Armentano 

Tècnic de direcció: Anna Bordas (ATICS, SL) 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

El dia 5 de març d’enguany es va iniciar la intervenció arqueològica a la Serra de 

Riés dins del marc de les actuacions arqueològiques d’urgència.  L’objectiu d’aquesta 

intervenció era la de contrastar la informació proporcionada pel Centre d’Estudis de 

Subirats de la troballa de restes humanes per part d’un particular en els costats del 

torrent dels Albarans, entre el municipi d’Olesa de Bonesvalls i Subirats (Alt Penedès). 

Un cop assabentat el Departament de Cultura es va informà a la Subdirecció General 

de Memòria, Pau i Drets Humans del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals, ja que podia tractar-se de restes humanes vinculades amb la Guerra 

Civil. 

 

L’encàrrec de la intervenció es va fer a l’empresa ATICS, sl dins del marc del contracte 

vigent per actuacions d’urgència. La direcció de la intervenció va anar a càrrec de 

l’antropòloga Núria Armentano Oller que va comptar amb l’arqueòloga Anna Bordas 

Tissier pel que fa al treball de camp. La intervenció es va desenvolupar entre els dies 5 

i 7 de març del 2014. També es va disposar de l’ajuda de diferents membres del Centre 

d’Estudis de Subirats pel que fa al treball de camp i informació: el senyor Josep Mata, 

president del Centre d’Estudis de Subirats; el senyor Joan Rafeques, i el senyor Josep 

Lluís Torada, que conjuntament amb el senyor Roger Torada foren els que trobaren les 

restes i donaren avís al CES. 
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3. MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
 
 

La intervenció arqueològica a la Serra de Riés a Olesa de Bonesvalls responia a 

varis motius. En primer lloc, l’avís per part d’un particular l’any 2013 de la troballa de 

possibles restes humanes en les immediacions del torrent d’Albans, dins del context 

geogràfic del Turó de les Mentides i del coll de l’Ordal, on es situa una de les batalles 

de defensa de les línies republicanes abans de l’entrada de l’exèrcit franquista a la 

ciutat comtal. En segon lloc, la possibilitat que aquestes restes humanes corresponien 

a enterraments de soldats durant la guerra civil era molt alta, tal i com es desprèn de 

l’estudi Les fosses de la Guerra Civil al Penedès /Alt Penedès-Baix Penedès-Garraf) 

elaborat per l’ Institut d’Estudis Penedesencs, el 2010. En aquesta zona es van 

documentar un total de 21 fosses en les poblacions de les muntanyes d’Ordal (Olesa 

de Bonesvalls, Subirats i Avinyonet del Penedès).  

 

També l’excavació l’any 2010 d’un tram de la línia defensiva L3 a la zona del 

Pago per part del Grup de recerca DIDPATRI,  en la qual membres del Centre d’Estudis 

Subirats havien localitzat algunes zones de trinxeres amb anterioritat, havia donat 

resultats positius, amb la qual cosa era d’esperar que, tal i com narren les fonts de 

l’època, a la zona muntanyosa dels voltants es localitzessin més restes relacionades 

amb la lluita del gener de 1939. 

 

Per aquest motiu es va considerar oportú autoritzar una intervenció arqueològica 

de caràcter urgent que comportava l’excavació i documentació de les restes 

localitzades, així com l’excavació arqueològica de la possible estructura que contingués 

les restes. 
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4. MARC GEOLÒGIC I GEOGRÀFIC . 
 
 

El poble d’Olesa de Bonesvalls està ubicat  dins de la comarca de l’Alt Penedès. 

Aquest comarca es troba delimitada per la comarca de l’Anoia al nord, per la comarca 

del Baix Llobregat a l’est;  pel massís de Garraf pel sud i pel Baix Penedès a l’oest. La 

comarca es situa pràcticament en la depressió del Penedès, que no és més que 

l’extrem meridional de l’anomenada Depressió Prelitoral Catalana. Les terres d’aquesta 

depressió s’estenen entre els 100 i 300 m snm, i es troben delimitades per la 

muntanyes que formen el massís del Garraf, amb alçades dels 600m snm a la zona del 

migjorn, i per la serralada Prelitoral compresa entre el Montmell  i Montserrat, amb cims 

que arriben als 1000 m snm d’alçada.  

