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Resum: Les influències mediterrànies portades per fenicis i grecs al llarg dels segles VIII-

VI a.n.e. varen arrelar en les comunitats indígenes peninsulars en el període de transició del 

bronze final a la primera edat del ferro. Aquestes influències són patents en el repertori 

ceràmic del moment, on a part de la introducció de peces foranes, trobem la creació d’un 

nou repertori ceràmic amb un nou sistema, el torn, en base a la suma de les influències 

mediterrànies i la tradició indígena. La difusió de les peces de caràcter exogen i del nou 

repertori ceràmic indígena no va tenir la mateixa intensitat a tots els indrets. En la plana 

occidental catalana, en el trànsit del bronze final cap a l’horitzó ibèric antic, aquests 

impulsos mediterranis ens arriben representats d’una forma menys intensa que no pas als 

indrets costaners. El present treball intenta, a partir de l’anàlisi i el repàs dels materials 

ceràmics importats trobats a diversos jaciments de la plana occidental, entendre quin grau 

d’influència tingueren aquestes noves idees mediterrànies en les comunitats de la Catalunya 

interior i quines foren les vies d’introducció d’aquests materials.    

Paraules clau: torn, contactes colonials, primera edat del ferro, plana occidental catalana 

 

Abstract: The Mediterranean influences brought by the Phoenicians and Greeks in the  

VIII-VI centuries b.o.e came from indigenous communities in the peninsular transition 

from Bronze Age to early Iron Age. These influences result evident in the ceramic 

repertoire of the time, where besides of the introduction of foregin pieces, we find a new 

ceramic repertoire with a new system, the winch, based on the addition of mediterranean 

influences and native tradition. The diffusion of exogenous character pieces and the new 

indigenous ceramic repertoire had not the same intensity everywhere. In the western 

Catalan plain during the transition from the ending Bronze age towards the ancient Iberian 

time, mediterranean impulses were portrayed to our days with less intensity than in coastal 

areas. This paper attempts, through the analysis and review of imported ceramics found at 

several sites in the western plain, to understand how influencial were the mediterranen 

ideas in the inland communities of Catalonia and the ways in which these materials were 

introduced.  

Keywords: winch, colonial contacts, early Iron Age, Bronze Age, western Catalan plain 
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1. Presentació 

 

L’objectiu del present treball ha estat fer un recull de síntesi per poder entendre de 

quina manera les relacions comercials mediterrànies van influir en el període de transició 

del bronze final cap a la primera edat del ferro i al naixement de la cultura ibèrica. Aquests 

contactes comercials mediterranis, i a la vegada colonials, van impactar d’una manera 

irreversible en les comunitats preibèriques peninsulars, sense arribar a produir-se al mateix 

temps en tots els indrets ni tampoc amb la mateixa intensitat. A les Terres de Ponent, les 

influències comercials mediterrànies semblen arribar amb un cert retard o potser, 

simplement, amb menor intensitat, de forma que la seva influència fou menys patent que 

als indrets costaners. Tot això es reflecteix d’alguna manera en la cultura material que ha 

arribat fins als nostres dies i, en el nostre cas intentarem analitzar-ho a través de les 

produccions vasculars. A partir de la seva evolució morfològica i decorativa i de l’adopció 

de noves formes de producció per part de les comunitats locals, creiem que es poden 

determinar part d’aquests processos de transformació. 

El treball deixant al marge la introducció, presentació i consideracions generals sobre la 

ceràmica ibèrica, pot dividir-se en dos grans blocs. En el primer, introductori i de 

contextualització, es tracten els inicis dels contactes comercials a gran escala, és a dir, a 

nivell peninsular. En el segon, l’àrea tractada es redueix al nord-est peninsular i en especial 

a la plana occidental catalana. Per poder dur a terme aquest projecte s’ha realitzat una 

recerca bibliogràfica amplia en revistes científiques (Revista d’Arqueologia de Ponent, 

Citerior, Pyrenae, Sagvntvm...). a monografies arqueològiques (Monografies del Museu 

d’Arqueologia de Catalunya, MAC) i una recerca en línia a la pàgina oferta per la generalitat 

sobre el patrimoni Arqueològic Català (pat.mapa.gencat.cat). Finalment, s’han consultat 

memòries arqueològiques d’un seguit de jaciments seleccionats de l’àrea occidental catalana 

per a poder realitzar la recerca dels materials ceràmics. 
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Cal reconèixer que el treball té uns objectius potser massa ambiciosos tenint present 

que es tracta d’un treball de final de grau (TFG) i s’ha intentat resoldre la contradicció entre 

el seu caràcter formatiu i introductori i l’aspiració a convertir-lo en quelcom proper a un 

treball inicial de recerca, una mena de bateig en la investigació, fins i tot contra la definició 

normativa (30-40 planes bibliografia inclosa, resum, introducció, estat de qüestió, 

conclusions, metodologia adquirida, màxim simulació de recerca). Per això s’han mantingut 

uns apartats de generalitats, entesos com recorregut necessari, que ens havien d’introduir en 

la bibliografia, en la ceràmica tornejada en general i ibèrica en particular i en les cultures 

mediterrànies amb les quals es relaciona la civilització ibèrica, per poder, després, en una 

segona part, cenyir-nos a un marc temporal i territorial més concret i atrevir-nos a plantejar 

qüestions històrico-arqueològiques més concretes, com són aquelles relacionades amb 

l’arribada i desenvolupament del primer torn a les comarques occidentals catalanes. 
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2. Introducció 

 

La ceràmica significa un testimoni d’identificació de primer ordre per el que fa a la 

recerca arqueològica. Aquest element té la capacitat de perdurar en el temps  gràcies a les 

seves característiques (consistència, duresa...) resultat dels materials emprats en la seva 

fabricació així com d’aspectes tècnics del procés de manufactura. Al ser un element el qual 

és molt difícil que desaparegui completament, és molt comú trobar-lo en els jaciments 

arqueològics i fins i tot en la seva superfície, sense necessitat d’excavacions, fet que fa que 

sigui de gran ajuda alhora de realitzar prospeccions arqueològiques per al reconeixement de 

nous jaciments arqueològics.  

L’ús que l’arqueologia ha donat a la ceràmica és variat, però sobretot ha estat emprada 

com a indicador temporal, ja que trobada en contextos estratigràfics o associada a datacions 

històriques permet establir-ne la seva cronologia en base a estudis tipològics i del 

reconeixement de similituds i paral·lels ceràmics trobats en altres jaciments. La ceràmica 

pot esser estudiada des de varies perspectives i, fent-‘ho amb profunditat, ens pot aportar 

informació molt diversa i rica sobre el sistema cultural de les societats estudiades, responent 

a  preguntes com ara on es va fer, quan es va fer i per a que va servir. La informació que se’n 

pot extreure és molt àmplia i rellevant. Les característiques tècniques com ara la selecció i la 

manera de preparar les argiles i el tipus de cocció al qual és sotmetien les peces ens duran 

directament a entendre quins eren els coneixements tecnològics que aquestes societats 

tenien o ara bé el grau d’organització de l’artesanat ocupat de produir-les. D’altra banda, la 

possible identificació de produccions foranes permet establir les relacions comercials 

existents, ja sigui a petita o a gran escala, fet cabdal per a l’estudi de les societats passades.  

Els estudis referents a la funcionalitat de les peces ceràmiques signifiquen una aproximació 

al paper emprat d’aquestes durant la seva vida útil. A partir d’un anàlisis morfològic, ens 

poden aportar dades per saber si eren peces destinades a l’emmagatzematge, com a vaixella 
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de taula o ara bé com a vasos d’impàs entre els uns i els altres, és a dir, vasos destinats a la 

cuina. Cal destacar, també, que la forma i característiques de la ceràmica emprada com a 

vaixella de taula, ja sigui un gerro, bol o plat pot aportar informació sobre els hàbits 

alimentaris. Així, un bol fons pronunciat indicarà que prenien contingut en estat líquid o bé 

semi-sòlid i en canvi un plat més pla indicarà el consum de peix o productes càrnics. 

Un altre element de gran valor és la iconografia vascular. Els vasos ibèrics sovint es 

decoren, segons èpoques i àrees geogràfiques, amb motius geomètrics, estilitzacions 

vegetals i escenes figurades. La decoració pictòrica d’estil narratiu en la ceràmica ens 

presenta una imatge de les societats passades, en el cas que ens ocupa, la ibèrica, mostrant 

aspectes de la societat aristocràtica com ara els seus costums, vestits, activitats o 

armaments, significant un dels recursos iconogràfics més potents juntament amb 

l’escultura, la torèutica o la joieria... Les narracions pictòriques, a banda de mostrar fets 

quotidians també ens introdueixen en l’imaginari dels pobles ibers plasmant fets simbòlics 

i/o religiosos1. És gràcies a aquestes decoracions que actualment coneixem a partir 

d’imatges molts aspectes socioculturals dels pobles passats.  

Necessari és esmentar que podem trobar ceràmiques que han servit com a suport 

d’escriptura, el qual permet als estudiosos endinsar-se en el coneixement de l’escriptura 

ibèrica, fet de per si difícil degut al desconeixement de la llengua parlada, la manca 

d’inscripcions bilingües i els pocs textos conservats, així com en la pròpia interpretació de 

la producció i/o destí del vas o de les escenes representades. 

 

                                                           
1 Excepcionalment trobem aquest tipus de decoracions, entre altres llocs, a Llíria, La Serreta, Elx, Libisosa. La 

decoració figurada no s’uniformitza per tot el món ibèric, essent més pròpia dels ibers edetans i contestans. 

En general, les cronologies d’aquestes ceràmiques són tardanes, pròpies de contextos d’època romano-

republicana i, en qualsevol cas, no anteriors a les darreries del segle III a.n.e. En cronologies anteriors són 

típics els motius geomètrics, molt més estesos per el món ibèric que no pas els figurats. 
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3. Historiografia de la ceràmica ibèrica 

 

Els estudis referents a la cultura ibèrica s’iniciaren en les últimes dècades del segle XIX, 

coincidint amb la seva presentació en l’escena  internacional en les exposicions de Viena 

l’any 1873 i la de París el 1878, a través d’una de les manifestacions ibers més espectaculars, 

l’escultura, mostrant al món peces com la Dama d’Elx o el conjunt de les dames oferents 

del Cerro de los Santos (SANMARTÍ; SANTACANA 2005, 10). Per això pot resultar 

sorprenent que els primers estudis de la cultura ibèrica que es realitzaren s’orientessin a 

establir tipologies de materials força més humils, cas de les ceràmiques, en lloc d’ocupar-se 

de les grans escultures. 

A partir dels treballs d’investigadors com  Adolf Schulten i Pierre Paris, entre altres,  

i, sobretot, de la mà de Pere Bosch Gimpera a partir dels anys vint es va aconseguir, en 

base a la  cultura material mobiliar anar definint la identitat de la cultura ibèrica, ubicant-la 

dins un mar cronològic i geogràfic concret, des de el segle VI a.n.e. fins la romanització, 

estenent-se des de el llevant peninsular fins al sud de França. La relacionaren directament 

amb les influències mediterrànies i concretament, amb la presència colonial grega, 

presentant  la civilització ibèrica com la resposta indígena. 

Un dels indicadors arqueològics del nou horitzó ibèric, juntament amb la presència 

de ferro i diverses manifestacions urbanístiques i arquitectòniques (variables segons el 

territori)  fou la introducció del torn terrissaire, el qual si que segueix uns aspectes tècnics 

similars per tot el territori per el qual s’estenia la cultura ibèrica2. La producció d’aquestes 

ceràmiques paleoibèriques aparegué relacionada amb ceràmiques fenícies. Tot això serveix 

per a subratllar el protagonisme i la importància que sempre ha tingut la ceràmica en 

l’estudi de la recerca i la definició del món i la cultura ibèrica. 

                                                           
2 Deixant de banda certes produccions locals les quals només es donen en territoris concrets, les quals 

s’esmentaran en l’apartat dedicat a la ceràmica ibèrica.  
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En l’inici dels estudis referents a les ceràmiques ibèriques molt poques peces eren 

conegudes i només es tenia constància de motius ornamentals geomètrics (bandes, 

semicercles, zig-zags..) els quals varen portar a arqueòlegs de renom internacional inclinar-

se per una projecció micènica fins l’extrem occident del Mediterrani (ARANEGUI 1992, 

6). Salomó Reinach va datar la ceràmica ibèrica al segle XII aC i Evans acceptar aquesta 

cronologia, tot apostant per la influència micènica (PERICOT 1979, 16). Però varen ser 

varis els estudiosos que no compartiren aquesta teoria ja que hi havia un punt que resultava 

problemàtic: la cronologia. Per tant, la teoria que pretenia unificar culturalment tots els 

temes artístics de decoració geomètrica no era vàlida. A partir dels contextos estudiats, es 

va arribar a la conclusió que els inicis de la cultura ibèrica s’havia de situar en un marc 

temporal més proper, i paral·lel a les cultures fenícia, grega i púnica. 

Pierre Paris, fou el primer autor en fer una síntesis sobre la cultura ibèrica amb el 

seu Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive publicat entre els anys 1903-1904, Paris 

documenta a partir de varies excavacions de la geografia de la Península Ibèrica el passat 

dels pobles preromans peninsulars, els quals vincula al món micènic, fenici i foceu, tot 

barrejat amb un fons indígena (SANMARTÍ; SANTACANA 2005, 10). En la seva síntesi,  

la ceràmica és analitzada no només tenint en compte la seva pictografia, sinó també les 

seves formes, les quals no eren tant semblants a les micèniques. Paris arriba a la conclusió 

de que eren produccions peninsular en l’època en que els vasos grecs i itàlics es trobaven en 

abundància però que no es tractava d’importacions (ARANEGUI 1992, 6). Deu anys més 

tard, el 1913 Bosch Gimpera va llegir la seva tesi doctoral El problema de la cerámica ibérica, la 

qual es publicà el 1915. Bosch, feu un intent provisional de reunió dels materials amb la 

seva classificació geogràfica i cronològica, i d’aquesta manera arribar a la conclusió de que 

en entre els ibers hi havia una àmplia pluralitat artística, sincrònica i diacrònica, darrera de 

la qual es podien entreveure els antics pobles prerromans. Així, establí com a data inicial de 

la Cultura Ibèrica el segle V aC, data vàlida per Empúries, el sud-est Peninsular i Andalusia. 



11 
 

S’aniria estenent durant el segle IV aC per Aragó i durant el segle III aC per la resta de 

l’àrea castellana o celtibèrica. El focus més potent de producció ceràmica el situà a Elx, 

València i segons Bosch Gimpera la ceràmica de producció ibera es generava prop de les 

colònies greges. Aquesta cronologia -i proposta de filiació- es acceptada fins els anys trenta, 

quan la gran quantitat de troballes amb ceràmica figurada fa canviar l’estat de la qüestió de 

Bosch Gimpera i obliga als arqueòlegs a plantejar-se un diferent procés evolutiu de la 

ceràmica ibèrica. 

Per a Bosch era una mostra més de la influència dels hel·lens sobre els ibers: els 

vasos àtics de figures roges haurien inspirat les decoracions ibèriques també figurades; a la 

vegada que la decoració geomètrica significava una època de decadència estilística, pròpia 

del Ibèric Tardà. Aquestes teories encara foren defensades en la seva obra De nuevo el 

problema de la cerámica ibérica, publicada el 1958. 

García i Bellido, ja des de la dècada dels anys quaranta, va apostar en base de les 

evidències arqueològiques que les decoracions geomètriques eren anteriors a les 

decoracions figurades. Per ell, el contacte i la influència de la Magna Grècia en un inici i 

desprès amb Roma explicava que es produïssin aquestes creacions autòctones. 

Domingo Fletcher, entre els anys quaranta i seixanta, reclamà un cert grau 

d’autonomia en vers les creacions ibèriques, negant que estiguessin relacionades amb 

influències externes directes i reivindicà una cronologia més alta, la qual no corresponia ni a 

la Grècia clàssica ni a la època romana, qüestionant les teories de Bosch i de García i 

Bellido. 

A finals dels seixanta, ja s’ha abandonat la concepció ètnica dels ibers i es matitzen 

els plantejaments radicalment difusionistes fins llavors dominants. Les descobertes en 

l’arqueologia fenícia obligaran als estudiosos a revisar el marc cronològic inicial de les 
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primeres manifestacions ibèriques, apostant per unes cronologies encara més altes, 

enllaçant-les amb la koiné orientalitzant i el món post-tartessi, i l’aculturació s’imposarà 

com a paradigma. 

No serà fins als finals de la dècada dels anys setanta, amb la introducció dels 

principis de la New archaeology i l’arqueologia processual (arribades amb força retard a la 

Península Ibèrica), que la ceràmica deixà de ser entesa com a una simple eina per datar 

cronològicament i establir tipologies, sinó que passaria a formar part de la interpretació 

cultural i social dels jaciments. L’ampli registre arqueològic produït entre els anys 70 i 90 va 

afavorir una nova metodologia de treball, plantejada en excavacions en àrea i estudis 

monogràfics interdisciplinaris. Això ha desencadenat que ens els últims trenta anys s’hagi 

pogut aconseguir un estudi complert del registre arqueològic (inclòs el ceràmic) que ha 

permès una interpretació social dels jaciments, generant una documentació arqueològica de 

millor qualitat (inclosos els estudis de ceramologia) i més adient a l’exigència de nous 

plantejaments teòrico-metodològics i a la interpretació social dels jaciments. 

Entre els anys setanta i noranta, per el que respecta a la ceràmica ibèrica, els estudis 

d’anàlisis que predominarien sobre els de síntesis; no obstant, això va fer possible  

l’obtenció d’un coneixement més precís de les tipologies, les variants culturals o dels 

contextos culturals (ARANEGUI 1992, 11). Per exemple, l’article de Miquel Tarradell i 

Enric Sanmartí,  L’ètat actual des études sur la céramique ibérique (1980) incloïa com a ibèriques 

ceràmiques que abans no eren considerades com a tals, com ara les ceràmiques grises, les 

que tenen decoració policroma, les grises amb estampetes  o les ceràmiques de vernís roig 

(BONET; MATA 2008, 147).  

Durant els anys noranta s’ha de destacar sobretot l’interès per les decoracions 

complexes, on els treballs pioners són els de Carmen Aranegui i Ricardo Olmos. També 

s’ha d’anomenar sens dubte l’assaig de classificació de Consuelo Mata i Helena Bonet, 
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publicat l’any 1992, el qual presenta una classificació que pretén ser vàlida per tots els 

jaciments de la cultura ibèrica. D’altra banda, des l’última dècada existeix un interès creixent 

per descobrir les procedències de la ceràmica, els llocs d’origen de les diferents 

produccions, així com per quantificar la seva distribució cas entre nosaltres dels treballs de 

David Asensio i Joan Sanmartí.  

