Disseny i modelació en 3D d’un habitacle en el jaciment ibèric d’Els Vilars.
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CAPÍTOL 1.

JACIMENT IBÈRIC D’ELS VILARS

Aquest projecte requereix saber tot el que envolta el jaciment, ens em de situar en el mapa,
saber on és troba i situar-nos en la seva història. Em de saber com vivien, per les fases que
han passat, com es defensaven dels seus enemics, com s’organitzaven en què creien, etc.
Per poder entendre la seva forma de vida i submergir-nos en el món dels Vilars els hem de
conèixer a fons, només d’aquesta manera podem representar de la forma més fidedigna
possible la estança més important, la seva casa, on vivien el seu dia a dia.

1.1.

Situació dels jaciments i història

Fig. 1: Situació geogràfica (Associació Amics de Vilars)

A uns quatre quilòmetres del municipi d’Arbeca, comarca de les Garrigues, a la carretera
d’Arbeca a Vilanova de Bellpuig (Coordenades GPS N 41° 34'60 E 0° 57'14), ens trobem
les restes del jaciment arqueològic que pertanyen a l’antiga fortalesa dels Vilars.
Geològicament, el poblat es troba en una planura d’acumulació quaternària. El seu origen
es dóna per l’acció dels diferents afluents del marge esquerra del riu Segre, concretament el
riu Corb.
La fortalesa, habitada per ilergetes, va ser construïda al segle VIII abans de la nostra Era. Un
conjunt històric i arqueològic monumental excepcional, únic al nostre país.
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Va ser descoberta al 1975, fa trenta-cinc anys, i no és fins al 1985 que es fan excavacions
sistemàtiques anuals, fins a dia d’avui per part del Grup Investigació Prehistòrica de la
Universitat de Lleida. Van descobrir unes restes que parlaven d’una civilització amb
coneixements d’arquitectura i urbanisme, d’agricultura i ramaderia, i per contra, estaven
descobrint el ferro.
Els homes i les dones que van assentar-se en aquesta plana fa més de 2800 anys, van
reconèixer que era una bona terra, en els frondosos boscos que els envoltaven podien
trobar-hi tota mena de cacera. Tenien a l'abast l'aliment per als seus ramats i per les seves
famílies.
Construïren parets, torres, cases, forns, places i carrers, tot cerclat per una muralla que els
brindés protecció de l'invisible enemic. Un dia van tancar l’única porta, la porta Est. El
poblat va deixar de ser un llogaret i per convertir-se en una fortalesa. Es van quedar durant
400 anys.
A dia d’avui, existeixen moltes publicacions i escrits sobre el poblat i la seva història. Des de
les pàgines web publicades a Internet (www.vilars2000.com) i fòrums, passant per un total
de 25 publicacions en revistes especialitzades [AJL98] i Mundo historia, diferents obres i
articles de difusió al gran públic (Garcés et al.1997) o a suplements de diaris locals
(Lectures, Diari Segre). Així doncs, s’ha creat una associació anomenada Amics de Vilars
(www.amicsdevilars.com) amb el propòsit de fomentar i difondre aquest conjunt
arqueològic en tots els àmbits, per contribuir a l’estudi històric i arquitectònic.
Gràcies a aquesta difusió. Ha estat possible conèixer el jaciment a molts punts de la nostra
geografia, convertint-lo en un clàssic dins les investigacions sobre l’Edat de Ferro de la
Península Ibèrica.
L'any 1998 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Zona
Arqueològica, per la Generalitat de Catalunya. L’any 1999 va ser inclòs dins del projecte
“The route of the iberians”, potenciat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya
(www.mac.cat/cat/Rutes/Ruta-dels-Ibers/Els-ilergets/La-Fortalesa),
incloent
panells
informatius i de localització dins del mateix jaciment, que permet la visita en qualsevulla
època de l’any.
Del desembre de 2006 al juny de 2007 va desenvolupar-se, a través del Pla d'Ocupació
finançat pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, la
recuperació i restauració de la Porta Nord de la fortalesa. Aquests treballs van ser dirigits pel
Grup d'Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida. Les portes constituïxen el punt
més vulnerable de les fortificacions, raó per la qual són especialment protegides. I a l’any
2008 va ser recontruït un pou.

