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RESUM
El present treball neix amb la voluntat de fer una reflexió sobre el ritual funerari
establert durant el bronze final i la primera edat del ferro a la plana occidental catalana.
Per fer-ho s’analitzarà els diferents tipus de necròpolis existents —camps d’urnes o camps
tumulars— de la zona i les seves estructures. Així, en aquesta comesa s’intentarà definir
el ritual funerari de la vall del Segre i Cinca fent esment del seu context geogràfic, de la
seva evolució historiogràfica fins als nostres dies, dels models d’arribada o
desenvolupament, de la seva periodització, l’arquitectura funerària i l’organització
interna de les necròpolis. Finalment es durà a terme unes conclusions generals a mode de
cloenda.
PARAULES CLAUS
Ritual funerari, incineració, camps d’urnes, urnes, estructures tumulars, túmuls, necròpoli, Grup
Segre-Cinca (GSC), tombes, fosses.

ABSTRACT
This essay is born with the will to reflect on the funeral ritual established during
the Late Bronze Age and the Early Iron Age in the Catalan Western Plain. To do this, we
will analyse the different types of necropolis existing —urnfield or tumular fields— of
the area and its structures. Thus, in this task, the funeral ritual of the Segre and Cinca
Valley will be attempted by reference to its geographic context, its historiographic
evolution to the present day, the models of arrival or development, its periodization,
funerary architecture and the internal organization of the necropolis. Finally, general
conclusions will be carried out as a closing method.
KEYWORDS
Funerary ritual, incineration, urnfield, urns, tumular structures, tumulus, necropolis,
Segre-Cinca Group (GSC), tombs, graves.
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1. Introducció
El present treball té per finalitat oferir una síntesi i una visió d’un fenomen cultural
de les etapes finals de la Prehistòria de la península Ibèrica: les penetracions de la cultura
de “Camps d’Urnes” centreeuropees a la vall del Segre-Cinca.
El marc geogràfic elegit, la plana occidental catalana, es justifica per ésser una de
les àrees més fortament marcades, junt amb les veïnes del nord-est peninsular, per
l’impacte d’aquesta nova cultura; nogensmenys, també per constituir una regió natural
amb una personalitat pròpia.
Les raons que m’han inclinat a dur a terme aquesta qüestió són vàries.
Primerament per ésser un tema poc tractat en el Grau d’Història, on tot i esmentar-lo no
s’entra a fons en l’explicació, fet pel qual m’ha generat ganes de saber-ne més i
comprendre millor aquesta cultura arribada de més enllà dels Pirineus. Tanmateix, des de
fa molts anys que m’agrada la temàtica dels rituals, així que ja des de l’inici de la carrera
ja tenia planejat elegir una temàtica relacionada amb aquesta qüestió. Finalment, fou al
tercer curs de carrera en una classe de l’assignatura Prehistòria de la península Ibèrica i
les Balears, impartida pel Doctor Joan López i tutor del present Treball de Fi de Grau,
que es va parlar del ritus funerari de la vall del Segre i Cinca fet que em va cridar
enormement l’atenció i vaig elegir anar per aquest camí.
En darrera instància, també m’ha empès elegir aquesta temàtica la proximitat
geogràfica d’aquest ritual vers la meva localització, fet que plau treballar assumptes
relacionats amb la meva terra.
El treball, deixant al marge aquesta introducció, les consideracions generals i
l’annex, pot dividir-se en dos grans blocs. El primer, introductori i de contextualització,
tracta d’endinsar-nos en la seva àrea geogràfica tot esmentant el clima i fauna que hi havia
anteriorment. Tanmateix, aquest primer bloc recull la investigació realitzada des dels seus
inicis fins als nostres dies, a més, també es parla de com va arribar aquesta cultura a les
nostres contrades tot esmentant els dos models que varen imposar-se: una arribada
exterior o un desenvolupament autòcton.
El segon bloc ja va més encaminat al ritual en si. Primerament s’ha esbossat una
taula amb tots els jaciments funeraris que implica en menor o major mesura aquest ritus,
tot esmentant la seva cronologia, localització, tombes i la bibliografia que fa referència a
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cadascun. Realitzada la taula, s’ha elaborat un apartat explicant el ritual funerari del
bronze final fins la primera edat del ferro a la plana occidental catalana, esmentant des de
la mort del difunt fins a les ofrenes posteriors després de l’enterrament. Els apartats que
clouen aquest segon bloc són l’arquitectura funerària i l’organització interna de les
necròpolis. Referent al primer s’ha incidit en els diferents tipus de túmuls existents a la
vall del Segre-Cinca i la coexistència entre aquests i els enterraments propis de “camps
d’urnes”; respecte al segon s’ha intentat explicar l’organització que hi havia en les
necròpolis, tot esmentant la dualitat de pensament entre qui pensa que no hi ha una
organització i qui opina que si.
Per poder dur a terme aquest projecte s’ha realitzat una recerca bibliogràfica
amplia en revistes científiques, en especial la Revista d’Arqueologia de Ponent de la qual
s’han extret la majoria dels articles dels jaciments tractats, diferents tesis doctorals
referides completament o parcialment en aquesta temàtica en qüestió (Ruiz Zapatero
1985; Castro 1994; Alonso 1999; López 2000, entre altres) i una recerca en línia a la
pàgina

