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EL CASTELCET DEL PORQUET 
. 

Un dels errors que m8s fortuna han fet i més arraïlat va restar en 
la prehistòria valenciana, ha estat el del suposat dolmen del Caste- 
llet del Porquet, al terme de L’Olleria. Naixcut a l’ombra del me- 
reixcudíssim prestigi científic d’En Joan Vilanova i Piera, porta 
setanta anys de vida, havent servit i servint fins avui de fonament 
a alguns, on assentar I’extensió per I’antic Regne de Valéncia, que 
tant vol dir com País Valencià, de la zona peninsular de construc- 
cions dolmèniques. 

EI vuit d’Agost de 1909, i amb motiu de no poder fer-ho En 
Manuel González Simancas, encarregat aleshores de la redacció del 
((Catálogo monumental de la provincia de Valencia)), tinguérem que 
reconéixer, per primera vegada, el Castellet del Porquet. Feta I’enco- 
manda, informàrem que no es tractava d’una construcció megalí- 
tica, sinó de les ruïnes d’un despoblat prehistòric com altres molts 
del país; i així ho hem vingut exposant a tots els que perquerien 
en esta qüestió. De la mateixa manera que quasi be tots acceptaren 
abans, sense comprovança, I’existència del dolmen, així després 
s’ha generalisat bé el dubte; romanent, puix, fins avui la qüestió 
més diferida que resolta. 

I amb la finalitat d’ajudar a fer que desaparega del tot el dubte, 
són publicades estes notes referents al que fon i com fon el Castellet; 
restant fet també, de passada, I’estudi d’alguns extrems interessants 
del mateix, en relació amb altres despoblats muntanyers de Ia‘Vail 
d’Albaida i comarques properes, coetanis d’aquell; i, dit açò, no cal 
pensar que es tracta de I’estudi integral del Castellet, cosa que tam- 
poc podríem fer per manca avui del material trobat. 

* :k * 
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No sempre ha de náixer l 'error, en les investigacions prehistó-

riques, de perquisicions poc acurades o de manca de probitat cientí-
fica; a voltes, persones de gran seny, per obssesió explicable i hon-
rosa en qui perquerix entusiasta en certs problemes, solen traure
de referdncies vagues i esborrollades deduccions un poc forgades,
i errónies, que I'ambient i les circunstáncies adequades fan créixer.
I no caldrá dir, que, en estos casos, I'esmena de I'error, amb totes

.les seues conseqüencies, és tant més difícil quant més vell és el fet
i major el prestigi de I'equivocat. I les dues coses concorren ací; molt
per damunt els justif icats crédit i serietat de l 'eminent geóleg valen-
ciá En Joan Vilanova, qui, a I 'ensemps que atenia els seus estudis
propis, omplint un buit quasi del tot abandonat per atres, perquería

també en prehistória i es feia, en congressos cientlfics estrangers,
mantenedor, i triomfador per fí, de la tesi sobre l'existéncia a Espanya
d'un període del coure; les quals coses no són obstacle per a que
apenes se'l cite avui en obres de Prehistória, i encara de passada.
Yaja, aci, el nostre fervorós homenatge al valenciá eminent i quasi
oblidat.

Conegué Vilanova l'existéncia de les ruines del Castellet del Por-
quet per referéncia que li va fer a L'Olleria un propietari d'allá
anomenat En Josep Pla; i de tot tracta aquell en algunes obres
seues (1), amb quasi identitat d'exposició, que és la que passem a fer.

Estimá Vilanova que calia considerar com una de les estacions
més antigues i curioses la del Castellet del Porquet, mena de dólmen
o túmbol (túmul), a jutjar per la descripció que li feu el Pla, qui la
va explorar (algun nom calia donar a la dolenta feina), allá pels

anys 1845 i 1846. Consistia la seua extructura en filades circulars
de pedres, cobertes de terra pujada de la vall per aquells primitius

habitadors. En idéntiques condicions de situació i aspecte deia que

hi havia un altre monument, encara avui existent, en el proper po-
ble d'Aielo de Malferit. Al de L'Olleria es trobá Pla alguns esquelets
humans, dels que sols pogué obtindre un frontal interessantlssim

(1) J. Vilanova i Piera: <Origen, naturaleza y antigüedad del hombrer; Madrid,

1872, pg, 4tO.-<Memoria geogndstico.agrícola y protohistórica de Valenciar; Ma.

drid, 1893, pg. 484.-<Geología y protohistoria ibéricasr, amb Rada y Delgado, en
la <Historia general de Españau dirigida per A, Cánovas del Castillo, Madrid, 1894,
plgs. 492 i 532,



EL CASTELLET DEL PORQUET

per l'aplanament áel front, la promindncia dels arcs superciliars

i el gran desenroll de les fosses nasals. Associats a tals ossos se'n trob)

molts de cérvol, bou, cavall i altres animals, probablement en estat

de domesticitat; algunes destrals de diorita polimentada i atres de

bronze, llisses i prou primitives, imitant en llur forma i aspecte

a les susdites. Pla en guardava dues, que, graciá a Vilanova, asse-

gurant que en trobá altres més xiquetes formant série; cabent deduir

que moltes d'elies serien votives. Tot aixÓ fon trobat soterrat en un

estrat d'un metre de gruixa, composat de terra cendrosa i carbons,

sense que els restes humans portaren mostres de cremació'

Una esmena cal fer en la descripció del material trobat al Caste-

llet; ia qual rectificació no portá Vilanova a les seues obres darreres,

on cabia haver-ho fet; i és, que les destrals metál.liques eren de coure

i no de bronze com a primeries es digué; seSons resulta d'una confe-

rdncia donada i després impressa per aquell (1)' on en un quadre

síntesi arribá a ereaÍ en I'Edat dels Metalls, període del Coure, no

res menys que el tipo <rOllerienserr; i pense's que no hi hagué allá

més objectes metál.lics que les destrals esmentades.

