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Resumen
Presentamos en esta breve noticia los últimos res~ltados de la excavación en el asentamiento de Los Cabañiles

(Zucaina, Alto Mijares). Destacamos tres aspectos del'conjunto: el urbanístico con la excavación del Edificio C; el ritual
funerario, con el descubrimiento de una nueva inhumación infantil en urna; y el cronológico, dentro de un contexto de paso
del siglo VII al VI aC en dos fases sucesivas a nivel constructivo.

Abstract
The aim of this paper is to present the latests results of the archaeological intervention carried out at the settlement

of Los Cabañiles, in Zucaina (Alto Mijares). Three aspects of the excavation stand out: the aspect of town planning, which
has been studied with the excavation of Building C; the funerary ritual, with the discovery of a new child burial in an urn;
and the chronological aspect, as the settlement was built between the seventh and sixth centuries BC, in two successive
constructive stages.

ANTECEDENT5

El SIAP de la Diputació de Castelló, sota la
direcció d'En Miquel Cura i I'asessorament d'en
Francesc Gusi, va reprendre a I'any 2000 les
excavacions a Los Cabañiles, amb la perspectiva
que els nous plantejaments crítics i metodologics
sobre les edats del ferro i iberic antic podrien
afinar la contextualització d'aquest assentament
(Cura, 2001). Fins ara, i dins de la bibliografia del
món ibéric, es citava relacionat amb La Escudilla,
assentament situat a escassos 500 metres pel

que fa a la rellevant informació aportada sobre el
món funerari en un moment inicial de la formació
de la cultura ibérica (Gusi, 1989, 1995a, 1995b,
1997).

De forma sintética podem destacar de la
campanya de I'any 2000, la documentació efectiva
d'un gran edifici ("edifici C") a I'est del sector
excavat al 1969 (Gusi, 1971), que no queda alineat
sinó despla<;:at uns 70 centímetres respecte el mur
de capgalera de les dues habitacions descobertes
en I'antiga excavació (Cura, 2001; Cura, Gusi,
2000).
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Campanya 1969 _

Campanya 2000-2001 ~

Figura 1. Planta de I'fuea excavada; habitacions i "edifici C".

Amb la intenció de delimitar cranolagicament
el període d'ús d'aquest habitat, les diferents
fases constructives i la seva funció, la represa
de les activitats es va centrar en la continuació
de I'excavació del que anomenem "edifici C".
Al mateix temps es va continuar descobrint el
mur de cap9alera de les habitacions cap a I'oest,
confirmant-se I'amplitud de que anomenem com a
Z, la de la qual es continua desconeixent la seva
extensió completa.

La construcció que hem anomenat "edifici
C" ha resultat ser una conjunt constructiu més
complex a mesura que s'ha estés la excavació a
I'est de les dues estances identificades en anteriors
campanyes. En un primer moment es va finalitzar
la excavació de les estances C1 i C2, parcialment
excavades a I'any 2000. La continuació de la
excavació en extensió al lIarg de camp~nya ens va
permetre delimitar I'amplitud d'aquest edifici en el
qual disposades longitudinalment es distribueixen
sis estances documentades fins el moment. El que
si es evident és la homogene"itat de la construcció,
ja que el perímetre exterior esta conformat per
un pany de mur continu que adquireix una forma
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rectangular, dissociada urbanísticament, pensem,
del grup d'habitacions de I'area més a I'oest .

DESCRICIÓ DELS TREBALLS: "L'EDIFICI C"

Descrita mes amunt, la construcció en
la qual ens em centrat en aquesta campanya,
es de planta rectangular i esta dividida en tres
cossos longitudinals separats per parets mitgeres.
Considerem unitaria tota la construcció. El cos
central i el mes oriental son els mes regulars,
amb la mateix lIargaria i amplada. A aquest nucli
principal se li afegiria a I'exterior un cobert (C1) i
un petit espai dedicat a activitats relacionades amb
el metall (C2) si interpretem la trobada del motile
de fosa trabat en aquet espai com indici a tenir en
compte, juntament amb la presencia de cendres.
Tanmateix, aquest espai es destaca per la seva
disposició dins del conjunt, ja que es mes estret
i difereix de la disposició estructural de les altres
estances. Pot ser inclas que fora un descobert
vinculat amb la estan9a C1.