oferta

per

la

generalitat

(http://invarque.cultura.gencat.cat/).

sobre

el

Finalment,

patrimoni
s’han

Arqueològic
consultat

Català

memòries

arqueològiques dels jaciments funeraris que formen part de l’àrea de les Terres de Ponent
i de la cronologia que emmarca aquest ritual per tal de poder realitzar comparacions entre
les diferents necròpolis.
Les dificultats que s’han presentat alhora de realitzar la comesa han estat, en
primer lloc l’antiguitat dels estudis elaborats, on la majoria són de finals del segle anterior,
fet pel qual algunes dades es contraposen a les més actuals. Una altra és la generalització
que es fa en molts treballs sobre aquest ritual englobant tot el nord-est peninsular on, tot
i que poden dividir-ho en àrees, són pocs—si es deixa de banda els estudis individuals de
les necròpolis— els que dediquen especial atenció a la nostra àrea. Finalment, tot i que
no seria pròpiament una dificultat, és la diferent periodització que realitzen els
investigadors fet que, com ja s’ha dit al llarg de la comesa, assisteix a entrar en
equivocacions. Així doncs, com faré esment a les conclusions, proposo una sola i única
periodització per a la plana occidental catalana: l’elaborada pel Grup d’Investigació
Prehistòrica (GIP) de la Universitat de Lleida.
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2. Context geogràfic
El coneixement del medi físic en els estudis de Prehistòria resulta d’un gran interès
perquè la delimitació de regions naturals constitueix el mètode més vàlid per abordar
l’estudi d’una determinada cultura. Això es comprèn fàcilment si tenim en compte
l’estreta relació que existeix gairebé sempre entre el medi ambient i les cultures
prehistòriques (Ruiz Zapatero 1985, 1).
La zona d’estudi del treball que aquí presento es correspon a la plana occidental
catalana, una gran plana eminentment agrícola en el passat i en l’actualitat. Aquesta és
una unitat geogràfica que abarca diverses comarques: el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell,
les Garrigues i part de la Segarra, de la Noguera i del Baix Cinca. De manera que no es
correspon exactament amb cap divisió administrativa actual, sobretot en la part més
occidental, ja que s’endinsa en territori aragonès (Alonso 1999, 13).