Afegia Vilanova, que aiximateix va saber per Pla I'existéncia

d'altres monuments semblants en la comarca.

Com bé es veu, aleshores no donava per cert Vilanova que hi

haguera dólmen en L'Olleria; mes deduia de lo dit per Pla la possi-

bilitat de que ho fora el Castellet. Després, quasi bé tots els perque-

ridors parlaven ja de la troballa del dólmen valenciá del Casteliet'

i conseqüentment extenien fins aci la zona dolménica peninsular,

i agó que semblava estrany no ho és tant si es mira que Vilano-

va, que al comeng de tractar del Castellet pensava com hem dit, ja

en l'esmentada conferéncia (2) exposava que <en varios dólmenes de

la provincia de Valencia, es confirmava el trensit insensible de la

pedra polimentada al període del Coure; i és així com, fent mala

memdria d'alló dels monuments valencians pareguts al Castellet

vagament esmentats per Pla, feu vore Vilanova, no ja I'existéncia

d'un suposat ddlmen en L'Olleria, sino la realitat d'alguns altres

en les nostres terres, amb la qual cosa es revifá I'enrónia.

(l) J. Vilanova i Piera: tOonferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el 17

de Enero de 1882, sobre Tiempos prehistóricos; impr. de M. G' Hernández.

(2) Vore abans, p¿g. 44.
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En Obermaier, amb gran seny i pruddncia, admet alló del dól_
men, amb reserva de que foren certes les dades de Vilanova; encara
que en I'obra a que ens referim va inclós un gráfic de distribució
dolménica peninsular, on, per error material de dibuix i en contra-
dicció amb el text, apareix la província de valéncia entre les zones
dubtoses i com a certa la part sud de la mateixa; cosa que cal tin-
dre per rectif icada (l).

Queda ja dit abans, que quasi bé tots els publicistes es l imiten
avui a tindre per dubtós el dólmen del castellet, pero sense donar
raons.

Va dit abans que anárem per primera vegada al Castellet del
Porquet, el vuit d'Agost de 190g. Després, al llarg de tant d'any
passat, tornárem algunes voltes més. El mont, ras i net la primera
vegada, probablement per foc recent, permetia donar-se compte
millor de les particularitats de l'estació per tots els aires; cosa que
es féu diflci l més avant, i quasi impossible avui, pel mont baix i el
pinar creixcuts. En les fotografies que publiquem a la lámina II.a,
una de 1909 i altra de fa poc, es veu la diferéncia.

En la solana de Serragrossa, serralada divisória de les conques
dels rius Albaida i Cányols, a mitja algária d'aquella i próximament
pel centre de I'espai entre l'Estret de les Aigües al NE i el coll del
port de L'Olleria a P., surt, cara a la vall, un contrafort de cim
llarg i estret, endregat a Migdia, sobre I'extrem forer del qual, vol-
tat d'aspres vessants i rematat en part amb cingles, s'algaven les
ruines del Castellet del Porquet. En les figures de la lámina I.a es
vorá la situació i disposició d'ell.

El que a la vista roman avui del Castellet és alló que hem portat
a I'esquema del mateix, inclós en la figura 1.a. Comprén, puix, la part
S. del susdit cim, espai estret i estirat, d'uns vuitanta metres de llar-
gária, al extrem NO. del qual, o siga cara a l'arranc del contrafort,
hi ha restes d'un mur que degué d'ésser travesser del cim i separaria,

( l )  H.  Obermaier:  (El  ddlmen de Matarrubi l lo ;  pg.  18,  f ig.  l .&.
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tancant-lo, el dit espai. Darrere mateix de la llnia de perllongació

dels restes del mur,'i endregat perpendicularment a la mateixa o siga

al llarg de l'esmentat espai i ocupant el seu centre' es veu una mena

?

Eequema dcl C¡¡tellet dct Porquet I scccló longltudhat dcl matelx'

(1. B¡lhster)
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de plataforma rocosa plana (A), de perfil oval allargat (36 metres
de llargaria per 12 d'ample mig), amb llaugera inclinació superficial
al SO. i S., i algária mitja de lZ0 cts. Queden així, puix, al Migjorn
de la plataforma un reste d'espai trapezoidal llarg de 27 mts. i ample
cle sobre 12, que és el remat forer del cim (B), i, a un ialtre costat
d'aquella, una mena de passos limitats per les vessents del turó, més
estret el de solixent i menys l'oposat, pero no tant com avui fa creure,
ja que les terres encara visibles que remogué i amuntoná pla sus
la vora, el desfiguren eixamplant-lo. L'enans citada fotograÍia, fi.-
gura B de la lámina II.a, presa com és dit fa alamon d,anys, deixa
vore clar, a la dreta, per darrere dels restes de muralla, l'espai referit
i dalt, a l'esquerra, la plataforma rocosa: que es visllumena aixl ma-
teix en la figura A de la própia lámina

El perfil longitudinal, comprés també en la figura l.a, ajuda a
formar idea de I'estació.