 

A nivell geològic, les dues estructures geogràfiques que defineixen la comarca 

tenen un origen diferent. Així, l’origen de la depressió del Penedès es deu a un 

enfonsament produït durant el miocè que posteriorment, al final d’aquest període, es 

produeix la regressió de les aigües i els sediments del pliocè i  del quaternari cobreixen 

els estrats miocènics. Aquest sediments llims rogencs o bruns, i bastant calcificats, són 

els terrenys que s’han aprofitat pel desenvolupament de l’agricultura a la comarca. En 

front, s’alcen les Serralades Litorals i Prelitoral que hem de buscar el seu origen al 

Mesozoic.  

  

 És precisament en aquesta zona muntanyosa on es van localitzar les restes 

humanes. La Serra de Riés es localitza entre els municipis d’Olesa de Bonesvalls i de 

Subirats, i arriba a una alçada de 542 m snm. El barranc d’Albans neix al Turó de les 

Mentides, concretament al Coll d’Esteles. Aquest turó és el partió dels termes de 

Subirats i Olesa de Bonesvalls. Si bé, actualment la zona està atapeïda per un bosc de 

pi blanc, algunes alzines i brolles calcícoles i garrigues, encara es poden veure restes 

de murs de pedra seca que haurien definits antigues feixes de conreu. Els torrents 

també han contribuït a desmuntar part d’aquestes feixes amb la baixada descontrolada 

de les aigües en època de fortes pluges. Seria en una d’aquestes riuades, i amb els 

treballs d’adequació de la riera que haurien deixat al descobert part de les restes 

humanes, afavorint la seva troballa.  
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 L’alineació establerta per les serralades que configuren l’Alt Penedès han 

determinat en gran mesura les comunicacions.  D’aquesta manera, la depressió central 

ha estat sempre un pas natural en sentit NE-SW, i una de les vies cap a Barcelona des 

del sud i sud-oest. Dins d’un context bèl·lic, la N-340, que transcorre per aquestes zona 

era una de les principals vies de comunicació cap a Barcelona que, afegit a la zona 

abrupta que la rodeja en el pobles propers al coll d’Ordal, com són el d’ Avinyonet o 

Subirats, que proporcionen un control visual de la via, no és d’estranyar que l’exèrcit del 

govern republicà optés com a mesura defensiva la construcció de diverses línies de 

trinxeres en diversos indrets, i establís una línea defensiva per frenar l’avenç de 

l’exèrcit franquista. 
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5. CONTEXT HISTÒRIC I ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 

 

El context històric en el que cal situar les restes humanes documentades a la 

Serra de Riés, dins del terme municipal d’Olesa de Bonesvalls no és altre que la Guerra 

Civil Espanyola, concretament en la presa de Catalunya per l’exèrcit franquista que 

s’inicia a finals del mes de desembre de 1938 i que acabarà a finals dels mes de febrer 

de 1939.  

La Guerra Civil Espanyola vingué provocada pel cop d’estat (ideat pel general E. 

Mola) que van dur a terme  gran part de les forces armades que recolzaven als partits 

de la dreta espanyola (carlins, Renovació Espanyola, grups dretans de la CEDA) i 

Falange Espanyola i de las JONS, amb els quals simpatitzava la cúpula eclesiàstica 

espanyola. Aquest cop d’estat va ser incentivat per la revolució d’octubre del 1934 i per 

la falta d’enteniment democràtic per part de la dreta durant la Segona República, que 

veu com el Front Popular guanya les eleccions el 16 de febrer de 1936. La insurrecció 

es va iniciar a les guarnicions del protectorat Marroquí el 17 de juliol de 1936; i el 18 i 

19 es van afegir algunes guarnicions i bases metropolitanes (Mallorca, Canàries, 

Saragossa, Pamplona, Vitòria, Burgos, Valladolid, Sevilla, Cadis, Còrdova i Granada).  

 

Així s’arribà a l’estiu de 1936 amb la divisió d’Espanya en dues zones 

antagòniques i s’iniciava la lluita a camp obert.  El 19 d’abril de 1937, es va dur a terme 

la unificació de tots els partits de dretes, sotmesos al poder militar, en un partit únic: 

Falange Española Tradicionalista i de les JONS, al davant del qual es trobava el 

general Franco, que ja era en aquell moment generalíssim i cap d’estat. El 30 de gener 

de 1938 es forma el govern de Burgos, que estructurarà un govern autoritari 

políticament inspirat en la ideologia de la Falange, adoptant els seus símbols i 

llenguatge. La principal preocupació d’aquest govern va ser el desenvolupament de la 

guerra, l’efectivitat de l’exèrcit i l’ordre públic. 

