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L'estudi dels assentaments estables, l'origen, les característiques i evolució i les formes d'organització i explotació del territori a les planes que circumden la conca del
Segre i els seus afluents laterals (Llobregós, Sió, Ondara,
Corb, Femosa i Set) presenten, encara avui, dues dificultats
principals: la incorporació tardana de les excavacions en
extensió dins la prhctica de la recerca arqueolbgica i el carhcter exclusivament catalogador i d'adscripció cultural en qub
ha desembocat la intensa activitat prospectora que es desenvolupa a la zona.
Els estudis dels jaciments excavats darrerament, que permetrien una primera aproximació a l'anhlisi de l'organització de l'espai urb'a, romanen prhcticament inkdits: Genó i Carretelh (Aitona, el Baix Segre) i les Paretetes (Albagés, les Garrigues) (Bronze final 11). O bé han estat publicats parcialment:
la Colomina 2 (Gerb, la Noguera) (Bronze final 111), Serra del
Calvari (la Granja d'Escap, el Baix Segre) (Ferro I).
Tanmateix, el conjunt del col.lectiu científic és conscient de la importhncia d'aquesta k e a geogrifica, pel fet que
és el bressol del primer urbanisme conegut en les terres al
nord de l'Ebre, i els mecanismes que permetran d'aprofundir en l'anhlisi d'aquest fenomen, així com la seva posterior
evolució, ja s'han engegat. Excavacions antigues com
Masada de Ratón (Fraga) (Bronze mitjh - recent i Bronze final), Tossal de les Tenalles (Sidamon, el Pla d'urgell)
(Bronze final i Ibbric) o Moli de 1'Espígol (Tornabous,
1'Urgell) (Ibbic) han estat molt recentment o són encara en
curs de reexcavació per part de les universitats de Barcelona
i Saragossa. La Universitat Autbnoma de Barcelona acaba de
publicar, d'altra banda, la intervenció a Punta Farisa (Bronze
mitjh) i la Universitat de Lleida reestudia el jaciment de
Gebut (Soses, el Baix Segre) (Ibbric), coordina la intervenció d'urgbncia de Minferri (Juneda, les Garrigues) (Bronze
antic) i dirigeix directament el projecte de recerca dels Vilars
(Arbeca, les Garrigues) (Ferro I i Ibbric).
En el si d'aquesta darrera institució s'han desenvolupat
també les primeres aplicacions a la zona de les tbcniques
d'anhlisi espacial com a mitjh d'explotació i qualificació de
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tora, avui recollit en les diferents cartes arqueolbgiques (el
Segrih, la Noguera, 17Urgell,el Pla d'urgell, les Garrigues
i la Segarra) elaborades pel Servei d'Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya. Aixi, dues tesines de llicenciatura s'han ocupat de l'estudi del poblament al Segrii
(VAZQUEZ,
1993 i VAZQUEZ,
en premsa) i a la comarca de
1'Urgell (PUCHE,1993a i 1993b, 21-64).
L'aproximació interdisciplinkia a l'estudi dels assentaments constitueix finalment una de les novetats més significatives de la recerca arqueolbgica en els darrers anys. Els
primers assaigs de reconstrucció paleoecolbgica i paleoeconbmica global s'han efectuat a Punta Farisa (Fraga)
FRANCES
i PRADA,
1993,5-60) i als Vilars (GARCES,
(MAYA,
JUNYENT,
LA FUENTE
i LOPEZ,1993,43-59), perd determinades disciplines, especialment l'arqueobothnica i l'arqueozoologia, han facilitat ja informacions pioneres sobre un
ventall més ampli de jaciments. Aixi, tenim dades paleocarpolbgiques de Punta Farisa (ALONSO-Buxó,1993, 4956), Solibernat (Torres de Segre, el Baix Segre) (DIVERSOS
AUTORS,1983, 36), Tossal de les Tenalles, Moli d'Espigo1
i Margalef (ALONSO,
1992 i ALONSO,
en premsa), i dades macrofaunístiques a la Pedrera (MIRO,1989, 80- 107) i als
JUNYENT,
Vilars, ofertes pel mateix autor (GARCES,
LAFUENTE
i LOPEZ,1993,43-59), a Punta Farisa (ALBIZURI
i NADAL,1993, 31-37) i, encara inbdites, a Solibernat
(DIVERSOS
AUTORS,1983, 36), Genó, Carretelh, Zafranales
(Fraga) i Masada de Ratón (Fraga) (vegeu, per exemple,
MAYA,1992a, 287). No cal dir que la reconstrucció de les estratbgies de subsistbncia sobre la base de les dades paleoambientals i paleoeconbmiques és fonamental per reconbixer en els grups o cultures arqueolbgiques veritables formacions socials i, en definitiva, constituirh la clau per
entendre la concreció histbrica de la forma dels assentaments i de l'organització del territori.
En suma, s'albira a curt termini un salt qualitatiu important en la caracterització de l'evolució del poblament, que
avui encara no permet de qüestionar les línies generals apun1989,95-105) per6 sí introduir
tades fa pocs anys (JUNYENT,
matisacions significatives.

d'aquest primer poblament, perb la hipbtesi d'una ocupació
alternativa dels indrets sense solució de
continui'tat al llarg de
tot el Neolític es presenta avui com la més
versemblant.
La distribució
dels jaciments es redueix per ara a la conca estricta del Segre,
la Femosa i la conca
alta de I'Ondara, representada en aquest
cas per la preskncia
esporiidica d'alguns
sepulcres de fossa
(GALLART, 1984, 3545; G A L L A R T - M I R ,
1984, 17-29; COSTAFREDA-LLUSA,
1987;
GALLART-RIBES,
1988, 59-66, i ROYO,

1987,27-29).
La vocació agricola d'aquests assentaments sembla que
no és qüestionada per
cap investigador, perb
Fig. I. Jaciments citats en el text
la
I. Tossal del Molinet (El Poal, la Noguera) 2. Castell del Mor (Tirrega, I'Urgell) 3. Bell Pla (Guissona, la Segarra) 4. Valleta
d'en Valero (Aitona, el Segrii) 5. Montfiu (Aitona, el Segrii) 6. La Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Térmens, la Noguera)
Seu caricter sedentari
7. Tossal de les Tenalles (Sidamon, I'Urgell) 8. Pedrós (Serbs, el Segrii) 9. Roques de Sant Formatge (Serbs, el Segrii) 10.
un repte
La Pena (Puigverd de Lleida, el Segrii) 1 I .- Els Castellets (Mequinensa, el Baix Cinca) 12. Mas de la Cabra (Serbs, el Segrii)
per a la investigació
13. Serra del Calvari (Granja d3Escarp, el Segrii) 14. Els Aubacs (Arbeca, les Garrigues) 15. Els Vilars (Arbeca, les
Garrigues) 16- Masada de Ratón (Fraga, el Baix Cinca) 17. Carreteli (Aitona, el Segrii) 18. Gen6 (Serbs, el Segrih) 19. Moli
futura, ~
~
~
d'Espígol (Tornabous, I'Urgell) 20. Tozal de 10s Regallos (Candasnos, Osca) 21. La Codera (Chalamera, Osca) 22. Punta
I'excavaciÓ
recent
de
Farisa (Fraga, el Baix Cinca) 23. La Codera I1 (Alcolea de Cinca, Osca) 24. Valletas (Sena,Osca) 25. Mataliebres (Sarinyena,
Saragossa) 26. Regal de Pidola (Tamarit de Llitera, la Llitera) 27. Zafranales (Fraga, el Baix Cinca) 28. Pilaret de Santa Quiteria
R i o l ~1 (Mequinensa)
(Fraga, el Baix Cinca) 29. Gebut (Serbs, el Segrii) 30.Z;iforas (Casp, Terol) 3 1. Cabezo de Monleón (Casp, Terol) 32. Sant
ofereix les primeres
Antoni de Calaceit (Calaceit, el Matarranya) 33. Barranc de Gifols (Ginestar, la Ribera d'Ebre) 34. Moleta del Remei (Alcanar,
dades i apunta Un priel Montsii) 35. La Colomina (Gerb, la Noguera) 36. Margalef (Torregrossa, I'Urgell) 37. Riols I (Mequinensa, el Baix Cinca)
38. Torrollón 1 (Usón, Osca) 39. Refet (Artesa de Segre, la Noguera) 40. Mas Segur (Oliola, la Noguera) 41. Bolós (Almenar,
mer model sobre ]'Orel Segrii) 42. Tudela (Almenar, el Segriii) 43. Peixera (Vilanova de la Barca, el Segrii) 44. La Plana (Vallfogona de
ganitzaci6 de I'hhbiBalaguer, la Noguera) 45. La Boga (Lloren$ de Montgai, la Noguera) 46. Feixa Mata (Serbs, el Segrii) 47. Minferri (les Borges
Blanques, les Garrigues) 48. Subau (El Gaió, Osca) 49. Torre Marín (Torre-serona, el Segrii) 50. El Tapi6 (Alpicat, el Segrii)
tat durant aquesta
5 I . Clot d'en Fenis (Cabanabona, la Noguera) 52. Solibernat (Torres de Segre, el Segrii) 53. Les Paretetes (Albagés, les
'poca. E' jaciment
Garrigues) 54. Serra dels Corbs 1 (Sarroca de Lleida, el SegrB) 55. Serra d'en Jaume (Granyena de les Garrigues. les
apareix situat sobre
Garrigues) 56. Serra del Mirador (Alpicat, el Segrii) 57. La Vena (Granyena de les Garrigues, les Garrigues) 58. Aldovesta
(Benifallet, el Baix Ebre) 59. Punta de Corregó (La Portella, la Noguera) 60. Rocaferidn (Sarroca de Lleida, el Segrii) 61.
una de les terrasses
La Serra (Puigverd de Lledia, el Segrii) 62. La Ferradura (Ulldecona, el Montsii)
del Segre, en una iimplia plataforma de
més de 5.000 m2, proEls primers assentaments sedentaris a I'aire lliure
tegit dels vents i dominant visualment la vall. La intervenció parcial en I'assentament ha manifestat I'exist'ncia de 4
L'ocupació de les terres fkrtiis properes als cursos d'aifons de cabana de planta ovalada o circular, amb diametres
gUa en la Zona que ens Ocupa 6% Un fet Contrastat des del
d'habitació
que oscil.len entre els 2 i els 2,6 m. EIS
Neolític antic avanGat. El nombre de jaciments Coneguts i
apareixen formats per un enllosat de pedra petita a tall de preI'abdncia d'excavacions no permet encara Una val0raciÓ riparació o ayllament i una ,-apa de terra sobreposada que aCgorosa sobre I'evoiució, les característiques i la intensitat
d'ocupació estricte. ~1 conjunt es presenta
tus com a