A part els pocs ! esmicolats testos gr"ollers, llisos i fets a mi,
propis d'estacions valencianes de tipo almeriá pertanyents al període
comprés de l'Eneolltic al'Argar, res hi ha en el Castellet on es veja
la má de I'home prehistóric, si no és la plataforma rocosa abans
descrita, les-ruines del mur esmentat, i una mena de fossos o pouets
oberts al voltant dels restes.

La dita plataforma, amb la superfície plana, perfil proü regular
i ocupant un lloc triat, La I'impressió de que, en temps ben reculats,
es desmuntá, tallant-lo amb cura per damunt i pels costats, un esperó
roqueny en que rcmatava I'extrem del turó, fins obtindre la pla_
taforma, i, amb ella, els passos o entrades dels. costats.

Per davant del que diem plataforma, i un xic a Solponent, es
veuen les ruines del mur travesser de que parlem enans, formades
per tres grosses pedres aliniades, la primera tombada en avant, i
un massissat de terra i pedres mitjanes, tals com totes les construc-
cions de fang i pedra del periode susmentat, o siga de la técnica co-
neguda inclós en temps ibérics. Tota la llargada dels restes de paret
tindrá uns sis metres, i les pedres grosses, que es veuen sentades sus
el gravó de la lloma, molt rebaixat ací per les recerques de pla, són
unes amb altres d'un metre de llargária, la mitat de gruixa i un poc
més d'amples. Cal deixar ben sentat que, en tot aquell lloc, no es veu
pedra alguna que es puga dir gran, sense arribar a ésser_ho molt, més
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que les esmentades. En la figura A de la lámina II.a es veu el conjunt
del que roman del mur i la seua situació respecte a I'anomenada pla-
taforma; i en la B de la mateixa lámina, i A de la IILa, vistes parcials
dels sobredits restes.

Els fossos, de que també hem parlal, són quatre i es troben, no
dins de I'estació, sinó als seus immediats voltants, tots a una banda,
cap a Solponent. Tots són d'escassa profr.lnditat. Un d'ells (el I del
croquis) és al cim, fora mur, vorala vertent del dit aire, i té I'entrada
exvassada, i mides de sobre dos i mig metres d'ample per altre tant
de fondária Veja's en la figura A de la lámina III.a la boca d'entrada
d'aquest fos i Ia seua relació de situació amb la muralla, etc. Els I I
i III, de mides semblants, enrunats pels esgolaments de les terres
remogudes per Pia es troben en la vertent dita, al llarg de la mateixa,
de fora a dins de I'estació I el IV, que és el que ha pogut medir-se
millor, s'obri en la dita vertent, més endins que els altres, té I'entra-
da de secció trapeziodal (220 per 180 cts.), i fondária d,uns 240 cts.;
amb la novetat de que als fons hi ha un eixamplament a un costat
(al de Migdia próximament), mena de bast nlnxol en forma de cas-
quet esféric, que ve a doblar I'ample de la base; notant-se encara,
a l'entrada del fos i a la part de dalt de la del nlnxol, una mena de
galces u osques, tal volta per assentar millor el mig de tapar-ho.
En la figura 2.4 donem la planta i seccions d'esta interessant construc-
ció, sobre la que hem de tornar més endavant.

No cal dir que tots estos fossos foren buidats per pla, amb les
seues tafaneries en el Castellet, com ho deixen vore els muntons de
ruines, encare no esborrades, junt a aquells.

i"

I

N

De la descripció dels restes del Castellet clar es veu, puix, que res
hi ha en ell que faga pensar en I'existéncia actual o remota d'un dól-
men.

D'haver-ho hagut, la troballa d'astrals de pedra polimentada
junt amb atres llisses de coure, ben primitives puix que imitaven
en la forma i aspecte a aquelles, ens donaria per al megalit una data
de I'Eneolltic inicial, al que corresponen els tipos de gran dólmen
de passadls llarg (rCueva de Mengar, p, e. entre les obres mestres),
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EL CASTELLET DEL PORQUET

amb aparell de gegantesques pedres tosques en les parets i coberta;
i, si pensant en aquelles dades de Pla sobre les filades alternes de
pedra i terra, surt la idea de la cúpula i amb ella la suggeréncia d'un
dólmen d'este tipo, també caldria tindre en compte que es degueren
gastar grans llosses per al passadls i la tanca de la cambra, al menys.
En un cas com en I'altre romandrien encara en llur lloc leslpedres
ciclópees, no ja per la remoció dificultosa, sinó perque seria anti-
económic el quasi impossible transport d'elles serra avall, hores de
camT a L'Olleria o caserius on cabria aprofitar-les; i si s'hagueren
tallat o trossejat on eren, allí es voria el reble; i és ben cert que en
el Castellet ni es veu este, ni hi ha cap pedra gran, salvant les tres
sobredites, que si són grosses no ho són tant com per a bastir un
monument funerari megalític com el suposat.

Tot agó a banda, tant si es tracta d'un dom d'altre tipo de dól-
men, s'haguera prcparat ab un enfossat la planta o al menys en ai-
xanques on sentar amb facilitat les llosses; i una o altra cosa, ober-
tes en sól roquer, romandrien visibles encara que foren en part re-
blides pel temps; i és ben cert que tampoc d'agó hi ha cap indici.