En front, a la zona republicana, els partits polítics del Front Popular i els 

sindicats, van conformar un poder paral·lel al poder franquista, amb l’inici de les 

col·lectivitzacions, sobre tot, a les zones on dominava la CNT (Catalunya i la zona 

oriental d’Aragó). Però a partir dels fets de maig de 1937, en els quals s’enfrontaren a 
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Catalunya  la Generalitat, el PSUC i Esquerra Republicana, més la UGT, amb el POUM 

i la CNT-FAI, marquen una fita en la història de la zona republicana: el 18 de maig 

caigué Largo Caballero, i Juan Negrín formà un govern amb més influència comunista, i 

deixa de costat les reformes per centrar tots les forces en la guerra; restà atribucions a 

la Generalitat, sobretot quan el govern central es traslladà de València a Barcelona, 

retalla el poder de la CNT-FAI a Aragó, on aquella tenia solidíssimes posicions i cercà 

l’adhesió de les classes mitjanes i dels camperols propietaris de terres. La seva política 

autoritària i centralitzadora no resolgué ni els problemes militars ni el dels proveïments 

i, a la rereguarda republicana, sobretot a les grans ciutats, regnà la fam.  

El novembre de 1936, l’exèrcit franquista suspèn l’atac directe a Madrid, 

donades les dificultats trobades, i inicia una operació d’encerclament del govern 

republicà.  Així, després de diversos atacs als voltants de Madrid (batalla del Jarama, 

carretera de la Corunya, batalla de Guadalajara) que van acabar en taules, el govern 

franquista comença al març de 1937 la campanya del Nord, contra la zona republicana, 

concretament contra Biscaia, Santander i Astúries. La campanya acabarà amb la 

victòria franquista entrant les tropes a Gijón el 21 de setembre de 1937, desprès 

d’haver subjugat Bilbao i Santader. Per altra banda, el govern republicà organitza les 

ofensives de Madrid (batalla de Brunete) i Saragossa (presa de Belchite) però no es va 

aconseguir la capital. L’ofensiva republicana de Terol va fracassar, i les forces 

franquistes tornaren a entrar a la ciutat el febrer de 1938. S’iniciava així al març, 

l’ofensiva del govern de Burgos al front d’Aragó, obligant a les forces republicanes 

situades al nord de l’Ebre a traslladar-se al Baix Segre i a la Noguera Pallaresa, amb la 

pèrdua de Lleida el 4 d’abril de 1938; al sud de l’Ebre les tropes franquistes arriben a 

Vinaròs el 15 d’abril de 1938. A partir d’aquest moment comença la batalla de Llevant, 

amb l’avançament de l’exèrcit de Franco fins a València.  

Davant d’això, el comandament republicà concentra els seus esforços en la 

franja de l’Ebre, travessant Mequinensa i Amposta i arribant fins les afores de Gandesa 

el 25 de juliol de 1938 i obligant a l’exèrcit franquista a retrocedir en el seu avanç  cap a 

València. D’aquesta manera comença la batalla de l’Ebre, que durarà fins el 16 de 

novembre de 1938, amb el triomf de l’exèrcit franquista, però suposarà un gran desgast 

de forces i de pèrdues de vides que quan el 23 de desembre de 1938, Franco inicia 

l’ofensiva contra Catalunya, amb una nombre molt desigual de forces, en franca minoria 

l’exèrcit republicà, que només pot fer que resistir i defensar-se. El general Vicente Rojo,  
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cap de l’Estado Mayor del Ejército Republicano, havia ordenat el maig de 1938  la 

construcció d’una sèrie de línies successives de defensa. Eren un total de 6 línies, però 

en el més de desembre tan sols s’havien construït les dues primeres. L’ofensiva 

franquista va anar avançat des del Pirineu fins l’Ebre, de manera inexorable. El 15 de 

gener cauen Reus i Tarragona i el seu avenç cap a Barcelona és pràcticament 

imminent. Franco ordena que s’avanci en quatre eixos cap a Barcelona: Tarragona-

Vilafranca del Penedès, Valls-Sant Sadurní d’Anoia-Martorell; Santa Coloma de 

Queralt-Igualada-Terrassa i finalment Cervera-Manresa.   