delimitat per un cercle de petites lloses clavades verticalment
i, en un dels casos, s'ha observat un seguit de vuit forats de
pal que envolten els enllosats. Associades a aquestes cabanes, apareixen altres estructures de més difícil interpretació,
formades també per petits enllosats d' 1 m de diimetre. S'han
identificat dos nivells d'ocupació i la seva datació se situa entre 6040k100 BP i 4950+300 BP (ROYO,1992,297-308).
L'interks afegit d'aquests assentaments, als quals podrien incorporar-se altres assentaments contemporanis de
la plana d'Osca, com ara el Torrollon I (Usón) (REY-RAMON,
1992), és el seu caricter pioner pel que fa al procés de colonització agrícola de la zona, que fins ara s'havia considerat que s'engegava en un moment avangat del Calcolític
(BALDELLOU,
1987,60).
Durant aquest període (2200-1700 aC), i sense solució de
continui'tat fins als inicis de 1'Edat del Bronze, el poblament
a les planes occidentals, mancades de relleus importants que
permetessin l'habitat cavernícola, seguir2 un patró d'ocupació que, encara que mal definit, comenga a matisar-se
gracies a un increment progressiu de la nbmina dels assentaments que poden adscriure's a I'Eneolític. Aixi, la Pleta
d'lbars (Vilasana) (D~Ez-CORONEL,
1964-65,321)i Sidamon
(CURA,1974, 21-27), a Lleida, i Tramaced (la Llitera)
(ROVIRA
et al. 1983-84,270-273), el Carnelario (Villanueva
de Sigena) (MAYA1981b, 135) i el Portillo (Piracés)
i MORENO,
1986, 17-30), a Osca, són clars ex(BALDELLOU
ponents d'aquest moment que cal vincular amb l'horitzó
dels grups campaniformes regionals caracteritzats per un tipus d'assentament en <<campamentsestacionals>>a I'aire
lliure, construi'ts amb materials peribles i situats en llocs
planers (agrícolament rendibles), vinculats a zones residuals
de llacunes endorreiques (JUNYENT,
1989, 96; RODANES,
1991, 175, i MAYA,1992b, 545).

Els establiments agrícoles estables del Bronze antic i
mitja (1700-1300)
El nombre de jaciments es dispara amb l'arribada de
I'Edat del Bronze. L'estat de la recerca no permet encara una
sistematització definitiva de les fases inicials d'aquesta etapa, a causa de la manca d'evidkncies estratigrafiques i de la
dificultat de diferenciar els materials, amb la qual cosa l'augment es veu d'una manera més espectacular. La documentació existent, d'altra banda, continua basada quasi exclusivament en els resultats de la prospecció.
Malgrat aquestes greus limitacions, creiem poder afirmar
que el poblament evoluciona sense solució de continui'tat i
els assentaments mantenen, pel que fa a la tipologia de l'emplagament, característiques que hem vist al període precedent. Aixi, els llocs triats se situaran sobre suaus elevacions,
al peu d'afloracions rocoses, aprofitant abrics o al bell mig
del pla, amb la relació amb els cursos d'aigua com a denominador comú. Perb el que resulta significatiu no són aquestes perduracions.

Al llarg de la primera meitat del segon mil.lenni, les planes occidentals assisteixen a la definitiva colonització agriria dels sbls més aptes per al conreu cerealístic de les valls
laterals del Segre i a un lent perb progressiu procés de fixació d'aquestes comunitats. Una població en creixement es retroalimentara amb una explotació més regular del territori,
articulat a partir, fonamentalment, de petits llogarrets dispersos. S'observen fenbmens nous, avui més intui'ts que
contrastats, com ara: un desenvolupament de determinades
comunitats agraries molt superior a l'acceptat tradicionalment, la jerarquització i10 diferenciació funcional d'alguns
assentaments i l'aparició de l'arquitectura en pedra.
Des de la dkcada dels vuitanta s'ha abusat del concepte
de <<campamentestacional)) per caracteritzar els assentaments del bronze antic, mitja i, fins i tot, recent: es definia
com l'ocupació temporal d'un lloc per una comunitat que habitava petites agrupacions de cabanes circulars construi'des
amb materials peribles i que subsistia amb estratbgies agropecuiries i practiques agrícoles més o menys itinerants
(MAYA,1982a, 165-66; 1992b, 520 i 545 i MAYAi D~EzCORONEL,
1986,97-99). Les llistes generoses de jaciments
identificats com a tals han estat emmascarant I'extrema feblesa del registre disponible, limitat a l'observació superficial de taques cendroses i de materials relacionats. Cantaperdius (la Portella) ha estat descrit en aquests termes i da1985), cronologia atribui'da
tat d'entre 1700 i 1500 (ROVIRA,
a elements presents a Tossal Camats (Vilanova de la Barca)
(MAYA,1981 a, 323-330), així com a jaciments d'Osca com
ara Carnelario (Villanueva de Sigena), Barranco de Monreal
(Fraga), etc. També és el cas d'altres assentaments que estan a cavall entre el bronze mitja i el bronze recent, entre altres: Bolós, Tudela, Peixera (MAYA,1982, 167-168), la Plana, la Boga i Feixa Mata (MAYA,1986, 97-99), Subau
(GALLART,
RIBESi ROVIRA,
1986, 49-64) i Torre Marín
(GALLART,
1988, 43-48). Dades arqueolbgiques més rigoroses mostren les insuficikncies del model i desqualifiquen,
en qualsevol cas, una aplicació reductora, obrint pas al reconeixement d'una realitat molt més complexa.
L'excavació en curs de Minferri (Juneda, les Garrigues)
mostra fins a quin punt el desenvolupament d'aquestes comunitats és superior al que es presumia: estructures d'habitació i altres relacionades amb I'explotació agrícola (sitges,
fosses d'emmagatzematge ...), juntament amb enterraments
i materials mobles (cerimiques, instrumental lític, molins ...)
apareixen dispersos en una superfície de 10 ha (G.L.F. 1980;
LLUSSA
et al., 1990) (fig. 5). Encara que no estem en condicions de definir adequadament un assentament d'aquestes característiques, Minferri posa en evidkncia que la inexistkncia de tkcniques constructives en pedra no ha de comportar
cap mena de prejudici sobre la mida i la complexitat d'aquestes comunitats, ni tans sols sobre el seu grau de sedentarització.
Un altre jaciment aportat per la recerca recent esta destinat a ésser paradigmitic: I'abric de Punta Farisa (Fraga)
i PRADA,
1992,217-223 i 1993,5-30). Dos
(MATA,FRANCES
fets el singularitzen al nostre entendre: d'una banda, es trac-

ta d'una autkntica trampa de dades paleoecolbgiques i paleoeconbmiques i, de I'altra, correspon a un lloc utilitzat com
a corral i potser com a graner per un petit grup, que no constitueix prbpiament una unitat de cohabitació i funciona en relació de subordinació amb un altre assentament. Amb una
datació radiocarbbnica de 14 10 aC (mostra GrN- 18058,
3360+80 BP), Punta Farisa es converteix en una referkncia
clau per a la reconstrucció de les condicions ambientals i les
estratkgies agro-pecuiries. L'agricultura ve determinada bisicament pel conreu alternatiu de cereals (ordi vestit,
Hordeum vulgare; blat nu, Triticum aestivum/durum; blat nu
de tipus compacte, Triticum aestivum/durum compactum, i
espelta bessona, Triticum dicoccum Sch.) i lleguminoses
(llenties, Lens culinaris, i pksols, Pisum sativum L.). Com a
plantes conreades, s'han documentat igualment el Ili (Linum
usitatissimum L.) i diferents varietats de mill (panís, Panicum
miliaceum; mill italii, Setaria italica, i pota de gall,
Echinochloa sp.), i com a espkcies recol.lectades, el Ilentiscle (Pistacia lentiscus), la mora (Rubus,fruticosus),el gerd
(Rubus sp.) i la vinya silvestre (Vitis vinifera var. sylvestris)
(ALONSO
i Buxo, 1993,49-56; ALONSO
i Buxó, en premsa).
És important destacar la predncia del mill italih (Setaria italica), espkcie que tradicionalment es considerava no anterior
en la península Ibkrica a la primera Edat del Ferro i que sembla, d'aquesta manera, coincidir en el temps i potser associarse a I'arribada de les anomenades influkncies poladianes, des
de fa anys relacionades amb la introducció de I'arada (MAYA,
1981, 140). La consolidació agrícola i I'ocupació intensiva
del territori es veurien igualment reflectides en la degradació de la vegetació (BURJACHS,
1993,43; Ros, 1993,45-47).
La ramaderia, sense variacions importants des del Neolític,
mantindri un clar predomini dels ovichprids sobre els bbvids
i súids, i la priictica cinegktica, sempre complementhria, demostrari la preferkncia sobre el conill i el ckrvol, encara que
aquest de forma minoritiria. L'edat i les pautes de sacrifici
dels bbvids fa pensar en I'explotació cirnica i en I'ús com a
forqa de treball (ALBIZURI
i NADAL,1993, 3 1-37; MAYA,
1992,292-293).
L'aprofitament d'abrics de les caracteristiques de Punta Farisa
sembla no haver estat excepcional; així, aquest
hauria estat el cas de la
primera ocupació de
Masada de Ratón (Fraga)
(RODANES,
199 1, 1651 97).
El darrer fenomen
que volíem emfasitzar és
I'aparició de I'arquitectura en pedra, associada
als primers poblats protourbans. Ens referim als
Fig 2. Planta de la zona excava&rl a l'assentament del B r o n ~ efinal II de les petits llogarretssituatsen
pla o en V.%sants amb doParetetes (Albagés, les Garrigues)