Reste, doncs, definitivament sentat que no es pot parlar, amb
fonament, del dólmen del Castellet, ni mantindre seriosament dubte
sobre el cas.

Ni en Josep Pla digué en realitat que existira. Parlá, sl, d'un
muntó tumul.loide en el Castellet, puix que es referia per comparan-
ga a I'existent aleshores en Aielo de Malferit; i remembrava les seues
recerques amb I'imprecisió de qui tracta de coses técniques desco-
negudes-i a la distáncia de vint-i-cinc anys ben passats. I Vilanova,
perqueridor entusiasta d'esta mena de monuments, per a reforgar
la seua tesi, llavors mantinguda amb tenacitat en congressos estran-
gers, sobre I'existéncia a Espanya d'un període del Coure, barallant
amb tota la bona voluntat alld del muntó tumul.loide amb alló de
les filades alternades de terra i pedres, parlá del dólmen o túmbol,
i, associades totes estes coses, arribá a tindre per possible un dólmen
de cúpula. I queda ja dit com prengué més forga I'erro.

Si, puix, no fon el Castellet un dólmen, vejam qué era; qué eixe
pseudo-túmul que motivá I'error, així com altres particularitats

d'aquell.

l l

* 4 . { c
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El Castellet del Porquet no ha estat un dóImen, pero sí un Oob,",
que vixqué en l 'Eneolít ic inicial i potser fins el comeng de I 'Edat
del Bronze, i les ruines del qual va fendre Pla quasi bé del tot.

Era cosa manifesta que el nom de Castellet (com els de Caste-
llar, Casti l l ico i derivats) per tradició multimil. lenária de la fina-
litat defensiva, més havia de suposar un lloc fortificat que una
sepultura.

Cal fer justícia a la perspicácia dels germans Siret, que de les
escasses dades recollides per Vilanova, deduíren, contra el parer
d'aquell, que el Castellet no devia d'ésser sinó un caseriu fortificat
com els d'|f.rc, Zapata, i atres del SE. (I).

Com s'ha dit abans, és cosa palesa per I'identitat establerta per
Pla entre el Castellet i el Molló de les Mentires, que hi hagué en I 'un
com en ilaltre una gran mota tumul.loide de pedra i terra. Es esta
una particularitat que sol vore's alamon en els despoblats muntanyers
valencians i albacetenys, més o menys coetanis dels sobrementats
i que amb seguretat deu donar-se, també, per tot arreu en terres més
llunyanes, per ra6 del seu orige del que parlem més endavant; si bé
sols ens interessa, ara, la referéncia als despoblats serrans de la
Vall d'Albaida i comarques l l inderes.

Els despoblats muntanyers valencians i albacetenys de I 'Eneolí-
tic a 1'Argar (referint-nos sols als explorats per nosatres), solen vore's
bastits, bé en cims arredonits i plans, encinglats per totes bandes,
de turons amb vessants aspres (les (molesD i <tossals redons> valencians
i <las morrasr d'Albacete), o en esperons de condicions semblants,
separats de les muntanyes per colls més o menys profunds (els des-
pobladets de I 'Ombria de Covalta, en Albaida, p. e.), cercant-se així
la quasi completa defensa natural del lloc; pero de vegades es veuen
també establerts els despoblats a I'extrem o capdefora de contra-
forts de cima plana, sempre de vertents braves, pero d'entrada a peu
pla fácil per aquella, defecte compensat per altres circumstáncies
estimables; en estos últims despoblats, i en el l loc indefens, és on es
troben els muntons tumul.loides; i no cal dir que també, a voltes,
on les defenses naturals no són suficients.

Ben prop del Castellet del Porquet hi ha despoblats del dit període

( l )  H .  i  L .  S i re t :  r las  p r imeras  edades de l  meta l  en  e l  SE.  de  Españo;  pg .  309.

T
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EL cAsTELLET DEL PoRQUET 13

i amb les repetides condicions, que ens ajuden a fer idea de com fo-

ren les ruines d'aquell, abans d'esborrarles Pla quasi bé del tot.

A uns tres quilómetres del Castellet, serra avant a Solixent, hi

ha, en la mateixa Serragrossa, dos d'eixos despoblats sus els turons

dits Tossalet Redó i Tossal del Caldero, tan propers que els ailla

una barranquera. Els excavárem en part en L924 i 1925' sense que,

per encarregar-nos de la direcció del Servei d'lnvestigació Prehis-

tórica valenciá, poguérem continuar fins a I'hora d'ara estes com

les altres investigacions propies. El poblat del Tossalet Redó es bastí

a la corona, quasi del tot plana, d'un turonet troncocÓnic amb pen'

dents raudes, un xic més curta i suau la de la banda del coll, on

es dificulü la pujada amb un fos. En la vora del cim, damunt del fos'

hi havia un d'eixos muntons tumul.loides, aplanit, que rodolava en

part per la vessant on es veien filades de pedres susmontades. Una

aixanca-cala que férem ens doná la composició de la mota, que era

feta de terra i pedra solta. Tot ens feu pensar en una terrassa o torre

defensora de I'entrada. El poblat del Tossal del Caldero s'algá en

part de l'espina de la lloma frontera a I'anterior, voltat de vessants

d'accés impossible per unes bandes i difícil per altra, i entrada fácil

a peu pla per la cresta. Sobre ésta, a un i altre extrem de les ruines,

eren de vore dues motes, més xica i aplanida la de Solixent i més

gran la de Solponent, que barrejava, de banda a banda, I'entrador

pla. En excavarlo aparegueren sota la primera les ruines d'una mu-

ralla corbada en semicercle per a tancar el poblat per allí. Al mun-

tó més gran no va arribar-li I'excavació'