L’eix de Tarragona-Vilafranca del Penedès abastava en el seu avançament les 

serres d’Ordal. L’exèrcit de la República (que en aquesta zona estava format pel Grupo 

de Ejércitos de la Región Oriental, GERO) havia construït diversos trams de les línies 

defensives L2 i L3 i havia dividit el seu exèrcit en la defensa d’aquestes línies. La línia 

L3, la qual havia de recórrer el territori des del Pirineu a Igualada per després dividir-se 

cap a Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú  i cap a la serra d’Ordal, passant per 

Subirats, fins al Garraf. El 18 de gener l’exèrcit franquista creua el Gaià, i comencen els 

bombardejos a tot el Penedès, amb l’objectiu de minvar les forces republicanes. Per la 

seva banda, el general Tagüeña intenta organitzar una línia de resistència a la zona de 

l’Ordal amb la brigada Mixta republicana 196, la qual havia estat traslladada del centre 

de la Península cap a Catalunya per via marítima des de València, i després el dia 21 

de gener es van conduir en tren fins a Molins de Rei des de Barcelona i d’allà a Olesa 

de Bonesvalls per camins de la Serra, on fan nit el dia 22 de gener. Però de res va 

servir aquesta resistència, ja que el dia 23 de gener, aquesta línia es veu traspassada 

per les tropes franquistes, i els soldats es dispersen per la serra. 

 Els diaris d’operacions de la 13 Divisió del Cos d’Exèrcit Marroquí relaten 

topades i combats que es van produir en les immediacions del coll d’Ordal contra tancs 

de l’exèrcit republicà el 22 de gener a la zona d’Avinyonet del Penedès, i el 23 de gener 

el 1r Batalló de Mèrida i el 5è Tabor avançaren les seves posicions fins a la posició 

estratègica del Turó de les Mentides, causant 45 morts i fent 30 presoners. 

 És precisament en aquest avançament pel Turó de les Mentides i el resultat de 

l’atac de les forces franquistes que hem de situar les restes antropològiques 

documentades en aquesta intervenció.  
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Finalment, l’exèrcit franquista no trobarà gran resistència fins a Barcelona, on 

entra el 26 de gener de 1939, de la qual ja havia començat a marxar dies abans 

l’aparell de l’Estat Republicà. Catalunya quedarà ocupada definitivament per l’exèrcit 

franquista el 13 de febrer de 1939. La resta de l’Estat espanyol no trigarà molt més, l’1 

d’abril de 1939, Franco radiava l’últim comunicat de radio donant per acabada la guerra 

amb la presa de Madrid i València.  

 

5.1. Antecedents arqueològics 

 Des de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i del Centre d’Estudis de Subirats, s’ha 

dut a terme diferents actuacions relacionades amb elements patrimonials de la Guerra 

Civil espanyola. Entre ells destaca el projecte de recerca i difusió històrica “Tots els 

noms (el Penedès 1931-1978) coordinat per l’IEP, que té com a objectius “impulsar, 

coordinar i dirigir la recerca, la sistematització de les fonts d’informació, i la 

divulgació/difusió dels fets històrics desenvolupats entre 1931 i 1978 i de les persones 

que hi participaren en tots els municipis del Penedès, fent especial incidència en els 

referents democràtics”. Per tal d’assolir aquests objectius, s’ha dut a terme una recerca 

exhaustiva en base a la documentació escrita, oral, visual i patrimonial; la recuperació i 

sistematització de fonts d’informació primàries per obtenir un base de dades; i la 

divulgació i difusió de la recerca utilitzant diversos medis: publicacions, conferències, 

exposicions, material per escoles, itineraris, i la creació d’una pàgina web. 

 

 Dins d’aquest projecte, l’any 2010 és va desenvolupar una intervenció 

arqueològica a la zona del Pago (Subirats), en un dels trams de la línia defensiva L3.  

Aquesta intervenció va ser encarregada per l’IEP al grup de recerca DidPatri, 

precisament com a part d’un projecte de revalorització i dinamització del patrimoni 

arqueològic de la Guerra Civil Espanyola a Subirats, ja que es volia crear una ruta dels 

escenaris de la batalla de l’Ordal. La possibilitat de trobar diverses restes relacionades 

amb els fets del gener de 1939 eren molt altes. Des del 2007, s’havien realitzat 

reconeixements de la zona per part de grups d’aficionats membres del CES, i s’havien 

trobat restes de trinxeres, parapets, nius d’ametralladores i diferents materials de 

guerra. L’excavació arqueològica es va centrar en dos elements estructurals de la L3: 

una trinxera (trinx-01) i un niu de metralladora (niu-01). Posteriorment, aquest espai ha 
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estat rehabilitat i forma part d’un dels itineraris per la Memòria Democràtica pel 

Penedès (és una de les rutes del Front) 
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6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS 

 

