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LA GESSERA DE CASERES (Terra Alta) 

La Gessera va ser descoberta a principis del  S-XX per Joan Cabré. L’any 1902, Cabré 
anomena el jaciment com el Puch i el descriu com un espai reduït amb cambres petites, 
situat en un punt elevat i inaccessible, fet que el porta a descartar habitants del lloc gaire 
acomodats. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Carrer principal, vista aèria  

És a l’entorn del 1914 quan l’arqueòleg i prehistoriador Pere Bosch Gimpera excava per 
primer cop la Gessera. Tots els materials trobats en aquell moment són traslladats a 
Barcelona. 
Després de la primera intervenció, durant molts anys el jaciment queda abandonat. 
L’Ajuntament de Caseres el 2014 va encomanar al grup GRESEPIA que el tornés a 
excavar, s’adeqüés i es museïtzés. Els treballs han servit per recuperar nou material 
ceràmic, netejar l’espai, i recuperar l’entrada. 
Com ha explicat el professor de la URV i coordinador del grup, Jordi Diloli, ha estat 
complicat aglutinar la informació que aporten les restes perquè es tracta d’un jaciment 
prèviament excavat. Tot i així, els arqueòlegs consideren que la Gessera té dues fases 
d’ocupació. En la primera, cap al S-VI aC. l’espai era una residència fortificada, 
segurament d’una de les primeres famílies aristocràtiques que comencen a establir-se en 
aquella època. Amb la caiguda de l’aristocràcia, l’habitatge està més d’un segle 
abandonat i és cap el S-IV aC. quan es reconstrueix el seu interior conservant la zona 
perimetral. 



La seva distribució amb un carrer central 
i sis petites estances a banda i banda, a 
nord i a sud, havia portat a una primera 
interpretació: podria ser un petit poblat 
iber. Els investigadors però han descartat 
aquesta primera hipòtesi per les 
diminutes dimensions de les estances, de 
només 7 metres quadrats, i la falta de 
llars de foc. També es va valorar que fos 
un graner fortificat vinculat al poblat 

situat a la Serra Mitjana. Aquesta segona proposta també s’ha desestimat per la 
llunyania entre els dos espais, més de dos quilòmetres, i una cronologia diferent. 
Els arqueòlegs estudien ara la possibilitat que es tractés d’un centre de culte. Els 
investigadors de la URV han demanat la col· laboració de professionals de física 
astronòmica de la Universitat de Salamanca per aconseguir informació sobre 
l’astronomia de fa més de 2.000 anys a la Terra Alta. Aquests estudis astronòmics 
revelen certs detalls que escapen de la casualitat. Segons explica Diloli, justament la 
sortida i la posta de sol en els equinoccis de primavera i tardor, molt lligats a temes 
agrícoles, la llum solar entra directament per aquest passadís central i il· lumina la resta. 
També a l’extrem del jaciment s’hi ubica la única sala gran, orientada a la sortida del 
sol. 
Aquestes característiques i aspectes tan cuidats de l’arqueologia, juntament amb els 
materials que s’han trobat i la informació astronòmica han d’ajudar a acabar de definir 
quina era la funcionalitat d’aquest espai a l’etapa iber. 

                                           

 
 
 
 
 
        La Gessera durant els treballs 
        d’excavació i neteja 

 


