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Resumen: Hem localitzat un sitjar medieval a partir d’una intervenció d’urgència realitzada en
els números 38 i 40 del carrer de la Puríssima de Benissa. L’article que ací es presenta no pretén
ser més que una primera comunicació de les troballes documentades.
Palabras claves: Sitja, baixmedieval, ceràmica valenciana, Benissa.
Abstract: We located a medieval barn from an emergency operation performed on numbers 38
and 40 of the La Puríssima Street in Benissa. The article presented here is not intended to be a
first communication of the findings documented.
Keywords: Underground store, late Middle Age, Valencian ceramics, Benissa.

Desarrollo de la intervención:
El sitjar s’ha localitzat a partir d’una intervenció d’urgència realitzada dins de
les obres de restauració i adequació per a usos culturals dels números 38 i 40 del
carrer de la Puríssima de Benissa. L’article que ací es presenta no pretén ser més que
una primera comunicació de les troballes documentades, l’estudi de les quals continua
duent-se a terme i, esperem, puga aportar noves evidències
Les sitges
Les sitges són les estructures d’emmagatzematge de gra característiques del
sud d’Europa a l’Edat Mitjana. Es tracta d’estructures simples, excavades directament
en terra, en zones amb sòls poc permeables i amb unes condicions edafològiques
favorables. Una vegada excavada la sitja i introduït el gra, se segellava la boca amb
lloses de pedra i palla, de manera que el cereal podia conservar-se fins a cinquanta
anys sense veure alterades les seves propietats alimentàries. L’atmosfera creada a
l’interior d’aquests graners, on la humitat seria mínima i on no podia penetrar l’aire, es
transformava en àcid carbònic i impedia sobreviure als insectes o petits arrossegadors
causants de la destrucció del gra (Billiard, 1928, citat per López Pardo, 1981: 245).
A la intervenció del carrer de la Puríssima s’han localitzat un total de 8 sitges,
de les que podem diferenciar tres tipus a partir de la seua morfologia: un gran grup
format per 6 estructures (sitges 1, 3, 4, 6, 7 i 8) amb una mateixa forma, malgrat que
amb petites diferències de grandària, que segueixen un patró de distribució
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determinat i que formarien part d’un mateix sistema. Per altra banda trobem dues
estructures aïllades de morfologia i grandària diferent (sitges 2 i 5).
El primer grup es caracteritza per tenir una forma acampanada, amb boca
estreta i base plana. L’obertura és de planta circular, amb un diàmetre de 0,40-0,45 m
(tot just permet el pas d’una persona) que va obrint-se fins abastar els 2,20 m en el
fons. La profunditat és de 2,10 m a excepció de la nº 7, que es queda en 1,80 m. No
presenten cap tipus de recobriment en les parets (la impermeabilitat de l’estrat
geològic ho fa innecessari), el que ens permet, per altra banda, documentar les
empremtes de l’eina amb la que aquestes estructures varen ser excavades: un tipus
d’aixada petita de fulla plana d’uns 6,5 cm d’amplària.
Associades a les sitges, s’han documentat una mena de basses disposades
sempre entre el carrer i la boca de la sitja i amb un lleuger desnivell cap aquella. La
grandària d’aquestes estructures varia entre els 4,5 m2 i els 6 m2 de superfície i els 0,28
m i 0,50 m de profunditat. Podria tractar-se de contenidors en els que s’abocaria el gra
per tal de fer una darrera manipulació (possiblement per acabar de garbellar restes de
palla) abans del seu emmagatzematge definitiu.
Aquest grup de sitges es troben molt juntes entre sí però sense aplegar mai a
tallar-se, formant una bateria, disposada en ziga-zaga, que optimitza l’espai disponible.
El patró de distribució apunta la possibilitat de que existiren més estructures d’aquest
tipus que s’haurien arrasat en època moderna al construir els palauets renaixentistes
que ara ocupen aquest solar. Recolzaria aquesta hipòtesi, la presència, per una banda,
d’una bodega que ocupa bona part de la tercera navada (i que destrueix parcialment la
sitja nº 6), i, per altra, la situació de la nº 7, que es troba sensiblement apartada de les
altres i que apunta a una dispersió de les sitges més àmplia.
Junt a aquest primer grup s’han documentat dues estructures més: les sitges 2 i
5. La sitja nº 2 es troba situada en la primera navada de l’edifici més oriental (nº 40),
presenta una forma particular que ve determinada per la seua proximitat al carrer,
això fa que, a diferència de les altres, la planta no siga circular sinó que tinga el costat
septentrional recte, seguint la orientació de la via i que presente la boca desplaçada a
l’extrem oriental. Aquesta sitja seria la primera en amortitzar-se. Durant el procés
d’excavació s’ha documentat com la bassa associada a la sitja nº 4 arrasa la paret
occidental de la nº 2 en un moment en que aquella ja s’hauria reblit amb materials de
rebuig.
La sitja nº 5 està situada a l’extrem occidental de la primera navada de l’edifici