També a Serragrossa, pero a uns sis quilÓmetres al SO. del Caste'

llet, és l'esmentat despoblat dit Molló de les Mentires, en Aielo de

Malferit, per les faules sobre tresors d'ell contades. Estos restes tenen,

per al cas, com va veient-se, gran interés per la repetida semblanga

que establí Pla entre ell i el Castellet. Es veuen estes ruines damunt

d'un petit contrafort roqueny que, sortint de la Serratella, s'adrega

cara a la vail, amb llaugera pendent en avant. Un gran muntó tu-

mul.toide s'alga encara, barrejant-la de part a patl, a I'entrada fácil

pel coll, del petit cim innaccessible. La gran mota es veu tallada

de veil per una cata, mostrant estar també feta de terra i pedres

soltes. Agó, i un poc que es nota remogut en el planet, deuen ésser

aquelles feines que, segons Vilanova, mamprengué la Universitat

i
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de Valéncia, després de tractar ell d'esta estació, per a captar glória

a poc cost. A 1a figura B de la lámina II l.a, s' inclou una vista dei

despoblat, presa des d'Aielo, que, encara que llunyana, és prou per

a donar-se compte del perfil d'aquell. Si, puix, hi havia la tantes

voltes dita identitat d'aspecte i situació entre ei Muntó i el Castellet,

ha de quedar com a bo i definitiu que este tingué a l'entrada una

gran mota tumul.loide com la que es veu en aquell, presentant per

agó un perfil semblant al vist.

Encara degueren esser més grans les semblances de les ruines del

Castellet amb un altre despoblat tampoc llunyá d'ell. Ens referim

a I'Altet de Fontanars, proper d'Alcúdia de Crespins, que trobárem

allá per 1912; havent-se demanat després, i obtingut per al Servei,

I'autorisació per a excavar-lo, cosa que encara no ha pogut fer-se.

En I'extrem forer de lacíma llarga i plana d'un turonet, amb vessants

difícils environades de cingleres menys per una part on hi ha restes

de margenada, i amb una gran mota tumular que de banda a banda

tanca I'entrada, fáci1 a peu pla pel cim, hi ha les poques ruines del

despobladet dit I 'Altet de Fontanars, visibles avui res més que el

pseudo-túmbol, les restes de margenada i uns escassos testos fets

a má, llissos i esmicolats, així com una poca terra superficial. De

primeries, i'escassedat dels restes aparents ens feu vore sols un tú-

mul; pero més avant, el reconeiximent acurat de la mota va fer-nos

canviar de paréixer; i és que el suposat túmui mostra en els tarusos

caigudissos cap a les vessants (més clarament en la del S') la secció

d'uns restes de muralla, de sobre 17(-l cts. d'ample, soterrada en

aquell. Darrere mateix de la mota, cobert en part per ella i al centre

de i'espai del despoblat. ;rpareix un petit massís roqueny de superfície

i perfi i  ben desigual. En les figures de la lámina IV.a donem dues

vistes, presses en sentit opost, del despoblat; i en l'adjunta figura

3.a I 'esquema (planta i secció longitudinal) d'aque1l. Surten a la pri-

mera ullada els paral.lels entre les dues estacions, en sols comparar

els seus croquis i posar en la part de davant del Castellet el pseudr.,-

túmbol que com hem vist degué tindre.

Resta clar, per allÓ relacionat, que les esmentades masses tu-

mul.loides no són res més que formes preses, al llarg del temps, per

les ruines d'obres defensives de cert tipo, algades en els despoblats

prehistórics. Unes voltes foren prou torrejons o terrasses altes de

.T



E T ,  C A S T E L L E T  D E L  P O R Q U E T

fang i pedra; altres, murs barrejadors d'un pas estret; i asovint,

quan aquell fora llarg (com l'entrada del Castellet), es posaria al

mur el reforg del torrejó. Asolades pel temps eixes fortificacions,

rodolats a primeries els materials, i després la descompcsició i I'ero-

sió constants d'aquells, més I'acció de la gravetat, tot junt al iiarg

deis mil.lenis, feren que-al fi esdevingueren en eixos muntons tu-

mul.loi des, arredonits o estirats segons fora i'obra vella, que roman

aleshores en part sepelida en les motes. Estos muntons tan tempta-

dors per als que perquerixen en estes matéries, són asovint motiu

d'erros i sorpreses. Fa vindre agó a la memÓria els pseudo-túmbols

Flgura 3.4

Esqüema (planta I secclÓ tongltudlnal) del despoblat de I'Altet rle Font¡nars,

Proper I I'Alcridla de CresPlns.