1.2.

Topografia, vies de comunicació i sistema de poblament

Geològicament està inserit en el sector oriental de la Depressió de l'Ebre, el substrat més
característic està format per sediments d'origen Terciari: les formacions oligocèniques
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Calcàries de Tàrrega i Arenisques de l’Urgell. Durant el Quaternari es va convertir en una
plana d'acumulació al·luvial, per l'acció dels afluents del Segre. Actualment es poden
observar les terrasses fossilitzades del riu Corb. El límit nord de l'assentament es correspon
amb el barranc del petit torrent Aixagarall, avui és una sèquia.

Fig. 2: Porta Nord de la Fortalesa (AssociacióAmics de Vilars)

La fortalesa d’Els Vilars presenta una construcció ovalada, exeptuant la part Est que és quasi
recta, sense modificar la seva extensió, uns 2300 metres quadrats, durant tota la seva
història. Hi habitaven aproximadament un centenar i mig de persones, s’aprofitava l’espai al
màxim gràcies a les cases adosades les unes a les altres i els carrers estrets.
La fortalesa està rodejada per una muralla de cinc metres d'amplària i dotze torres adossades
al llarg de la muralla, de forma ovalada, que era el seu sistema defensiu. En la part de fora
de la muralla es trobava un camp frisi, una barrera de pedres clavades situades a partir de la
muralla i en la part més exterior una gran fossa de tretze metres d'amplària i quatre de
profunditat. Al llarg dels anys es van anar millorant totes aquestes defenses fortificant la
muralla i les torres i construint una nova fossa.
Els resultats dels estudis antracològics2 de les restes en aquest poblat, han permès deduir que
a la majoria dels terrenys propers hi havia boscos extensos d'alzina, pi i roure. El clima seria
favorable per a l'agricultura, ja que es va produir un refredament i augment d'humitat, i
s'ha pogut comprovar que el sistema d'agricultura va ser de tipus mediterrani, de cereals de
cicle curt.
Es troba inserit en el sistema de comunicació, sobretot fluvial, del riu Segre, que va a parar a
l'Ebre.
El tipus de població que caracteritza l'edat del Ferro a la zona és la de situar els poblats
sobre petits turons i pujols, característics de la topografia local, per a garantir el control
visual. Cinc quilòmetres al voltant de Els Vilars hi ha tres jaciments que van poder ser
contemporanis: Tossal en Seba i La Pleta, ambdós en llocs elevats, i Estany en el pla. El
sistema de poblament en el qual s'inclou aquest jaciment és el de la vall del Segre, que a
inicis de l'Edat del Ferro presenta tres característiques:
2

Antracològic. Són els estudis realitzats sobre mostres de fusta carbonitzada.

3

Disseny i modelació en 3D d’un habitacle en el jaciment ibèric d’Els Vilars.
CAPÍTOL 1. JACIMENT IBÈRIC D'ELS VILARS

•
•
•

La disminució del nombre d'assentaments i la concentració de la població.
La modificació dels patrons d'assentament lligada a la colonització de noves terres.
La diversificació de les zones d'hàbitat, jerarquització dels assentaments i
desenvolupament de l'urbanisme.

Tal com es reflexa en una major complexitat de l'organització interna, generalització de
fortificacions i estructures d'ús col·lectiu.

Fig. 3: Vista aèria del poblat Els Vilars

1.3.

Cronologia

La fortalesa de Els Vilars va ser habitada ininterrompudament entre 750 i 325 abans de la
nostra Era, durant la Primera Edat del Ferro i inicis de la Segona. Va Ser abandonada a
mitjan segle IV abans de la nostra Era. Un dels motius pels quals es creu que va ser
abandonat és perquè la muralla, la fossa i les extraordinàries defenses van acabar esdevenint
un obstacle insalvable en el desenvolupament urbanístic del poblat, que exigiria millors
carrers, habitatges més espaiosos i necessitat de més espai en l'interior de la fortalesa.
L'estudi de les remodelacions urbanístiques i constructives, dels conjunts de materials
associats a elles, han permès reconèixer cinc fases en l'evolució de l'assentament. La
seqüència pot sintetitzar-se de la manera següent:
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•
•
•
•
•

Vilars 0
Vilars I
Vilars II
Vilars III
Vilars IV

750 - 650
650 - 550
550 - 425
425 - 350
350 - 325

a. de la n.e.
a. de la n.e.
a. de la n.e.
a. de la n.e.
a. de la n.e.