mini del territori circumdant, de cases rectangulars i murs
mitjaners, construi'ts amb sbcol de pedra i elevació en terra.
La <<cabana,,del Tapi6 de Gimenells (Alpicat), situada en
una zona planera i datada pels volts de 1500 aC, amb planta rectangular, basament de pedra i alqat de tapia, constitueix
un dels més antics assentaments caracteritzats per les estructures sblides (GONZALEZ
i RODR~GUEZ,
1989, 7 1-83) i,
aparentment isolada, contrasta amb I'agrupament de 10 o 12
habitatges, també rectangulars, separats per parets mitgeres
que comparteixen un mur recolzat contra el vessant suau, del
Clot d'en Fenis (Cabanabona, la Noguera) (ROVIRA,
1984,
18-19).
No podem dir res de I'organització interna d'aquests assentaments, si arriben a disposar o no de mur de tancament,
d'elements defensius o d'estructures i espais d'ús col-lectiu.
L'arquitectura domkstica ens és igualment desconeguda.

L'eclosió de l'arquitectura en pedra i el primer urbanisme: Bronze recent o Bronze final I (1300-1100)
El tall efectuat a la Pedrera I'any 1979 va demostrar I'existkncia d'un establiment pre-camps d'urnes. Les limitacions del sondeig no permeteren més que contrastar un habitatge de planta rectangular amb sbcols construi'ts amb
grans cbdols i un paviment de terra batuda, sota del qual
s'havia enterrat almenys un perinatal. De fet, per primer
cop es documentava estratigrificament I'arquitectura pktria
i I'urbanisme dels habitatges rectangulars en un horitzó anterior al bronze final I1 (GALLART
i JUNYENT,
1989; JUNYENT,
1989,97).
Compartim les crítiques efectuades a aquest període, millor dit, a I'artificiositat del seu Ús, imposat per I'acceptació
dels esquemes francesos (MAYA,1992b, 5 16 i 548). En realitat, correspon a la maduració dels fenbmens descrits al
llarg del bronze mitji, i ai'llant-10 no pretenem més que destacar el caracter pre-camps d'urnes dels poblats amb construccions de pedra. Cap no ha estat excavat de forma extensiva, per6 bona part dels assentaments que hem esmentat en
es desenvolupen
referir-nos a la qüestió dels <<campaments>>
al llarg del període; ara bé, identificats per materials superficials, tipolbgicament compartits amb el període precedent,
i a causa de I'abskncia dels elements mobiliars propis del següent, no resulta ficil adscriure'ls amb plena certesa; en
d'altres, com Masada de Ratón, cal considerar provada la superposició estratigrifica perb no la continui'tat entre la primera ocupació i I'arribada dels camps d'urnes.

La consolidaci6 de l'urbanisme protohistbric:
els camps d'urnes antics o Bronze final I1 (1100-900)
La continui'tat presideix l'evolució del patró de poblament associat al bronze mitji-recent, caracteritzat pel pro-

tourbanisme dels poblats estables i les
construccions sblides; fins i tot, I'arribada i I'absorció dels camps d'urnes es
produeix sense canvis significatius, consolidant unes dinamiques poblacionals
que ja estaven en marxa, com es desprkn
de la continui'tat dels assentaments precamps d'urnes i la fusió d'elements vells
i nous (JUNYENT,
1989, 97-100; 1991,
105; VAZQUEZ,
1993; VAZQUEZ,
en
premsa). Assentaments com ara Masada
de Ratón i Zafranales, a Fraga i
Carretela, i Genó, a Aitona, proven el
caracter no traumatic del seu establiment, segons el model migratori de
<(waveof advance,, o d'expansió contínua i pacífica de petits grups (RUIZ Fig. 3. Planta del poblat del Bronze final 111 de la Colomina 2 (Gerb, la Noguera)
ZAPATERO,
1983, 147-157; 1985, 1 .O46
i SS.).El patró d'ocupació, resultant del
Pel que fa a la caracterització de les estratkgies econbmodel esmentat i de les característiques de la ruta de penemiques de subsistbncia, poca cosa podem afegir a les dades
tració, com a corredor fluvial, afavoriria I'ocupació de les teja conegudes i recentment recollides (MAYA,1992, 286rres properes a I'aigua i, en conseqübncia, un rapid des287). Tot i la manca d'estudis paleocarpolbgics a la vall de
pla~amentfrontal i un establiment molt més lent en les teI'Ebre, I'explotació cerealística sembla confirmada tant per
rres de les valls laterals, reguers i clamors de cabal estacional
la preskncia en els assentaments de molins barquiformes i
i secans interiors, que anaven quedant enrere (RUIZ
dents de falq de sílex com pels resultats de les analisis pol.líZAPATERO,
1985, 1.049-1.O5 I). La distribució dels assentaniques dutes a terme al poblat de Gen6 (BURJACHS,
inkdit) i
ments del bronze recent i dels camps d'urnes antics, segons
les restes de blat, ordi i mill versemblantment identificades
ha estat vist recentment, sembla corroborar aquest trasllat poa Solibernat (DIVERSOS
AUTORS,1983, 36). La ramaderia
blacional (VAZQUEZ,
1993 i VAZQUEZ,
en premsa).
presenta un clar predomini dels ovichprids sobre els bbvids
En una proposta igualment recent, al nostre entendre
i súids, i es complementa la dieta carnica amb la cacera, prinagosarada perquk és poc fonamentada, s'assigna un paper
cipalment
de lagomorfs i ckrvids, Ampliament documentada
protagonista a I'arribada dels camps d'urnes. Es parla de
en poblats com ara Carretel$ Solibernat, Zafranales, Pedrera
grups nouvinguts, de friccions i disputes amb les comunitats
i Genó (MAYA,1992b, 286-287).
locals, d'una revaloració de la terra com a resultat de les noves tkcniques i cultius aportats, d'una agricultura extensiva
Urbanisme i estructures d'ús col.lectiu
i de I'increment demografic i, tot plegat, de la implantació
d'un nou patró d'ocupació del territori, caracteritzat pels
L'urbanisme del bronze final I1 se'ns presenta, així, com
et al., 1993).
assentaments enturonats (PUCHE,1993; GARCES
a deutor d'una doble tradició: d'una banda, de la tradició local que enfonsa les arrels en el protourbanisme del bronze
mitja-recent i, de I'altra, de les aportacions transpirinenques
atribui'bles a I'arribada dels camps d'urnes, que acabaran per
Els assentaments i I'ocupació del territori
accelerar definitivament un procés desencadenat al si de les
1989,98).
comunitats indígenes (JUNYENT,
Durant aquest període, a les valls del Segre-Cinca els asEls petits llogarrets agrícoles del bronze final I1 adapten
sentaments es mantindran a prop dels cursos fluvials, prela disposició a la topografia d'un terreny que practicament
ferentment en zones amb vessants suaus, al peu de petites
no modifiquen, per la qual cosa adopten solucions urbaníselevacions en contacte amb els fons de vall o turons enlaitiques formals ben diverses que no permeten de considerar
rats, exercint un control visual efectiu sobre els terrenys circom a vilid un Únic model quant a I'organització de I'espai.
cumdants, sense una preocupació especial per les condiExisteix, perb, una planificació preconcebuda que defineix,
cions defensives de I'empla~ament,tot i la contrastada
a priori i en funció de les necessitats col.lectives i10 familiars,
existencia de llogarrets situats en turons estratkgics més o
la delimitació i I'estructuració dels espais de circulació, emmenys encimbellats que corroboren, en qualsevol cas, un timagatzematge i habitació que els caracteritzen.
pus de poblament dispers sense pautes uniformes, segon es
En els casos més senzills, els habitatges adossats, amb
desprkn dels estudis d'anhlisi espacial duts a terme a la zona
parets mitgeres recolzades contra un mur de tanca continu,
1982, 195-204; 1985, 35 1-354
del Segria (RUIZZAPATERO,
es disposen de forma radial al voltant d'un espai central
i VAZQUEZ,
1993) i de I'Urgell (PUCHE,
I991 ; 1993,2 1-64).

obert d'ús comunitari que faria les funcions de carrer als poblats de les Paretetes (GALLART,
1984a, 184) (fig. 2), Serra
1991, 104) o la
dels Corbs I i Serra d'en Jaume (JUNYENT,
Serra del Mirador ( D í ~ CORONEL-GONZALEZ,
z
1993,287). En
altres casos, seguint un esquema molt similar, els habitatges
es disposen en doble filera a banda i banda d'un ampli espai
de circulació, suficient per tancar el bestiar, que travessa el
poblat en sentit longitudinal, com és ara el cas de Gen6
(MAYA,1982b, 159-160), o bé es distribueixen en el vessant
d'una elevació sense mantenir un ordre aparent per6 articulades en funció d'una rampa empedrada, com el cas de
Masada de Ratón (GARCES,
1983; 1984,29-37).
Pel que fa al desenvolupament urbanístic dels camps
d'urnes antics, dos elements, com a construccions d'ús
col.lectiu, confirmen I'alt grau de complexitat assolit per
aquestes comunitats: els sistemes defensius complexos i les
estructures per a la recollida d'aigua.
Sistemes defensius