(I. Ballestcr)
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francesos dels quals parla Mortillet (A.), que en excavar_los veren
que encobrien, bé ruines d'un teular (verrines-sous-celles (Deux-
Sévres)), o habitacions romanes (Carnac-Morbihan), o restes de pa-
rets de contenció dlaigües, com els de Butte-Thomine i Buttecardi-
ne (Bures-Calvados) (l). I entre els d,ací, per no ferli mal esment a
ningú, nomenarem no res més que la gran mota tumular que exca_
várem penosament en Agost de Lg22, en un dels cims més senyers
de la serralada de Benicadelr, i que solsment encobria les ruines
d'un punt de guaita áráb.

Una altra qüestió interessant per aclarir, del Castellet, és on eren
els soterraments de que es parlá. semb.lava referir-se pla a un estrat
de terra cendrosa i en carbons. Es més que dubtosa la dada esta,
com'altres d'aquell, puix sabut és que agó seria cosa excepcional.

Sobre si hi havia sepelits al pseudo-túmbol, ja és altra cosa. A
jutjar pels reconeiximents, exploracions i excavacions practicades
als poblats descrits, podlem dir que no, amb les reserves imposades
per la manca en ells d'excavacions completes; pero hi ha un cas, en
deqpoblats valencians, cpe ho impedix.

Ens referim a un despoblat, dit el Cercat, situat en un asperó
sobreixint a mitja vertent de la solana de Benicadell, pertanyent
al terme de Gaianes, provlncia d'Alacant. Es esta estació, poc i mal
coneguda, i silenciada; cosa que ens forga, per si no hi ha ocasió de
tornar sobre ella, a ferli referdncia un xic més ampla. Voltat de
cingles inaccessibles quasi bé per tof, sols pel coll tingué entrada fácil,
i per agó s'acumularen en ell les defenses artificjals de dos fossos
successius, i, sobre la vora d'endins del més proper, una d'eixes cons-
truccions massissades, terrasses o torrejons, de que venim parlant,
i que, aleshores, per manca d'excavacions totals i váries, encara no
coneixem bé; la que en este cas, com en Tossalet Redó, era devenguda
en mota tumul.loide, i mostrava sobre el fos filades de pedres super-
posades. Per l'any 1913, un llaurador de Gaianes, bé induit per la

(l) A. de Mortillet: rl-es tumulusr.-r(Extr. Rev, de l,Ecole d,Anthropologie de
Paris 1904)r.
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fer-ne terra per a cabassejar uns arbres, comengá a tallar la mota
per el tarús d'endins, descobrint-se així uns soterraments, sense que

sapiam quánts i cóm eren. Coneixedors d'agó per la venda feta del

material obtingut, visitárem poc després el Cercat, amb en Joan
B. Pastor, de Gaianes. De les notes aleshores preses sols interessa

arreplegar ací, que el muntó tumul.loide es veia tallat i safunyat en

bona part del tarús dinser, notant-se bé que es tractava, fins al

moment, d'un massissat de lerra i pedra com sempre. Junt a ell hi

havia esmicoladures d'ossos que semblaven humans i un test de

casquet esfdric fet a má, sense decoració. Poc després ens digueren
que, despertada la cobejanga per les primeres vendes, el camperol

feu malbé del soterrament tot; i s'afegix que fon trobada en la mota

una mena de cambra funerária, amb un a modo de respirall; .no sent

res d'agó presumible a la vista de I'estat d'aquella quan estiguérem

nosaltres; ni tampoc ha hagut, que es sápia, qui seriosament ho fera

bo. Pel materiai que hem vist, i és.ben poc, i amb les reservas a que

agó obliga, cap dalar I'estació, balderament, a la primera mitat del
Eneoiític.

Eixe cas de soterrament intern en poblat, és, fins avui, el sol

conegut per nosaltres a les comarques sobredites, i ho creiem cosa

obligada per motius excepcionals com setge o enemic proper que fera

témer la violació dels sepeliments forers recents; cosa que sembla

haver donat lloc als de les acrópolis, inclós dins les cases, dels po-

blats almerians ja clássics, des de Campos fins a Fuente Alamo; fenó-

men no general, puix que manca en algun poblat, com el bé i tot

excavat dels Millares, pero que s'accentua més a mida que s'acosta

el grau netament argáric; i que, per durar segles, fa dubtar que obe-

dira sols a un tan exageradament perdurador estat de guerra; sem-

blant-nos ben bé més, que alló que fon a primeries necessitat acabara

al fi en consuetud absurda. També en el cas valenciá, per éssersegons

es veu soterrament únic, pogué obedir a distinció social dels sote-

rrats, ja que el corrent sembla que fon sepelir en els voltants, com

ho donen a entendre els trobats en el barranc llinder; cosa que també

sembla donar-se en els despoblats almerians sobredits, on es voria

més clar d'haver-los pogut excavar tots completament.

Es possible, puix, que, com ho deixen entendre les dades borro-
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ses del Pla, el pseudo-túmbol olleri) donara soterraments en la massa
del torrejó o muralla originaris d'aquell.'Pero cap també que no
fora sols en dit lloc on es trobaren.

En descriure l'estat present dels restes del Castellet, hem parlat
d'uns fossos o pouets junts a aquells, que en l'esquema de la figura
l.a és veuen amb les indicacions I, II, III i  IV, i en la figura 2.a la
planta i seccions de l'últim d'ells. Es ben dubtós el destl d'eixos fos-
sos.