Fig. 4: Plànol de les fases

“Preibèric” o “Primera Edat de Ferro”.- Vilars 0 i Vilars I: Correspon a dos
moments constructius, Vilars 0 en el qual es funda ex novo i Vilars I quan es produeix una
primera remodelació dels habitatges. Canvien en la forma de la planta, més petites i
senzilles. Des del primer moment compta amb la protecció de la muralla amb onze torres,
camps de Pedres Clavades (frisi) i una fossa. Durant aquesta fase es reforça el sistema
defensiu, amb tres murs afegits a la muralla i el folro de les torres.
“Ibèric Antic”.- Vilars II: No hi ha modificacions en el seu perímetre ni en la
disposició urbana original. Els canvis corresponen als accessos, s'anul·la la porta de l'Oest, la
de l’Est es manté i s'obre una nova porta orientada al Nord, aprofitant dues torres i
construint-ne una de nova en posició avançada. Les cases són més complexes i
compartimentades. La fossa i les pedres clavades estarien al final d'aquest període, cobertes
per la terra i sediments.
“Ibèric Ple”.- Vilars III i Vilars IV: En la primera es dóna una remodelació
urbanística important, tant la distribució, com els espais i les àrees de circulació. Es
construeix el pou central i el corredor d'accés de la mateixa, una gran fossa en l'exterior
folrat amb un doble mur escalonat. Durant el segon moment, Vilars IV viu els moments
anteriors a l'abandó, és l'etapa mal coneguda i la pitjor conservada, es van realitzar petites
refraccions domèstiques i la inutilització del pou. Va ser abandonat a mitjan segle IV a.n.e.,
segons les produccions ceràmiques de vernís negre que caracteritzen els darrers anys de vida,
i per la presència de peces de vaixella de luxe importada d'origen àtic.
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1.4.

Sistema defensiu

Es tracta d'una Fortalesa, ja que el 75% de la superfície construïda correspon al seu sistema
defensiu. Aquest es composa d'una muralla recorreguda per dotze torres. La muralla,
després de diversos afegits, va arribar a tenir uns cinc metres de grossor i uns quatre o cinc
d'amplària. Les torres tenien estructura rectangular, construïdes amb un nucli de terra i
pedres i els folres externs. Estarien rematades per construccions de toves3. Els llenços i les
torres estarien protegits per uns grans ortoses4, adossats verticalment. S'han trobat restes
d'argila vermellosa, les quals suggereixen que la muralla hagués pogut estar recoberta i que
fos d'aquest color.
Un altre element defensiu molt important és el camp de pedres clavades o Chevaux-de-frise,
també anomenat camp frisi. És una successió de pedres clavades al peu de la muralla. La
seva forma és de lloses allargades, col·locades en files paral·leles, de manera que les de cada
fila corresponguin a la meitat dels buits de la fila immediata, formant triangles equilàters i
estan fetes amb pedra local. Aquestes, envoltaven per complet l'assentament i estaven
destinades a impossibilitar els moviments ràpids d'uns hipotètics atacants.

Fig. 5: Camp frisi o Chevaux-de-frise

Les fosses són dues, a qui ens hem referit abans. Una es va construir en el període Preibèric,
i l’altra correspon a l'Ibèric Ple. La pavimentació interna de la fossa més moderna podria
haver estat construït en elevació, és tracta d'un mètode defensiu consistent en la col·locació
d'un mur davant la muralla amb la intenció d'impedir o destorbar el pas.