Els treballs arqueològics es van centrar en dos espais concrets en els quals 

s’havien localitzat restes antropològiques. Es tractava de documentar aquests espais, 

procedir a  una excavació metodològica i sistemàtica, i enregistrar i analitzar les restes 

recuperades. Per tal d’aconseguir aquests objectius marcats, es va considerar oportú 

utilitzar els principis metodològics del mètode de registre definit per  E.C.Harris i per 

A.Carandini (Harris, 1975, 1977, 1979; Carandini 1977, 1981). Es tracta de registrar 

objectivament els elements construïts i estrats que s’identifiquen (tant els que es 

conserven en alçat com els que es descobreixen en el subsòl), realitzant una 

numeració correlativa d’aquests, sota el nom d’ “Unitat Estratigràfica” (u.e.) que 

individualitza els uns dels altres. Cada UE es registra en una fitxa on s’indica: la 

ubicació en el jaciment, les seves característiques físiques, la situació en les plantes i 

seccions i la posició física respecte a la resta d’unitats estratigràfiques amb les quals es 

relaciona. Aquest mètode també inclou la realització de material gràfic, compost per 

plantes i seccions i el material fotogràfic imprescindible per a la constància visual dels 

treballs realitzats. Així, s’ha configurat la documentació planimètrica general (escala 

1:10, en el cas d’enterraments) topogràfica (amb les coordenades UTM  i les cotes 

absolutes) i fotogràfica de les restes localitzades. 

 

 Els espais s’ha identificat com a E.1 i E.2, i les Unitats estratigràfiques 

determinades s’identifiquen amb la numeració 1000, en el cas de l’E.1, i 2000 en el cas 

de l’E.2. També s’ha pogut practicar una certa prospecció al voltant de l’estructures 

amb detector de metalls, que ens ha permès recuperar materials d’origen bèl·lic en un 

radi de 20 m al voltant de les fosses. 
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6.1. PRIMERA TROBALLA: ESTRUCTURA E.1  

 

 Aquesta estructura estava definida 

per les restes antropològiques 

localitzades al costat de la pista que 

voreja el fondo del Torrent dels Albans, 

molt a prop de la seva capçalera, el Coll 

d’Esteles. Concretament es localitzaven 

al marge est d’aquest camí, en el qual es 

poden documentar treballs d’adequació 

de la llera del torrent, i a uns 30 m on el 

camí travessa el torrent i s’enfila cap el 

coll (Veure apartat de plànols i fitxa 

tècnica per les coordenades UTM).  
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En el moment d’iniciar els treballs es podia localitzar a primera vista restes d’una tíbia 

esquerra i d’un peu. Es va procedir a la 

seva excavació, netejant una zona 

aproximada d’uns 2 m² i es va poder 

documentar les restes d’un individu 

d’edat adulta que es trobava 

parcialment en connexió anatòmica. Pel 

que fa a l’estructura que el contenia 

(UE 1000) es va poder determinar els 

límits d’una possible part de la fossa en 

el sector nord i nord-est, mentre que en 

els altres sectors es trobava afectada 

per la llera del torrent i l’acondicionament del camí. Es tractaria d’una fossa simple, per 

a un sol individu, excavada en gran part en la coberta vegetal (UE 1001), que només 

abasta uns 30 cm de fondària però que no descartem que podria fer una major 

fondària, però que s’hauria vist afectada per l’acció del torrent, dipositant per damunt 

una capa de pedres i graves (UE 1002). Aproximadament les dimensions d’aquesta 

estructura serien d’ 1.50 m de llarg per 0.50 d’ample. La fossa i l’individu es trobaven 

coberts per un estrat (UE 1003) de llims i restes orgàniques que resultava molt difícil 

discriminar de la coberta vegetal i per tant determinar la forma de la fossa.  

 

 L’individu conservava en connexió i 

insitu la part superior del tronc, mentre que els 

fèmurs i tíbies es trobaven desplaçats al costat 

esquerre del cos, al sector est. Aquest 

desplaçament podia ser o bé intencionat o 

tractar-se de remocions posteriors d’origen 

incert. De la part superior, no es va poder 

localitzar el braç dret, i la zona cranial estava 

molt fracturada. Al voltant i en contacte amb les 

restes antropològiques es van recuperar 

diversos materials com són: 4 bales, botons de 

nacre, fusta, bronze i baquelita; sivella de 
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corretja, reblons i restes de roba, cullera de metall (Veure inventari). L’extremitat dreta 

presentava encara restes de calçat (ferro i 

cuir) que es van interpretar com a bota.  

  

 

 

 

Detall dels botons recuperats a la zona central 

superior del tronc. 