No s’ha d’oblidar els estudis actuals que es duen a terme tant en àmbits com ara bé 

l’arqueologia experimental o l’aplicació de la informàtica en l’arqueologia. En el camp de 

l’arqueologia experimental, s’han realitzat estudis com ara els fets sobre capacitats i 

continguts o els estudis etnogràfics per reconèixer la seva funcionalitat (MATA; BONET 

2008, 163) o la reconstrucció dels forns del jaciment de Pontons al Centre 

d’Experimentació Protohistòrica (CEP) a l’aldea ilergeta dels Estinclells (Verdú), entre 

d’altres.  

En l’àmbit de la informàtica, un dels instruments més útils per a treballar que s’està 

generalitzant en els últims anys és la creació d’eines sostingudes sobre noves tecnologies 

per a la investigació arqueològica. En l’estudi ceramològic són ja imprescindibles les bases 

de dades, les quals a partir d’uns protocols establerts per l’estudi ceràmic permeten 

introduir tota la informació que es tingui de les peces. Dos exemples destacables són el 

PROYECTO CATA, una base de dades creada per el Centro Andaluz de Arqueología 

Iberica i la Universidad de Jaén que ha creat una base de dades sobre la ceràmica a torn 

d’Andalusia, a partir d’un assaig sobre conjunts de ceràmica ibèrica, romana i medieval.  

Un altre exemple de bases de dades ceràmiques seria Flora y Fauna Ibérica, creada 

per la Universitat de València amb l’objectiu d’aproximar al públic a la flora dels ibers, amb 

la realització d’anàlisis i catalogació de tots els ítems vegetals, tant reals (restes orgàniques) 

com imaginaris (representacions figuratives de vegetals) publicats en els jaciments de la 

cultura ibèrica des de Catalunya fins Andalusia.  
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Altres estudis que s’han posat en boga en els últims anys són els estudis 

d’arqueometria i la anàlisis de residus arqueològics. L’arqueometria consisteix en l’estudi de 

les pastes a partir de mètodes físics i químics per conèixer quin tipus d’argiles i desgreixants 

varen ser utilitzats i quina n’era la seva procedència geogràfica, permetent definir l’origen 

geogràfic de les peces ceràmiques i establir així l’extensió de les àrees culturals i els 

contactes comercials existents. 

Per el que fa a la anàlisis de residus arqueològics ens les ceràmiques, és realitza a 

partir de la anàlisi química de les mostres de sediment que poguessin contenir els recipients 

ceràmics o dels elements residuals retinguts a les parets del vas (morter, molí, etc.), com 

fitòlits, esquelets silicis, àcids i greixos, microflora, tartrats, etc., per a l’obtenció 

d’informació sobre quin o quins compostos alimentaris hi havia en el seu moment. Aquests 

tipus d’estudis han tingut entre nosaltres com a peoner a Jordi Joan Tresserras amb 

resultats brillants no exempts de polèmica; un bon exemple de les possibilitats de l’analítica 

de residus són el treball desenvolupat per l’equip de Carlos Mínguez a la ciutat vaccea de 

Pintia (SANZ MÍNQUEZ et alii 2003, 145-171).   
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4. La ceràmica ibèrica 

 

Les produccions ceràmiques ibèriques són molt variades en quant a aspectes 

tècnics, funcions i decoracions. Per posar un exemple, Tarradell i Sanmartí en el seu article 

de 1980 varen fer una divisió en grups de les ceràmiques considerades ibèriques entre les 

quals varen distingir-ne set de diferents3. Per tant, podem trobar diferents classes de 

ceràmica, de pastes diverses i destinades cadascuna d’elles a unes tasques diferents com ara 

els grans recipients destinats a l’emmagatzematge, produccions ceràmiques relacionades 

amb la preparació i consum d’aliments, la vaixella de taula (molt associada als symposium i al 

consum de vi), i les 

ceràmiques comuns. 

Aquestes peces 

eren cuites a altes 

temperatures, ja que s’ha 

documentat que els forns 

ibèrics podien arribar a 

unes temperatures situades 

entre els 750ºC i els 

1000ºC, donant com a 

resultat una qualitat 

excel·lent, amb pastes 

molt treballades i depurades, de so metàl·lic i superfícies cuidades. La seva cocció podia ser 

                                                           
3 En L'état actuel des études sur la céramique ibérique (1980), Tarradell i Sanmartí distingiren entre: la ceràmica clara 

cuita al forn amb la tècnica oxidada freqüentment amb pintura i estesa per tots els territoris de la cultura 

ibèrica, la ceràmica policroma, limitada al sud del país valencià. Cal destacar l’estil Elx-Arxena i Lliria, la 

ceràmica gris de parets fines, la qual es troba sobretot a Catalunya, la ceràmica gris estampillada. Ceràmica de 

vernís roig la qual es troba entre Alacant i Múrcia, ceràmica de vernís roig ilerget, ceràmica de cuina a mà, 

substrat preibéric. 

Figura 1: Principals grups funcionals de la ceràmica ibèrica. 
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o bé oxidant o bé reductora presentat per norma general la primera, el qual significa que 

alhora de la cocció hi ha presencia d’aire en la cambra, donant com a  resultat pastes amb 

coloracions clares de tons groguencs, ataronjats i beix. Aquestes característiques tècniques 

es mantindrien sense grans canvis substancials des de l’inici de la seva difusió en el segle VI 

a.n.e. fins al final de la cultura ibèrica al segle I a.n.e. (MATA; BONET 2005, 147). 

Les tècniques utilitzades per a la les decoracions de la ceràmica ibèrica a torn 

oxidada eren força homogènies en tot el territori on es trobaven els ibers: pintura 

monocroma, per norma general d’un to rogenc vi, alguns cops bícroma, vermell i negre o 

vermell sobre blanc (SANMARTÍ; SANTACANA 2005, 114) i, en menor mesura es 

troben aplicacions plàstiques, impressions, estampetes o incisions4. 

Tot i així, les decoracions pictòriques en les ceràmiques ibèriques resulten variables  

segons la regió on es troba. Al nord est peninsular  trobem un ús abundant dels temes 

geomètrics, mentre que els motius figurats són escassos i molt tardans. En altres regions, 

per exemple al sud de València, les escenes amb representació figurada on que es mesclen 

els motius geomètrics, florals, humans i animals són més comuns, desenvolupant estils 

propis com és el cas d’Edeta (Lliria, València), Serreta (Alcoi, Alacant), Elx (Alcúdia, 

Alacant) o Libisosa (Lezuza, Albacete) des de finals del segle III i al llarg dels segle II i I 

a.n.e 5. 

Sense parèixer amb tanta freqüència com la ceràmica de cocció oxidant, hi ha la 

ceràmica grisa, la qual presenta característiques tècniques molt semblants però essent cuites 

en un ambient reductor, sense entrada d’oxigen i amb fum a la cambra, motiu per el qual 

                                                           
4 Mata i Bonet les denominen ceràmica fina o CLASE A, mentre que la ceràmica tosca o CLASE B és aquella 

cuita a baixa/mitjana temperatura, d’aspecte porós, desgreixants gruixuts, superfícies sense tractar i cocció 

majoritàriament reductora, les quals no acostumen a portar decoració i si la porten és incisa, aplicada o 

impresa, és a dir, el que coneixeríem com a ceràmica feta a mà  (BONET; MATA 1992, 119). 

5 S’ha de tenir present que els temes geomètrics són cronològicament més antics que els figurats. Tot així, 

aquests últims no s’arriben a generalitzar amb la mateixa intensitat i personalitat en tots els territoris ibers. 
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són d’una coloració més enfosquida que les oxidants. Es tracta d’una ceràmica 

fonamentalment de vaixella, sent la seva forma més típica el vaset bitroncocònic amb nansa 

vertical. Cronològicament la trobem ja en contextos del segle VI a.n.e., però el seu ús es 

generalitza a partir del segle IV a.n.e. (SANMARTÍ; SANTACANA 2005, 116). 

Paral·lelament,  un capítol particular el constitueix l’anomenada gris monocroma, la 

qual té els seus antecedents en el bucchero eòlic (segle VII-VI a.n.e). Aquestes ceràmiques, 

inicialment procedents de la Grècia de l’Est i després produïdes en les colònies gregues, 

aviat són imitades per els pobles indígenes. Són ceràmiques de pastes fines, ben depurades i 

amb desgreixants molt fi de mica daurada, calç, quars i elements orgànics, cuita en cocció 

reductora podent donar com a resultat diverses tonalitats i acabats diversos6 (GARCÉS et 

alii 2003, 8). 

Així mateix, apareixen ceràmiques de producció local que presenten característiques 

diverses, com seria el cas de la ceràmica blanca difosa a l’Empordà i sud  de França i 

sempre relacionada amb el jaciment d’Ullastret (Girona); en aquesta vaixella s’aplica pintura 

blanca sobre les superfícies fosques, amb motius variants, destacant els geomètrics simples 

o les espirals. Tenen una cronologia entre la segona meitat del segle V a.n.e. i el segle IV 

a.n.e., menys a la zona d’Ullastret, on encara queda documentada al segle III a.n.e. 

(MARTÍN 1978, 160)7. 

                                                           
6 Les ceràmiques gris monocroma poden  tenir tons que van des de el gris blavós, el gris clar o el gris 

marronós. Els acabats són molt diversos: mats o brillants, polits, espatulats, brunyits i engalbats o no 

(GARCÉS et alii 2003, 8). 

7
 Malgrat correspondre a unes cronologies més tardanes, un altre cas de producció local és la vaixella ilergeta 

de vernís roig. Com el seu nom indica, el que destaca d’aquesta producció és la capa de vernís de color 

vermell (amb tons oscil·lants entre els ataronjats i granatosos, quasi corall), aplicat amb pinzell abans de la 

cocció sobre fang semicuit. Presenta unes pastes ben cuites, a les quals no fa falta l’aplicació de desgreixant El 

resultat és una vaixella de taula d’un cert estatus produïda en l’àrea ilergeta entre els segles III a.n.e i II a.n.e. 

(JUNYENT; ALASTUEY 1991, 9-50).  
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Encara que l’aparició del torn fa que les ceràmiques produïdes amb aquest mètode 

siguin les més utilitzades a partir de finals del segle VI i inicis del V, substituint en molts 

aspectes la ceràmica fet a mà, aquesta no desapareix ni tampoc la seva producció, ja que la 

seguim trobant en contextos domèstics associats a la cuina. La utilització d’una pasta més 

grollera i l’abundant desgreixant que s’hi posava fa que siguin peces aptes per estar en 

contacte amb el foc sense esclatar, la qual cosa si que li succeeix a la ceràmica tornejada. 

Tot i que en contextos ibèrics el que més es troba fet a mà són olles, també es documenten 

vasets de parets fines associats a la cuina i grans contenidors per a l’emmagatzematge 

domèstic.  

Entre les dues tècniques trobem un híbrid, la terrissa de cuina fabricada a torn. És 

tracta de pastes grolleres similars a les utilitzades per la ceràmica a mà, però fetes amb el 

torn. Les peces que s’acostumen a trobar més són olles i tapadores. En trobem en 

cronologies del segle IV aC, però el seu ús es torna molt més freqüent a partir del III aC, 

sense arribar mai a substituir la ceràmica a mà (SANMARTÍ; SANTACANA 2005, 119).  

 

4.1 La fabricació de la ceràmica ibèrica 

 

La fabricació de peces fetes amb el sistema del torn era molt més elaborada i complexa 

que no pas el que s’havia de seguir per les ceràmiques fetes a mà. Les primeres requerien la 

presència d’obradors especialitzats, unes instal·lacions habilitades de certa complexitat  per 

a una producció encarada al comerç local, avui diríem comarcal, potser el territori de l’ètnia 

i, en alguns casos a altres indrets més llunyans. En canvi, parlar de ceràmica a mà en època 

ibèrica és parlar d’una producció domèstica, amb la qual no es comerciava i que no 

necessitava d’instal·lacions complexes, ja que amb un forat a terra per a que es coguessin 

les ceràmiques era suficient.  
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Mentre que per a la producció d’aquest tipus de ceràmica s’utilitzaven argiles no 

depurades, amb abundant desgreixant, cuites a l’aire lliure, donant resultats molt més 

toscos, el procés de producció de la ceràmica a torn era força més llarg i complex, 

començant per l’acurada selecció dels materials: en primer lloc calia localitzar el lloc on hi 

haguessin les argiles idònies, un cop aconseguides se les triturava i es depuraven a partir de 

la decantació, per eliminar les impureses com podrien ser per exemple pedres o sorra; un 

cop obtinguda l’argila pura, aquesta era pastada per extreure’n tot l’aire. 

El segon pas era el tornejat, el qual havia de ser fet per un expert que tingues gran 

habilitat, sobretot en processos de creació de peces grans com ara àmfores i en el d’afinar 

les parets. Un cop fetes varies peces es posaven a coure en els forns ceràmics. Seria lògic 

pensar que la decoració de les peces es produís en les proximitats dels forn, per evitar 

traslladar i manipular les peces en excés.  

Malgrat que no s’ha trobat  cap imatge dels forns ibèrics amb les quals podem veure 

com era la seva arquitectura, si que se’n troben en 

l’art grec. Com explica Cardona (2011)8 a Corint 

trobem que hi ha documentats 83 fragments 

ceràmics amb representacions de forns. Al no 

tenir cap iconografia sobre forns ibers, hem 

d’interpretar a partir de dades arqueològiques com 

eren, i les similituds que aquests podien tenir amb 

els forns grecs, sobre els quals si que se’n té una coneixença més amplia.  

                                                           
8 CARDONA, R. (2011): “Tecnologia dels forns ceràmics ibèrics. Els models grecs” en Pyrenae, nº 42, vol. 1, 

pp. 29-65. 

 

Figura 2: Dibuix d’un fragment de Corint on 

es mostra un forn grec. Font: PUIG, A. 2006, 

fig.11,8. 
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Els forns ibèrics són molt mal coneguts donat el mal estat de conservació que 

presenten i, a més a més, se li ha de sumar el fet de que se’n coneixen molt pocs exemples, 

per el que és fa difícil que es puguin establir uns patrons generals ja sigui per el que respecta 

a la seva ubicació com en la seva arquitectura. La ubicació dels tallers ceràmics 

acostumaven a situar-se fora dels nuclis urbans per diversos motius:  la gran quantitat de 

residus que comporta l’activitat de la ceràmica o la proximitat als recursos primaris, com ara 

rieres, les quals proporcionaven argila per a fer les pastes i aigua (SANMARTI; 

SANTACANA 2005). Es pot fer una distribució molt generalitzada de les situacions dels 

forns ibèrics: forns situats en els grans centres colonials, com ara a Empúries, Sant Martí 

d’Empúries i Roses, essent-ne aquest l’exemple més ben conegut. El barri ceramista de la 

Ciutadella de Roses, situat dins el nucli urbà i que donades les seves grans i complexes 

dimensions hi ha força indicis per a considerar que el lloc era també d’hàbitat i és de 

suposar, aleshores, que aquests espais es trobarien a les seves proximitats. Aquesta 

ocupació mixta no seria del tot estranya ja que es coneixen paral·lels a Siris Heracles o a 

Histria (PUIG 2006, 513); com a segon exemple trobaríem els forns pertanyents a grans 

poblats ibèrics, com serien els de Puig de Sant Andreu i Darró, en el qual cal destacar el 

nombre relativament gran de forns trobats dispersos en les diferents àrees del jaciment, 

corresponents a les dues etapes ibèriques més importants, entre els segles IV-III i II-I a.n.e; 

Finalment, i com a patró que també s’ha pogut establir en la situació dels forns, trobem els 

forns ibèrics vora els camps de sitges com en seria l’exemple de Vinya del Pau (Olèrdola). 

Es llencen varies hipòtesis les quals podrien ajudar a entendre aquesta relació: els camps de 

sitges i forns utilitzen el mateix espai (terres baixes...etc), l’artesania ceràmica en alguns 

casos no és a temps complert, resultant associada als camps de sitges com una activitat 

complementària, els camps de sitges requereixen d’una sèrie d’envasos, que serien produïts 

per aquests forns, el qual respondria al tema del transport.  
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Els forns ibèrics comencen a aparèixer amb certa abundància entre el Bronze Final i 

el Primer Ferro, quan els pobladors indígenes adopten la tècnica del torn duta per els 

fenicis. La major part de forns ibèrics d’època antiga i plena adopten models circulars i 

ovalats9 ja que el fet de no haver-hi racons facilitava la convecció de la cambra i la seva 

estructura era més compacta, per la qual cosa no necessitava tants reforços (PUIG 2006, 

525). Els forns de forma quadrangular apareixen en època tardo ibèrica, associats a la 

romanització (CARDONA 2009, 139-158).  

Utilitzaven, en la seva gran majoria, un tiratge vertical (CARDONA 2011, 42) i 

constaven de tres espais ben delimitats: el foc o llar, la cambra de combustió o altrament 

coneguda com a laboratori i, per últim, la cambra de cocció de ceràmica. La cambra 

destinada a allotjar i consumir el combustible, que tenia forma més o menys circular i un 

passadís per alimentar el foc (el laboratori), que en algunes ocasions mostrava una sèrie de 

pilars o un tàbic transversal per a sostindré el segon element constructiu. La graella, 

separava la zona de combustió del espai on es depositaven les ceràmiques, servia també per 

a regular el foc. És tractava d’una estructura de tovots10 amb forats que permetia el pas del 

calor i la sortida dels gasos sense que el foc entrés en contacte amb els recipients. Hi havia 

diferents sistemes de suspensió per la graella com ara columnes, pilars, murets... per últim, 

la coberta que a vegades podia ser de tipus cúpula, que es destruïa normalment desprès de 

cada fornada. La constatació de forns al món ibèric amb coberta permanent no es pot 

assegurar, però si que hi ha evidències de forns amb laboratoris construïts amb parets que 

tendeixen a tancar una volta que no s’ha conservat (CARDONA 2011, 56).  En tot cas 

sempre havia de comptar amb un forat que actuaria de tir de xemeneia per permetre la 

sortida dels gasos produïts. La cocció l’havia de fer un expert i força a ull, depenent del 

                                                           
9 És el model més típic durant la protohistòria mediterrània. 

10 Tot i que els materials per a la construcción d’un forn eren els típics de cada zona, els tovots hi apareixen 

quasi sempre. 
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color de la flama. Com ja s’ha esmentat, la quantitat d’oxigen que entrava determinava que 

el color de la pasta. 