LOS CABAÑILES (SUCAINA, ALT MILLARS). UN ASSENTAMENT DE TRANSICIÓ DELS SEGLES VII AL VI A.C....

Figura 2. "Edifici en, vist des del sud.

La estanr;a C6 la considerem com a vestíbul
d'accés a la unitat principal de la casa que seria
la estanr;a C3; amb les restes de la llar i un
enterrament en urna sota el seu paviment com
a indicis més evidents de la centralitat d'aquesta
estanr;a. Queda ciar aleshores, que en la nostra
hipotesi les entrades a les dependencies d'aquest
edifici es farien pel la vessant sud-oest, just la que
queda per excavar.

Les estances C4 i C5 les podem veure també
com a dependencies annexes al nucli principal
encara que no descartem la possibilitat de que
fos una unitat domestica diferent. No obstant la
inexistencia de restes de mobiliari o estructures
associades a funcions domestiques o productives
fan difícil una interpretació clara al respecte.

CONCLUSIONS

Destaquem la troballa d'una nova inhumació
en urna sota la estratificació de I'abandó i el

nivell d'ocupació de la estanr;a. Aquesta troballa
s'afegeix a les altres cinc urnes trobades en la
campanya de 1969 a I'estanr;a B (Gusi, 1971,
1989). Ubicada en un retall de la roca natural, es
tracta d'un recipient fet ama, amb la presencia de
les restes de tres nounats.

Pel que fa a la seva cronologia i adscripció
cultural, I'assentament presenta un context
material que, en línees generals, posseeix unes
característiques del qual podrien establir-se com a
definitories del període crono-cultural que comenr;a
en el tram final del ferro antic i es desenvolupa
fins arribar a un context de I'iberic antic; així
ho marquen les importacions de filiació fenício
occidentals, juntament amb els primers materials
a torn que imitaran aquestes formes i I'absencia
significativa de material que anés més enlla de
mitjans del segle VI aC. La mateixa producció de
ceramiques a ma es troba entroncada clarament
amb el moment cultural anterior de I'edat del ferro
antic.

387



MIQUEL CURA MORERA, FRANCESC GUSI I JENER, FERRAN FALOMIR GRANELL

El (des)coneixement desigual del substrat
anterior en la comarca i arees limítrofes més
proximes no ens permet establir amb exactitud
I'origen i provinenya d'aquest pobladors de
I'assentament ni la causa d'aquesta nova ocupació
pero tindra a veure amb les causes que s'han
barallat per a situacions similars en altres arees
ve'ines com el cercar lIocs més apropiats per a les
noves necessitats del control del territori i els seus
recursos que s'intueixen una volta encetat el segle
VI aC.

Malauradament els treballs que puguin
permetre aquesta analisi encara estan per
completar, en primer lIoc perque aquest territori
no ha estat objecte de I'atenció deis investigadors
des d'un punt de vista sistematic (Gil Mascarell,
Hernández, Oliver, 1996, 244). Justament per a
cobrir aquesta mancanya s'estan duent a terme
per part del SIAP diverses activitats en aquesta
comarca, fruit de les interessants perspectives
obertes per la excavació de la necropolis tumular
del Mesón del Carro efectuada per E. Barrachina
I'any 2003 (Barrachina, 2002-2003), i continuades
als anys 2004 i 2005 amb les prospeccions en el
terme municipal de Cortes de Arenoso. D'aquesta
manera aquesta activitat de prospecció es veura
estesa al mateix territori circumdant al nucli
Cabañiles-Escudilla a partir d'aquest mateix any.
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