3

Toves. Peça de construcció que es fa amb una massa de fang o d’argila mesclada amb palla i assecada al

sol.
4
Ortoses. Mineral, ortosa.
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Finalment, les entrades al poblat. A la zona excavada se n’ha trobat dues i una poterna,
aquesta està orientada a l'Oest, i pertany a les primeres fases constructives i que fou
anul·lada en Vilars II, amb una torre que protegia el seu costat esquerra i tenia un metre
d'accés. La pota Est és la més antiga, és de tipus frontal i comptava amb un corredor d’accés
format per grans murs, de dos metres d’ample, que constituïen els paràmetres de la torre
buida. I per últim, la porta del Nord es va obrir en el moment en què va ser anul·lada la
poterna, aquesta porta donava pas a un carrer empedrat construït sobre habitatges anteriors.
Es podia obrir una mica més d'un metre, es va fer entre dues torres anteriors i es va
construir una torre nova avançada en el costat esquerre, per tant, es va convertir en una
porta de tipus corredor fàcil de defensar.

1.5.

Urbanisme: habitacles, carrers i places

Les entrades donen pas a l'interior, on l'espai era reduït i estava aprofitat al màxim; les cases
atapeïdes i els carrers estrets, la planta tenia forma ovalada. L'urbanisme s'organitzava de
manera radial entorn a una plaça central, on destaca una gran cisterna o pou descoberta i
revestida de pedra. Estava proveïda de corredor o baixador, que permetia a persones i
animals accedir a la cota canviant de l'aigua.

Fig. 6: Cisterna o pou

La distribució dels habitatges es correspon amb dues fileres de cases que es situaven entre la
plaça i la muralla, separades per un carrer empedrat paral·lel a aquest. La primera,
constituïda per cases rectangulars allargades, recolzades per darrere a la muralla i la segona,
formada per construccions de funcionalitat encara no definida, entre el carrer i la plaça.
L'evolució dels habitatges parteix d'habitatges d'una sola estada, a ser complexes amb
diverses estades i de forma trapezoïdal, cosa que indica un acotament de l'espai i diferent
funcionalitat de les habitacions. L'entrada estava enllosada o empedrada, la pavimentació de
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terra comprimida i altres elements d'argiles i margues5 seleccionades. A l'interior podia
haver-hi una o més llars. Se sap que les construccions, recolzades a la muralla, eren
habitatges, mentre que les quadrangulars del barri central, àdhuc no se li ha donat una
funcionalitat.
Les xarxa viària enllaçava el carrer de circumval·lació amb la plaça i les portes d'accés al
poblat, la cruïlla d’aquell amb què enfilava la porta d’entrada oberta al nord i el retrocés
d’unes façanes originaven una petita plaça on funcionava un forn. A part de la via principal,
n’existien unes altres de perpendiculars que permetien una millor comunicació per arribar a
les portes i als barris. En anul·lar la poterna, a Vilars II, es van construir cases a l'espai obert
del carrer amb què estava connectat, i es van utilitzar espais on anteriorment hi havia cases
per a crear el carrer que unia la nova entrada amb l'interior.

Fig. 7: Carrer d'Els Vilars

Aquesta disposició general es mantingué amb petites modificacions fins el 425/400 a. de la
n. e. Coincidint amb l'inici del període de l'ibèric ple, es varen produir canvis dràstics en la
disposició urbanística i també en el sistema defensiu. S'hi va implantar una nova xarxa
viària i, a conseqüència, els habitatges adquiriren una orientació diferent; es construïren la
bassa o pou i el baixador, i es reforçaren les defenses. La darrera fase la marca la decadència
que durant dues o tres dècades va precedir a l'abandó, destaca la inutilització intencionada
de la bassa o pou, que va ser colgada amb pedres i terra.
Les restes arqueològiques trobades a l’interior dels habitatges, demostren que realitzaven
treballs artesanals, com per exemple la metal·lúrgia, com indica l'aparició d'un forn amb
residus de ferro que es produeixen quan es fon el metall procedents de la fase Vilars 0.
Altres activitats, com la tèxtil, l'agricultura o la ramaderia s'han pogut constatar per les
restes trobades a l'interior de les cases, com ceràmica, material agrícola, etc. Fins i tot el
comerç, com mostra sense cap dubte l'aparició de ceràmica procedent d’Atenes.