Seria lògic pensar que la decoració de les peces es produís en les proximitats dels 

forn, per evitar traslladar i manipular les peces en excés. Malauradament, en el món ibèric 

hi ha molt poca informació arqueològica sobre l’àrea del terrisser i el tester, ja que no hi ha 

estructures properes als forns que permetin establir uns patrons generals (CARDONA 

2011, 53). 

Hi ha documentats alguns forns especialitzats, com ara per exemple els propers a la 

Illeta dels Banyets (El Campello, el Tossal de les Basses i la Alcúdia, els quals estaven 

dedicats a la producció amfòrica, o els tallers de ceràmica gris a las Calañas de Marmolejo 

(BONET; MATA 2008, 148). En el cas de Catalunya cal esmentar el taller ibèric de 

Fontscaldes (Alt Camp), taller especialitzat en la producció de kalathoi de models diversos 

des de el 150 a.n.e fins als primers anys del segle I d.n.e. Aquest forn també fabricà a més 

un plat fondo característic.  

 

     Figura 3: Planta del taller ceràmic ibèric de la illeta de les Banyes  

              (El Campello, Alacant) (segles IV-III a.C). Font: CARDONA 2009, fig. 9. 
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5. Els contactes comercials del Mediterrani amb la Península Ibèrica (segles 

XIII- VI a.n.e.)  

 

Les relacions comercials entre la Península Ibèrica i el Mediterrani no foren 

continuades fins la darreria del segle IX aC i l’inici del VIII aC amb l’expansió del comerç 

fenici per el Mediterrani Oriental, Central i l’Occidental, però això no significa que no 

existís un comerç anterior. Ja durant el III mil·lenni trobem presència arqueològica 

d’objectes exòtics provinents dels contactes comercials, com ara per exemple, marfils 

treballats africans (GARCIA CANO et alii 2007, 349). Aquestes evidències arqueològiques 

indiquen que ja existia un comerç mediterrani previ als fenicis, potser no intens i continuat, 

però si present. 

La identificació de varis materials micènics al sud de la península planteja la qüestió 

de l’existència de contactes comercials directes entre la Mediterrània oriental i l’extrem 

Occident amb una certa intensificació al llarg de la segona meitat avançada del II mil·lenni 

aC en nivells estratigràfics datats entre el segle XIV i XIII aC.  

Un exemple molt ben documentat seria el jaciment de El Llanete de los Moros, on 

es troben materials ceràmics fets a torn associats a contextos de l’Edat del Bronze. En el 

conjunt de ceràmica feta a torn destaquen dos fragments micènics, identificats com  de 

ceràmica e luxe. Els altres fragments corresponen a una tipologia local molt antiga  

(PERLINES BENITO 2005, 480). D’igual manera es documenta la presència de materials 

a torn en les mateixes cronologies en jaciments com La Cuesta del Negro a Granada, el 

qual consta amb un conjunt de ceràmiques a torn format per tres fragments de vores de 

vasos contenidors , una altra vora atribuïda a un suport de carret a i un vas tipus pithos que 

contenia cereals (RAFEL 2008, 275) Carmona a Sevilla i Gatas. Tots aquests jaciments 

formen un repertori de materials ceràmics molt homogenis, a torn i cuits en atmosfera 

oxidant. 
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Malgrat això, alguns autors consideren que el nombre de troballes és reduït i en 

funció del percentatge aparegut s’hauria de valorar la presència micènica més com un 

contacte intermitent que no com un procés continuat de comerç i aculturació (GRACIA; 

MUNILLA 1997, 57). Perlines Benito, d’altra banda, considera que les troballes són 

nombroses i suficients, massa com per a considerar-ho fruit de contactes causals. Tot i així, 

la valoració quantitativa de la freqüència depèn de l’estudi dels contextos, augmentant la 

freqüència d’aquests contactes comercials a finals del segle XII, XI i X aC. Donada la 

freqüència i la intensitat amb que es produïen, Benito considera que si que es podria parlar 

d’un comerç mediterrani ja establert amb el sud peninsular abans d’acabar el segon 

mil·lenni (PERLINES BENITO 2005, 485).  

L’àrea de penetració d’aquestes produccions micèniques es situaria al sud-est 

peninsular (El Oficio, Fuente Álamo) i que, a partir d’aquets indrets es distribuirien cap a 

les àrees de Guadix i Baza i, posteriorment, pel Guadiana Menor i el Jabalón, cap a 

l’Andalusia occidental (GRACIA; MUNILLA 1997, 57).  

 

5.1 Marc geogràfic i cronològic dels contactes fenicis a la Península Ibèrica 

 

Aquestes troballes, les quals en els últims anys sembla que van en augment, fan 

prendre cos a l’anomenat món precolonial i fan més verosimils els contactes en dates molt 

antigues. En el trànsit entre el II i I mil·lenni s’intensifiquen aquests contactes entre 

navegants del Mediterrani i la costa peninsular. Entre els segles IX i VIII a.n.e s’inicia 

l’expansió fenícia per el Mediterrani Occidental, els quals haurien pres el relleu del comerç 

egeu-micènic, Xipre-Sardenya i estarien presents en l’Egeu i a Palepaphos (Xipre) des del 

segle XI, a Kommos (Creta) des del X i a finals de la centúria a Sant’Imbenia, al nord de 

Sardenya (a Nora, al sud de l’illa va aparèixer la inscripció fenícia més antiga de la 

Mediterrània) i a Huelva (Calle Mendez Núñez) (CELESTINO et alii 2008). Estudis recents 
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fan que es reconegui la  presència fenícia a la Península Ibèrica cada cop com a més antiga 

(amb el C14 calibrat resulta el segle X), coincidint amb autors com Aubet, qui defensa una 

projecció fenícia sobre la Península ja al segle X a.n.e (RUÍZ-GALVEZ 2008, 259) i gràcies 

a troballes arqueològiques recents a Huelva i La Rebanadilla11 sembla que la teoria es 

confirma.  

Malgrat que les fonts clàssiques citen la importància de la cerca de metalls per a 

manufacturar en les primeres expedicions semites a occident (AUBET 1995, 227), 

actualment són dues les posicions enfront els motius que varen dur a realitzar aquestes 

expedicions semites i la posterior colonització. Autors com González Wagner i Alvar 

defensen un model de tall marxista. Consideren que la colonització fenícia no va tenir una 

finalitat comercial o agrària, sinó que significaria un traspàs de població excedentària des de 

el palau de Tir fins a Gadir i una explotació del territori tartessi fonamentat en l’obtenció de 

força de treball de les elits indígenes. Basen les seves teories en que no només es produïren 

fundacions fenícies en les àrees costaneres, sinó que l’expansió fenícia arriba fins i l’interior, 

amb fundacions com el  Santuari de Coria, el Carambolo o el barri fenici de Peña Negra. 

També consideren que varies representacions iconogràfiques indígenes com les Esteles del 

Guerrer representen l’arribada dels fenicis i la pràctica de violència, o que necròpolis 

d’incineració com la de Cruz del Negro no són indígenes, sinó fenícies (RUÍZ-GALVEZ 

2008, 257-258). 

En canvi, la teoria defensada per Mª Eugenia Aubet mostra una visió més 

complerta sobre les possibles causes de l’inici de la diàspora colonial fenícia. Pren la 

colonització com un procés producte de varis factors interrelacionats, els quals actuarien en 

un llarg període de temps. Les variables que té en compte Aubet són: el medi geogràfic, el 

                                                           
11

 Extret de la pàgina pertanyent al  Centro de estudios Fenicios y Púnicos (CEFYP): 

http://patrimoniofenicio.blogspot.com.es. En línia actualment. 

http://patrimoniofenicio.blogspot.com.es/
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dèficit agrícola i la sobrepoblació, la demanda de matèries primes provinent de els 

indústries més especialitzades, la demanda de materials preciosos (en especial la plata), la 

pressió Asiria i per últim, el tenir la possibilitat de realitzar aquesta empresa mercantil qual 

Aubet considera que es tractava de companyies familiars pertanyents a la burgesia tíria 

propera al poder. És a dir, un comerç privat sota l’organització de l’Estat. Per defensar la 

seva hipòtesis, Aubet es basa en que totes les colònies antigues es situen en punts amb 

bones comunicacions amb l’anclatge i l’homogeneïtat de la cultura material que trobem en 

els jaciments peninsulars, que deixen clara la presència d’una població intrusiva oriental 

(RUÍZ-GALVEZ  2008, 258-260). 

Amb la seva expansió per el Mediterrani, els fenicis varen fundar colònies de gran 

importància com ara Tir al nord d’Àfrica o Gadir a la Península Ibèrica, essent aquesta 

última fundada entorn de l’any 1100 a.n.e segons citen les fonts clàssiques. Fou un 

assentament de rellevada importància ja que gràcies a la seva situació els fenicis podien 

controlar el pas de l’estret de les Columnes d’Hèrcules (actual Gibraltar) i a la vegada l’accés 

comercial al regne de Tartessos.  

Els fenicis van realitzar nombroses fundacions en l’àrea del golf de Cadis donat que 

era una zona rica en metalls, per una banda, les bones terres per el conreu existents i la 

proximitat amb el regne de Tartessos, important per els intercanvis comercials. Entre 

aquestes fundacions cal destacar el Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cadis), 

el qual ha estat el jaciment que ha presentat la tipologia material més arcaica a la Península 

Ibèrica. Estudiat per D. Ruiz Mata, compta una tipologia material del primer nivell 

d’ocupació que inclou formes de vaixella de vernís roig, amb formes com plats i gerres de 

la classe boca de seta, llànties d’un bec i àmfores de tipus oriental  i produccions de 

Cartago. Per el que respecta a l’antiga Gadir, donada la problemàtica urbanística actual de la 

ciutat de Cadis, es fa molt difícil disposar de nivells d’ocupació a la fase fenícia arcaica de la 
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colònia, entre els quals destaquen els nivells del segle VIII a.n.e. del Teatre del Títere i la 

casa del Obispo. Queda documentat, també, un conjunt de tipologies materials pròpies del 

període de fundació que consta amb: fragments d’àmfora tipus A1 datables en els segles 

VII-VI a.n.e., pithoi amb decoració pintada amb una cronologia entre els segles VIII-VII 

a.n.e. i  plats de vora ampla i vernís roig, datables en els segles VII-VI a.n.e. (GRACIA; 

MUNILLA  1997, 164-165).  

 

Les fonts, la paleotopografia (antiga línia de costa, Guadalete, Guadalquivir, Odiel-

Tinto...) i el ric retropaís fan pensar en que els primers assentaments importants fundats per 

els fenicis s’establiren més enllà de l’Estret. Segons el registre arqueològic queden 

documentades varies fundacions colonials fenícies, a part de Gadir, com el ja esmentat 

Castillo de Doña Blanca i el Cerro del Castillo de Chiclana, a la desembocadura del Iro, 

(amb nivells també del segle VIII a.n.e.); i a la banda de llevant de l’Estret, entre altres, 

Guadalhorce, Villar-La Rebanadilla o Morro de Mezquitilla, assentaments que també 

responen a una fundació de mitjans del segle VIII a.n.e., seguides, en la segona meitat del 

mateix segle, per el conjunt més nombrós: Chorreas, Toscanos, Almuñécar, Cerro del 

Figura 4: Principals fundacions fenícies a la Península Ibèrica. Font: CEFYP 
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Villar12, Abdera, segurament també Villaricos i la Fonteta13, a la desembocadura del riu 

Segura, així com la petita fortificació de Cabezo Pequeño del Estaño, situat a la dreta del 

l’esmentat riu. A destacar són els enclavaments secundaris, fundats a partir de colònies 

primàries més antigues, des de mitjans del segle VII a.n.e. Per posar un exemple, 

l’assentament de Loma del Aeropuerto, podria haver estat fundat des de el Cerro del Villar 

(AUBET 1995, 230-31).  

En el desenvolupament del comerç fenici, el segle VII a.n.e va suposar una edat 

d’or14. En aquesta centúria està ben documentada l’activitat comercial fenícia, la qual 

s’estendria per la costa del llevant peninsular i del sud de França fins l’Hèrault. Es tractava 

d’un comerç basat en el vi, l’oli, el gra, els metalls, la sal, les pells i probablement també els 

esclaus, el qual en un inici es produïa als enclavaments portuaris del sud peninsular, però 

que a mitjans del mateix segle, s’estendria  cap al nord est peninsular amb el suport de 

fundacions fenícies a les illes com Puig de la Vila i Sa Caleta15, a l’illa d’Eivissa o Eubusus 

(l’actual ciutat d’Eivissa)16, el que va permetre que cada vegada poguessin arribar fins a 

zones més allunyades de la costa (AUBET 1995, 234). Amb aquestes fundacions el comerç 

fenici va introduir-se al nord-est peninsular i va poder accedir a partir del riu Ebre a una 

àmplia gamma de productes com ara cereals, animals, pells, vi i metalls en estat brut o 

                                                           
12 Des de la segona meitat del segle VIII a.n.e. queden documentades activitats artesanals relacionades amb la 

metal·lúrgia i amb la producció ceràmica 

13 Recentment s’ha publicat la monografia “La Fonteta-2: estudia de los materiales arqueológicos hallados en 

la colònia fenícia de la actual desembocadura del río Segura, Guadamar, Alicante”, coordinat i dirigit per 

Alfredo González Prats i amb la col·laboració de Mª Paz de Miguel Ibánez (2014).  

14 Cal fer referència als dos derelictes fenicis de Mazarrón (Mazarrón, Murcia) i al derelicte de  Bajo de la 

Campana (Cartagena, Múrcia), els quals daten del segle VII a.n.e. A més, a Mallorca s’ha trobat un derelicte 

grec, a Cala de Sant Vicenç, el qual està datat en unes cronologies del segle VI a.n.e. 

15 La fundació de Sa Caleta sembla remuntar-se a les darreries del segle VIII a.n.e., essent en un principi una 

base provisional per a realitzar els intercanvis comercials que es realitzaven cap al Mediterrani i amb la 

Península i també com a base per a les projeccions geogràfiques semites.  

16 Totes tres fundacions consten amb materials arqueològics datables en el segle VII a.n.e. (GRACIA; 

MUNILLA 1997, 173). 
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amortitzat, els quals podia intercanviar fàcilment amb altres regions de la conca del 

Mediterrani (AUBET 1995, 237).  A mesura que el comerç es va convertir en una activitat 

comercial lucrativa, les antigues escales utilitzades per la distribució comercial es varen anar 

assentant, permetent un comerç projectat tant cap al mar Mediterrani com cap a les àrees 

més properes de l’Oceà Atlàntic. 

 

5.2 Marc geogràfic i cronològic dels contactes grecs a la Península Ibèrica 

 

Les primeres presències de materials grecs arcaics trobats a la Península Ibèrica 

s’atribueixen dins el comerç fenici dels segles VIII i VII a.n.e. (CABRERA 2001, 167), ja 

que en la península no va patir l’assentament de poblacions gregues com ara a la Península 

Itàlica o Sicília fins més tard (DOMINGUEZ 1996, 19). 

La gran majoria de fragments datables en cronologies del segle VIII a.n.e a la 

Península Ibèrica es troben al sud, des de Huelva fins Alacant. En l’àrea tartèssia de Huelva 

es coneixen exemplars com la píxide àtica del MGII, els skyphos eubeus d’ocells, una còtila 

protocorintia del EPC i possiblement alguna àmfora àtica SOS (CABRERA 2000, 167). A 

la Torre de Doña Blanca (Cadis) s’hi documenten àmfores corínties del tipus A de finals del 

segle VIII a.n.e. i un skyphos eubeu de la segona meitat del mateix segle. També queden 

documentats materials de les mateixes cronologies a Cerro del Villar, Toscanos, Cerro del 

Peñón i Almuñecar. Cal fer referència esmentar una Thapsos Cup de producció coríntia 

datada en la segona meitat del segle VIII a.n.e procedent de l’assentament fenici de La 

Fonteta (GARCÍA MARTÍN 2000, 210). Malgrat això la proporció d’objectes grecs que es 

troba és escassa i són quantitats no gaire significatives les trobades en aquells llocs on es 

situa l’activitat comercial del moment, fet que permet deduir que no són fruit d’un contacte 

continuat amb els grecs, sinó que es tracta d’objectes portats per els comerciants fenicis 
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(DOMINGUEZ 1996, 20) dins la dinàmica de les xarxes comercials mediterrànies del 

moment.  

A finals de la centúria del segle VII a.n.e quan es documenta augment considerable 

de les troballes de materials d’origen grecs, malgrat que la presència de comerciants 

pròpiament grecs no es donarà fins el segle VI a.n.e., data donada en base a cronologies 

proporcionades per materials ceràmics procedents de Huelva, Doña Blanca, Toscanos i 

Guadalhorce, essent aquest segle el de major activitat comercial grega en el sud peninsular, 

amb una clara immersió comercial dels grecs amb el regne de Tartessos (CABRERA 2000, 

168-169). En canvi, en entrar en el segle V a.n.e la presència de les importacions gregues 

desapareix quasi per complet. 

Per el que respecta al nord est peninsular, els contactes amb els grecs hi són sempre 

més presents. A finals del segle VII a.ne. els contactes jonis prenen el relleu als comerciants 

fenicis a la Palaià polis d’Empúries on queden documentades dins aquest marc cronològic 

copes jònies del tipus A2 i potser també del tipus A1, de la tipologia de Villard i Vallet. 

També hi ha constància de ceràmica pintada i ceràmica grisa, les quals s’emmarquen dins 

les primeres importacions de la Grècia de l’Est i a més a més, també s’hi documenten 

d’alguns vasos corintis, però tot i així el volum d’aquestes importacions enfront dels 

materials a mà (90%) i les primeres fabricacions indígenes que es produeixen a torn és molt 

baix (AQUILUÉ et alii 2000, 287-289).  Aquest és el precedent d’un comerç més continuat 

que tindrà lloc a partir del 580 a.n.e, quan els foceus crearan un nucli d’assentament, amb 

característiques d’emporio17, l’anomenada Neàpolis d’Empúries, de la qual l’estructura 

urbana anirà creixent amb el temps.  