Malgrat que I'exigkncia en la tria d'un empla~ament
amb condicions estratkgico-defensives ha estat un dels arguments reiteradament utilitzats per caracteritzar els poblats
del bronze final 11, com ja hem assenyalat, no creiem que
aquest sigui un aspecte exclusivament determinant en I'elecció dels empla~amentsd'aquest període. La reconeguda
existkncia d'assentaments situats en turons encimbellats que
conviuen amb altres assentaments que ocupen zones més planeres sense cap preocupació defensiva demostra una variabilitat en I'elecció del lloc que es fa extensiva a la construcció o no d'estructures defensives. Així, com ha estat recentment assenyalat (JUNYENT,
199l, 104), caldria considerar
com a elements amb funcions defensives atribui'bles a aquest
moment, sense constituir veritables muralles, els murs exteriors de línia contínua sobre els quals recolzen els habitatges en poblats closos com les Paretetes, Gen6 i Masada de
Ratón, la probable torre quadrada i el fossat excavat al seu
peu en la part més vulnerable de la Serra dels Corbs I, i les
torres circulars de la Serra d'en Jaume i la Vena, aquests darrers exemples encara inkdits i coneguts estrictament a nivell
superficial (JUNYENT,
1991, 104). Tanmateix, les suposades
estructures emmurallades de Punta de Corregó (ROVIRA,
1993, 356) i la torre que defensaria el poblat de Carretelh
(GONZALEZ,
1991,219) són, ara com ara, meres hipbtesis no
contrastades.
Les bases o estructures d'emmagatzematge d'nigua

Si les muralles, torres i fossats constitueixen els millors
exemples d'un concepte defensiu programat en el desenvolupament del qual es troba implicat el conjunt de la comunitat, aquest període veurh I'aparició a les nostres contrades
d'una estructura igualment significativa, destinada a abastar
les necessitats comunitiries d'aigua: la bassa.
Aquestes basses per a la recollida d'aigües de pluja constitueixen un equipament col.lectiu sempre present entre les

comunitats agrícoles i ramaderes, I'origen del qual sembla
lligat al del poblament estable. Aixi, des de mitjan segon
miblenni fins pricticament a I'actualitat, la pagesia de les
nostres terres ha disposat del romanent d'aigua necessari
per mantenir el bestiar i altres usos gracies a basses, cisternes i cadolles (MARTJN
i SERRA,
1991, 97- 106).
Com a obra comunal d'ús col.lectiu, les basses ocupen
una posició central a l'interior del poblat i estan íntimament
relacionades amb el traGat de la xarxa vihria, segons I'organització de I'espai. Encara que, ara com ara, la seva filiació
continua essent confusa a la vall de ]'Ebre, els primers exemples coneguts, relacionats amb els camps d'urnes antics, són
el de la bassa del Regal de Pidola (Tamarit de Llitera), considerada inicialment per I'aparell constructiu com a pertanyent a l'horitzó Ibkric ple (BARRIL,
DELIBES
i RUIZZAPATERO,1982,369), i la de Zafranales (Fraga), identificada per
J.F. Montón en un context de camps d'urnes antics amb
nombrosos elements del bronze recent local ( M O N T ~ N ,
1988). D'un ambient una mica posterior perb també vinculat als camps d'urnes, cal considerar els exemplars baixaragonesos de Záforas i el Cabezo de Monleón, tots dos a 1'2rea de Casp (PELLICER,
1959, 141 i ss i BELTRAN,
1980,545 9 , i ja durant la primera Edat del Ferro, la cisterna del
Tossal de les Tenalles (Sidamon), com a precedent immediat
de les característiques basses dels poblats ilergetes (Pilaret
de Santa Quitkria, Roques de Sant Formatge, Gebut, els
Vilars) (GARCES
i MAR^, 1988,7- 17; GARCES,
MAR(,PEREZ
i PUCHE,1993,270-271).
La forma és generalment ovalada, les dimensions molt
variables i la fondhria, si el terreny ho permet, pot superar els
dos metres. Pel que fa al sistema de construcció, primer
s'excavava un clot i després es folrava interiorment amb
pedres molt ajustades; el terreny argilós facilitava la impermeabilitat. En ocasions, l'excavació afectava estrats graverosos o assolia les bancades sorrenques i el folre cobria només parcialment les parets del receptacle.
Arquitectur~idombstica

Encara que, com hem vist, la manca d'excavacions extensives i el retard en la publicació dels resultats obtinguts
dificulta en extrem I'estudi de I'arquitectura domkstica d'aquests poblats, les dades actualment disponibles procedents
de Genó, Carretelh, Solibernat, les Paretetes, Masada de
Ratón i Zafranales permeten una primera aproximació tant
a I'anhlisi formal dels elements constructius com a la disposició interna. Les plantes de tots els habitatges són anguloses, rectangulars, quadrangulars o trapezoi'dals i presenten
sbcols petris sobre els quals s'aixequen les parets de terra o
de pedra enfangada que poden assolir els dos metres d'al~hria, com a Gen6 (MAYA,1982, 159; Rulz ZAPATERO,
1985a:
355 i GALLART
i JUNYENT,
1989,60-61). La superfície útil
dels habitatges, constitui'ts principalment per una Única estanqa sense compartimentacions internes, oscil.la entre els
25/40 m2 de Paretetes i els 35'53 m2 dels habitatges de la
vessant nord de Genó, i són les Úniques evidkncies que per-

meten de considerar I'existkncia de cases compartimentades
en dos imbits: el departament annex a I'habitació 2 d'aquest darrer assentament (MAYA,1993, 16) i l'envi de pedra documentat a I'habitació 4 de les Paretetes.
Les cobertes, inclinades a un o doble vessant, descansarien sobre un embigat de fusta cobert per un entramat d'elements vegetals (branques, encanyissat ...) barrejats amb
fang per tal d'afavorir la impermeabilització i facilitar I'escolament de les aigües de pluja.
L'accés als habitatges, en el cas de Genó, situats a una
cota lleugerament inferior a la del carrer, es realitzaria mitjant~antuns esgraons semicirculars (hab. 4), mentre que els
paviments es bastiren aprofitant el substrat rocós natural regularitzat amb fang (Genó) (MAYA,1982, 160) o simplement
estaven constitui'ts per una o diverses capes de terra endurida i premsada (les Paretetes) barrejada en algun cas amb guix
(Solibernat) (BELARTE,
1993, 123).
A l'interior de les estances, les estructures constru'ides
majoritiriament amb terra i pedres constitueixen els elements característics de I'arquitectura domkstica d'aquest
període. Així, per exemple, les llars de forma arrodonida o
rectangular apareixen ocupant una posició central (Genó,
Solibernat i les Paretetes) o adossades a parets mitgeres (les
Paretetes), mentre que els forns domkstics se situen a prop
de I'entrada (les Paretetes, Genó, Carreteli) (BELARTE,
1993,
124-125 i MAYA,1993, 16) i els bancs correguts o banquetes, retallades a la roca i regularitzades amb fang o bé construi'des amb lloses, estan adossats als murs de les estances en
sentit longitudinal. Tanmateix, amb una funcionalitat escassament definida, als habitatges de Genó apareixen uns
dipbsits anomenats de ccprovisions))excavats a la roca i, de

forma excepcional, al mateix poblat, una estructura fixa elaborada amb argila que ha estat interpretada com una <<pasteran (MAYA,1987, 102).

Intensificació de I'agricultura i noves pautes
d'ocupacio del territori: Bronze final I11 o camps
d'urnes recents (900-700aC)
A la vall del Segre, els camps d'urnes recents caracteritzen un període en quk, com s'ha dit reiteradament, es produeix el cessament de les aportacions transpirinenquescoincidint amb la maduresa i l'espectacular desenvolupament de
I'urbanisme indígena (Ru~zZAPATER,
1985; JUNYENT,
1989,
99 i JUNYENT,
1 99 1, 105).
Fermament assentades en els nous territoris de les valls
del Segre-Cinca, les comunitats nouvingudes experimentaran, ara, un procés de ralentida maduració interna que acabari traduint-se en uns models continui'stes que enfonsen les
arrels en la tradició local. Es mantindran els mateixos parametres quant a I'elecció dels empla~amentsi la disposició urbanística, condicionada encara per factors de tipus topogrific, justificari una gran variabilitat morfolbgica i la inexistkncia, com hem vist en períodes anteriors, d'un Únic
model urbanístic propi del moment.
Els assentaments i l'ocupació del territori

Com ja s'havia intui't i segons es desprkn de les dades de
recents treballs (VAZQUEZ,
1993; VAZQUEZ,
en premsa i