Figura 1: Localització de l’àrea d’estudi: la plana de la Catalunya occidental. Imatge extreta d’Alonso 1999, 14.
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La plana occidental catalana és l’extrem sud-oriental de la plana de l’Ebre Mitjà,
que afecta les comarques que s’han esmentat anteriorment. Venint de l’est comença a
distingir-se des dels altiplans que fan divisió d’aigües entre el riu Llobregat i el Segre i
que constitueixen la part més enlairada de la plataforma de la Segarra. S’accentua a
mesura que es va cap al centre, entre 120 i 500 metres d’altitud, i continua vers l’oest
sense solució de continuïtat amb les terres aragoneses de la vall de l’Ebre. La perifèria és
relativament accidentada, amb els darrers costers calcaris de la Segarra i els relleus del
sector meridional de les Garrigues. En el sector central i occidental la plana és molt
accentuada, encara que no hi manquen petits accidents (Alonso 1999, 13).
En direcció NE-SO creua el Segre conferint-li una simetria de relleu en relació
amb les planes travessades pel riu; i en direcció NO-SE creua el Cinca. Aquests dos rius
es creuen al nord-oest de la Granja d’Escarp, a 72,8 metres d’alçada sobre el nivell del
mar creant d’aquesta manera el que es coneix com l’aiguabarreig del Segre-Cinca, la
confluència fluvial més gran de la península Ibèrica.
Delimitant aquesta àrea, la Serra del Montsec seria la zona més septentrional
d’aquesta àrea geogràfica i la desembocadura del tram de confluència del Segre i el Cinca
arribant fins a unir-se amb l’Ebre a les immediacions del pantà de Mequinensa faria
referència al punt més meridional. Referent a orient i occident tenim com a comarques
més llunyanes el Baix Cinca-Llitera i la Segarra-Urgell respectivament. En total ocupa
una superfície de quelcom més de 4600 km2 amb un eixos màxims d’aproximadament 90
km d’est a oest i 85 km de nord a sud. Una gran extensió de terreny amb uns trets
topogràfics comuns, un mateix origen geològic i, en general, un entorn mediambiental
molt uniforme (Mateo 1994, 72).

2.1 Geomorfologia i xarxa hidrogràfica
Geològicament, la plana occidental catalana forma part de la unitat
morfoestructural que és la Conca de l’Ebre, una extensa conca sedimentària de forma
triangular, configurada durant l’era Cenozoica, i delimitada septentrionalment pel
Pirineu, al sud-oest per la cadena muntanyenca Ibèrica i a l’est i sud-est per la serralada
Costanera Catalana (Alonso 1999, 13).
Aquesta conca existeix com a tal des de l’Era Cenozoica —antigament també
anomenada Era Terciària—. Es forma com a conseqüència de l'orogènia alpina, que
origina una depressió tectònica que va essent reblerta, al llarg del Cenozoic superior, per
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les corrosions procedents de l'erosió de les cadenes muntanyoses marginals (Vàzquez
1994, 68). Els sediments però, es dipositen en diferents etapes. La primera d’elles té lloc
durant el Paleocè i l’Eocè i està determinada per les transgressions marines, ja que està
oberta al mar. La segona és netament continental i succeeix durant part de l’Eocè,
l’Oligocè i el Miocè, en la que es desenvolupen uns importants sistemes de ventalls
al·luvials des de les serralades que envolten la conca, que en aquest moment es tanca
(Alonso 1999, 13).
Durant el Quaternari es modificà la xarxa de drenatge, a causa de l’alternança de
períodes glacials i interglacials, amb cicles d’acumulació d’erosió que donaren lloc a la
formació de terrasses constituïdes per nivells de còdols i material més fi de llims i sorres,
formades pel Segre i els seus afluents. Així, la plataforma estructural s’anà retallant i
modelant. Els materials litològics que ens trobem són, per tant, fonamentalment d’origen
fluvial, dipòsits de llims, sorres i graves fluvials (Alonso 1999, 14).
Així doncs, pel que fa a la litologia genèrica de la zona trobem materials arenosos,
conglomerats, argiles, calcàries i evaporítiques. Tanmateix, si entrem a la litologia
específica, tenim al Baix Segre turbidites calcàries, calcàries arenoses, calcàries i margues
arenoses. Al Baix Cinca, però, trobem alguna petita variació. Hi predomina les calcàries
d’esculls, calcarenites, conglomerats i argiles amb olistòlits.1
La dinàmica i l’evolució de la xarxa de drenatge formà plataformes més o menys
extenses i també petites, a manera de taules de poca superfície, així com turons testimonis,
tossals escapçats o cònics, que són els únics relleus que sobresurten actualment a la plana.
Les valls que s’hi formaren no tenien forma de “V” sinó que presenten vessants rectilinis
i de fons pla reblerts d’al·luvions, i també vessants curvilinis que generen un perfil
transversal de la vall en bressol com a resultat de la convergència de glacis, a causa del
règim dels afluents tributaris del Segre en la seva riba esquerra (Calvet 1980; Peña 1983).
Al riu principal de la nostra zona treballada, el Segre, s’han reconegut sis nivells de
terrasses, que tal com esmenta l’arqueòloga i historiadora Natàlia Alonso «han marcat
l’evolució quaternària de les acumulacions dels seus afluents més importants, encara que
la seva correlació no resulta fàcil, ja que generalment formen tossals aïllats i plataformes
residuals molt allunyades del nivell basal» (Alonso 1999, 14-15).