                                                           
17

 Emporio queda referit a un lloc geogràfic en el qual els comerciants d’una nació s’havien reservat per els 

seus interesos comercials en el territorio d’una altra nació.  
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Emporion serà el principal punt d’entrada de les importacions àtiques i port 

d’embarcament dels productes ibèrics destinats al Mediterrani central i oriental. En el seu 

paper d’intermediari, no és limità a les produccions àtiques, sinó que amplià el seu comerç 

als productes d’alt valor procedents del Mediterrani central, com ho testimonia l’arribada en 

un volum important d’àmfores vinàries procedents de la Magna Grècia, les quals serien 

redistribuïdes de les costes ibèriques fins a Cadis (CABRERA 2012, 21-22) ja des de la 

segona meitat del segle VI a.n.e., quan s’amplià el radi d’acció de la colònia i l’intercanvi 

comercial amb les comunitats indígenes del àrea oriental de la Península és organitzat. Per 

el que respecta a la resta de territoris de la península la presència de peces gregues d’aquests 

període són escasses. La distribució costanera dels productes grecs es realitzà entorn de les 

grans vies de perpetració cap a l’interior, a les desembocadures dels rius Llobregat, Ebre, 

Júcar i Segura, per els quals, a partir dels centres costaners, perpetrarien les importacions 

gregues, a través d’un comerç de redistribució cap a l’interior controlat per els poblacions 

indígenes, seguint uns patrons ja utilitzats per els comerciants fenicis. 

La presència grega a la Península Ibèrica significa un aspecte molt mal conegut. Les 

fonts escrites del període clàssic citen una sèrie de factories comercials focees que des 

d’Empúries arribarien al sud de la península Ibèrica. No obstant això, l’arqueologia no ha 

pogut localitzar-les encara (AQUILUÉ 2012, 46). Altres fundacions colonials gregues 

esmentades com Mainake, Hemeroskopeion (actual Dènia), tindrien una fundació de finals 

del segle VII a.n.e. i es situarien al sud est peninsular, o Alonís (Benidorm) i Akra Leuke 

(Alacant) en la costa valenciana; Kypsela i Pyrene prop del Cap de Creus; Kallipolis a l’àrea 

de Tarragona; Hyops y Lebedontia segons citen les fonts es situarien a la desembocadura 

de l’Ebre... però excepte Emporion, cap ha estat identificada i excavada. La fundació ròdia 

de Rhode (Roses), a les fonts clàssiques se li atribueix una fundació del segle VIII a.n.e., 

però responent a la realitat arqueològica la seva fundació es situaria en la primera meitat el 

segle IV a.n.e. (PUIG 2006, 37), cronologia que no entra dins els termes del treball.  
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Ara per ara, només queda esperar que les sorprenents i espectaculars troballes 

d’aquests darrers anys en la costa alacantina, entre el Segura i el Xúquer (en jaciments com 

la Fonteta, Cabezo del Estaño, Vilajoiosa, Picola18...) deixin el terreny obert a nous 

descobriments i interpretacions...  

 

Figura 5: Fundacions gregues a la Península Ibèrica citades per les fonts clàssiques.  

Font: IberiaGraeca 

 

5.3 La resposta indígena als influxos exògens 

 

El factor indígena fou clau per aquestes colonitzacions, ja que sense la seva intervenció 

ni la colonització fenícia ni la grega (de menor impacte colonial) no hauria estat possible. 

Les relacions entre els pobles autòctons i els colonitzadors, com opina Aubet, s’haurien 

hagut de produir sempre en contextos de pau i estabilitat, amb unes condicions 

econòmiques favorables per a que aquestes transaccions es poguessin acabar convertint en 

                                                           
18 L’assentament indígena de La Picola (Santa Pola) presenta un urbanisme interior planificat i  clarament 

hel·lenitzat (ARANEGUI 2011-12, 425). 
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intercanvis comercials prolongats. Per norma general, es produïen en societats indígenes 

jerarquitzades les quals ja estaven acostumades als intercanvis comercials, i que a més 

controlessin les xarxes d’intercanvis de caràcter regional. Els primers intercanvis entre 

aquestes societats es basaven en l’obtenció de béns de luxe per part d’unes elits locals les 

quals ho utilitzarien, probablement, per centralitzar i legitimar el seu poder, essent elles 

mateixes les que s’ocuparien d’una distribució controlada d’aquests béns de luxe per així 

mantenir i/o reforçar el seu estatus i privilegis (AUBET 2005, 124).  

La influència cultural i econòmica dels pobles colons (en especial la fenícia) tingué 

un fort impacte en les societats indígenes, en concret sobre la cultura tartèssia, i va donar 

lloc a l’anomenat període Orientalitzant el qual respon a l’assimilació dels models fenicis 

per part dels pobladors autòctons entre els segles VII i VI a.n.e., en un moment de 

transició en les societats autòctones del primer ferro, les quals a través de relacions 

colonials evolucionaren cap a formes més centralitzades d’organització tant social com 

econòmica (AUBET 2005, 118) donant com a resultat el que coneixem com a cultura 

Ibèrica. Els fenicis introduïren en aquestes societats indígenes canvis substancials, els quals 

serien clau per el desenvolupament del que més tard serien societats ibèriques, fruit de la 

interacció del substrat indígena i la aculturació fenícia. Entre aquestes innovacions Blàzquez 

destaca: la introducció de l’escriptura, del que en derivaria l’alfabet ibèric; el consum de vi i 

l’oli, el que posteriorment suposaria que els pobladors autòctons n’adoptessin el cultiu; la 

introducció del torn, canvis en la vestimenta donada la implantació de les fíbules, canvis en 

la panòplia dels guerrers amb la introducció de nous escuts, llances... i una clara influencia 

en l’arquitectura, així com en les fortificacions (BLÀZQUEZ 1992, 69-72). Aquestes 

innovacions trigarien en generalitzar-se per tots els territoris de la cultura ibèrica.   

Per el que fa a la ceràmica, en el segle VII a.n.e trobem els primers torns de 

fabricació indígena Càstulo i fins més o menys mitjans del segle VI a.n.e. quan es difongué 
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aquest mètode de producció i el seu ús per la Iberia septentrional. El resultat d’aquesta 

adopció del tron per part de les comunitats indígenes fou unes primeres peces 

paleoibèriques, molt similars morfològicament a les fenícies i gregues, les quals 

evolucionarien cap al que actualment coneixem com a ceràmica ibèrica. Un clar exemple 

seria l’urna d’orelletes, la qual es comença a difondre a mitjans del segle VI aC i és una 

forma que els ibers adopten i modifiquen dels fenicis, així com l’àmfora ibèrica.  

Per el que respecta a l’impacte del món grec sobre les comunitats ibèriques va tenir 

un abast diferent en les diverses àrees del seu radi d’acció. Les regions més pròximes a 

Emporion varen rebre de forma més directa i continua els seus influxos. La resta de les 

regions però també varen saber extreure i transformar les manifestacions culturals gregues. 

L’adopció de models i prototips escultòrics grecs, reinterpretats sempre amb notable 

originalitat pels escultors ibèrics, és un dels factors més destacats d’aquest procés. La 

influència també es pot rastrejar en l’adopció ibèrica d’expressions artístiques i 

iconogràfiques d’origen no tant grec com, més àmpliament, mediterrani. Una altre 

important manifestació cultural provocada per l’acció grega és el desenvolupament en el 

segle IV a.n.e d’un dels sistemes d’escriptura utilitzats per transcriure la llengua ibèrica: 

l’anomenat grecoibèric d’origen joni a la Contestania, de difusió limitada (ARANEGUI 

2011-12, 424-426).  Les conseqüències d’aquesta troballa foren àmplies i profundes: el 

comerç grec va fer molt més dinàmic el desenvolupament polític i cultural ibèric; va aportar 

determinats instruments que, dialècticament interpretats, foren utilitzats per expressar les 

estructures polítiques i ideològiques d’aquestes societats i va facilitar la contribució d’Ibèria 

a la gestació de la història de la Mediterrània anterior a Roma (CABRERA 2012, 23-24). 
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6. La primera edat del ferro a la vall del Segre i les comarques occidentals  

 

Al llarg dels segles VIII, VII, VI i primera meitat del V a.n.e., al nord est de la península 

ibèrica es desenvolupa la primera edat del ferro, arriben els primers productes associats a la 

costa a la presencia comercial, primer fenícia i després grega i assistim al procés formatiu  i 

l’etapa inicial de l’Horitzó Ibèric Antic (JUNYENT 1992, 21).  

En la zona de la vall del Segre i les comarques occidentals de l’interior català, assistim a 

un procés evolutiu singular respecte la resta del nord est peninsular, en el qual la 

característica principal han estat les manifestacions protourbanes i que ha estat batejat amb 

el nom de Grup del Segre Cinca. El conjunt del període (GSC-I: 1650-1250 a.n.e. fins 

GSC-IV o 1ª Edat del ferro 800/775 a.n.e-550 a.n.e.) pot estar llegit en clau del 

desenvolupament autòcton, amb matisos, evidentment, d’aportacions exògenes (GIP19 

2003, 250-251). 

L’estudi de l’evolució de l’hàbitat, l’urbanisme i l’explotació del terreny ha estat 

fonamental per entendre les comunitats del GSC. Ja des del segon mil·lenni (GSC-I: 1650-

1250 a.n.e.) l’agricultura està assentada amb conreus de tipis intensiu (tant de cereals 

d’hivern com de cereals de primavera), així com l’explotació ramadera (bòvids i ovicàprids) 

i s’arriba a documentar una producció local de bronze, podent arribar a plantejar-se que a 

finals del GSC-I (1250 a.n.e.) es desenvolupés un comerç itinerant a llarga distància. 

Les primeres ceràmiques acanalades, tradicionalment identificades amb els Camps 

d’Urnes, apareixen a Carretelà (Aitona) amb  una datació radiocarbònica calibrada en ple 

segle XIII a.ne. (MAYA et alii, 2001-2002, 165-166). Pel que respecta a les necròpolis 

tumulars sabem que aquesta tradició pròpia del Segre-Cinca té un origen anterior al bronze 

final en la zona ( LÓPEZ; PONS 1996, 107-126); el jaciment clau, amb rituals i fórmules a 

                                                           
19

 Grup d’Investigació Prehistòrica (GIP), Universitat de Lleida.  
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cavall de la inhumació i la incineració és els Castellets (Mequinença) (ROYO 1994-1996, 

93-108). En qualsevol cas, en el esquema proposat pel GIP, els CCUU han perdut el seu 

antic protagonisme19 en un procés, ara llegit en clau processual, que integra les relacions 

transpirenaiques, de fet ja reconegudes en el període anterior (JUNYENT 2002, 32)20. Un 

altre aspecte a destacar del període inicial del GSC són les primeres aparicions de 

l’urbanisme en pedra (La Pedrera, Clot d’en Fernàs, granja del Tapió), les quals es 

documentaran a la costa en cronologies més tardanes, relacionables al Baix Ebre, com han 

indicat alguns autors amb l’arribada dels comerciants fenicis21 i amb la iberització al llarg del 

segle VI en la costa central i nord-est. Aquesta dissimetria costa interior va ser advertida ja 

fa anys des de l’interior (JUNYENT et alii 1994, 73-89) i des de la costa (PONS 1994, 9-

25). 

En cronologies corresponents al GSC-II és consoliden els poblats amb capacitat 

demogràfica limitada, ubicats al cim de petits turons, normalment delimitats per un mur 

perimetral. També queden documentats espais centrals comunitaris, com bases o 

cisternes22. Aquest model comença a canviar en el moment corresponent a GSC-III, on 

s’interpreta una relativa colonització de nous territoris, amb el conseqüent augment de la 

mida dels jaciments i amb un nou model urbanístic (places i carrers). L’únic jaciment 

excavat d’una manera rigorosa i científica d’aquest període és el de la Colomina 2 (Gerb, la 

Noguera) (FERRÁNDEZ, LAFUENTE 1989, 71-82; LÓPEZ 2000, 442-469) així com 

                                                           
20

 L’obra de G. Ruiz Zapatero “ Los Campos de Urnas del NE de la Península Ibérica, Universidad 

Complutense, Madrid 1985) continua sent la referència, ni superada ni revisada, par la visió clàssica dels 

CCUU.  

21 Vegeu Asensio et alii 1994-96, GRAELLS 2010. En general, és la posició defensada pels membres dels 

equips de la Universitat de Barcelona que treballen a la zona, Joan Santacana, Joan Sanmartí, David Garcia, 

entre altres. 

22 Les primeres cisternes conegudes atribuïbles al GSC-II són les de Zafranales (Fraga) i el Regal de Pídola 

(Tamarite de Llitera) (GIP 2003, 253) 
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algunes prospeccions a través de els quals es pot valorar el fenomen (VÁZQUEZ 1994, 67-

116). 

El registre arqueològic per el que respecta a la Primera Edat del Ferro a la vall del Segre 

(800/775-550 a.n.e.) es quasi inexistent donada l’absència de treballs de síntesi, l’efecte 

destructiu de l’acció antròpica sobre els jaciments, les prospeccions realitzades no han estat 

fetes d’una manera sistemàtica, els assentaments s’han vist afectats per excavacions antigues 

amb falta de metodologia o bé no se’ls hi ha donat continuïtat a aquestes intervencions.  

No pot establir-se un model general, però les característiques bàsiques que s’han pogut 

extreure d’aquest període, a part de l’adopció del metall que li dona nom, els aspectes 

urbanístics segueixen la tendència del GSC-III. Es documenta una progressiva fortificació 

dels assentaments, així com l’aparició de fortaleses i la reestructuració iniciada en el període 

anterior segueix vigent en el primer ferro. També es documenten canvis en els 

enterraments, ja que es troben diferències en els rituals. L’evidència d’un procés complex 

d’estratificació social progressiva i jerarquització de la societat és patent sobretot en els 

rituals d’enterraments. La situació dels jaciments segueixen essent ubicacions en turons, 

escollits estratègicament en relació a les vies de comunicació terrestre (Mas de la Cabra, 

Seròs) o fluvial (Serra del Calvari, Granja d’Escarp), essent aquest fet relacionable amb el 

comerç fenici arcaic durant el segle VII a.n.e. que comença a desenvolupar-se a les boques 

del Ebre (GIP 2003, 258). 

Pel que fa a la presència del ferro i la seva procedència, la situació a inicis de la dècada 

dels 90 queda reflectida en la discussió de l’estrat VI del talla La Pedrera, efectuada per E. 

Junyent (GALLART, JUNYENT 1989, 38-46) o en l’estat de qüestió plantejat pel mateix 

autor poc després (JUNYENT 1992, 21-35). La principal novetat l’ha proporcionat la 

Fortalesa dels Vilars amb datacions radiocarbòniques calibrades per un forn de reducció de 
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mineral de ferro de primera meitat del VIII, en un context que desconeix les relacions amb 

el món colonial i el comerç fenici (GIP 2003, 264-266). 

 

 

Figura 6. Mapa dels jaciments de la Primera Edat del ferro i l’Horitzó Ibèric Antic localitzats a la 

plana occidental catalana. Font: GIP 2003, fig.13. 
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7. La introducció del torn en la protohistòria catalana. La plana occidental 

 

No és possible parlar de la manifestació dels contactes comercials i culturals 

mediterranis causants de la iberització en la protohistòria catalana sense esmentar les 

investigacions realitzades per el professor Maluquer de Motes23, el qual va centrar gran part 

dels seus estudis en analitzar aquests procediments de formació i el impacte que els mons 

colonials semita i grec van ocasionar sobre les poblacions indígenes (GRACIA 2000b, 55). 

Maluquer inicià les seves intervencions projectades en tres vèrtex, amb una 

proposta d’excavar jaciments de cada àrea: Puig de Sant Andreu (Ullestret, Girona), Molí 

d’Espígol (Tornabous, Lleida) i un altre jaciment de la boca de l’Ebre, la Ferradura 

(Ulldecona)24. Maluquer va suposar, encertadament, que aquest riu suposava una via de 

penetració natural que hauria resultat molt atractiva antigament tant als pobladors 

autòctons com als comerciant mediterranis.  

Ja en els anys 50 s’havien realitzat intervencions als jaciments de La Oriola 

(Amposta, Tarragona), Mianes (Santa Bàrbara, Tarragona) i Mas Mussol (La Palma, 

Tortossa), en els quals les importacions d’origen semita hi eren presents. La presència 

fenícia en l’àrea de la desembocadura de l’Ebre fou estudiada amb especial interès desprès 

de que el professor Joan Maluquer de Motes enuncies al congrés realitzat a Jerez de la 

Frontera Tartessos y sus problemas (1969), servint-se dels materials més significatius de les 

necròpolis de Mas Mussol (La Palma, Tortosa) i Santa Bàrbara (Mianes), la existència d’un 

factor fenici en el procés colonial del nord-est peninsular i la seva influència sobre les 

                                                           
23 Pere Bosch Gimpera, a part de rebaixar la cronologia de la presència fenícia a la península fins el segle VIII 

a.n.e., defensaria també la primacia del comerç foceu, creant una línia de pensament que es pot transmetre 

fins els textos de Maluquer de Motes (GRACIA 2008, 19). 

24 S’iniciaren les excavacions del jaciment de La Ferradura l’any 1971, documentant un assentament entre el 

Bronze Final i la Primera edat del ferro, on es va identificar per primera vegada la presència d’àmfora fenícia 

del tipus VR-1. Els resultats foren publicats una dècada més tard. 
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primeres fases del poblament ibèric (MALUQUER 1969, 241-250). Aquest comerç estaria 

vinculat a una colònia fenícia a l’illa d’Eivissa, la qual uniria els territoris del sud i el nord-

est peninsular i actuaria com a principal centre redistribuidor dels productes de les colònies 

meridionals cap a Catalunya (RAFEL 2013, 438). La presència fenícia al Ebre tindria com a 

motor l’explotació de la plata de la conca Molar-Bellmunt del priorat-Falset (Baix Priorat) i 

emmarcar així l‘aprofitament dels recursos miners en el marc socio-econòmic de les 

comunitats locals (RAFEL 2012, 72). Les excavacions sistemàtiques al poblat del Calvari 

del Molar han podat de manifest en nivells del segle VII-VI a.n.e., quantitats significatives 

d’àmfores fenícies provinents del Grup del Cercle de l’Estret i s’han proporcionat noves 

evidències de l’explotació minero-metalúrgica amb escòries de plom, galena en brut, una 

tovera de tipus fenici, un molí de vaivé utilitzat per la molta que conservava restes de plom 

i plata, un fragment de sulfur de coure...(ARMADA et alii 2005, 133-136). 

Altres treballs com els d’Emili Junyent (JUNYENT 1976), O. Arteaga, J. Padró i E. 

Sanmartí (ARTEAGA et alii 1978; 1986) han incidit especialment sobre la interpretació dels 

materials fenicis documentats en l’àrea de l’Ebre en una cronologia de transició entre els 

segle VII i VI a.n.e. o en les posteriors intervencions de J. Sanmartí, J. Santacana i M. 