Fig. 4. Planta del poblat fortificat d'Els Vilars (s.VII-IVaC.) (Arbeca, les Garrigues).
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PUCHE,1993), durant els s. IX i VI11 aC les estratkgies d'ocupació del territori semblen manifestar una sensible per6 indicativa variació respecte a la distribució dels assentaments
del bronze recent/camps d'urnes antics.
Durant els camps d'urnes recents, un cop ocupats els
terrenys més fkrtils propers als cursos fluvials més importants, s'observa un fenomen d'expansió lateral que seguirh
els cursos d'aigua de menor entitat ampliant els terrenys
susceptibles d'ésser explotats agrícolament i incorporant les
zones interiors de la plana més allunyades dels principals eixos fluvials. El paisatge d'hhbitat dispers característic de la
zona durant els camps d'urnes antics observar2 en aquest
moment un trasllat poblacional que tindrh tendkncia a concentrar-se en un nombre d'assentaments més redu'it i, a la vegada, amb una clara voluntat d'ubicar-se en zones planeres
(]'Urgell, el Pla d'urgell, les Garrigues), en detriment dels
relleus més abruptes situats a I'est de la planúria occidental
(les costes segarrenques, la serra d'Almenara i els altiplans
garriguencs).
Aquest despla~ament,que es produeix també de forma
paral.lela en les comarques de la vall del Cinca amb I'ocupació progressiva dels Monegres (MAYA,1990, 190), s'ha
d'explicar des d'una perspectiva paleoeconbmica, ja que
sembla fonamentar-se en una priorització de les estratkgies
de subsisti5ncia agronbmiques generalitzades en contraposició a un model d'explotació agro-pecuaria més adient en zones on els relleus trencats reunien unes condicions bptimes
per a I'explotació ramadera i dels seus derivats.
Els assentaments se situen, novament condicionats per la
proximitat als terrenys més fkrtils, en zones lleugerament enlairades o vessants suaus que permeten un control visual de
les terres circumdants, propers a cursos d'aigua estables que
garanteixen I'autoabastament i la irrigació de les explotacions agraries seguint un model d'ocupació dispers amb
tendkncia a la concentració progressiva.

més evidkncia durant la primera Edat del Ferro. Segons la superfície útil dels emplaqaments,els poblats presenten una doble filera de cases obertes a un carrer central, tipus Punta Farisa (MAYA,1981, 145), cases adossades amb parets mitgeres recolzades perpendicularment a un mur de tanca, Tozal
1977, 7-20) o, simplement, I'ade 10s Regallos (QUERRE,
grupament en conjunts exempts de dues o tres estances seguint el vessant suau al peu d'una elevació com a la
Colomina (FERRANDEZ
i LAFUENTE,
1989,72-73).
Aquest jaciment presenta habitacles, en algun cas compartimentats, amb una superfície útil que oscil.la entre els
5110 m2, pel que fa als quadrangulars, i els 30135 m2, per als
rectangulars. Les estances, adossades i amb parets mitgeres,
es troben separades per espais que cal considerar d'ús comunitari i és especialment significatiu el recinte rectangular
de 100 m2 situat al bell mig del poblat, que considerem que
es tracta d'una mena de tancat per al ramat, car I'excavació
no ha proporcionat cap evidkncia antrbpica que permeti suposar una funcionalitat domkstica (fig. 3). Els habitatges es
bastiren sobre sbcols petris d'entre 40 i 60 cm d'amplhria, i
I'al~atde les parets, fetes amb tovots utilitzant pilars de fusta com a elements de sustentació dels trams més llargs, assoliren, segons es desprkn dels nivells d'enderroc, els 2 m
d'al~ada.L'agenqament intern dels habitatges es caracteritza per la posició de les llars, que se situen ocupant una posició central o a prop dels murs que les delimiten (fig. 6). Els
bancs correguts o banquetes, adossats als murs i recoberts
d'argila per tal de regularitzar la superficie, foren construi'ts
amb terra, pedres, tovots i fragments ceramics reaprofitats.
Entre altres elements d'arquitectura domhtica, destaquen les
estructures de suport per a les grans tenalles d'emmagatzematge, formades per un cercle de pedres ajustades a la base
dels recipients i els forats de pal practicats en els mateixos
sbcols de pedra dels habitatges per tal de reforqar-hi els
trams de paret i les cobertes (FERRANDEZ
i LAFUENTE,
1989,
72-73).

L'urbanisme i les estructures d'ús col.lectiu

Tot i el substancial increment del nombre de jaciments
coneguts pertanyents a aquest període, són pocs aquells que,
tret dels resultats de petits sondejos o excavacions i de les
consideracions tipolbgiques de materials de prospecció:
,
350-356,) la Serra
Monfiu (Aitona) ( M A Y A 1981a,
(Puigverd de Lleida) (COSTAFREDA
et al., 1988, 49-62) o
i JUNYENT,
1986,
Rocaferida (Sarroca de Lleida) (GALLART
1 15- 126), ens aporten dades d'interks general per a la caracterització d'aquesta fase. No obstant aixb, amb les dades
disponibles en l'actualitat estem en disposició d'afirmar que
durant els camps d'urnes recents alguns dels poblats del període anterior són abandonats, altres continuen vivint al llarg
del B.F. 111 i un darrer grup, construi'ts ex novo, apareixen
precisament en aquest moment.
En termes generals, la topografia continua condicionant
la disposició urbanística dels establiments, si bé, des d'aquest
moment, s'observarh una major complexitat quant als
agenqaments interns dels habitatges que es manifestara amb

Cap al naixement de la cultura ib6rica: primera Edat
del Ferro (700-450)
Al llarg dels s. VI1 i VI aC, les poblacions de les planes
de la Catalunya occidental experimentaran de forma lenta i
gradual profundes transformacions que culminaran en I'emergkncia del món ilergeta. Aquest procés, malgrat la presencia d'elements compartits amb la dinamica histbrica de les poblacions de tot el NE peninsular, es caracteritzar2 per la forta originalitat. La influencia colonial, compartida amb les
poblacions costaneres encara que amb menor intensitat, mai
no arriba a esborrar la forta tradició diferencial de les poblacions preibkriques que hem vist que s'afirmaven al llarg de
]'Edat del Bronze, i aquest fet es farh igualment evident en la
singularitat ilergeta en el context dels pobles ibers.
Aquestes comunitats que hem vist evolucionar al llarg de
la segona meitat del segon mil.lenni i comenqament del pri-

agro-pecuaries,que tenen I'origen en el desenvolupament de
les comunitats de la segona meitat del segon mil.lenni
(JUNYENT,
en premsa).
Els assentaments i l'ocupació del territori
Durant la setena i la sisena centúries, el paisatge dels Ilogarrets i vilatges no ha canviat gaire respecte a la situació anterior. Els assentaments se situen, com ho havien fet tradicionalment, amb preferbncia en relació amb la xarxa hidrogrhfica, el Segre i els seus afluents, Ondara, Corb, Set,
etc., i cursos menors com ara la Vallmajor o la Femosa;
ocupen llocs de morfologia diversa en funció de I'entorn i,
en general, pot afirmar-se que busquen una certa preeminkncia, que no sembla comportar preocupacions defensives i que pot ser oferta per un tossal o un esperó, més o
menys elevats sobre la plana, perd també per una vessant;
d'aquesta forma, s'alliberen pel cultiu les terres baixes més
productives i es mantenen sempre sota control visual.
Bona part d'aquests emplagaments continuen essent habitats des de la darrera centúria, com ara el Tossal del
Molinet (Poal, la Noguera) (JUNYENT,
1982, 256-257), el
Castell del Mor (Tarrega, 1'Urgell) (SAULA,
1989, 5- 15), el
Bell Pla (Guissona, la Segarra) o Valleta d'en Valero (Soses,
el Baix Segre), o, de vegades, des de temps més antics com
ara Montfiu (Aitona, el Baix Segre), la Pedrera (Vallfogona
de Balaguer-Térmens, la Noguera) o el Tossal de les Tenalles
(Sidamon, el Pla d'urgell). Cal no oblidar, en el mateix sentit, que la continultat d'ocupació esta igualment atestada per
necrbpolis com ara Pedrbs o Roques de Sant Formatge, totes dues en el terme de Seros (el Baix Segre), la Pena (TorFig. 5. Vista general de les estructures de I'assentament de Minferri (Juneda,
regrossa, el Pla dlUrgell), la Pedrera, en el jaciment esmenles Garrigues)
tat, o els Castellets (Mequinensa, el Baix Cinca) (ROYO,
1987,31-35 i ROYOi FERRERUELA,
1985,393-4 17).
mer, poc abans del 600 aC, havien entrat en relació amb el
Ara bé, tampoc no són estranys els poblats constru'its de
món colonial fenici a través de I'Ebre-Segre i, poc després,
nova planta al llarg del s. VI1 aC i, de vegades, resulta esamb el foceu-emporita. Els lligams comercials van canalitpecialment significatiu el seu emplagament i les seves cazar I'arribada d'articles exbtics, com ara vi, objectes metalracterístiques. És el cas de Mas de la Cabra (Serbs) (RoDR~lics, ceramiques pintades i altres manufactures (JUNYENT, GUEZ,199O),de faci1 defensa i fortificat. que controla camins
1989,181986,258-260; 1987,59-61 i GALLART-JUNYENT,
vers ]'Ebre, i de Serra del Calvari (Granja d'Escarp) (ROYO,
20), i aviat, ben segur, coneixements de tota mena.
1981, 17 1 - 175; 1986, 127-1 34; 199 1 : 77-86), enlairat i doEls canvis advertits en la cultura material mobiliar de les
minador sobre la conflubncia entre el Segre i el Cinca, abans
poblacions dels camps d'urnes tardans il.lustren el procés
d'abocar a 1'Ebre; tots dos estan relacionats amb les primeobert cap al naixement de la cultura ibkrica; és ben cert,
res importacions ceramiques fenícies; també hem de fer
perb, que poden transmetre una idea equivocada del caracconstar el cas de 1'Estany i els Vilars, tots dos en el terme
ter i la temporalitat dels canvis que s'estaven produint.
municipal d'Arbeca (les Garrigues), que emplaqats al pla
L'artificiositat de la ruptura entre el bronze final i la primeil.lustren els nous interessos de I'explotació agrícola.
ra Edat del Ferro (JUNYENT,
1989, 100; 1992, 2 1) es maniAquests dos tipus d'emplagament tradueixen els dos
festa especialment en el tema que ens ocupa: I'ocupació del
fenbmens més rellevants de la segona meitat de la setena
territori, I'urbanisme i I'arquitectura. En efecte, I'explotació
centúria: la prospecció dels mercats interiors per parts de les
del territori sobre la base d'assentaments no gaire extensos
factories colonials costaneres i la consolidació d'una es--els oppida ibkrics-, el seu característic urbanisme i, entratkgia econbmica marcada per I'explotació extensiva dels
cara més, les solucions arquitectbniques i les tkcniques conscereals.
tructives, que apareixen com un dels trets més propis de la
Sera efectivament durant la primera Edat del Ferro que
societat ilergeta, sovint enfonsen les arrels, com estem veient,
es definir2 I'agricultura cerealística com la base subsistenen pautes i tradicions vinculades a estratbgies econbmiques
cia1 i font de riquesa de les comunitats de la plana occiden-