 

 

 

 

 

 

Detall de la cullera localitzada al costat del braç 

esquerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de les bales localitzades al costat dret de l’individu enterrat 
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Detall de les restes de calçat localitzades al peu dret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecte de la fossa un cop excavades les restes 
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6.2. SEGONA TROBALLA: ESTRUCTURA E.2 

 

 Aquesta estructura es va localitzar dins 

de la tartera del torrent dels Albans, just a la 

seva capçalera, a una distància de 17 m del 

camí que travessa la riera, i en direcció nord, 

cap el Coll d’Esteles (Veure fitxa tècnica per 

les coordenades UTM i cotes, i la planimetria 

per la seva ubicació). Es trobava a uns 50 m 

de distància de la primera estructura. Es van 

poder observar restes superficials a simple 

vista (una vèrtebra i fragments de diàfisis d’os 

llarg) i es va determinar portar a terme una 

actuació de prospecció al voltant de les 

restes, marcant en un inici una zona d’uns 9 

m², que abastaven l’amplada de la llera, la 

qual a mida que van anar sortint les restes es va reduir a una superfície de 2 x 1,5 m. 

Amb l’excavació d’aquesta zona es van 

recuperar restes antropològiques en 

desconnexió i molt fracturades i que 

semblaven concentrar-se al marge esquerra 

de la llera, i deixant de sortir cap la zona 

dreta. Aquestes restes es trobaven dins del 

sediment del torrent (pedres, còdols i 

graves) (Ue 2001), la qual cosa ens va fer 

considerar la possibilitat de que haguessin 

estat  remogudes per l’aigua d’alguna zona 

més amunt a on s’havien localitzat. No 

obstant, tenint en compte la seva distribució 

espacial,  es va optar per obrir una zona del 

marge esquerre, uns 0,50 m d’ample per 

1,20 m de llarg, per poder discriminar si realment existia alguna estructura 
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d’enterrament o bé totes les restes havien estat remogudes pel torrent. D’aquesta 

manera es va poder recuperar alguna resta en connexió anatòmica, en concret 

extremitats inferiors, i arribar a interpretar els límits d’una possible fossa  (Ue 2000).  

 Davant d’això podem establir que possiblement en el marge esquerra de la llera 

del torrent es localitzava una fossa 

que hauria estat destruïda per les 

successives crescudes d’aigua del 

torrent i pels treballs d’adequació 

de la llera d’aquest. Així, dins de la 

llera, barrejat amb el sediment (Ue 

2001 i 2002) es van recuperar 

diversos fragments de diàfisis 

d’extremitats, fragments de 

costelles, fragment de maxil·lar 

inferior, escàpula, i restes de 

materials bèl·lics relacionats amb 

la vestimenta i armament: restes de 

plaques metàl·liques amb claus de 

protecció de les botes, reblons de 

ferro, botons de nacre. A la zona del 

marge esquerra, les restes es 

trobaven parcialment en connexió i en 

un cas es van poder documentar les 

restes d’una bota en un dels peus. A 

priori, es va interpretar que es tractava 

de les restes de tres individus 

diferents. Posteriorment, l’estudi 

antropològic ho ha confirmat.  

  

Sembla doncs que es tractaria d’una fossa excavada en la coberta vegetal, que 

si tenim en compte el tipus de restes localitzades, s’orientaria d’est a oest (a l’est les 

restes òssies en desconnexió i fracturades localitzades a la llera del torrent; i a l’oest 

les restes òssies de les extremitats inferiors parcialment en connexió), i que en aquest 

cas es tractaria d’una fossa col·lectiva, tal i com indica l’existència de restes de tres 
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individus. Amb l’excavació hauríem recuperat parcialment una part d’aquesta fossa en 

el sector oest d’uns 0,50 de la seva llargada i 1 m de la seva amplada. El sediment que 

cobria els morts (Ue 2002) era de textura llimosa, amb petites pedres i restes de 

matèries orgàniques.  