5

Margues. Roca de color gris, composta de carbonat de calç i argila, que s'empra com abonament en terres
de cultiu i com regulador de l'acidesa del sòl.
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1.6.

Tècniques constructives

Els materials provenen de l'entorn en què està inclòs l'assentament. Es tracta de pedra,
marga, sorra, argila o fang barrejat amb altres elements.
Les torres es van construir amb una base de pedres, sobre la qual l'alçat es realitzava amb
tovots, en la part interna del mur, duplicant el paràmetre, s’emplenava amb terra i pedres.
Les torres eren regulars, i el mètode era el d'anar augmentant l’amplada dels murs i torres
amb afegits successius, fins a arribar a l’amplada actual. No obstant això, els llenços estaven
realitzats amb pedra. S'han documentat restes d'una capa d'argila margosa vermellosa que
podria haver recobert la construcció.

Fig. 8: Tovots utilitzat tant en la muralla com en l’arquitectura domèstica (Vilars 2000)

L'edificació dels habitatges, malgrat que, estava realitzada amb un sòcol de pedres regulars.
En algunes cases els sòls es realitzaven amb lloses de tovots, i en unes altres amb terra
barrejada amb altres elements. És comú trobar esquelets de nadons sota els sòls de les cases.

1.7.

Els habitants i la seva forma de vida

Els ilergets basaven la seva economia, com gairebé totes les societats ibèriques i antigues en
general, en les activitats anomenades del sector primari, fonamentalment l'agricultura i la
ramaderia. Era un món de pagesos, artesans, comerciants, guerrers, sacerdots i aristòcrates.
La vida de la gran majoria de la població masculina transcorria molt més a prop dels estris
del camp que de les armes.
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1.7.1. Agricultura
L’etapa ibèrica va significar un canvi important en l'explotació de la terra, i al tradicional
cultiu de cereals i llegums s’hi van afegir els mills, l'alfals i la civada, mentre que la vinya
prenia importància i apareixia una agricultura incipient d'horta i d'arbres fruiters.
L'instrumental agrícola va passar a ser de ferro, més resistent i eficaç i altament especialitzat,
responia a les noves necessitats.
El conreu es basava en cereals d'hivern com l'ordi vestit i el blat comú o dur i empraven el
sistema de recuperació de nutrients que evitava l'esgotament dels sòls, alternant el cultiu de
cereals i llegums. Era una agricultura de cicle curt, amb guaret anual o bianual.
La importància del conreu de cereals és confirmada per la presència en els habitatges de
nombroses peces de molins i també per la reconstrucció de l'entorn del poblat, on abunden
les males herbes.
L'utillatge agrícola des de l'època ibèrica antiga experimentaria una transformació decisiva
amb el treball de ferro. L'arada va jugar un paper important en la intensificació de
l'agricultura i, sens dubte, va ser un factor que contribuí a desenvolupar les desigualtats
socials en generar excedents i exagerar la diferent productivitat de les parcel.les. La
diversificació de les eines agrícoles ens permet reconstruir les principals activitats del treball
al camp:
•
•
•
•
•
•
•

Magalls, destrals, aixols i podalls feien possible guanyar terreny al bosc, tallar arbres
i arrels, netejar i condicionar el terreny.
Arades, aixes, aixades i càvecs obrien, airejaven i birbaven la terra.
Fangues de pala estreta o pues i culleres de sembrador ajudaven l'arada a fer possible
la sembra
Les llegones donaven forma als petits solcs dels horts
Els podalls esporgaven les vinyes.
Les arpelles remenaven els fems.
Les falçs segaven els cereals.