tal catalana, en les formes que seran prbpies de I'bpoca i b b
rica (ALONSO,
en premsa) i, en relació amb aixb, es fixaran
uns patrons d'ocupació del territori que seran igualment els
propis del poblament ilergeta.
Aquesta és la hipbtesi construi'da a partir d'els Vilars, de
la continu'itat existent entre les fases I i I1 i de la caracterització d'aquesta comunitat d'agricultors que durant la segona meitat del s. VI1 cultiven ordi (Hordeum vulgare), blat dur
comú (Triticum aestivumídurum), blat dur comú compacte
(Triticum aestivum durum compactum), espelta bessona
(Triticum dicoccum) i petita (Triticum monococcum) i Ilentia (Lens culinaris), conreus també testimoniats per la
1992; Buxó,
preskncia de plantes sinantrbpiques (ALONSO,
ALOKSO
et al., en premsa; GARCES,
JUNYENT,
LAFUENTE
i
LÓPEZ,1993,43-59).
A I'Urgell, la interpretació literal del registre arqueolbgic ha portat a afirmar que no hi ha poblament durant el bronze antic i mitja (PUCHE,1991) i que els camps d'urnes no
apareixen fins al segle VIII. L'Urgell, despoblat, estepari i
poc atractiu, s'hauria ocupat més tardanament coincidint
amb una certa millora de les condicions climatiques (PUCHE,
1993 i GARCES
et al., 1993).Aquesta formulació, dura en excés tenint en compte els precedents que hem vist, en realitat el que reflecteix és I'explotació més sistematica del territori durant el període pre-ibkric per una població en augment, en detriment de la que en etapes precedents ocupava
la Ribera de Sió i la Vall del Corb. Aquest fenomen correspondria al descrit entre la Serra d'Almenara i el riu Ondara
a partir del bronze final 111, en relació amb la centralitat de
Moli d'Espígol (Tornabous, ]'Urgell) i que, encara que no
s'ha contrastat si els assentaments són coetanis, ha donat peu
als autors a parlar d'un poblament de xarxa radial, indicador
d'una explotació racional del territori per comunitats agrícoles excedentaries (PUCHE
i SORRIBES,
1993a, 26).
La situació no pot ésser diferent al Pla de I'Urgell i assentaments com ara el Tossal del Molinet i el Tossal de les
et al., 1993), situats dominant la plana soTenalles (GARCES
bre un suau turonet i sobre I'extrem d'una serralada respectivament, reflecteixen el mateix procés.
A la zona del Baix Segre, la documentació disponible,
més abundant i rigorosa, permet una perspectiva diacrbnica
més amplia i permet també matisar el procés. Fa uns anys,
contrastant les comunitats de I'Edat del Bronze amb els oppidu ilergets, es va observar com la disminució del nombre
d'assentaments s'afirmava paral.lelament al creixement dels
vilatges i a una redistribució de la població que comportava
un progressiu despoblament de zones de relleu més trencat
i terres menys favorables per als conreus extensius d'ordi i
blat, cas de les Garrigues. El canvi de model de poblament
s'interpretava com a conseqükncia del pas d'un sistema
econbmic quasi autarquic desenvolupat per llogarrets que explotaven petits territoris, a I'economia agrícola excedentiria,
la producció manufacturera, el comerq, etc. de la formació
social iberoilergeta (ROVIRA
i SANTACANA,
1984, 75-92 i
JUNYENT,
1989, 104-105).En I'actualitat, comencem a conkixer millor aquest procés i I'observació més notable és que no

ha de ser atribui't exclusivament al desenvolupament del
món ibkric, sinó que ja és perceptible en el transit dels camps
1993 i VAZQUEZ,
en
d'urnes antics als recents (VAZQUEZ,
premsa).
Durant els camps d'urnes recents, s. IX i VIII, comenqarien a manifestar-se dues tendkncies: la primera, la concentració de la població en un nombre menor d'assentaments, i
la segona, el desplaqament des de les costes segarrenques, des
de la Ribera del Sió i la Serra d'Almenara i des dels relleus
abruptes garriguencs cap a les terres planes de I'Urgell, el Pla
d'Urgell i la vall del Segre, tot aixb responent a un reforqament de les estratkgies prioritariament agraries en detriment
de les agro-pecuaries; i també a les comarques vei'nes aragoneses es reflectiria el mateix procés en l'ocupació progressiva de I'interior dels Monegres (MAYA,1990, 190).
Aquestes tendkncies s'haurien vist afavorides per I'evolució
climitica, el refredament i l'augment de la humitat, que caracteritzaren el final del Subboreal. La datació d'aquest canvi climatic és certament conflictiva, ja que cal situar-la al
llarg de la segona meitat del segon mil.lenni i les primeres
centúries del primer (BURILLO
et al., 1981,5I), encara que darrerament s'ha volgut precisar, en una línia que es correspon
millor amb la nostra proposta, suggerint que hauria tingut lloc
entre el 950 i el 750 aC (PERAet al., 1988,40-41).
EI fenomen arribaria al punt algid a la primera Edat del
Ferro, per donar pas, sense solució de continui'tat, al poblament ibkric antic. En I'actualitat, són escassos els assentaments que es poden relacionar amb la formació i els primers
temps iberoilergets: la Pedrera, el Tossal del Molinet, el
Tossal de les Tenalles, el Moli d'Espígol i els Vilars, i tan
sols en aquest darrer, com hem dit, excavacions en curs i
evidkncies estratigrafiques permeten fer-ho.
L'urbanisme i les estructures d'ús col.lectiu. Lu disposicici
urbanistica
Les dades per caracteritzar els assentaments de la primera
Edat del Ferro, I'organització interna, els espais construi'ts i
de circulació, els sistemes defensius i les estructures d'ús
col.lectiu són encara molt escadusseres; n'hi ha prou fent un
cop d'ull a les darreres síntesis per adonar-se'n (JUNYENT,
1989 i 1991; MAYA,1990).En realitat, un Únic assentament
és objecte des de fa uns anys d'una actuació sistematica: els
Vilars, mentre que els altres, la Serra del Calvari, el Molí
d7Espigoli el Tossal de les Tenalles, perquk són intervencions més puntuals o que han estat mancades de continui'tat,
només indirectament ens forneixen dades sobre I'urbanisme.
No obstant aixb, ['entitat de les novetats aportades pel poblat
fortificat d7Arbecapermet copsar la profunda transformació
que obre pas al món ilergeta i evidencia, igualment, que es
tracta d'un procés no sobtat sinó d'una maduració dilatada
en el temps.
La disposició urbanistica, en termes generals, continua
condicionada per la topografia i les característiques de I'empla~ament,pero ara es pot parlar d'una complexitat creixent
en I'estructuració de I'espai interior. En els casos més sen-

zills, els habitatges es disposen adossats perpendiculars a un
mur o en doble filera s'obren a un espai central segons el model institui't al bronze final 11; és el cas dels poblats assenyalats a les proximes terres aragoneses: Tozal de 10s
Regallos, la Codera (Chalamera) i Punta Farisa (Fraga)
(MAYA,1981, 142 i 145; 1990, 191) i en el Baix Segre de
Mas de la Cabra. Quan s'ocupa I'erola d'un dels típics tossals i la superfície ho fa possible, s'opta per la disposició radial al voltant d'un espai central, que també té el precedent,
de la mateixa manera que I'aprofitament de les vessants
aterrassades, en les comunitats de la segona meitat del
mil.lenni anterior.
L'empla~amenten terreny planer allibera de les servituds del relleu i dóna lloc a solucions més elaborades i
complexes. És el cas dels Vilars, de planta ovalada i una superfície habitada de menys de mitja hectarea, on es combina I'organització d'un barri perimetral, constitui't per habitatges allargats amb parets mitgeres recolzades en el pany
intern de la muralla i obertes a un carrer empedrat paral4el
a aquesta, amb l'existkncia d'un espai central, en el qual dependencies i estances quadrangulars deixen lliure una zona
oberta, presidida per una bassa, situada al bell mig del poblat; altres carrers més curts enlla~arienla zona central, el
de circumval~laciói la porta o portes. L'area excavada mostra com durant Vilars I1 el creuament de carrers és aprofitat en una ocasió, fent retrocedir la línia de construccions interiors per crear una petita plaqa relacionada amb una estructura de combustió. La fundació del poblat va tenir lloc
aproximadament abans del 650 aC per una comunitat dels
camps d'urnes tardans o del Ferro; al llarg del període (6505501525 aC) els habitatges experimenten lleugeres remodelacions, fenomen que es reproduí durant el transit al període següent, per6 és significatiu que durant I'horitzó Ibkric
antic (550-5251450-425 aC) no es realitzés cap modificació
substancial en la disposició urbanística general, la qual cosa