 

 

 

 

 

Vista general de l’ubicació de l’E.2 dins de la tartera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona est, dins de la llera del torrent, dispersió 

de les restes antropològiques i dels materials 

bèl·lics (Ue 2001) 
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Localització de les restes a zona central de la 

llera, un cop aixecat l’estrat UE 2001, i dins de  

l’estrat que reomplia la fossa UE 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de les restes antropològiques en connexió 

parcial i dins d’una possible fossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de les restes de calçat en un dels 

peus documentats en connexió a l’E.2 
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Final de l’excavació i aflorament del subsòl 

geològic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, amb l’ajuda d’alguns membres del Centre d’Estudis de Subirats es va 

poder realitzar una petita prospecció amb un detector de metalls al voltant de les fosses 

documentades, que ens va permetre localitzar restes bèl·liques diverses en un radi de 

20 m al voltant de les mateixes. Cal destacar un fragment de tíbia humana localitzada 

en aquesta prospecció que presentava signes d’haver estat rosegada per algun 

depredador animal. El material recollit en la prospecció s’ha inclòs en l’inventari del 

material. 
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8. CONCLUSIONS 

 

 L’actuació arqueològica duta a terme el mes de març a la Serra de Riés, prop del 

Turó de les Mentides, dins de la Serra d’Ordal ens ha permès recuperar i documentar 

dues inhumacions que tenen el seu origen en el conflicte bèl·lic de la Guerra Civil 

Espanyola, concretament en els enfrontaments que es van produir a finals del mes de 

gener de 1939, quan l’exèrcit franquista avançava cap la ciutat comtal, i l’exèrcit 

republicà intentava resistir i defensar-se dels atacs amb una clara inferioritat de 

condicions.  

 L’estudi antropològic ha identificat un total de 4 individus enterrats de sexe 

masculí, dels quals dos són adults d’edat indeterminada, i dos són joves d’edat inferior 

als 18 anys. Un dels individus, menor de 20 anys i que va ser enterrat sol, l’E.1, 

presenta lesions perimortem a la zona cranial. Els altres tres estarien junts dins d’una 

fossa, E.2. Tenint en compte el que ens diuen les fonts militars i els estudis portats a 

terme pels historiadors Arnabat i Solé Armajach (2010) sobre fosses de la Guerra Civil 

al Penedès, aquests morts correspondrien a membres de l’exèrcit republicà que durant 

els dies 22 i 23 de gener van resistir a  la zona d’Avinyonet del Penedès, on les tropes 

franquistes es troben davant la línea defensiva L·3 situada a les muntanyes de l’Ordal. 

Finalment els soldats republicans es van haver de retirar, fugint  per les muntanyes, on 

molts van ser abatuts per l’exèrcit franquista. Tal i com diuen els autors, aquests 

soldats van ser enterrats en fosses cavades a les vinyes i muntanyes pels mateixos 

veïns.  

  Pel que fa a l’edat dels inhumats, podem dir que es correspon amb la 

composició de l’exèrcit republicà a les acaballes de la Guerra Civil, el qual no havia 

pogut cobrir les baixes de la batalla de l’Ebre i els soldats eren o bé molt joves i amb 

molt poc entrenament, o bé adults amb càrregues familiars que els condicionava per la 

lluita (Villarroya, 2004). 

 

 Pel que fa als enterraments, aquests sembla que es van practicar en el mateix 

lloc on van ser abatuts. Aquest fet ja ha estat documentat en altres escenaris de 

batalla, tal i com remarca la historiadora Queralt Solé (2004) en el seu estudi de les 

fosses comunes a Catalunya. Els veïns moltes vegades eren obligats per part de 
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l’exèrcit franquista  a enterrar-los, o bé en el cementiri, o si aquest era molt lluny, en el 

mateix lloc on es mataven. Això explicaria la poca distància de les dues fosses 

localitzades. En el cas de l’E1 no hi ha dubte que es troba in situ malgrat les remocions 

fetes per les vingudes de l’aigua del torrent, que l’haurien afectat en el sector sud-oest. 

El cas de l’E2 és una mica més complexa, doncs gran part de les restes òssies es 

trobaven afectades per la llera del torrent. No obstant, si observem l’entorn, és possible 

veure encara restes de murs d’antigues feixes, ara cobertes pel bosc, que han estat 

tallades pel torrent. Això ens fa pensar que, en el moment de cavar les respectives 

fosses, el curs del torrent estaria lleugerament desviat cap a l’est, i en el cas de l’E2 la 

fossa s’hauria practicat en una de les feixes, a tocar del curs del torrent. Amb els pas 

del temps, les crescudes d’aigua i arranjaments de les pistes i cursos del torrent, han 

contribuït a  erosionar les fosses amb la posada al descobert de les restes òssies. 
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10. INVENTARI DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC 

 

 

E. 1 

E. 1 (UE 1003) 

Una sivella amb restes de teixit associat. Només es conserven els suports de subjecció a la possible 

corretja. 

 

 

E. 1 (UE 1004) 

 

Fragment de teixit ubicat prop de l’estèrnum. 

 

E. 1 (UE 1003, n 2) 

Una cassoleta d’una cullera de ferro. 
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E. 1 (UE 1003, n 3) 

Restes d’un teixit. 