1.7.2. Metal.lúrgia
El foc i el martell treballaven el ferro a les forges dels senzills tallers metal.lúrgics locals,
mantenint operatius els estris. L'àmplia difusió de la siderúrgia des de la primera meitat del
segle V a.de la n.e. havia fet possible aquesta profunda revolució tecnològica.
Als Vilars el procés està il.lustrat pel magall (dolabre), aparegut en una casa d'època ibèrica
antiga on funcionava un forn destinat a la forja. De fet, l'activitat metal.lúrgica és coneguda
a totes les fases, gràcies a la presència d'escòries de ferro i d'estructures de combustió. S’ha
de destacar la cubeta d'un forn localitzada en una de les cases de la fase fundacional i on
han aparegut hematites en estat pur; això vol dir que, segons les datacions radiocarbòniques, els primers habitants ja treballaven el ferro a començaments del segle VIII a.
de la n. e.
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Els Vilars ens proporciona informació privilegiada per conèixer el procés d'introducció i
desenvolupament de la metal.lúrgia del ferro entre les poblacions preibèriques del nord-est
de la Península.

1.7.3. Ramaderia
La ramaderia constituiria l'altra activitat econòmica bàsica. Els ramats d'ovicàprids eren
mixtos de cabres i ovelles en una proporció semblant; l'explotació prioritària era la càrnica,
ja que el 40% dels rumiants eren morts abans dels dos anys, però també lletera i llanera,
doncs el 25% assolia l'edat dels quatre anys. Es pot descartar el consum sistemàtic de
vedells.
El cavall i l'ase eren explotats com a cavalcadures i bèsties de tir i càrrega i se n'aprofitava la
pell. La carn no era consumida i els animals morts acabaven en el femer, per la qual cosa les
seves restes són estranyes a l'interior dels llocs habitats. La possessió de cavalls era
emblemàtica per a l'aristocràcia ilergeta i un dels seus béns més preuats.
El gos completa el panorama de la fauna domèstica al poblat fortificat d'Arbeca. Amb tota
seguretat era utilitzat com a gos d'atura, en la caça i en tasques de vigilància i protecció.

1.7.4. Caça
La cacera i la recol.lecció devien tenir un caràcter secundari. Responia a una doble
necessitat: d’una banda mantenir a resguard els cultius i, per l’altra fer una aportació
càrnica, fonamentalment de conills, cérvols i senglars. Però principalment la caça d'aquests
darrers constituïa una activitat de prestigi entre els aristòcrates. Les dones i la mainada
participaven en l'explotació d'altres recursos vegetals, recol.lectant fruits silvestres com la
móra-gerd i el raïm o llambrusca, llenya, espart, canyes, etc.

1.7.5. Comerç
La producció agrícola excedentària va constituir, molt probablement, la "moneda de canvi"
necessària en la relació comercial amb les poblacions costaneres, però la manca
d'excavacions extensives en l'interior del poblat no permet quantificar ni documentar altres
aspectes de la producció i els sistemes d'emmagatzematge. La presència en la vaixella de
taula dels habitants de luxosos vasos grecs constitueix la mostra més evident d'aquestes
relacions. Mercats de tipus, avui diríem, comarcal garantien l'intercanvi regular de
productes i el subministrament d'articles, tant exòtics com de producció local [VIL00].
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1.8.

Classes socials

La lectura social de les restes arqueològiques ens permet entreveure persones sexuades i
classades, és a dir, reconstruir una realitat quotidiana en què les feines i activitats assumides
ho eren d'acord amb el gènere i la posició social.
En la societat ilergeta l'espai de l'home era l'exterior, el cel obert i les activitats pròpies, la
milícia, l'agricultura, la ramaderia i la cacera; també eren masculines les activitats comercials
i, en general, totes aquelles que tenien lloc fora de casa i exigien una determinada
especialització, com la producció metal·lúrgica o de terrissa, tret de la producció tèxtil.
La dona tenia un paper poc important en l'agricultura, però la vida fonamentalment
camperola atribuïa a la dona ilergeta responsabilitats més àmplies i treballs a l'aire lliure,
amb la qual cosa col.laborava ocasionalment en feines agrícoles, com ara el conreu dels
horts, i es feia càrrec de tasques com tenir cura dels animals domèstics, la recol·lecció i la
provisió d'aigua i de llenya. L'àmbit domèstic era el regne femení. A més de la maternitat,
sobre les dones ilergetes descansaven totes les feines que tenien lloc a la casa: la mòlta, la
fabricació de farines, pans i galetes, la cuina, filar i teixir, cuidar la roba, el manteniment de
la casa, l'elaboració manual de la terrissa de cuina i un llarg etcètera de feines quotidianes
[VIL00].