Fig. 6. Vista general d'un habitatge del poblat de la Colomina 2 (Sector

sí que es produí en iniciar-se I'horitzó Ibkric ple (4504251375350 aC), en edificar-se habitatges en I'espai que
durant les dues etapes anteriors havia acollit el carrer principal (GARCES
i JUNYENT,
1988, 103-1 14; 1989a, 329-339;
1989b, 38-49; GARCES,
JUNYENT,
LAFUENTE
i LOPEZ,1993)
(fig. 4).
Sistemes defensius

Per6 la dada més espectacular i sorprenent proporcionada pels Vilars ha estat I'impressionant sistema defensiu,
compost, pel que sabem fins ara, per una muralla torrejada
i un camp frisi o barrera de pedres clavades (GARCES
i
JUNYENT,
1989,: 38-49; GARCES,
JUNYENT,
LAFUENTE
i
LOPEZ,1991, 183-197) (fig. 7). En la situació actual és certament difícil trobar una explicació satisfactbria, control del
territori i de I'aigua, acumulació de grans excedents agrícoles, al fet que una comunitat que no devia excedir les duescentes persones escometés I'esforq necessari per bastir la fortificació, com també ho és avaluar-ne la significació entre els
camps d'urnes, els assentaments dels quals han estat tradicionalment presentats com a mancats de defenses (RUIZ
ZAPATERO,
1985,356). La qüestió ha estat tractada no fa gaire (JUNYENT,
1989, 101; 1991, 103-107). Com hem vist, en
relació amb la seva funcionalitat i10 situació, alguns poblats
del bronze final ja disposaven d'estructures defensives com
ara muralles, torres i fossats, raó per la qual creiem que no
poden ésser vistes com una aportació del període tal com ha
estat suggerit a partir de dades de prospecció a les comarques
properes d'Osca, la Codera I1 (Alcolea de Cinca), Valletas
(Sena) i Mataliebres (Sarinyena), i al Baix Segre, en el cas
del Mas de la Cabra (MAYA,1981, 142-146; 1990, 190191 ). El que passa és que, com abans, alguns poblats, planers
o enturonats, es protegeixen especialment. En el cas de Mas
de la Cabra, el poblat es fortifica sobre I'esperó d'una serra
amb ampli domini visual sobre una
vall que s'obre en direcció a I'Ebre,
perceptible en la llunyania (CAS,11,
314; J U N Y E N T1991,
,
106 i
RODR~GUEZ
DUQUE,
1993),i pel que
fa als Castellets (Mequinensa), una
línia de muralla, potser la controvertida torre quadrangular i un fossat, protegien I'única zona vulnerable d'un contrafort de la serralada que domina el pas encaixat
entre abruptes escarpaments de
I'Ebre (ROYOi FERRERUELA,
1985,
395-396 i 409 i JUNYENT,
199 1,
105-106).
Tornant a la fortificació dels
Vilars, la campanya de 1993 ha donat dades importants per al coneixement de la muralla. S'han excavat
més de 35 metres lineals del traqat
i dues de les torres i els dos testiI, Zona I )
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ZAPATERO,1977, 90; GARCESi
JUNYENT,1989, 45; GARCES,
JUNYENT,
LAFUENTE
i LOPEZ,1991,
194) amb arguments vilids en conjunt, encara que amb parablels tan
superficials i allunyats com la murciana torre de Cala del Pino (EIROA,
1989, 109 i 112, fig. 24).
L'nrquitecturn domisrica: els knbitntges

Fig. 7. V i m general des del s u d - r t de la muralla, torre i camp frihi del
(Arbeca, les Garrigues)

monis han permks aprofitar la cota més alta de conservació
i recuperar dades sobre les tkcniques constructives i la seqükncia estratigrafica. La muralla es revela cada cop més
complexa en un procés que corre paral.lel a la creixent complexitat que advertim a l'interior del poblat. La primera muralla esta formada per un mur doblat per davant per una elevació de tovots arrebossats i disposats sobre un basament de
pedra (fig. 8); la part baixa exterior esta protegida per un sbcol de lloses dretes adossades. Les torres ja presenten la
configuració que ser2 definitiva, el nucli rectangular massís
arrenca del mur interior i el folre, des del pany de tovots; la
base esta igualment protegida per lloses clavades i l'exterior
estaria, com els panys, arrebossat de fang. En un segon moment la muralla és reforqada i al davant del pany de tovots
s'afegeix un nou mur i la part baixa es torna a protegir amb
un sbcol de lloses. Finalment, la muralla és de nou reforqada i, per guanyar consistkncia i gruix, s'hi adossa per davant
un nou mur. Com a hipbtesi no comprovada, cal retenir la
possible existkncia d'una fase inicial en la qual hauria funcionat com a muralla el mur interior exclusivament i com a
torre l'estructura rectangular interna. Cal observar que totes
aquestes refaccions tenen lloc durant Vilars I i que el darrer
folre, que li donara l'amplada maxima de cinc metres, s'incorpora a mitjan segle VI aC.
Els chevaux-de-frise s'instal.len durant la fase més antiga i sembla que s'amortitzen durant el transcurs de Vilars 11;
ens n'hem ocupat en diferents ocasions i recentment han estat recollits en un treball de síntesi (MORET,1991,5-42). En
aquest article, creiem que amb bon criteri, Moret, llevat de
l'obscur tema dels camps frisis, postula la tradició indígena
per al conjunt de l'arquitectura militar de la primera Edat del
Ferro peninsular (MORET,1991,40-42). En el cas de les torres quadrangulars tipus Vilars, es defineix contrari al suposat origen indoeuropeu defensat per alguns autors (RUIZ

Vilars és l'únic assentament preibkric que ofereix dades sobre l'arquitectura domestica de la primera
Edat del Ferro. Adossats pel darrere a la muralla i oberts al carrer empedrat que discorre paral.le1 a aquella, es disposen habitatges acusadament allargassats. Els constniits pels
poblat fortificat d.Els Vilars
primers pobladors (Vilars O, fase
encara no excavada) semblen disposar d'un vestíbul d'accés, seguint
un model ben documentat a la vall de 1'Ebre i tradicionalment considerat d'origen indoeuropeu. Durant la fase següent, Vilars I, les cases són construi'des de nou sobre elles
mateixes, i mantenen l'orientació i la superfície idirntiques,
per6 són convertides en unitats d'una sola estanqa. Es tracta de cases llargues i estretes, de 8 x 2 m, bastides amb murs
amb un sbcol de pedra travada amb fang i elevació amb tovots i les superfícies arrebossades. Dos forats de pals centrals
permeten suposar l'existirncia d'una golfa sobre la meitat
posterior de la casa, que guanyaria en al~adaa causa del pendent de la coberta. Tot el barri és reconstniit a final del s. VI
aC. De fet, coneixem molt malament els habitatges de Vilars
I1 en aquesta zona perque han estat destrui'ts pels cultius, i
poc més podem dir si no que eren forqa més espaiosos i quasi doblaven la superfície.
Pel que fa a l'habitatge excavat el 1987 a Serra del
Calvari, roman intdit i resulta impossible interpretar-ne les,
en aparenqa sorprenents, característiques. L'habitatge ha estat descrit com un conjunt d'una superfície superior als quaranta metres quadrats, constitui't per tres espais: un pati davanter amb una estructura de combustió al mig i dues habitacions rectangulars amb una paret mitgera obertes al pati
(RODR~GUEZ
DUQUE,1991, 79). Les dimensions i la complexitat interior són forqa diferents al model que hem vist a
Vilars, similar al dels habitatges coneguts a altres assentaments de la segona meitat de la setena centúria com ara el
Barranc del Gifols (Ginestar, la Ribera d'Ebre) i Moleta del
Remei (Alcanar, el Montsia).
L'espai interior i les estructures dornistiques

La senzillesa de les cases unicel.lulars de Vilars no impedeix d'identificar diferents funcionalitats i espais ni es

contradiu amb I'existkncia d'estructures domkstiques construi'des amb terra i altres materials.
L'estanga esta presidida per la llar, encara que no sempre ocupa el lloc central i, en ocasions, es desplaga vers els
murs laterals; al costat de la llar se situa un petit sot de recollida de cendres. La llar característica sol ésser rectangular, amb les cantoneres arrodonides, i el perímetre el delimita
un anell de fang; es construeix en cubeta i la sola refractiria la formen diverses capes de fragments cerimics i argila.
Les llars del període ibkric antic prefereixen les graves com
a material refractari.
Un element característic en els habitatges és I'esglaó o
petita rampa semicircular, constitui'da per pedres planes travades amb terra que permet de salvar el desnivell entre I'interior i el carrer més elevat. Com hem vist, es tracta d'un sistema tradicional testimoniat des del bronze final I1 al poblat
de Genó.
EI sbl dels habitatges el constitueixen paviments de terra batuda, amb una selecció dels components per facilitar la
compactació. En ocasions, apareixen zones enllosades. Es
documenten profusament els forats de pal i, com correspon
a la variada funcionalitat, presenten diferkncies de gruix,
fondiria i sistemes de fixació. Els més grans, amb una Ilosa en el fons del forat i pedres de falca, els relacionem amb
la coberta i, més concretament, amb el sosteniment d'una
golfa; altres de més petits, testimoniats estrictament pel forat, tindrien usos diversos, alguns relacionats amb la llar.
L'equipament interior de I'habitatge compta amb banquetes i una mena de rebosts o armaris construi'ts a ran de terra; en una de les cases de la fase fundacional ha aparegut un
forn destinat a activitats metal.lÚrgiques, pendent d'anilisi
especialitzada.