 

E. 1 (UE 1003, n 3) 

Dos reblons metàl·lics. 

 

E. 1 (UE 1003, n 4) 

Dos botons ceràmics amb 4 orificis cadascú. 

 

 

E. 1 (UE 1003, n 5) 

Tres botons circulars de nacre amb dos orificis per a la seva subjecció. 

 

 

E. 1 (UE 1003, n 6) 

Una baina 8 mm màuser produïda a l’antiga Txecoslovàquia el 1936, a la fàbrica Zbrojovka, Brno (A.S.) 

de Bystrica. El seu marcatge és Z 19 36 VIII.  

Una baina 8 mm màuser indicant 7.92. Producció no identificada. 

Una baina de 8 mm màuser, de producció desconeguda amb un marcatge d’una M. 

Una baina 8 mm màuser, de 1935. 
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E. 1 (UE 1003, n 7) 

Restes d’un calçat. Correspon a una bota amb restes de material neumàtic i claus. 
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E. 2 

 

E. 2. (UE 2002, n 1) 

Placa metàl·lica amb claus de protecció per a la bota. 

 

 

E. 2. UE 2 

Restes de teixit i corretja. 

 

E. 2. (UE 2002, n3) 

Restes de teixit. 

 

E. 2 (UE 2002) 

Sivella metàl·lica. 

 

 

E. 2. (UE 2002) 

Boto circular amb subjecció interior en forma de ganxo. No presenta cap indicació. 
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E. 2 (UE 2002) 

Corretja de cuir. 

 

 

E. 2 (voltants de l’estructura) 

Una moneda de quart mitjà de Ferran VIIè de 1811. 

 

 

E. 2 (voltants de l’estructura) 

Un tornavís. 
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E. 2 (UE 2001) 

Placa metàl·lica amb claus de protecció per a la bota. 

 

 

E. 2 (UE 2001) 

Un rebló metàl·lic. 

 

E. 2 (UE 2001) 

Un botó de nacre amb 2 orificis. 

 

E. 2 (UE 2001) 

1 botó de nacre amb 4 orificis. 

 

E. 2 (UE 2002) 

Un fragment de corretja. 

 

E. 2 (voltants de l’estructura) 

Un botó amb ganxo. 

Polsador d’un bolígraf. 
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E. 2 (voltants de l’estructura) 

Tres bales (8 mm màuser) que han estat disparades. 

 

E. 2 (voltants de l’estructura) 

 

Una baina de 8 mm màuser, model 1935 de Txecoslovàquia. Marcatge: SB 19 35 IX. 

 

E. 2 (voltants de l’estructura) 

 

Una baina de l’antiga URSS de la factoria Luganski Patronyi Zavod, de Lugansk, Ucrania. Marcatge: л (L 

ciríl·lica) 22-3. Fabricada des de 1922-1927. 
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E. 2. (voltants de l’estructura) 

Un fragment de punta d’una navalla. 

 

Una bala de 8 mm màuser. 

 

Una bala amb baina no disparada (màuser de 8 mm). El seu marcatge indica que és de procedència 

grega de la factoria Greek Powder & CarStridge Co  d’Atenes (EK) 

 

 

Un fragment de baina d’una escopeta amb identificació: C. UEF 6. 
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E. 2. (voltants de l’estructura) 

aterial de l’entorn 

Un ganxo. 

 

E. 2. (voltants de l’estructura) 

10 bales de 8 mm màuser. 

 

 

E. 2. (voltants de l’estructura) 

Una baina amb bala. Sense ser disparada. Correspon a munició per ser utilitzada en un màuser (8 mm). 

Es va fabricar a l’antiga Txecoslovàquia el 1935 a la factoria Sellier & Bellot de Vlasim. El seu marcatge 

això ho indica: SB 19 35 X.  

 

 

E. 2. (voltants de l’estructura) 

  

Una baina de 8 mm màuser. Fabricació alemanya, al seu marcatge és: P131 S* 26 38. És a dir, va ser 

fabricada el 1938. 
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E. 2. (voltants de l’estructura) 

Una baina de 8 mm màuser sense poder identificar. 

 

E. 2. (voltants de l’estructura) 

Una baina de 8 mm màuser molt concrecionada. 

 

 

E. 2. UE 2002. Material  recuperat en la neteja del s ossos.  

2 botons de nacre  i  1 botó de baquelita de color gris 
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11. REPERTORI ESTARTIGRÀFIC 
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12. PLANIMETRIA 