A primeries, malgrat parlar-nos d'una font propera al despoblat,
la manca d'eixos grans clots inmediats, suposats dipósits d'aigua,
vists en atres despoblats (Gatas i el Oficio, si es fixem en els alme-
rians), ens feu pensar si els sobredits fossos s'usarien a manera
d'aljups on arreplegar-se les aigües terreres de pluja, tenint-les així
baix la defensa del poblat.

Mes tard hem tingut dubtes. Es tan poca l'área immediata de re-
cepció d'aigües, que caldria fer recapte de totes les recollides al cim
estret, ilarg i desigual, i potser no foren prou si no es prenien també
de la serra d'on arranca aquell (veja's la figura A de la lámina La),
i portarJes acuradament fins els suposats aljups; cosa queferosa,
pero possible en un poble gran, com els Millares, posem per cas, pero
no realisable per a un petit caseriu. Les dimensions dels fossos no
semblen les més adequades per al fi esmentat, per llur cabuda escas-
sa. A més es indici també en contra, el que Pla els buidara tots, puix
es de suposar que si hagueren estat estérils, i ho serien si foren al-
jups, no haguera rematat feina tan pesada i inútil.

Tot lo dit i la troballa en estacions i llocs semblants d'indicis
de fossos d'esta classe reblits al paréixer intencionalment, ens fa
pensar, sense que a hores d'ara ens decidim a acceptar-ho com a bo,
si no es tracta d'altres sepultures bastides vora el poblat. Les dues
classes d'astrals, de pedra i metall, encara que properes cronológi-
cament, semblen parlar-nos també de sepeliments diversos.

No cal dir que es tractaria de tipos de soterraments ben estranys
fins avui a les comarques valencianes. Els fossos, d'alguna fondária
i marcadament el del nínxol o un costat de la base, sugerixen la idea



de rdpliques ,o.ou.. | ffi.' al.i,';"r ,r tombes, ¿. r'n'rrjli-
tic i el Bronze, dites de fossa i de pou, com les xipriotes d'Haghia
Paraskévi i es cretense-q d"- Zafer Papura, prop de Cnosos (l), que,
com altres influéncies indiscutides de les cultures de I'Egeu sobre
les nostres dels temps, bé pogueren arribar (més la xipriota per la
seua cronologia) en este particular, alllarg del Mediterrani occidental,
com ho denoten, pel camí, els pous d'entrada a les tombes de tholos
sícules. I caldria pensar, també, en les fosses trobades per Bonsor
en la comarca de Carmona, acampanades algunes i troncocóniques
altres, i, generalment amb comunicació a la base, que aquell cregué
sitges o fons de barraques primitives (2), i que Déchelette relaciona
amb els pous funeraris eneolítics, amb eixamplament a la base, del
Marne a Franga, i en les fosses semblants que es troben a I'Hongria
i a la Bohémia als comengos de l'Edat del Bronze (3). I no tenen
menys semblances amb el pouet olieriá amb nínxol, les també su-
posades sitges del SE., amb entrada cilíndrica i fons eixamplat a un
costat, donant-se allí també la forma troncocónica senzilla DroDe-
ra a la nostra toscament cilíndrica (4).

Als susdits fossos de soterraments degué trobar-se Pla els sote-
rrats i les ofrenes al fons dels pouets senzills, amb o sense fossa espe-
cial a la base, de la qual cosa, si I'hagué, no poden quedar traces
avuí; i en el de nínxol, en este es faria la troballa, a jutjar pels eixem-
ples del Mediterrani oriental; reomplint-se probablement el rest del
fos amb reble i terra, i potser que amb alguna capada de fang cuit
a mitges, com en altres casos, per a defensar millor alló soterrat.

Roman, puix, dubtós el punt de si són o no fosses els sobredits
pouets del Castellet. Esta interessant qüestió de la prehistória va-
lenciana la creiem de fácil aclariment, a Doc oue el nostre Servei

(1) R. Dussaud: sLes civilisations préheléniques dans le bassin de la mer Egéer
pgs.  32,  33 i  227,  i  { t9.14,  15 i  159.

(2)  J.  Bonsor:  <Les colonies agr icoles pré.romaines. . . . , ) ;  pgs.3l  i  sgs.  i  fgs.34 a
39.

(3)  J.  Déchelet te:  <Essai  sur la chronologie préhistor ique de la péninsule ibér iquer;
pg.236,  t .  XI I  (1908) de Ia <Revue Archéologiquer.

(4 )  L .  S i re t :  (Quest ions  de  chrono log ie  e t  d 'e thnograph ie  ibér iquer ;

gura  73  i  I I I  f ig .  5 l
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d'lnvestigació Prehiitórica compte amb mitjans i temps per a in_
tentar-ho.

una altra qüestió planteja el casteilet, i es er de qué serviria la
plataforma rocosa abans descrita. Es cosa ben diffcil averiguar-ho
avui, després d'esborrat, per I'arrasament fet per pla, tot alló que
restava de les ruines, que en excavar-les acuradament hagueren
donat segures ensenyances al cas. Així no res pot fer-se sinó conjec-
tures; i per tal deu pendre's el que exposem.