Mascort en el enclavament comercial fenici d’Aldovesta (Benifallet, Tarragona) (GRACIA 

2000b, 57), relacionats amb els processos de formació de les comunitats ibèriques. Aquesta 

primera aproximació ha quedat confirmada amb la documentació de materials 

(fonamentalment àmfora del tipus VR1) en nivells estratigràfics fiables, entre d’altres 

jaciments de la Moleta del Remei (Alcanar), La Ferradura (Ulldecona), Sant Jaume-Mas d’en 

serra (Alcanar), Mas de Musol (Tortosa), Aldovesa (Benifallet), La Xalamera, Barranc de 

Gàfols (Ginestar), El  Martorell, Coll de Moro (Gandesa), Coll Alt (Tivissa), Coll del Moro 

(Serra d’Almors) i Puig Roig (Masroig), permetent establir un patró d’assentament estable 

als diferents jaciments de la boca de l’Ebre. Existeix alguna evidència de l’arribada de 

materials exògens des de el segle VIII a.n.e, però el fet constatat és que aquestes 
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ceràmiques d’importació no agafen 

proporcions estimables fins el segle VII 

a.n.e. (ASENSIO 2005, 552). Els treballs 

realitzats al jaciment de Barranc de Gàfols 

(Ginestar) fan concloure l’arribada de 

material fenici amb certa continuïtat a la 

zona de les boques de l’Ebre durant la 

segona meitat d’aquesta centúria. Es tracta 

d’àmfores arcaiques del tipus Vuillemot R-

1 i de pithoi amb vora girada i nanses de 

doble tendó decorats amb pintura de color vermell, recipients fabricats a les zones de la 

colonització fenícia o la seva àrea d’influència immediata. el que fa pensar que els contactes 

comercials existien, però eren encara incipients. L’embranzida d’aquests contactes es 

produiria en la centúria següent, quan elements de vaixella de taula com les oinochoe de cos 

bitroncocònic, bols amb llavi girat i les pàteres comencen a documentar-se a l’assentament 

(BELARTE et alii 1992, 69-70). Especial atenció cal posar també sobre el jaciment 

d’Aldovesta (Benifallet), el qual ha estat interpretat com una mena de port fluvial clau per 

entendre els mecanismes d’interacció del comerç en el curs inferior de l’Ebre per el seu rol 

d’embarcador fluvial controlat per mercaders fenicis en estreta relació amb les jerarquies 

indígenes locals (BEA et alii 2007, 139-140).  

Es pot establir, per tant, que es va produir una elevada difusió de les produccions 

fenícies a l’àrea de l’Ebre en el període de transició dels segles VII-VI a.n.e, ja que en 

aquestes cronologies el volum de materials exògens en els jaciments de l’àrea del sud de 

l’Ebre és molt elevat. La seva desaparició però, fou també molt ràpida, ja que a mitjans 

segle VI a.n.e quasi no trobem ceràmiques d’importació fenícia. Aquest factor es pot veure 

relacionat amb la problemàtica general de les factories/colònies del sud peninsular, 

Figura 7: Jaciments del nord est peninsular amb 

presència de materials fenicis. Font: GIP. 
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substituïdes, de forma general, per produccions púniques d’Eivissa (GRACIA 2000a, 263-

265). 

Els contactes comercials fenicis al nord-est peninsular són presents també als 

nivells inferiors de l’Illa d’en Reixac (Ullastret) i a la Palaiàpolis emporitana, amb una 

cronologia del segle VII a.n.e. Els jaciments de la necròpolis de camp d’urnes d’Agullana 

(Alt Empordà) i Anglès (La Selva) també han proporcionat materials a torn d’origen i 

imitació fenicis. Tot i així, la incidència global en aquestes comunitats indígenes fou molt 

indirecta, de manera que no va propiciar un accelerament significatiu dels processos 

evolutius interns locals (ASENSIO 2005, 562). 

Per el que respecta als influxos del comerç grec arcaic en la protohistòria catalana, 

aquest tindria la seva base a la colònia focea d’Empúries, a la qual Maluquer25 va atribuir-li 

l’adjectiu de factoria en la seva primera etapa enlloc de ser una fundació colonial clàssica, la 

qual considera que s’hauria situat en un altre punt de la costa catalana més favorable com el 

Maresme, el baix Besós o Llobregat, ja que els territoris eren més òptims per el conreu de la 

vinya o l’olivera (MALUQUER 1992, 122). Per tant, la Neàpolis d’Empúries s’hauria de 

qualificar en uns inicis com a un port de comerç temporal emmarcat dins la dinàmica de la 

xarxa comercial d’intercanvis mediterrània. Aquesta factoria o port obert, actuaria de centre 

redistribuidor dels objectes rebuts, en un inici durant el segle VI a.n.e. projectant el seu 

comerç en direcció sud-est cap a la costa del llevant. L’evolució comercial d’Emporion s’ha 

de vincular a la de les comunitats indígenes i a la demanda d’aquestes de productes grecs. 

Òbviament, els jaciments de pobladors indígenes on apareix un volum més alt de 

concentració de peces d’importació grega són aquells situats en el hinterland de la colònia, 

com per exemple l’oppidum de Puig de Sant Andreu (Ullastret), així com l’Illa d’en Reixac, 

els quals mostren importacions corresponents als segles VI i primera meitat del segle V 

                                                           
25

 El professor Maluquer de Motes a partir de l’any 1959 inicià la seva llarga col·laboració en l’estudi del 

jaciment de la Ciutadella de Roses, l’antiga Rhode de fundació grega. L’any 1963 Maluquer en detectar els 

primers nivells grecs i certificà de manera oficial la descoberta de Rhode (PUIG et alii 2006, 17-18). 
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a.n.e. considerables. És en la segona meitat d’aquesta centúria on les troballes 

d’importacions gregues augmenten a la costa26, arribant a introduir-se a l’interior de les 

terres catalanes utilitzant el riu Llobregat com a via de penetració des de la costa i el seu 

afluent, el Cardener. A la vall del Llobregat, a tocar de la seva desembocadura hi ha les 

troballes de la penya del Moro a Sant Just Desvern, amb la presència d’una cílix àtica de 

figures negres, petits fragments de ceràmica coríntia i alguna copa jònia B2, juntament amb 

ceràmiques a torn de difícil filiació. Més a l’interior, prop de la seva confluència amb el 

Cardener apareixen documentades dos fragments de copes jònies B2 a Boades i un 

fragment àtic de lècit del tipus Black Deianeira a Puig Cardener (Manresa) (CURA 2006, 75-

119). Les troballes d’aquest tipus de ceràmica es van endinsant en el territori, havent-n’hi de 

documentades fins a El Cogulló (Sallent, Bages) i a Sant Miquel de Sorba, situat a l’alta vall 

del riu Cardener (Montmajor, Berguedà)27. A més a més, apareixen ceràmiques a torn a 

Anseresa (Olius), datades en el segle VI a.n.e. com són una urna d’orelletes i una enòcoa de 

pasta gris (MAYA 1977, 116). 

L’impacte que tingueren les civilitzacions fenícia i grega sobre els pobladors 

autòctons arrel dels intercanvis comercials i culturals ja esmentats, fou molt elevada i clau 

per al procés de formació de la cultura ibèrica. Aquest període de formació de la societat 

ibèrica que en la costa catalana ha estat objecte de tants treballs d’investigació i síntesi, en el 

Baix Segre ha rebut un estudi parcial i poc conegut degut a les poques excavacions 

realitzades, les quals la gran part d’elles es remunten a la primera meitat del segle XX28, no 

                                                           
26 Destaquen les peces àtiques dels grups: copes tipus C, vicup i acroup, especialment en el jaciment d’Alorda 

park (Calafell) i Puig Castellar (Santa Coloma de Gramanet), amb un clar predomini de les produccions 

corresponents a la segona meitat del segle V i IV a.n.e. (SANMARTÍ et alii 2002, 69-106) 

27
 Vegeu SANMARTÍ, E. (1976) i  CURA, M. (2000).  

28 R.Pita i Mercè i Diez Coronel foren membres de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i realitzaren varies 

prospeccions en el Baix Ebre. Participaren també en les primeres intervencions realitzades al jaciment de la 

Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Tèrmens), posteriorment, el professor Maluquer de Motes també en realitzà 

una intervenció.  
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aportant garanties científiques i amb la majoria de materials desemparats del seu context 

crono estratigràfic. Altres materials provenen de prospeccions superficials efectuades per 

particulars o vinculades a la investigació arqueològica de l’Estudi General de Lleida i 

l’Institut d’Estudis Ilerdencs. E. Junyent s’ha referit en diferents ocasions a ceràmiques 

fenícies identificades en superfície en el poblats de la primera edat del ferro del Baix Segre, 

que s’afegien als identificats en les excavacions efectuades a Serra del Calvari, com Montfiu 

(Aitona) o Valleta d’en Valero (Soses) (GALLART, JUNYENT 1989, 19; JUNYENT 

2002, 30, fig. 12). En l’actualitat, la revisió dels materials de La Pedrera, la prossecució dels 

treballs a Serra del Calvari, les novetats aportades per la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca i el 

Molí d’Espígol29, han de permetre avançar en un coneixement fins ara molt precari i, mai 

tan ben dit, superficial.   

La influència de les cultures fenícia i grega sembla ser que va tenir una incidència 

mínima sobre els pobladors autòctons de la plana occidental catalana per diversos factors: 

mentre que a la costa llevantina s’ha de relacionar l’aparició dels assentaments urbans 

directament amb la presència comercial fenícia, la qual hauria tingut un efecte dinamitzador 

sobre el desenvolupament intern de la cultura indígena, incrementant l’explotació minera i 

l’augment de l’activitat agrícola degut als intercanvis comercials (ASENSIO et alií 1994-

1996, 312), a la plana occidental catalana les comunitats del Grup Segre Cinca (1650-800 cal 

a.n.e.) ja tenien una base assentada, i l’urbanisme ja s’havia desenvolupat localment des del 

segon mil·lenni (veure apartat 6). 

                                                           
29 Les excavacions van ser iniciades a la dècada dels setanta per Mossèn A. Llorens (1970-1972). L’any 1971 es 

realitzà una excavació conjunta amb Maluquer de Motes i Mossèn A. Llorens, els quals no van arribar a una 

avinentesa per les diferencies mostrades en la metodologia emprada. A partir de 1972, amb les intervencions 

realitzades per Maluquer és quan es pot considerar que és té una coneixença científica del poblat ibèric de 

Molí d’Espígol. La darrera campanya 2013, dirigida per Jordi Principal, ha revelat, ara ja sense dubtes, 

l’existència d’una fortificació de característiques molt semblants a l’arbequina. 
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D’altra banda, les produccions ceràmiques de procedència fenícia que trobem en 

l’etapa de formació de l’iberisme (segle VII- VI a.n.e.) en aquesta zona són quasi 

exclusivament grans envasos d’emmagatzematge com ara àmfores per el transport de vi, oli 

o salaons30(per norma general de la sèrie 10), però també pithoi, essent-hi els productes de 

vaixella absents. Aquestes produccions semites seguirien el curs de l’Ebre fins arribar a 

introduir-se a comarques naturals del Baix Segre a través dels rius Cinca i Segre. En el Baix 

Aragó es documentes ceràmiques d’importació fenícia en jaciments com Sant Cristòfol de 

Mazaleón datables a finals del segle VII i principis del VI a.n.e. En el Baix Segre jaciments 

com Serra del Calvari, Barranc de Gàfols, Montfiu o Valleta d’en Valero presenten aquest 

tipus de materials en cronologies de mitjans del segle VI a.n.e., essent la major part  peces 

amfòriques, en molts casos segurament redistribuïdes per les elits locals, el que fa pensar 

que el contacte amb els comerciants fenícies era, purament comercial, fet que explicaria 

perquè aquesta incidència cultural hauria resultat menor. A mitjans del segle VI a.n.e. es 

produeix una variació dels elements importats a les boques del Ebre, on comença a 

parèixer un volum notable d’elements de vaixella feta a torn, algunes d’elles engalbades en 

vermell i la introducció de produccions a torn locals d’inspiració fenícia en les seves formes 

(SANMARTÍ et alii 2009, 227-229). El percentatge d’elements de vaixella de tipus fenici 

introduïts al Baix Segre i a la resta de comarques de la plana occidental catalana és molt 

baix, per no dir quasi inexistent. La majoria dels fragments identificats en prospeccions 

superficials corresponen a àmfores, tret d’un petit i dubtós fragment amb engalba roja, 

proper a la coneguda necròpolis de Coll del Moro (Gandesa) i a Mailhac, localitzat a la 

destruïda necròpolis tumular de Montfiu i alguns pedallassos de difícil atribució, però que 

                                                           
30 Per norma general la ceràmica que es troba en el nord est peninsular es tracta d’àmfores de l’anomenat 

Cercle de l’Estret de Gibraltar, el qual inclouria els territoris de la baia de Cadis, les costes mediterrànies de la 

província de Màlaga i finalment, les costes africanes del nord occidental del Marroc i l’oest d’Algèria. També 

es documenten altres tipus anafòrics de procedència fenícia no identificada.  
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pels perfils i pastes, podrien ser considerats “paleoibèrics” i, en qualsevol cas, de producció 

no local. L’àmfora també està documentada a Serra del Calvari i a els Vilars. A més, com 

veurem, al poblat de la Granja d’Escarp i a la necròpolis de La Pedrera apareix l’urna 

d’orelletes i a la Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Garrigues) un morter trípode, de procedència 

no identificada. 

Per el que respecta a les importacions gregues procedents d’Emporion (i més 

tardanament de Rodhe) introduïdes a través del comerç fluvial dels rius Llobregat i 

Cardener, trigaren en arribar a la plana occidental catalana més que no pas les importacions 

de procedència fenícies. No serà fins el segle IV a.n.e que aquestes començaran a aparèixer, 

sense arribar a ser d’una manera generalitzada i abundant, als assentaments de l’occident 

català. Malgrat que són varis els assentaments on hi ha presència de ceràmica àtica, aquestes 

segueixen essent troballes molt minses. Els lots ceràmics àtics més ben representats als 

assentaments de la plana són aquells dels grans nuclis poblacionals, els quals actuarien com 

a re distribuïdors d’aquest comerç colonial, com seria, per exemple Molí d’Espígol 

(PRINCIPAL 1995, 223). 

Amb l’objectiu d’oferir una visió material a partir de les troballes d’aquests elements 

ceràmics de transició en la plana occidental catalana, s’han seleccionat jaciments del Baix 

Segre, la Noguera, les Garrigues i l’Urgell els quals han donat materials fruit d’aquest circuit 

comercial amb peces ceràmiques de producció fenícia i grega. També es referenciaran els 

primers torns de producció ibèrica altrament anomenats paleoibèrics i, finalment, es 

tractarà la introducció de la ceràmica gris monocroma a la Plana Occidental, agafant com a 

exemple més clar la Fase IIb de la Fortalesa dels Vilars31. 

                                                           
31 La informació extreta per a la definició dels jaciments ha estat extreta de patmapa.gencat.cat. Les dades que 

pots trobar ara a pat.mapa provenen dels Inventaris del Patrimoni Arquitectònic (35.000 fitxes) i del 

Patrimoni Arqueològic (20.000) i del Registre de Museus que ha creat i manté la Direcció General del 
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7.1 El Baix Segre 

 

El territori del Baix Segre és cabdal per el procés d’introducció del comerç 

mediterrani per la xarxa fluvial Ebre-Segre-Cinca (els quals antigament eren navegables), 

redistribuint-se els productes per el Baix Aragó i les terres del Baix Segre. Són varis els 

assentaments d’aquesta zona que presenten materials exògens. 

 7.1.1  Serra del Calvari (Granja d’Escarp, Segrià) 

 

El jaciment queda situat en un tossal (completament transformat pels anivellaments 

amb finalitats agrícoles), situat en un punt estratègic ja que controla la confluència dels rius 

Segre i Cinca. Presenta diferents restes constructives, algunes "in situ" i altres dispersades 

consistents en parets fetes amb pedra sense treballar, restes de paviments, empremtes 

d'argila, capes de cendres, etc. A la part oest es conserven restes d'una construcció feta amb 

carreus de pedra sense treballar, amb doble parament i farciment interior, i de cronologia 

medieval o fins i tot moderna. Les intervencions arqueològiques realitzades per l'Institut 

d'Estudis Ilerdencs32 han deixat al descobert restes d'estructures en pedra, les quals 

presenten un mal estat de conservació per la falta de consolidació i l'agressió dels agents 

naturals. 

7.1.2 Barranc de la Grallera (La Granja d’Escarp, Segrià) 

 

El jaciment queda situat en l’extrem sud-occidental d'una terrassa fluvial (pla de la 

Sitja) que s'alça sobre el Segre i en l'extrem inferior del marge dret del barranc de la 

                                                                                                                                                                          
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Aquests inventaris es van iniciar en la dècada dels 80 i s’han 

anat actualitzant i revisant anualment. Depenent del cicle de revisió hi ha fitxes que estan molt actualitzades i 

d’altres en canvi poden tenir informació més antiga.  

32
 El jaciment fou donat a conèixer per R.Pita i Mercè en la dècada dels anys cinquanta, però no es realitzà 

cap intervenció fins els anys vuitanta no es realitzaren intervencions, dirigides per Josep Ignasi Rodríguez. 
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Grallera. De marcats pendents i unit a les terrasses superiors per la seva banda oriental. 

S'accedeix al jaciment des del nucli urbà de la Granja d'Escarp pel camí que voreja, en 

direcció nord-est, el rec dels Dijous. Cal recórrer aquesta pista aproximadament uns 900 

metres fins arribar a una cruïlla, vora del Segre, on cal prendre el camí que segueix riu 

amunt. Cal seguir uns 750 metres fins arribar vora una construcció que es troba al capdavall 

del barranc de la Grallera. El jaciment es localitza en la plataforma superior que s'aixeca a 

l'est d'aquesta cabana.  

S’observen els fonaments de cases rectangulars continues i diverses evidències d’estructures 

d’hàbitat i estratigrafia arqueològica. Molt afectat per l’erosió. S’hi troben diverses restes 

ceràmiques. En l'extrem més meridional i elevat de la terrassa, i superposada a les 

estructures d'hàbitat prehistòric o protohistòric i envoltat per unes trinxeres de la Guerra 

Civil, es troba el que sembla correspondre a una construcció turriforme. 