1.9.

Creences, vida i mort ilergeta

L'excavació integral, minuciosa i rigorosa d'un assentament com els Vilars ens haurà de
permetre recollir informació sobre les qüestions no materials de la cultura, el món simbòlic
i les creences, igualment implicades en la vida quotidiana i reflectides directament o
indirectament en les restes materials.
Els infants, un grup social que rarament apareix com a protagonista en els escrits
d'arqueologia. Destaquem el comportament dels adults davant de la mort dels nounats o
perinatals i el joc en la infància, entre els íbers existia una tradició ancestral, compartida per
molts altres pobles, entre ells grecs i romans, i conservada en determinades àrees fins al segle
XX, que consistia a enterrar les criatures que morien abans de néixer, durant el part o poc
temps després, sota del terra de les cases pròpies. Aquests éssers no havien passat les
cerimònies d'afiliació ni superat els rituals socio-religiosos de reconeixement com a adults,
per això no eren incinerats i tenien prohibit l'accés a les necròpolis i al món dels morts.
D'aquesta manera se les posava sota la tutela de les divinitats domèstiques i, transcendits al
rang d'aquestes, exercien una acció protectora sobre els ocupants i les activitats que tenien
lloc a l'àmbit en què eren enterrades. Els habitants dels Vilars també tenien aquest costum.
En les excavacions arqueològiques que s’han realitzat s’han trobat enterrats tres nounats en
una mateixa fossa, com si descansessin encongits i de costat, parcialment l'un sobre l'altre i,
anys abans, en una altra fossa havia estat inhumat un bebè de poc més de deu mesos. La
tortera que acompanyava el nadó ens suggereix que es tractava d'una nena, puix que la
rodeta que al capdavall del fus l'ajuda a tòrcer el fil, té un valor emblemàtic per esdevenir la
filatura una activitat femenina. Hem avançat en el coneixement formal d'aquest costum,
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fins i tot de les seves implicacions ideològiques, però no sabem en quina mesura reflecteix la
mortalitat infantil o si correspon a un mecanisme de control demogràfic i, en aquest cas, si
afectava per igual a ambdós sexes.

Fig. 9: Enterrament en fosa de tres nou nats [VIL00]

També s’ha trobat restes òssies d'algun animal, preferentment cabres i ovelles sota dels
paviments dels habitatges i algunes vegades incorporades a un mur mentre es construïa.
Aquesta pràctica respon al costum de fer ofrenes i sacrificis fundacionals destinats a posar
l'habitatge o construcció sota la protecció de les divinitats. Especialment significativa és
l'ofrena d'un gran vas, que conté, en l'interior, un altre de petit, enterrat al terra abans de
construir una de les cases dels Vilars 0 just al lloc on després s'havia de construir la llar
central [VIL00].

1.10.

Una peça clau pel coneixement del mon ibèric

Els Vilars d'Arbeca constitueixen una peça decisiva per a la comprensió en clau de
continuïtat del procés històric que va desembocar en el món ilergeta.
La complexitat social és conseqüència de l'apropiació desigual dels excedents produïts pel
desenvolupament d'una economia agrícola basada en el cultiu cerealístic extensiu. També té
els seus propis patrons d'ocupació i explotació del territori, les característiques dels seus
assentaments i, en particular, l'aparició i desenvolupament de l'arquitectura de pedra i els
primers plantejaments urbanístics durant la segona meitat del segon mil.lenni. La
construcció de la fortalesa mostra el desenvolupament socioeconòmic i polític assolit per les
comunitats occidentals preibèriques.
La decisió de construir i fortificar l'assentament en la plana il·lustra la voluntat d'explotar
sistemàticament els territoris aptes per a l'agricultura, fenomen que es produí paral.lelament
a la concentració del poblament en les zones més favorables a les noves estratègies
econòmiques, en detriment d'altres de relleu més accidentat.
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