Note's que dels despoblats abans relacionats els sols on són de
vore eixos roquers encentrats junt al que creiem ruines d'obres de
tanca, són els que tenen entrada ben-bé fácil com en el Castellet i
en I'Altet de Fontanars, per als que tota defensa era poc¿r en els dits
llocs' Esmentem un altre cas més crar, encara que un tant ilunyá.
El despoblat dit <cerro del castellao en el terme d'Higubruela (Alba-
cete), que trobárem en Marg de 1912, i direm de pasaáa que no sembla
tindre res que vore amb <rl-os Castillaresr, de situació propera, pero
una hora mes endins, de qué parlá p. Wattz, fon bastit també a
I'extrem forer, encinglat, d'un cim ben pla. Front a I'entrada fácil
! davant del comeng del despoblat, hi ha un gran roquer, alt i llarg
en el sentit del turó, tenint a la base tarusos tumuloides formats
per ruines, quedant passos laterals, i així defesa i aillada al capforer
la població, de la que qs veuen clarament les habitacions aliniades
fent carrer. Es indubtable que el tal massls roqueny, paral.lel, en
gran, dels d'éstos despoblats valencians, fon una mena de ciutade_
lla defensora de la porta del poblat i rlltim refugi del mateix.

I eixe destí podem provisionalment suposar-los als ders nostres
citats despoblats. Sobre els l?0 cts d'algária de la dita plataforma
del Castellet, potser aumentada artificialment, bé pogueren bastir-
se murs vorers, fent-se així un petit reducte de sobre de 430 me-
tres quadrats, on recollir-se, en hores difícils, la gent del menut
caseriu. No cap dir el mateix de I'Altet, per la petitesa de son ro-
quer, si no és que fora aprofitat per a fonament d'una mena de
torre. No sabem .trobar atra explicació.

t {. :1.
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Tot quant hem dit del Castellet del Porquet, cap resumir-ho,

en alló principal, de la manera següent:

El Castellet no fon mai, ni tingué mai, un dólmen de cap mena,

sinó un petit caseriu fortificat.

El muntó tumul.loide que, per la comparanga amb el Molló de les

Mentires degué tindre, no fon més que la forma en qué esdevingue-

ren les ruines d'una obra de fortificació de l'entrada del poblat.

En el massissat d'eixa vella construcció, soterrada en el pseudo-

trlmbol, es feren sepeliments.
I el fossos, que a manera de pouets hi ha al voltant del despo'

blat, tant pogueren ser aljups com fosses de soterraments; incli-

nant-nos provisionalment a I't1ltim.





tsAlrftESTER - El Castellet tlel Porqtr'et L¡u rx ¡  I

Vístes del turó del Castellet del Porquet

(Fots.  Bal lester)

Publ icacions del  S.  l .  P.



tsAlrl¡ESTER - El Castrllet del Porqtrct L r v r N ¡  I I

Vistes dels rest€s de nrur i part P. del Castellet del Porquct

p reses  en  1909  (B )  i  en  1037  (A )

(Fots"  Bal lester)

Fubl icacions del  S.  I .  P.



TAIrLESTER - El, Castellet del Portltt'et. L¡urn¡  I I I

A.-Castellet del Porquet: Vista d'un los I dels restes de mur.

B.-Et Molló de les Me¡tires: Vista del rlespoblat (t. . . f ) des d'Aielo de Malferlt.

(Fots. Ballester)

Publicacions del S. I. P.



tsAITbESTER- El Castellet del Porquct. L ¡u rn ¡  lV

L'Altet dels Fontanars, proper de l'Alcúdia de Crespins

Vistes en sentits oposats.

(Fots.  Bal lester) .

Publ lcacions del  S.  I .  P.



¡ i  r .

+. j.

i i '

; t i ' '

PUBLICACIONS DEL S, I. P.

Sérle d'A¡u¡rls

Archiuo ite Prehidoria Leuantina.-Anuario del ,S. 1. P.-19?8.-Va-
leniia, 1928.

Archiuo ile Prehtstorta Leuantina.-A'nuari,o dcl S. ¿ P.*192C a l93ti.-

En pronsa.

Sérle do lllemórie¡ anyals de la Dtrecctó

El, S, L P. 11 su Mwseo ¿Ie Prehistoria en l929.-Yaleneia l9?9.

La labor det S. L P. g su Museo en el paaudo año 1929.-Yalencia, 1930.

La labor del I L P, g tw Museo en eI pasailo año 7930,-Yalencra' 1931.

La tabor del 8. I. ? g st Museo.en eI pasado año 1931.-(Amb 6 lámi-

nosFVeleneia, 1932.

Lalabor det S, L P.y ru Museo'enel Ttaaailo arlo 1932,-Y¿lencia, 1933.

Lalabor det S. L P, y su Museo en el gtataílo afio 7933,-Yalencia, 1934.

La labor del S. I. P, g su Museo en el pasailo año 1934,-(Amb 9 lámi-

nes)-Valenoia, 1935.

Sétle de treball¡ oolts

l.: Etr Casteltet ilcl Porquet,per I. Ballester Tormo.

2.- Breus ¡otes sobre elpoblat ibéric de St. Miquet d,e Lllrla, per D. Flet-

xor Valls. 
' :

S.:Estuilts d,'Art Originari',-Dls i,nsectes en l'Art rluaternati, per M.

Vidal i López.

4::un enlerrement prehíatóric al Barrttnc d,el Cinc (Alooi)' per C. Vise-

do Moltó

S,:Colecci,o de lreballs del' P. l, Furgus sobre prehistoria ualenciana,

Sértc de monogrriles

El crani del Parpalló, per elsDrs.'T. do Aranzacli i J. Alcobé. (Por a

: imprimir).