7.1.3 Montfiu (Aitona, Segrià) 

 
El jaciment es troba en el cim d’un tossal troncocònic situat al nord del nucli urbà 

d'Aitona i envoltat d'altres elevacions menys destacades. S'accedeix al jaciment per la 

carretera d'Aitona a Soses (LP-7041) aproximadament a 700 m. Cal trencar a l'esquerra per 

un camí particular que duu al Mas del Montanyès on cal deixar el vehicle i continuar 

vessant amunt a peu fins arribar al cim. És aquí on es troba el jaciment, considerat una 

torre medieval. S'observa en el tall d'una trinxera de fonamentació i alguna filada de 

l'elevació d'aquesta estructura. Prop d'aquesta s'observà un fragment de ceràmica ibèrica 

pintada. En la part alta del vessant est s'observen estructures quadrangulars associades tant 

a ceràmica a mà com medieval. El poblament sembla situar-se als vessants nord i est del 

tossal principal, llocs on hi ha restes de parets, empremtes d'argila, i capes de cendra. A la 

base nord s'observen diverses restes de parets, formant plantes d'habitatges quadrangulars 

(modernament aquestes restes s'han modificat per excavacions clandestines). Al cim del 
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tossal, les trinxeres obertes durant la passada Guerra Civil han posat al descobert el 

basament d'una torre, la qual, segons sembla per la ceràmica que l'envolta, pot ésser 

medieval. Pel que fa als materials, amb molta dispersió s'hi troba abundant material ceràmic 

de formes característiques: grans tenalles amb decoració de cordons incisos, impresos o 

llisos, tasses carenades, petites tenalles llises o decorades amb cordons, urnes amb 

decoració d'acanalats, etc. El sílex és relativament abundós amb dents de falç, fulles, nuclis, 

etc; igualment hi ha nombrosos molins de mà, barquiformes o plans. Un intent de 

reforestació va acabar de destruir les restes malmeses d’una necròpolis tumular. 

7.1.4 La Valleta d’en Valero (Soses, Segrià)  

 

L’assentament es situa a l’extrem sud de la Serra del Puntal de l'Auguet, al sud del 

nucli de Soses i a l'est de la Serra dels Gebuts. El tossal es troba a la riba dreta del riu Segre. 

S'accedeix al jaciment pel camí que, en direcció oest, surt des del mateix nucli urbà de Soses 

a l'alçada del PK 2'6 de la carretera LP-7041. Es tracta d'un tossal aïllat molt dominant 

sobre la carretera comarcal de Seròs, situat a uns 2 km al sud de Soses. 

 El cim apareix molt destruït per nombroses excavacions clandestines. S'hi aprecien 

restes d'habitatge de planta rectangular o quadrada, adossats a una mena de fortificació cap 

el vessant oest. El conjunt de materials apareix molt escampat. Com a peça destacada hi ha 

el collaret ibèric d'or que va ser comprat per l'I.E.I., després de passar per moltes mans de 

propietaris particulars. Recentment pel pendent sud s'ha pogut constatar l'existència de 

restes ceràmiques pertanyents a un moment del Bronze Final. Aquest poblat després 

d'abandonar-se s'aniria erosionant fins a la seva total destrucció, moment en què els ibers 

assentarien el seu poblament en  la part superior del tossal.  
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7.1.5 La Femosa (Lleida, Segrià) 

 

Elevació molt poc marcada que avança en forma de llengua sobre el marge dret de 

la vall de la Femosa. És fàcilment localitzable per estar situada al costat de la carretera 

d'Albatàrrec, a uns 3 km de La Bordeta al lloc on hi ha una corba molt pronunciada, per on 

la carretera descendeix al fons de la vall de La Femosa (el mateix eixamplament de la 

carretera ha tallat l'extrem oest del poblat.) Al talús de la carretera es veuen diverses restes 

constructives (parets fetes amb pedres sense treballar), algunes capes de cendres, i restes 

ceràmiques. La necròpolis de la Femosa està situada situat sobre un terreny pla de conreu 

de fruiters situat a l'est del poblat de La Femosa. L'any 1953, durant l'esplanació del terreny, 

aparegueren diverses urnes plenes de cendres, junt amb altres restes, la majoria de les quals 

es van perdre en aquella època. Tan sols una petita part de les restes es conserva a l'Institut 

d'Estudis Ilerdencs. Geològicament el jaciment es troba sobre la terrassa oligocènica 

superior del riu Segre, bàsicament formada per graves, conglomerat i argiles. Entre els únics 

materials conservats d'aquesta necròpolis d'incineració destaquen: una urna feta a torn amb 

decoració pintada de bandes i una altra de forma globular de factura a mà i diversos 

fragments de tasses carenades (alguns fragments podrien correspondre al poblat de La 

Femosa-I). Sobre el mateix camp on va aparèixer la necròpolis d'incineració, durant els 

mateixos treballs agrícoles i segons referències del propietari del terreny, foren trobades 

restes de sepultures d'època romana fetes amb tègula. 

7.2 La Noguera 

 

El jaciment per excel·lència que presenta restes ceràmiques compreses en el període 

a estudiar a la comarca de la Noguera és el jaciment de la Pedrera, situat entre Vallfogona 
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de Balaguer i Térmens, de rellevant importància per la seva necròpolis, la qual ha estat 

objecte de diversos estudis33. 

7.2.1 La Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Tèrmens, La Noguera) 

 

La Pedrera és un poblat que pertany al bronze final, primera edat del ferro i cultura 

ibero-ilergeta. Fou destruït parcialment l’any 1958 pels treballs de construcció d’un canal i 

una central elèctrica. La intervenció arqueològica es va limitar a un reduït sondeig 

estratigràfic que va ser dut a terme pels membres de l’Institut d’Estudis Ilerdencs Luís 

Díez-Coronel i Rodrigo Pita. A l’esquerra a uns cent metres, creuant el riu Segre es troba la 

necròpolis de La Pedrera. Va ser descoberta l’any 1968 quan el Sr. Flauria, propietari de la 

finca, va descobrir abundant ceràmica durant la realització de tasques agrícoles als seus 

camps. Luís Díez-Coronel va dur a terme una intervenció arqueològica que va permetre 

establir que la necròpolis fou utilitzada des del segle XI a.C. (horitzó de camps d’urnes) fins 

al segle V a.C. (època ibèrica antiga). A finals dels anys 70, Emili Junyent i Arturo Pérez de 

l'Estudi General de Lleida, van realitzar un sondeig estratigràfic al poblat que va permetre 

precisar les cronologies obtingudes durant la primera intervenció. No s’ha tornat a realitzar 

cap intervenció en els jaciments des d’aleshores.  

7.3 Urgell i Garrigues 

  

Dos dels més grans assentaments ilergets excavats fins aleshores, ja sigui per les 

seves particularitats urbanístiques, la seva potència estratigràfica o les seves dimensions 

                                                           
33

 Després de la publicació “Cata estratigràfica en el poblado de la Pedrera” per J. Maluquer de Motes, A.M. Múnoz 

i F.Blasco (1960), J.Gallart i E.Junyent publicaren “Un nou tall estratigràfic a la Pedera, Vallfogna de Balaguer, 

Térmens, La Noguera, Lleida” (1989). Altrament, la necròpolis de la Pedrera fou objecte de la tesi de 

Llicenciatura de M.Plens “La necròpolis de la Pedrera” (1986), així com la tomba “fenícia” fou tractada en la tesis 

doctoral “Análisis de las manifestaciones funerarias en Catalunya durante los ss.VII y VI aC. Sociedad y cultura material: 

la asimilación de estímulos mediterráneos” (2009) de Raimon Graells.  
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queden situats en les comarques de Les Garrigues i l’Urgell, com són  la Fortalesa dels 

Vilars d’Arbeca (Garrigues) i Molí d’Espígol, a Tornabous (Urgell).  Tots dos compten amb 

uns nivells fundacionals de finals de l’Edat del Bronze, així com també han són els que han 

proporcionat lots de produccions ceràmiques de volum considerable respecte els altres 

jaciments tractats.  

També es tractarà sobre el possible jaciment del Pla del castell de Ciutadilla 

(Ciutadilla, Urgell), on s’han documentat restes ceràmiques corresponents a la tipologia i 

cronologia estudiades, malgrat que el jaciment no s’hagi excavat mai. 

7.3.1 La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Garrigues)  

 

S'accedeix al jaciment des d'Arbeca, on cal prendre, al nord del poble, la carretera 

C-233 de Flix a Bellpuig. Cal recórrer aproximadament 1'5 km i trencar, a l'est, pel camí 

dels Vilars sempre vorejant, per la dreta, el Canal d'Urgell. Després de recórrer uns 2 km, 

just on s'acaba la pista asfaltada, cal trencar en direcció nord-est uns 400 m fins arribar als 

terrenys on se situa el jaciment.. En l'actualitat l'assentament se situa en un terreny 

completament pla, profundament transformat com a conseqüència dels anivellaments als 

quals ha estat sotmès per tal d'adequar els camps al conreu de regadiu. El jaciment fou 

descobert l'any 1974, encara que no es dugueren a terme unes primeres intervencions 

d'urgència fins els anys 1985-1986 (Estudi General de Lleida). A partir de 1987 es va 

assumir com a projecte científic per part de la Universitat de Lleida (Grup d'Investigació 

Prehistòrica), la qual des d'aleshores realitza campanyes anuals d'excavació/restauració de 

forma ininterrompuda. Cronologia i seqüència estratigràfica general: La fundació, ocupació 

i abandonament de la fortalesa té com a marc temporal tres horitzons culturals diferents i 

cinc fases, definides a partir de remodelacions urbanístiques i arquitectòniques de diferent 

magnitud i caracteritzades pels conjunts de materials arqueològics que s'associen: Primera 

Edat del Ferro o Grup del Segre-Cinca IV: Fase Vilars 0: 800/775 cal. a.n.e. - 700/675 cal. 
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a.n.e. Fase Vilars I: 700/675 cal. a.n.e. - 550/525 a.n.e. Període Ibèric Antic: Fase Vilars II: 

550/525 a.n.e. - 450/425 a.n.e. Període Ibèric Ple Fase Vilars III: 450/425 a.n.e. - 375 a.n.e. 

Fase Vilars IV: 375 a.n.e. - 350/325 a.n.e. La datació proposada per a la fase fundacional de 

la fortalesa està avalada per quatre datacions radiocarbòniques. El jaciment destaca per els 

seus trets peculiars del sistema defensiu (fossat, muralla, camp frisi, tres portes d’accés: la 

porta est, la porta oest i la porta nord).  A nivell urbanístic, l'interior de la fortalesa 

s'organitza radialment al voltant d'un espai col·lectiu o plaça central presidit per un 

monumental pou-cisterna descobert, folrat de pedra i previst d'una mena de baixador o 

rampa que permetia l'accés a la cota variable de l'aigua34. 

 7.3.2 Molí d’Espígol (Tornabous, Urgell)  

  
Molí d’Espígol és un dels jaciments més extensament investigats i la superfície 

excavada i visitable manifesta una trama urbana de gran complexitat. En el jaciment del 

Molí d' Espígol, es troben representats els 3 períodes en què tradicionalment es defineix el 

món preromà: Període ibèric- antic (Tornabous IV i V); Període intermedi o ibèric ple 

(Tornabous III i II); Període ibèric tardà (Tornabous I). El jaciment es troba 1'5 km al 

nord-est de Tornabous, en la partida d'Espígol, en una suau elevació del terreny. És un dels 

jaciments més extensament investigats i la superfície excavada i visitable manifesta una 

trama urbana de gran complexitat. En el jaciment del Molí d' Espígol, es troben 

representats els 3 períodes en què tradicionalment es defineix el món preromà: Període 

ibèric- antic (Tornabous IV i V); Període intermedi o ibèric ple (Tornabous III i II); 

Període ibèric tardà (Tornabous I). La ciutat ibèrica del Molí d’Espígol consta de dos espais 

arqueològics ben definits: l’espai o àmbit urbà on es troben les restes visibles i visitables 

actualment i, un espai o àmbit suburbà que s’estén vers el nord, més enllà de les muralles de 

l’oppidum. Així mateix, cal destacar l’existència d’una antiga bassa o estanyol a la banda sud-

                                                           
34 Aquest urbanisme planificat amb carrers i zones comunitàries, com el pou-cisterna dels Vilars és propi del 

GSC-III.  
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oest, actualment dessecada, fora del nucli emmurallat la qual, segurament, garantia el 

subministrament d’aigua a l’assentament. 

Les primeres intervencions foren dirigides per mossèn Llorens, del Museu Diocesà de 

Solsona. Durant la segona meitat dels anys 70, el professor J. Maluquer de Motes en rebé la 

direcció per delegació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, realitzant 

amb l’equip de la Universitat de Barcelona intervencions continues amb estudiants. Des de 

l’any 2000, Molí d’Espígol va passar a ser gestionat per el Museu Arqueològic de Catalunya.  

7.3.3 Pla del castell de la Ciutadilla (Ciutadilla, Urgell) 

 

El jaciment es troba en el marge esquerre de la vall del riu Corb, a dalt del turó orientat 

E-O on s'assenta el castell de Ciutadilla. Té el turó, en la part alta, un petit planell, orientat 

també E-O, que va pujant per la carena. Allí es situa el jaciment, molt a prop del mateix 

castell, cap a l'est. Darrerament es va fer un camí, que puja del poble de Ciutadilla del castell 

tot vorejant la petita serra, que va donar nous materials. No es perceben restes 

d’estructures, tant sol materials ceràmics superficials fets a mà, a torn ibèrics (amb 

decoració geomètrica policroma i sense pintar), un fragment de ceràmica àtica de figures 

negres35, i també fragments de ceràmica campaniana i d'àmfora. 

 

 

 

 

                                                           
35 És per aquest fragment trobat en superfície que s’esmentarà el jaciment de la Ciutadilla en les importacions 

gregues, malgrat que sigui una troballa superficial i mancada de context estratigràfic.  
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8. Material ceràmic 

 

Els materials ceràmics que apareixen amb més freqüència en la primera edat del ferro 

en aquestes cronologies que ens situen en l’Horitzó Ibèric, són per norma general (a part 

del jaciment d’Aldovesta, el qual suposa un cas excepcional), peces produïdes per la 

comunitat indígena obrades a mà. Els conjunts que es troben als jaciments de les Terres de 

Ponent acostumen a presentar trets morfològics similars, entre els quals destaquen els 

perfils en  <<S>>, els perfils carenats o bitroncocònics i els globulars. Normalment les 

vores són exvasades, amb llavis arrodonits o bé bisellats. Les bases, per norma general es 

presenten planes, malgrat que també se’n documenten amb fons còncau. Normalment 

presenten decoració amb cordons digitats o incisos, malgrat que la decoració 

d’acanaladures amb digitacions també són comunes, així com les decoracions incises. 

Associats a aquests contextos de finals del segle VII principis del segle VI a.n.e. i a 

aquestes produccions a mà locals, trobem importacions d’origen fenici, amb un predomini 

de l’àmfora; d’origen grec, amb peces de producció àtica, ja sigui amb figures vermelles 

com amb figures negres, i alguna peça excepcional, com l’arybalos corinti de Milmanda 

(Vimbodí); i les primeres produccions paleoibèriques, resultat de l’assimilació adaptació i 

còpia dels conceptes morfològics dels recipients importats, però probablement també la 

reinterpretació de diversos aspectes ideològics de procedència mediterrània. S’ha proposat 

que durant la primera meitat del segle VI a.n.e. podria datar-se l’arribada de les primeres 

produccions protoibèriques d’Andalusia i el Sud est peninsular, amb uns recipients que 

esdevindrien els models formals a partir dels quals es podrien haver fabricat les primeres 

ceràmiques a torn a la zona de l’Ebre. Aquest procés de creació d’un repertori nou hauria 

de passar per la imitació i posterior reinterpretació a mà de les produccions importades, 

seguidament de la fabricació a torn de formes de la tradició colonial i, finalment, la creació 

d’una nova tradició ceràmica (GRAELLS; SARDÀ 2005b, 249-250). A Catalunya trobem 
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varies imitacions a mà de formes ceràmiques fenícies com els pithos a mà d’Aldovesta 

(Benifallet), o l’Era del Castell (el Catllar). O les quatre urnes d’imitació de Cruz del Negro 

a la tomba t.184 de la necròpolis d’Agullana i a la tomba t.9 de Coll del Moro, o les 

imitacions de produccions de vaixella amb engalbes vermelles com ara el vas à chardón M4.1 

de Coll del Moro, o els plats de perfil exvasat amb nansa tubular amb un brunyit i engalba 

roja que pretén imitar les produccions fenícies trobats a Turó del Calvari, o com la imitació 

de l’arybalos corinti de la tomba X de Mas Mussol (GRAELLS; SARDÀ 2005b, 256-260). 

Les comunitats preibèriques, després d’aquest procés de fabricació d’imitacions, 

modificarien algunes parts  i adaptarien els gustos forans adquirits envers les peces a les 

possibilitats dels artesans locals. Aquí és on s’ha de destacar sense cap mena de dubte les 

urnes d’orelletes amb tancament hermètic, donat que són les peces a torn que més es 

troben associades a aquests moments de transformacions culturals i les quals representen 

millor aquesta adaptació d’elements exògens fusionats amb solucions indígenes. Les urnes 

d’orelletes no existeixen en els contextos colonials del segle VIII-VII a.n.e. i es comencen a 

documentar en àmbits ibèrics del segle VI a.n.e. Segons Lopez Bravo, el focus d’origen dels 

exemplars arcaics de vasos de tancament hermètic36 que precedien a l’aparició de l’urna 

d’orelletes d’època ibèrica s’haurien de situar al sud-est peninsular (LOPEZ-BRAVO 2002, 

99), resposta a la interacció amb els pobladors fenicis i les influències mediterrànies del 

moment. Aquestes produccions preibèriques aprendrien trets exògens per acabar creant 

una forma que s’estendria per tot el llevant peninsular. Els conjunts més nombrosos 

d’urnes d’orelletes a Catalunya han estat els situats a la desembocadura del riu Ebre, com 

Mianes, Mas Mussol o La oriola ( LÓPEZ BRAVO 2002, 110). A la Catalunya occidental, 

les peces documentades en aquestes cronologies de transició són poques però significatives 

donats els seus contextos estratigràfics i els materials tant ceràmics com metàl·lics als quals 

                                                           
36

 La producció de la peça es faria tota d’una, i després es retallaria la tapadora amb alguna mena d’objecte 

tallant. Un cop cuita l’argila, les dues peces encaixarien perfectament.  
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queden associades. Al jaciment de Serra del Calvari (Granja d’Escarp), s’ha documentat 

activitat metal·lúrgica en bronze, un motllo de destral d’emmangament tubular amb anella 

(fig.8, 5 ) i uns ganivets, considerats amb els de Pedrós i La Pedrera els més antics coneguts 

al Segre (GALLART, JUNYENT 1989, 39).  