occidental, just sota el mur que separa el nº 38 del nº 36 del carrer de la Puríssima.
Presenta una forma de secció ovoide, amb la boca i el fons de 0,60 m i un diàmetre
màxim a la part central de 1,40 m. L’altura és de 1,60 m. El fet de que no presente
l’amplària màxima al fons li faria perdre capacitat de emmagatzematge però evitaria
que es fera malbé una part important del cereal en cas de possibles filtracions d’aigua.
Aquesta sitja va aparèixer segellada amb dues grans lloses de tap i completament
buida. La diferència de forma i grandària apunta a que no tindria cap relació directa
amb l’altre grup de sitges, podria tractar-se, per tant, d’una estructura d’àmbit
estrictament domèstic.
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Els materials
Pel que fa als reblits de les sitges, tant els materials mobles recuperats com la
composició i relació de les unitats estratigràfiques apunten a que es varen omplir en
dos moments diferents. Cal pensar que una vegada amortitzades les estructures i
havent perdut el sitjar la seva funció primigènia, aquestes servirien d’abocador de les
vivendes de la vila cristiana, una de les portes de la qual es trobaria a escassos metres
d’allí. La primera fase del reblit correspondria doncs a eixe ús que se li dona com
abocador; d’aquest moment destaquen les ceràmiques valencianes de Pula amb
distintes formes obertes com escudelles o talladors, decorades amb motius vegetals o
heràldics i amb vidrats blaus i daurats (combinant ambdós en una mateixa peça o sols
un d’ells) sobre fons blanc. Aquestes peces ens donen una datació que compren el
segle XIV i la primera meitat del segle XV.
El segon moment del reblit correspondria a la construcció de les primeres
vivendes en aquest pati, quan s’acabarien de cobrir les sitges per tal d’anivellar el
terreny. Aquest moment ve marcat per la presència de ceràmiques de pisa daurada,
amb formes obertes (plats i escudelles) i decoracions vegetals o geomètriques que
tendeixen a cobrir tota la superfície de la peça. La datació es centraria principalment al
segle XVI.
Un cas diferent és el que representa els materials de la sitja nº 2, que s’hauria
reblit en un primer moment i que ha aportat, entre altres coses, un diner de Barcelona
de Pere III que es va encunyar entre els anys 1276 i 1285. També en aquesta sitja
trobem un conjunt d’agulles i didals que podrien estar relacionats amb activitats que
es durien a terme al mateix sitjar com cosir sacs, etc.
Conclusions
Tant el tipus d’estructures documentades com la seva distribució i dimensions
(per sobre dels 42.000 L de capacitat total), descarten que es puga tractar d’un àmbit
estrictament domèstic; ens trobaríem, doncs, davant d’un espai d’emmagatzematge a
nivell comercial o comunal.
L’adscripció d’aquesta infraestructura a una època determinada, presenta, no
obstant, més problemes. El registre ceràmic apunta a que el grup de sitges més
important s’hauria amortitzat a les darreries del segle XV. Per altra banda, el reblit de
la sitja nº 2, que apareix trencada per la bassa de la nº 4, aporta materials del segle XIII
(diner de Pere III), el que ens dona una data post quem per a la construcció de les
basses (no necessàriament de les sitges).
Aquestes dades s’han contrastat amb els estudis, de caire documental, que
sobre el l’evolució històrica de l’urbanisme de Benissa està duent a terme l’arquitecte
Antoni Banyuls i que no contemplen una ocupació urbana d’aquest solar abans del
segle XVI. No sembla doncs, massa probable, que els colons cristians assumiren la
construcció d’un lloc fora mur per a l’emmagatzematge del gra en una època
d’inestabilitat política.
Una hipòtesi probable, seria que el sitjar existira ja en època islàmica, abans de
l’arribada dels cristians, els quals el continuarien utilitzant (afegint noves estructures
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com les basses) durant les primeres dècades d’ocupació i que acabarien abandonant
durant el segle XV. L’escassa presència de restes d’època andalusí, que es limitarien a
un mur amb el sòcol construït en espina de peix i un petit fragment d’ataifor amb
vidrat verd turquesa (que va aparèixer precisament entre els blocs del mur), vindria
donada pel mateix ús del solar, on les basses i sitges (excavades directament al
geològic) ocupen pràcticament tota la superfície útil, el que explicaria que els estrats
amb material arqueològic siguen posteriors a l’abandonament del sitjar, ja en època
cristiana.
Per acabar, ens agradaria destacar la sensibilitat que s’ha tingut des de la
direcció de l’obra envers les restes aparegudes i que permetrà que alguns d’aquests
elements queden integrats en l’edifici, aportant nous actius al ric patrimoni benisser.
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Sòcol islàmic en opus spicatum.

Boca de la sitja nº 3 (sense reblit interior).
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Escudeller de ceràmica de Pula (segles XIV-XV).

Conjunt amb el diner de Pere III. Sitja nº 2.
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