Les tkcniques constructives
La pedra constitueix el material bisic en la construcció,
perd s'utilitza I'argila profusament, ja sigui per travar les pedres en la construcció dels murs i arrebossar els paraments
o per fabricar tovots o algar tapia, aquesta darrera no documentada amb absoluta certesa.
Pel que fa a I'us de tovots, la informació disponible ha
estat recollida fa poc amb pretensions d'exhaustivitat (ABAD
i SALA,1993, 195-197). El rigor i la qualitat de la informació proporcionada pels Vilars permet de plantejar problemes
de cronologia i filiació. En efecte, pels volts de -650 es
construeix la muralla amb algat mixt pedra-tovot en un context que exclou I'atribució a influkncies colonials, fenícies
o gregues, sistemiticament aplicada a les defenses d'ambient
mediterrani (MORET,199 1, 24; ABADi SALA,1993, 197;
1982,46, 84 i SS.;ARCELIN,
1986, 56; DEDET,
MICHELOZZI,
1987, 147 i SS.i CHAZELLES,
FICHER
i POUPET,1985). La filiació continental que, en relació amb les barreres de pedres
clavades i les torres quadrangulars, no menyspreem, troba la
mateixa dificultat que aquests elements defensius: la manca
d'antecedents i paral4els al sud de Franga. L'excepcionalitat
en el context dels camps d'urnes i el diferent ambient cultural

de Soto de Medinilla (Valladolid) i Cerro de la Cruz (Cortes
de Navarra), tampoc no faciliten aquesta aproximació. Resta
la prbpia tradició indígena com a hipbtesi, per6 la utilització
dels tovots des dei Calcolític meridional, Cerro de la Virgen
(Orce), Millares o Zambujal i la seva difusió per la Meseta
i el llevant peninsular a partir del bronze recent andalús, no
constitueix més que un precedent. En qualsevol cas, resulta
més significativa la preskncia de tovots, com hem vist, en un
horitzó cronolbgic immediatament anterior: la Colomina, la
Pedrera i el Tossal del Molinet, i en assentaments coetanis
dels Vilars, com ara la Serra del Calvari.
Un altre element utilitzat amb profusió que mereix d'ésser destacat és el guix. S'aplica en forma d'arrebossat a I'interior dels habitatges sobre les parets i probablement al sostre, originant superfícies llises i dures, de manera que el resultat final és una mena de placat d'escaiola. La matkria
primera prové de les vetes de guix fibrós que creuen les calcilutites de les Garrigues i el procés de fabricació consisteix
en una pulveritzacid mecinica, escalfament i barreja amb aigua, d'on s'obté la massa pastosa que permet I'aplicació
(POCH,en premsa).

Alguns punts de reflexió finals sobre I'originalitat de
I'urbanisme pre-ilergeta
El desenvolupament en la plana occidental catalana per
comunitats agrícoles d'un poblament estable, vinculat a I'arquitectura en pedra i a formes urbanes, té I'origen en el
bronze mitja, és una realitat en el bronze recent i es desenvolupa plenament i ininterrompudament a partir dels camps
d'urnes antics. El procés de concentració/despoblament, del
qual resultari la disminució del nombre d'assentaments i
I'augment de la grandaria, així com el model de poblament
caracteritzat per una ocupació sistematica del territori articulada en base a nuclis d'extensió mitjana-petita, no superior a una ha, que sera el propi del món ibkric, comenGa amb
els camps d'urnes recents. No és, doncs, gens sorprenent que
els trets definidors de I'organització i explotació del territori, I'urbanisme, les solucions arquitectoniques i les tkcniques
constructives propies del poble ilergeta apareguin basicament
fixats durant el s. VI1 aC.
Aquest panorama és radicalment diferent del descrit a la
zona costera, on agrupacions de cabanes constru'ides amb
materials peribles caracteritzen els assentaments del bronze
final i de la primera Edat del Ferro i I'arquitectura en pedra
i les primeres manifestacions urbanes no són anteriors al s.
VI aC, es relacionen amb les influkncies colonials i tenen
com a marc la formació i el desenvolupament de la cultura
ibkrica laietana o indiketa. Aquesta realitat es pot fer extensiva al Llenguadoc occidental, pero no a la costa meridional
i al món de I'Ebre. Assentaments com ara la Ferradura (Ulldecona, el Montsii), Aldovesta (Benifallet, el Baix Ebre), el
Barranc de Gifols (Ginestar, la Ribera d'Ebre) i la Moleta
del Remei (Alcanar, el Montsii) es poden relacionar amb els

Per acabar, una excel.lent síntesi sobre el món ibkric planteja la manca de continu'itat entre l'urbanisme i les tkcniques
constructives de les poblacions del bronze final i les ibkriques.
Des de Torre de Doña Blanca (Puerto de Santa Maria, Cadis)
o Acinipo (Ronda, Mhlaga) fins a Pech-Maho a la vall de
l'Aude, passant per Penya Negra (Crevillent), els Villars
(Caudete de las Fuentes) o Illa d'en Reixac (Ullastret), entre
altres, els autors defineixen un horitzó ccprehistbric>>
caracteritzat per cabanes ovalades o arrodonides i remeten l'urbanisme de cases rectangulars amb sbcols de pedra i l'ús de tovots a les influirncies colonials (RUIZi MOLINOS,
1993,53 i s ~ ) .
Algunes de les disimetries apuntades són degudes a l'especificitat dels diferents processos histbrics, perb no cal dir
que altres responen a contradiccions de la mateixa recerca i
a hipbtesis no suficientment contrastades que la investigació
futura haura de depurar. Sera necessari, en qualsevol cas, renunciar a receptes úniques si es vol reflectir una realitat tan
rica i variada com la que precedeix les nostres primeres cultures histbriques.
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Fig. 8. Detall de I'elevació de to\.ots sobre la muralla del poblat d'Els
Vilars (Arbeca, les Galrigues)

seus sincrbnics del Segre-Cinca i, alhora, connectar amb el
món llevantí, on l'urbanisme i les estructures defensives es
remunten igualment al segon mil.lenni.
Els assentaments i les tkcniques constructives de les comunitats que habiten el litoral i prelitoral catala responen a
una realitat molt diferent. La fragmentació social i l'abskncia d'una arquitectura solida resulta d'uns diferents sistemes
de subsistkncia basats en una estratkgia agro-pecuaria en la
qual encara resulta decisiva la ramaderia, allunyats dels cultius extensius de seca de cereals i lleguminoses que caracteritzen les planúries occidentals des del segon mil.lenni.
El tipus de poblament que es desenvolupa en les comarques occidentals de Catalunya es correspon al documentat a
les vei'nes províncies d'Osca, Saragossa i Terol. L'urbanisme
del poblat del bronze mitja d'Hoya Quemada (Mora de
Rubielos) constitueix una de les primeres manifestacions
conegudes (BURILLO
i PICAZO,1986). Recentment, s'ha plantejat l'existkncia d'una ruptura en el desenvolupament urbh
de la vall mitjana de l'Ebre, que correspondria a un hiatus entre el bronze mitja i el bronze final (BURILLO,
1992-93,203214). Poc contrastat i, encara menys, yist des del Segre, no
sembla convincent aquest plantejament rupturista que l'autor repeteix referint-se, segles després, a la crisi de 1'Ibkric
antic (BURILLO,
1992-93,215-236).

The consolidation of an agricultural economy based in
extensive cereals production influenced the development of
the typical communities of the plains of western Catalonia
during the second millennium BC and the first centuries of
the first and differentiated them from the villages of the coast. This paper analyzes the occupation and exploitation pattems of temtories, settlements and specially the development
of stone architecture in the Bronze and Iron Age periods. We
characterise the process that leads from the first open-air sedentary settlements to the agricultural settlements in early
and middle Bronze Age period and the appearance of wellbuilt houses and town planning during the late Bronze Age.
We can asses the contribution of the early Urnfield period
and link the kind of settlement, the town plan, the architecture and building techniques - which centuries later characterised the Ibero-Ilergeta society - to their origin during the
later Urnfield period: systematic exploitation of lands suitable for agriculture (Urgell, Monegros), the phenomenon of
concentration-depopulation and the decrease in number of
settlements combined with an increase in size.

RESUMEN

El origen de ln nrquitectura eiz piedrn y el urbn~zisrnoen
la Cntalufin occidental.
La consolidación de una economia agrícola, basada en el
cultivo cerealístic0 extensivo, resulta clave para entender el

desarrollo de las comunidades propias de las llanadas de la
Cataluña Occidental a lo largo del segundo milenio y las centurias iniciales del primer0 y su originalidad respecto al experimentado por las poblaciones costeras. Los patrones de
ocupación y explotación del territorio, las formas de 10s
asentamientos y, en particular, el desarrollo de la arquitectura en piedra y de 10s primeros planteamientos urbanísticos
a lo largo de la Edad del Bronce y de la Primera Edad del
Hierro son analizados desde esta óptica.
El proceso histórico, interpretado en clave de continuidad, revela las relaciones entre 10s primeros asentamientos
sedentarios al aire libre, 10s establecimientos agrícolas del
Bronce Antiguo-Medio y la aparición de la arquitectura sólida y la planificación de 10s poblados durante el Bronce
Reciente. Asimismo, permite valorar la aportación de 10s
Campos de Urnas Antiguos, y advertir como el tipo de poblamiento, el urbanismo, las soluciones arquitectónicas y las
técnicas constructivas, que siglos mas tarde caracterizarán a
la sociedad íbero-ilergeta, tienen su origen en fenómenos
abiertos durante 10s Campos de Urnas Recientes; este es el
caso de la explotación sistematica de 10s territorios aptos para
la agricultura (Urgell, Monegros), el fenómeno de concentración-desploblamiento, la disminución del número de asentamientos combinada con el aumento de su tamaño.
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