Un altre element que es documenta amb abundància són els ornaments fets amb 

bronze com ara les fíbules de doble ressort, esteses sobretot per l’àrea de les boques del 

Ebre i el seu interior, arribant fins a indrets de l’interior, com a la Pedrera (Vallfogona de 

Balaguer-Tèrmens) (GRAELLS 2008, 89 fig.63). També es generalitzà l’ús de penjolls 

globulars o de cascavell i, en menor mesura, els penjolls amb ornaments zoomorfs.  A La 

Fortalesa dels Vilars (Arbeca), la peça de bronze més excepcional que es documenta en 

cronologies de segle VI a.n.e, és un penjoll amb boc inèdit (fig.9), representat en un podi 

decorat amb sanefes horitzontals, des d’on surten tres sèries d’anelles soldades formant 

cadenes que es rematen en boles dobles. Aquest tipus de penjolls es daten a partir del 575 

a.n.e. fins el 525 a.n.e. (GRAELLS 2008, 67-70).  

Com a element singular al Baix Segre, cal fer referència al collar d’or trobat a Valleta d’en 

Valero en 1950 i tradicionalment considerat ibèric, però que darrerament i, en l’estudi més 

rigorós fet fins ara, és considerat tardo-antic i (fig. 8, 4), datat entorn del segle V d.n.e., i 

amb paral·lels al centre i est d’Europa (PINAR 2006-20007, 211-222) (fig. 8, 4). 
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Figura 8: 1. Gran recipient a mà amb decoració de cordons digitats, procedent de Montfiu (Aitona). 

2. Urna a mà amb decoració incisa, procedent de Montifu (Aitona). 3. Fragment a mà amb 

decoració aplicada de cordons provinent de Valleta d’en Valero (Soses). Font: Servei fotografia del 

IEI. 4. Collaret d’or recuperat a Valleta d’en Valero (Soses). 5. Motllo metal·lúrgic de destral de cub 

amb anella procedent de Serra del Calvari (Granja d’Escarp). Font: JUNYENT, E.; PINAR  2006-

2007, Fig.2.  



59 
 

 

 

Figura 9: Penjoll zoomorf amb boc, recuperat durant la campanya de 2010 al jaciment de la Fortalesa 

dels Vilars (Arbeca) en la fase Vilars II. Font: GIP 2013, dibuix Antoni Llusà. 
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8.1 Importacions ceràmiques fenícies 

 

Els jaciments de la plana occidental que presenten ceràmiques d’importació fenícia 

en cronologies corresponents a finals de l’Edat del Bronze i principis de l’Edat del Ferro 

són els següents37: Serra del Calvari (Segrià), Barranc de la Grallera (Segrià), Montfiu 

(Segrià), Valleta d’en Valero (Segrià) en l’àrea del Baix Segre; la Pedrera, a la comarca de 

l’Urgell; i la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca38, a les Garrigues.   

 

                                    Figura 10: Jaciments seleccionats de la plana occidental  

                                                  amb importacions fenícies.  

 

Serra del Calvari (Segrià)- Fragments d’àmfora fenícia, amb desgreixant esquitós. Datats 

en la primera meitat del segle VI a.n.e. (VÀZQUEZ et alií 2007, 89) (fig. 11, 2) 

 

                                                           
37

 La descripció dels materials arqueològics serà realitzada sempre i quant s’hagi pogut accedir a les la 

descripció dels materials o bé a partir de les làmines de les peces en qüestió. Les peces que no apareguin 

descrites en el treball evidenciaran el fet de que només ha estat possible trobar-ne vagues referències.  

38 Apareixen aquestes importacions de filiació fenícia sobretot en les fases Vilars IIa i Vilars IIb, malgrat que 

en Vilars I també se’n documenta algun fragment. 
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Barranc de la Grallera (Segrià)- Destaca la presència de diversos fragments d’àmfora 

fenícia recuperats en una prospecció superficial realitzada per Andreu Moya.  

Montfiu (Segrià)- Fragments informes d’àmfora fenícia documentats recuperats en una 

prospecció superficial realitzada per Emili Junyent i Josep Lluis Ribes. 

Valleta d’en Valero (Segrià)- Fragments d’àmfora fenícia en superfície. Prospecció 

superficial realitzada per Emili Junyent. 

La Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Tèrmens)- Malauradament els materials de la 

Necròpolis de La Pedrera no presenten cap tipus d’inventari però tot i així ha estat possible 

recuperar la informació a partir del registre fotogràfic realitzat per R.Pita i L. Díez-Coronel. 

L’anomenada “tomba fenícia” fou batejada amb aquest nom a partir de la troballa d’un 

pithos fenici. La cronologia d’aquesta tomba es situaria entorn de la primera meitat del segle 

VI a.n.e., malgrat que es considera que podria situar-se en el primer quart d’aquesta 

centúria. 

La Fortalesa dels Vilars (Garrigues)- Fragments informes d’àmfores de filiació fenícia, 

segurament provinents del sud peninsular (Grup del Cercle de l’Estret) (fig. 11, 3). 

-Cal destacar un morter trípode fet a mà, amb engalba vermella a la vora penjant (fig.11, 1). 

Per la seva morfologia i decoració podria tractar-se d’una peça de cronologia més antiga. 

Per les característiques que presenta sembla que es tracta d’una peça exògena, malgrat que 

la seva procedència no hagi pogut estar identificada. Tampoc estratigràficament se li pot 

assignar una posició clara; aparegué en un nivell aparentment associat a Vilars II, ibèric 

antic, encara que en una zona possiblement afectada per l’excavació que precedí a la 

construcció del pou-cisterna. 
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Figura 11: Materials fenicis. 1. Morter trípode precedent dels Vilars (Arbeca). 2. Fragment d’àmfora 

fenícia procedent de Serra del Calvari. 3. Fragment d’espatlla pertanyent a una àmfora fenícia dels 

Vilars (Arbeca). Font: JUNYENT, E.; GIP. 

 

8.2 Importacions ceràmiques gregues 

 

Com ja s’ha tractat amb anterioritat, el comerç a la Península Ibèrica grec arcaic va 

donar com a resultat la colònia grega d’Emporion, l’assentament colonial dels foceus al 

nord est peninsular. Donat que no tenim constància arqueològica de cap altre assentament 

grec de les cronologies del VI a.n.e. s’ha de suposar (i l’arqueologia ho confirma per el 

moment), que Emporion seria el centre del comerç grec en aquestes centúries de transició 

si més no en el nord est peninsular, actuant com a centre re distribuïdor dels productes 
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mediterranis per tota la costa llevantina i cap a les terres de l’interior (plana occidental), a 

través del transport fluvial. Els jaciments de les terres de l’interior que presenten peces 

d’importació grega són pocs, però molt significatius per qüestions com són la conformació 

de la ruta que seguirien aquestes produccions cap a l’interior i, el tipus de peces que són, 

donat que quasi tots els elements ceràmics corresponen a vaixella fina. En els jaciments de 

referència escollits es troba l’empremta grega a: Ciutadilla (Urgell), la Fortalesa dels Vilars 

(Garrigues) i a Molí d’Espígol (Urgell).  

 

      Figura 12: Jaciments seleccionats de la plana occidental  

     amb importacions gregues.  

 

La Fortalesa dels Vilars (Garrigues)- Malgrat haver donat un repertori d’àtiques de 

volum considerable en l’excavació del pou cisterna del jaciment, les importacions gregues 

en el període de formació de l’iberisme són escadusseres en les primeres cronologies de la 

fase Vilars II. En destaquen les peces següents: 

-Fragment informe d’un cílix de figures negres on es pot apreciar una túnica. Les peces 

àtiques de figures negres iniciaren la seva producció en el segle VII a.n.e. a Grècia i es 
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prolongà fins el segle V. Aquest fragment de cílix per els seus aspectes decoratius i per la 

seva tipologia data del segle VI. La peça va ser recuperada en la UE-7128, que malgrat i ser 

una unitat estratigràfica de rebliment de la construcció de la cisterna, la peça va aparèixer en 

el tall estratigràfic (inèdit)39 (fig. 14).  

- Fragment informe de copa jònia, possiblement de producció massaliota. Pertany a la paret 

del cos, propera a anell basal. El vernís vermell ataronjat cobreix parcialment la mitat 

inferior externa i en la cara interior, en el fons el vernís es negre; la pasta, presenta una 

fractura regular, una tonalitat marró clar i un desgreixant micaci molt fi (GIP 2014, inèdit) 

(fig. 13, 2). 

 Fragment de vora de copa Càstulo (Castulo-cup), de finals del període grec arcaic (GIP 

1993) (fig. 13, 1).  

-Malgrat no respondre pròpiament a cronologies del segle VI a.n.e., cal esmentar els dos 

fragments de ceràmica àtica de la sèrie Saint-Valentin. Un d’ells correspon al terç superior de 

la paret d’un càntar sessile. L’altre correspon a un fragment informe d’un escif amb fulles i 

fruits de llorer sobrepintats en blanc, tots dos datables en el darrer quart del segle V a.n.e. 

(GIP 1999; 2000, 61) 

Molí d’Espígol (Urgell)- Malgrat i que el jaciment de Molí d’Espígol presenta un dels 

conjunts d’àtiques més importants de Catalunya, en les cronologies corresponents al segle 

VI a.n.e. no se’n documenta cap fragment per el moment. El més antic fins aleshores 

publicat és un fragment d’una cílix-escif de figures negres, la qual s’ubicaria en la segona 

meitat del segle V. La presència de peces d’importació grega a Molí d’Espígol es situa en la 

                                                           
39 El fragment va aparèixer durant la intervenció realitzada al setembre-novembre de 2013. La memòria, per 

tant, encara no ha estat entregada. La definició de la peça i la informació sobre la seva troballa han estat 

extretes del registre arqueològic de la campanya.  
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darreria del segle V a.n.e. i principis del segle IV a.n.e, amb fragments de vaixella fina com 

cílix, enòcoes de figures roges, així com lècanes destinats a l’aixovar femení, pèliques i lècits 

i alguns fragments de ceràmica de la sèrie Saint-Valentin. La gran majoria dels fragments 

trobats es daten en la centúria del segle IV a.n.e (CURA 2006, 75-80). 

Ciutadilla (Urgell)- Al jaciment del Pla del Castell de Ciutadilla, Joan Duch trobà un petit 

fragment de kylix, probablement pertanyent a una copa a ulls de figures negres (JUNYENT 

1976, 342-343) (fig.15), del qual en feu donació a Joan Maluquer. Malgrat ser trobat en 

nivells superficials, té la seva importància per la ruta comercial en la qual estaria integrat, 

molt probablement en la xarxa comercial que introduiria les mercaderies via el riu Francolí. 

Molt a prop seu, a la necròpolis de Milmanda queda documentat un arybalos corinti (fig.17), 

que malgrat que presenta problemes per situar-lo cronològicament, sembla que seria datat 

en el segon quart del segle VI a.n.e. (GRAELLS 2008, 57-58). Altrament, cal relacionar 

aquests fragments amb el kylix de peu alt (fig.15) relacionable amb el tipus coupe de Vienne 

de B. A. Sparkes i L. Talcott, que tot i estar datat en el segon quart del segle V a.n.e. 

procedent del tossal de les Forques d'Ivorra (Segarra) (JUNYENT 1976, 342-343) el més 

probable és que hagués arribat integrat en la mateixa via comercial. 



66 
 

 

Figura 13: materials procedents del jaciment 

dels Vilars. 1. Fragment de copa Càstulo.  

2. Fragment de copa jònia. Font: GIP. 

 

            Figura 14: Fragment de figures negres procedent  

dels Vilars. Font: GIP.  
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Figura 15: Fragment de ceràmica àtica procedent de Ciutadilla (Urgell). Font: JUNYENT, E. 

 

 

Figura 16: Kylix procedent del tossal de les Forques d’Ivorra (Segarra). Font: JUNYENT, E. 1976, 
Fig. 67.  
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Figura 17: Muntatge de les vistes laterals, inferior, superior, posterior secció i, en el requadre 

superior, el desenvolupament de la decoració pintada del cos. Font: GRAELLS, R. 2008, fig. 28.  
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8.3 Els primers torns paleoibèrics 

 

Els primers torns fabricats per les societats indígenes que coneixem es daten a partir 

del segle VI a.n.e., malgrat que el problema eradica en saber en quin moment aquest 

sistema queda estès per tota la costa peninsular. Els primers torns protoibèrics queden 

associats quasi sempre a materials d’importació (àmfores fenícies) i destaquen sense cap 

mena de dubte les urnes d’orelletes amb tancament hermètic. En aquest període dels 

Camps d’Urnes Tardans i l’Horitzó Ibèric antic, encara es estrany trobar ceràmica a torn 

que no sigui, per el que semblen indicar les evidències arqueològiques fins aleshores, 

importada del sud-est peninsular, i les produccions de ceràmiques a mà representen quasi la 

totalitat dels conjunts ceràmics. 

 

Figura 18: Jaciments seleccionats de la plana occidental  

amb torns paleoibèrics.  

 

Serra del Calvari (Segrià)- Fragments de ceràmica a torn amb decoració pintada amb 

bandes. Destaca l’urna d’orelletes apareguda en la campanya de 1983, sota un nivell 

d’incendi. La peça té un cos ovoide, amb nanses verticals geminades, decoració pintada en 



70 
 

bandes distribuïdes en tres grups de color vinós (fig.19, 1). Les proves de C14 daten l’estrat 

on va aparèixer en la primera meitat del segle VI cal a.n.e. (VÀZQUEZ et alii 2007, 89). 

La Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Térmens)-Plat/tapadora  d’urna amb decoració en 

bandes tant a l’interior com a l’exterior en to vinós. La vora exvasada és marcada i el llavi 

afinat. La base forma un peu anular baix amb les parets del fons còncaves (PLENS 1986, 

107) (fig. 20, 1).  

-Presència d’una urna d’orelletes perforades, datada en el segle VI a.n.e. Es tracta d’una 

urna bicònica de grans dimensions, presenta dues nanses verticals geminades i petit llavi 

exvasat. Presenta una decoració en un to vinós de bandes de diferents gruixos, les quals 

ocupen tota la superfície de l’urna (fig 20, 2). Aquesta urna té el seu paral·lel a la necròpolis 

de Mas Mussol (Tortosa, Tarragona) en la tomba 10 (PLENS 1986, 104). 

-Urna bitroncocònica en forma de gerra. La vora és exvasada i lleugerament marcada. El 

ventre és de perfil ovoide i la base còncava, amb parets irregulars. Té dues nanses 

geminades que arranquen del llavi i van fins l’inici de l’esquena. Presenta decoració pintada 

en bandes i filets en to vinós (PLENS 1986, 106) (fig. 20, 4). 

-Vas caliciforme de ceràmica gris a la qual manca el coll i la vora (fig. 20, 3). El coll cònic 

devia ser desenvolupat. La zona de contacte d’aquest amb el ventre globular de la peça és 

suau. La base forma un peu molt elevat, amb una revora a la part inferior. El color exterior 

és gris amb alguna taca marronosa. La superfície externa és polida i a l’interior es poden 

veure les línies del torn (PLENS 1986, 105). Sobre la peça va cridar l’atenció d’Emili 

Junyent, qui va relacionar-la amb la forma 2 de Taffanel i la VII d’Arcelin-Pradelle en el 

Llenguadoc, amb paral·lels  a Mailhac, Pezenas i La Monedière, atribuint-la al tercer quart 

del segle VI, datació que assignava també a la urna d’orelletes (JUNYENT 1976; 

GALLART; JUNYENT 1989, 20). 
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La Fortalesa dels Vilars (Garrigues)- Els primers productes a torn documentats en el 

jaciment, en la seva fase Vilars II presenten per norma general formes de plats, tenalles 

bicòniques i bitroncocòniques amb llavi amb secció de coll de cigne (fig. 21, 1, 3, 5). Els 

motius utilitzats en la seva decoració es defineixen per un predomini estricte dels motius 

geomètrics com bandes i filets i en algun cas aïllat motius de cercles concèntrics (fig. 21, 3), 

sempre pintats en un roig vinós, amb tendència cap al marró. Cal destacar els següents 

materials: 

-Pom cònic de tapadora d’urna d’orelletes subtipus A.V.1.4, decorada amb una banda 

pontada i datable en els primers moments de l’iberització entre els segles VI-V a.n.e. (GIP 

2000) (fig. 21, 4). 

-Fragment informe pertanyent a una tenalla bicònica o globular, engalbada en la cara 

externa. Presenta decoració de quatre filets i una banda color marró vinós. És considerada 

una importació d’algun obrador del llevant peninsular (GIP 1996).  

Molí d’Espígol- Les troballes de ceràmiques a torn en aquest període de formació de 

l’iberisme a Molí d’Espígol són molt escadusseres. Apareixen relacionats amb el bastiment 

de la muralla 2 (MUR 2, MR 10000) i l’anivellament del primer sòl d’ús enllosat (SL 14009). 

Abunden les ceràmiques de tradició indígena en aquest nivell, però també s’hi documenten 

quatre fragments informes de ceràmica a torn oxidada, un d’ells decorat amb bandes 

paral·leles. En el nivell de regularització del sòl d’ús amb número de fet SL 14006 apareixen 

novament dos fragments informes de ceràmica ibèrica oxidada, un decorat amb bandes 

horitzontals paral·leles (PRINCIPAL 2007, 119).  

La Femosa (Segrià)- Queda documentada la presència d’una urna a torn de cos bicònic 

amb carena suavitzada i peu diferenciat. Vora curta i exvasada amb el coll separat del cos 

per l’aresta i dues nanses de secció subcircular. Consta de decoració pintada de bandes 
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horitzontals (fig. 19, 2). Té el seu paral·lel a la necròpolis de Las Madrigueras (Carrascosa 

del Campo, Cuenca), i se li atribueix una cronologia de finals del segle VI a.n.e. (RUIZ 

ZAPATERO 1985, 337).   

-Vora amb nansa de l’extrem inferior de les quals només s’ha publicat un exemplar amb 

vora girada i llavis de secció de “coll de cigne”, amb tapadora (PITA 1953, 104). Té el seu 

paral·lel a la necròpolis de Mas Mussol (Tortosa).  



73 
 

 

Figura 19: 1. Urna d’orelletes a torn procedent de Serra del Calvari (Granja d’Escarp) 2. Urna a torn 

procedent de la necròpolis de la Femosa (Lleida). Font: JUNYENT, E. 
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Figura 20: Materials de la Necròpolis de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Tèrmens). 1. 

