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Resumen
Noticia en referencia a la campaña de excavaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento de Los Cabañiles

de Zucaina (El Alto Mijares), donde se identifican nuevas estructuras funcionales dentro de la actividad doméstica.

Abstraet
Some news in reference to the campaign of archaeological excavations carried out in the location of The

Cabañiles of Zucaina (El Alto Mijares), where new functional structures are identified inside the domestic activity.

ANTECEDENTS

El jaciment de Los Cabañiles en el terme de
Sucaina, fou donat a conéixer per un de nosaltres
(F.G.) a principi de la década deis anys setanta,
amb motiu de les excavacions arqueologiques
realitzades a I'any 1969. La breu intervenció va
posar al descobert dues estances de planta
rectangular de 4 per 7 metres aproximadament,
apareixen cinc enterraments infantil en urnes
adossades als murs d'una de les estances (Gusi,
1971 )

Aquesta practica ritual ja havia sigut també
constatada en el proper jaciment de La Escudilla,
si be en aquest cas les estructures arquitectoni
ques detectades pressuposen ¡'existéncia d'un
edifici singular destinat a funcions necrolatiques
(Gusi, 1989; 1997). Amb posterioritat s'ha consta
tat també aquest ritual en altres jaciments de I'area
del País Valencia, cas del poblat de Sant Josep a
la Vall d'Uixó (Oliver, Gómez, 1989), al Castellet

de Bernabé a L1iria (Guerin et alii, 1989), i les
troballes antigues de l'Alcudia d'Elx (Ramos,
1970).

A partir d'aquestes troballes es plantegen a
més de la problematica interpretativa sobre el
simbolisme deis enterraments, altres qüestions
d'ordre geografic i cronologic. Així, en els
jaciments de Sucaina, ubicats en terres
muntanyenques de I'interior del país, propers de la
província de Terol, la seva cronologia semblaria
ser molt antiga entorn els segles VI-V aC; mentre
que els altres jaciments situat propers a la costa
mediterrania les seves cronologies serien més
tardanes del segles IV-1I1 aC: malgrat que per la
tipologia de les urnes, podrien aquestes
considerar-se com a més antigues, pero degut
precisament a la seva funcionalitat funeraria
aquestes poden mantenir un cert conservadorisme
arca"itzant

Sera en part per aquesta problematica i per
I'altra obtenir un més ampli coneixement del
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Figura 1. Planta del conjunt arqueol6gic de Los Cabañiles.

poblament proto-historic a les terres de I'interior de
la província de Castelló, que el Servei d'lnvestiga
cions Arqueologiques i Prehistoriques de la
Diputació de Castelló, ha représ a I'any 2000 les
excavacions a Los Cabañiles.

INTERVENCIONS DURANT LA CAMPANYA
DEL 2000

El principal objectiu fou intentar reconéixer
I'espai que en la disposició urban ística del
jaciment representaven les dues estances
excavades a I'any 1969. Així, es constata que pel
costat occidental, el mur de cap<;:alera de les dues
estances reconegudes es perllongava i es definia
I'inici d'una nova estan<;:a adjunta a les anteriors
(estan<;:a Z).

Pero pel costat oriental, aparegué seguint els
seus paraments externs un gran edifici que no
queda alineat, sinó despla<;:at uns 70 centímetres
respecte el mur de cap<;:alera de les dues estances
(edifici C). D'aquest nou edifici comporta un
parament pel seu costat nord de 11 metres, fins
que formant angle es perllonga vers el sud altres
7,50 metres, on perd la seva identitat degut a la
inclinació natural del terreny.

Al no detectar-se el parament del costat sud,
es procedí obrir una primera cala a I'altra banda
del mur que delimitava el seu costat oest,
localitzant-se una nova paret que marxava en
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direcció est, fins qU'3 quedava tallada a 3 metres
per una altra en sentit nord/sud, delimitant així
dues estances, C1 i C2.

Les dimensions completes d'aquestes dues
estances són encara desconegudes, ja que no
s'ha completat la seva excavació durant la present
campanya. Malgrat tot, les estratigrafies obtingu
des resulten molt diferents, així a C2, I'estrat
superficial detecta alguns pocs fragments
ceramics rodats, mentre que el segon nivell que
descansa sobre I'aflorament rocós, no solament es
presentava molt ric amb ceramiques majoritaria
ment obrades a ma sinó que possiblement s'hagi
identificant les restes d'una foneria per a metalls.
Per contra a C1, sera el primer nivell el que ofereix
gran nombre de fragments ceramics a torn, mentre
que existeix un segon fins la roca natural
practicament estéril compost per una capa
d'argiles, com si fos el preparat d'a"lllament pel
paviment. Hom pot suposar a manca de futures
constatacions que C1 es correspon a I'interior de
I'edifici C, mentre que C2 en seria un cobert
adossat amb finalitats industrials.

ELS MATERIALS

La ceramica obrada a ma constitueix
aproximadament el 50 per cent deis fragments
apareguts durant la campanya, sent aquesta molt
uniforme, amb pastes poc cuites i amb presencia
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d'abundants partícules calcaries de dimensions
gran com a desengreixant les seves superfícies
allisades de color fosco Tipologicament respon a
vasos de perfil cilíndric amb suau carena en el tery
superior, base plana, coll inclinat amb un cordó
decorat per impressions digitals i vores
arrodonides lIises o amb incisions

A diferencia de les anteriors, les ceramiques
obrades a torn, presenten característiques
morfologiques molt diverses. Pel general es
tracten de ceramiques de cocció oxidant, més o
menys cuites oscil'lant la coloració del taronja al
groc, i en la major part s'aprecia c1arament un
desengreixant d'aspecte sorrenc. Les formes
eorresponen a gerres de perfil biconic, de coll
cilíndric o inclinat, amb vores de Ilavis triangulars i
en pocs exemplars es detecta I'inici de la motllura
que més tard evolucionara vers el típiques vores
de "cap d'anec". La decoració pintada és inexistent

A I'estanya C2, va apareixer un motile per a
toneria, obrat sobre una placa retallada de mares,
amb un rebaixat circular per a confeccionar un
disc, responen aproximadament a altres motiles
apareguts a Cortes de Navarra i a Villallonc
(Rauret, 1976).
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LÁMINA I

1. Estances C1 i C2.

2. Troballa del motile per foneria en I'estan¡;;a C2.
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