Plat/tapadora a torn amb decoració en bandes. 2. Urna d’orelletes de nanses geminades i pintura en 

bandes. 3. Urna caliciforme gris. 4. Urna bitroncocònica amb nanses geminades i decoració en 

bandes. Font: JUNYENT, E. 
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Figura 21: 1. Tenalla bitroncocònica decorada. 2. Fragment amb motiu de cercles concèntrics. 3. 

Fragment de vora amb decoració policroma de secció de coll de cigne 4. Pom cònic de tapadora 

d’urna d’orelletes (subtipus A.V.1.4) 5. Tenalla bitroncocònica amb llavi amb secció coll de cigne, 

decorada en bandes. Font: GIP. 
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8.4 La vaixella reduïda en la tradició de la gris monocroma 

 

Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, les primeres produccions de vaixella de 

ceràmica grisa monocroma provenen del nord est peninsular en l’àrea d’influència de les 

colònies gregues com Massàlia i Emporion, i on les comunitats indígenes del hinterland 

d’aquests grans nuclis n’adoptarien el model de producció més tard. Les troballes de 

ceràmica gris monocroma al sud francès s’estenen per el Llanguedoc Oriental, la vall baixa 

de l’Hérault, a la vall de l’Aude i la Provenza. Per el que respecta a les produccions del nord 

est peninsular en destaquen les troballes a Ullastret, i el litoral i prelitoral de l’Empordà. A 

les terres de Ponent la ceràmica gris monocroma sembla arriba en un inici en relació al 

circuit del comerç emporità, però no es descarta la idea de que pogués haver-se creat un 

centre de producció proper a la plana occidental (GARCÉS et alii 2003, 22-24), degut al 

gran volum que apareix a la Ilergècia oriental (fase Vilars IIb) i la total absència d’aquesta 

producció al Baix Segre. En la plana occidental el jaciment per excel·lència que presenta un 

conjunt de materials de ceràmica gris monocroma és la Fortalesa dels Vilars (Arbeca), en la 

seva fase Vilars II (en la fase Vilars IIa ja queda documentada la presència de ceràmica grisa 

monocroma, però el repertori més voluminós d’aquesta producció queda representat en la 

fase Vilars IIb)40, i suposa la importació quantitativament més documentada i representativa 

de l’horitzó ibèric antic en el jaciment dels Vilars. 

Plats à marlí- En aquestes fases la forma més identificada de grisa monocroma és els plats 

amb vora à marlí, responent per norma general a la forma IV de la classificació d’Arcelin-

Pradelle. Poden presentar decoració incisa a la part plana de la vora, en forma d’ones (fig. 

22,4). 

                                                           
40

 La fase Vilars IIc no serà considerada donat que ja suposa unes cronologies tardanes, de meitat del segle V 

principis del segle IV a.n.e.  
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Altres formes- Amb l’excepció del plat o bol de vora penjant, tant abundant o més que el 

de vora à marlí, apareixen altres formes, totes corresponents a vaixella de taula:  

- Un fragment de vora ampla i acampanada, decorada amb un ressalt a l’exterior 

identificada com la forma VII d’Arcelin-Pradelle. 

-Vora de plat d’ala horitzontal amb la particularitat d’un regruixit o baquetó (fig. 22, 2) 

-Fragment de copa profunda de vora exvasada amb dues nanses, de la forma VII d’Arcelin-

Pradelle (fig. 22, 1) 

- Perfil que recorda genèricament als de les copes jònies, assimilable a la forma V de la 

classificació d’Arcelin-Pradelle (fig. 22, 3). 

-Peu baix, que es pot relacionar amb seguretat amb una enòcoa de boca trilobulada, amb la 

forma VIII d’Arcelin-Pradelle. 

Figura 22: Conjunt de ceràmiques gris monocroma del jaciment de la fase Vilars IIb. 1. Fragment 

de vora acampanada forma VII d’Arcelin-Pradelle. 2.Fragment de plat. 3. Fragment de copa 

profunda. 4. Vora de plat à marlí amb decoració en ones. 5. Base amb peu baix. Font: GIP. 
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En un sondeig efectuat per el capellà del poble d’Ivorra, Josep Vila, on aparegué el 

ja esmentat amb anterioritat kylix de peu alt (veure punt 8.2), es va recuperar un ric conjunt 

de ceràmica gris monocroma, ja sense les característiques ones incises en el llavi, de 

repertori força variat, encara que dominant els bols o plats de vora à marlí i de llavi penjant, 

molt semblant al repertori proporcionat per la fase de Vilars IIb (JUNYENT 1976, 889) 

Cal esmentar també el Tossal del Molinet (el Poal) amb materials estratificats 

atribuïbles a l’horitzó ibèric antic, entre ells una urna d’orelletes en pasta grisa i una vora de 

plat à marlí; i el Molí d’Espígol, on en contextos antics en relació amb la construcció de la 

porta d’Ilerda, també es documenta un fragment de ceràmica gris monocroma de plat à 

marlí41.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 En un inci Cura documentà el fragment en relació a l’excavació de la claveguera de la porta d’Ilerda, datable 

en el segle IV a.n.e. (CURA 1996). Arrel de l’última intervenció realitzada aquest any 2013 s’ha vist que el 

fragment provenia dels murs fundacionals de la porta d’Ilerda, el qual ens portaria a situar-lo a finals del segle 

VI a.n.e. principis del segle V a.n.e. Comunicació oral dels investigadors.  
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9. Conclusions generals 

 

Al llarg d’aquest treball s’han analitzat de manera general les interpretacions i hipòtesis 

realitzades sobre l’inici dels contactes comercials mediterranis, en l’interval de temps 

comprés entre els segles VIII-VII-VI a.n.e., amb les primeres fundacions fenícies al sud 

peninsular. També s’ha fet el mateix amb l’inici dels contactes colonials grecs, entre els 

segles VII-VI i primera meitat del V a.n.e., amb l’objectiu de definir el moment en que les 

poblacions indígenes de la primera edat del ferro, iniciaren l’adopció d’elements exògens, 

avançant amb aquesta mescla d’ingredients cap a l’eclosió del que coneixem com a cultura 

ibèrica. Un dels elements que més ens ajuda a definir aquest món de mecanismes 

d’interrelacions i intercanvis, tant comercials com culturals és, com s’ha pogut anar veient al 

llarg del treball, la ceràmica, ja sigui com a element contenidor d’aliments al principi o com 

a vaixella fina de luxe, en cronologies més tardanes. 

Entendríem la presència fenícia a la península com un fenomen que es produeix 

inicialment a les costes meridionals de la península, a una i altra banda de l’Estret, en el 

segle VIII a.n.e., potser abans, estenent-se per tota la costa llevantina durant la centúria 

següent. Els primers torns fenicis arribarien al nord-est a partir de les vies de comunicació 

mediterrànies de colònies com Sa Caleta (Eivissa) fundada en el segle VII a.n.e., i 

s’endinsarien cap a l’interior de les boques de l’Ebre. Aquest comerç, com han indicat ja 

varis autors, és molt probable que vingués motivat per la recerca de materials metal·lúrgics, 

donada la riquesa natural de la zona (la zona del Molar-Bellmunt, al Baix Priorat), per part 

dels fenicis. El material arqueològic proporcionat per els diversos jaciments de les boques 

del Ebre, on resulten abundants les troballes de ceràmiques d’origen semita, representen 

l’evidència d’aquest comerç protohistòric. Els objectes documentats en les darreries del 

segle VII i inicis del segle VI a.n.e. són àmfores destinades al transport de productes com 

l’oli, el vi o els salaons i, en menor quantitat, elements de vaixella, fet que fa pensar que els 
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productes alimentaris importats es consumirien a partir de les costums de les comunitats 

indígenes. Aquesta tendència canvia a meitats del segle VI a.n.e., quan comencen a 

introduir-se de manera important elements de la vaixella de taula. És en aquest moment 

quan podem denotar un canvi en les societats autòctones, on la preocupació per la 

presentació dels aliments per a consumir augmenta, lligat alhora al prestigi que suposen 

aquests elements de vaixella fina.  

A la plana occidental, les produccions fenícies serien introduïdes seguint  la via fluvial 

Ebre-Cinca-Segre, distribuint-se per el Baix Aragó i el Baix Segre, arribant d’aquesta 

manera al interior del nord-est peninsular. Jaciments de la zona com Serra del Calvari, 

Barrac de la Grallera, Montfiu i Valleta d’en Valero presenten fragments d’àmfores fenícies 

portades per aquest comerç. Cal destacar tres jaciments en aquest sentit, la necròpolis de 

Montfiu (Aitona) i els assentaments de La Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Térmens) i la 

Fortalesa dels Vilars (Garrigues), les quals presenten peces no amfòriques, malgrat que 

totes tenen encara l’interrogant de si són peces d’origen fenici o bé paleoibèric. En la 

Pedrera trobem la presència d’un pithos fenici42, peça que malgrat tenir una funcionalitat 

dedicada al transport apareix dins una tomba, fet que evidencia la seva funcionalitat com a 

element de prestigi. D’altra banda, en el jaciment dels Vilars, a banda dels fragments 

amfòrics fenicis trobats en cronologies de la fase Vilars II, cal destacar el ja esmentat 

morter trípode de procedència desconeguda, modelat a torn amb una pasta no identificada. 

L’engalba roja de la vora penjant i la morfologia de la peça (com la dels morters-trípodes 

fenicis) evidència una producció forana, sense descartar la idea de que fos provinent de la 

costa llevantina, arribada als Vilars dins la dinàmica comercial mediterrània introduïda a 

l’interior a través d’aquests intercanvis Ebre-Segre. La manca de paral·lels propers impedeix 

adscriure-li una procedència clara.  

                                                           
42

 De la intervenció d’en R.Pita i L.Díez-Coronel se’n conserven fotografíes. En una d’elles es pot veure a 

Díez-Coronel amb el pithos fenici dins l’actualment esmentada “tomba fenicia”.   
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Per el que respecta a les importacions arcaiques d’origen grec, hem de situar-les en 

cronologies una mica més tardanes que no pas les importacions fenícies, allà a la segona 

meitat del segle VI a.n.e. inicis del segle V a.n.e. La fundació focea d’Emporion sembla haver 

estat força irrellevant pel que fa a l’activitat comercial i, durant dècades al llarg del segle VI, 

si va existir no es tradueix en troballes. Com s’ha suggerit, és possible que Emporion 

inicialment fos, més aviat, un punt de recolzament del comerç a llarga distància amb 

l’Estret. El cas és que el material grec arcaic no farà acte de presència fins les acaballes del 

segle VI a.n.e.    

 A la Catalunya central, aquestes produccions ceràmiques hi arriben a partir del riu 

Llobregat i el seu afluents, Cardener i Anoia; el recent descobriment de l’oppidum antic de 

Sikarra, activarà l’estudi de les relacions amb la plana occidental. No obstant, creiem que la 

comunicació amb la Ilergècia oriental des de la costa, el més probable és que és que es 

realitzés des de territori cossetà a partir del riu Francolí. Esporàdicament apareixen alguns 

fragments isolats a l’interior, com són els casos del fragment àtic d’ulls a Ciutadilla, l’arybalos 

corinti de Milmanda o el kylix de peu alt d’Ivorra. Els materials grecs resulten escadussers 

en cronologies del segle VI a.n.e. i no serà fins la segona meitat del segle V a.n.e el moment 

en que es produirà un important increment de les importacions d’origen grec, apareixent 

amb més freqüència a jaciments com la Fortalesa dels Vilars (Garrigues) i amb un volum 

molt més destacat a Molí d’Espígol, on en les darreries del segle V a.n.e. i sobretot el la 

centúria del segle VI a.n.e. apareixen de manera continuada les peces àtiques de vaixella 

fina.  

Referent a les produccions que podrien començar a considerar pròpiament 

ibèriques es presenten diversos problemes. El principal d’ells radica en definir en quin 

moment del segle VI a.n.e. es va assolir aquesta innovació tecnològica per part de les 

comunitats indígenes. Actualment existeixen dificultats per poder identificar les 
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produccions de pastes oxidades del territori ibèric i definir quines són les primeres 

produccions locals. Això, queda lligat directament al fet de que s’han realitzat molts pocs 

estudis arqueomètrics.  

Cal pensar, per el que indiquen les evidències arqueològiques, que aquests focus de 

produccions preibèriques es donarien en zones del sud est peninsular, encara que no es pot 

descartar que fossin produccions locals, situades en diversos punts de la costa llevantina 

peninsular. El procés lògic d’adaptació del nou sistema i posterior creació d’un nou 

repertori vascular hauria de passar per la imitació i posterior reinterpretació de les 

produccions importades amb el sistema conegut per les comunitats indígenes, el modelatge 

a mà, seguidament de la fabricació a torn de formes de la tradició colonial, trobant, al segle  

VI a.n.e. una adaptació d’elements exògens amb trets i solucions indígenes que donaria lloc 

a un nou repertori ceràmic. 

El tema de les imitacions no s’ha tractat en el present treball donada la seva 

complexitat i amplitud. Tot i així, se’n poden extreure idees generals molt interessants: el 

fet de que quedin documentades varies imitacions de peces pròpies dels torn de filiació 

mediterrània en cronologies d’aquests moments de transició (segles VII-VI a.n.e.), però 

realitzades a mà per els indígenes locals, ens situaria clarament en un horitzó d’influències 

comercials mediterrànies, així com la posterior adaptació d’elements morfològics i estils 

decoratius propis de peces exògenes, traduint-se en una nova forma de producció, la qual 

donaria peces com l’urna d’orelletes amb tancament hermètic, essent aquest potser 

l’exemple més representatiu. Aquesta peça de producció indígena recull trets morfològics 

exògens com són el tancament hermètic (estès en el Mediterrani protohistòric), les 

decoracions amb tons vinosos pròpies de les peces fenícies i, com no, fetes amb la tècnica 

del torn. L’expansió més arcaica d’aquesta forma és durant la primera meitat del segle VI 

a.n.e., amb els models més antics trobats a Penya Negra. Per el nord est peninsular, cal 
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pensar que aquestes primeres produccions arcaiques arribarien des del sud est peninsular, 

introduïdes de la dinàmica comercial costanera del moment. Aquesta hipòtesi sembla que 

es confirma a partir de la troballa d’urnes d’orelletes fetes a mà datades en cronologies del 

segle VI a.n.e., en diferents assentaments de la protohistòria catalana, fet que posa de 

manifest que el coneixement de la forma i funció eren conegudes i, a la vegada, demostra la 

incapacitat de les comunitats del nord est per a reproduir-les amb el mètode original, essent 

obligants a reproduir-les amb la tècnica coneguda, l’obratge a mà, com és el conegut cas de 

Can Canyís (el Vendrell). Per tant aquesta presència d’imitacions a mà reforça la idea de que 

les primeres produccions paleoibèriques s’introduirien al nord est peninsular conjuntament 

amb l’arribada dels materials importats del sud. 

Que en les centúries dels segle VII i VI a.n.e. no siguin produccions realitzades per 

les comunitats indígenes en la plana occidental queda evidenciat per el fet de que aquestes 

peces paleoibèriques apareixen associades a fragments d’àmfora fenícia, el qual dóna a 

pensar que haurien estat portades a partir de la dinàmica comercial de la costa, les quals 

haurien recorregut el curs dels rius Ebre-Cinca-Segre, introduïdes per les boques de l’Ebre 

juntament amb les àmfores. Donat que no existien estímuls anteriors fenicis a l’interior 

català, fa quasi ( per no dir del tot) impossible que es desenvolupin al mateix temps i en 

punts geogràfics diferents (un amb influència exògena i l’altre sense) les mateixes formes i 

el mateix tipus de decoracions que a indrets on els contactes amb els comerciants fenicis 

existien de manera continuada. Cal destacar, d’altra banda, que les peces paleoibèriques a 

torn que trobem en aquestes cronologies del segle VI a.n.e. acostumen a ser urnes 

d’orelletes amb nanses geminades i decoració en bandes horitzontals en to vinós, les quals 

troben els seus paral·lels en necròpolis costaneres com són la de Mas Mussol i la de 

Mianes, el qual evidència encara més que siguin objectes forans i redistribuïts a partir de la 

dinàmica comercial.  No serà fins finals del segle V a.n.e., a inicis de l’etapa de l’Ibèric Ple, 
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que la personalitat diferenciada d’aquestes produccions de l’interior del Nord est peninsular 

en relació a la costa quedarà definida. 

Finalment, per el que respecta a la vaixella grisa de tradició monocroma, cal tenir en 

compte una vella teoria defensada per Emili Junyent i  Enric Sanmartí els anys 70, la qual 

continua resultant una hipòtesi coherent. La vaixella grisa de tradició monocroma, absent 

als territoris del Baix Segre i només present als jaciments situats a l’est de la plana 

occidental, s’estendria per la Catalunya Central a partir del riu Llobregat i el seus afluents 

Cardener i Anoia, Solsonès i altiplans de Calaf, fins arribar al que serà després la Ilergècia 

oriental, associada a l’interès del comerç grec arcaic per la sal de Cardona, mines de sal 

potàssica (que, sabem, eren explotades des d’època romana, però que ho podien haver estat 

des de molt abans), podent-se relacionar amb els excedents agrícoles cerealístics, juntament 

amb els quals comerciarien els ibers com a objecte d’intercanvi. El fet arqueològic que 

prova, si més no, que la ruta comercial havia de venir per el centre nord costaner és que els 

conjunts de ceràmica grismonocroma més rics són els representats per la Fase Vilars IIb i el 

d’Ivorra, el qual presenta materials molt similars. Un dels grans assentaments del Baix 

Segre, Roques de Sant Formatge (Seròs), mostra en els rics conjunts ceràmics del rebliment 

intencionat de la seva cisterna la personalitat ben diferenciada de la Ilergècia central i 

oriental, en la que la tradició de les ceràmiques grises ha desaparegut radicalment en el segle 

IV a.n.e. (JUNYENT 1973, 287-386). 

Després d’aquest repàs sobre les primeres importacions tornejades, les xarxes de 

comunicació i els agents comercials que enllacen la costa amb les Terres de Ponent, resulta 

evident la molta feina que resta per fer. La precarietat de la informació disponible és 

evident, tant com la manca d’excavacions  i la desigual distribució de les actualment en curs. 

Així s’enten el protagonisme que està assumint la Ilergècia oriental (Molí de l’Espígol, 

Vilars, Estinclells,  La Pleta...), mentre el Baix Segre i el seu enorme potencial continua 
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adormit.. Omplir satisfactòriament aquest capítol serà fonamental per a comprendre els 

mecanismes de la formació de la civilització ibèrica a l’interior català.   
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