Informació extreta del Mapa Geológico Nacional (MAGNA), realitzat entre 1972 i 2003 per l’Instituto
Geológico y Minero de España. Recurs en línia: http://info.igme.es/visorweb/.
1
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En definitiva doncs, des del punt de vista geomorfològic aquesta zona, tal com
s’ha esmentat, representa una conca erosiva, on la part més baixa d’aquesta es troba entre
els 100 i 200 metres d’alçada i on escassegen els relleus de caràcter estructural i abunden
les acumulacions quaternàries. Aquesta àrea es bordejada per relleus més vigorosos de
materials detrítics i carbonatats oligocens, que conformen alineacions estructurals al sud
de la Noguera, la Segarra i les Garrigues, així com la Serra Llarga i la Serra d’Almenara,
serres modelades en els anticlinals del sector septentrional i nord-est que assolirien els
450 metres d’altitud (Vàzquez 1994, 68).
Referent a la conca hidrogràfica, aquesta està dominada pels rius Segre i Cinca,
on el primer tindria una rellevància més destacada, ja que aquest és la gran artèria
col·lectora de la xarxa Pirineu-Ebre. Així, tots els rius que la integren serien afluents seus.
Tant el Segre com aquests afluents s’obren pas per les muntanyes prepirinenques enmig
de grans congosts, però en el Prepirineu formen unes valls àmplies. No obstant això, el
Segre en el sector inicial de la depressió forma unes valls amb vessants encara bastant
abruptes, excavades en els terrenys grisencs i conglomeràtics. Per la seva banda, el Cinca
o la Noguera Ribagorçana, que es troben més a occident, on els materials terciaris són
menys resistents, formen de seguida paisatges plans que van des de l’Urgell fins a la
Llitera (Alonso 1999, 15). Així, en el curs baix del Segre i del Cinca hi ha un llit fluvial
ampli, i la zona interna de la confluència entre els dos es caracteritza per un paisatge obert,
amb la presència de tossals testimoni, molt desigual del que ofereix la cara externa, a la
part occidental del Cinca i entre el Segre i la seva confluència amb l’Ebre, de relleus més
abruptes, esdevenint grans desnivells en valls petites de forts pendents, amb la proximitat
de la serra de Montmeneu, i l’estretament de la vall del Segre, que s’uneix a l’únic gran
riu peninsular que aboca al mar Mediterrani, l’Ebre, en un autèntic gorg (Vàzquez 1994,
68).
Un cop arriben a la plana, aquests rius pirinencs la travessen sense gairebé cap
gran afluent, però amb una sèrie de rius de poca importància. Es tracta d’una petita xarxa
hidrogràfica originada a l’interior de la depressió, que segueix el pendent de les capes i,
per tant, està orientada cap al centre de la conca (Alonso 1999, 15). Aquests petits afluents
que passen perpendicularment al llit del riu Segre la majoria són de cabal sec o estacional
i de curs curt, anomenats reguers o clamors. Aquests, però, s’han convertit en desguassos
degut a que tenen el curs natural molt desfigurat en les zones de regadiu (Vàzquez 1994,
68).
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Els afluents dels Segre, tot i que de curs petit com ja s’ha dit, són molt abundants.
A la riba esquerra caldria destacar el Sió, la Femosa, el Set, el Corb, l’Ondara (tot i que
no seria afluent pròpiament dit del Segre), la Vall Major i la de Carretelà, les valls
bessones de Secà i Utxesa i el barranc de Burgebut; a la riba dreta els petits afluents són
encara més migrats, principalment clamors, rieres o barrancs, de cursos estacionals
(Alonso 1999, 15), tanmateix, es podrien destacar les rieres de Barras, del Santet, del Secà
de la Coma, la vall de la Mina, del Mingo, la vall de Soses, la clamor de Gebut, el Reguer,
la vall de Grau i el Segrià —que dóna nom a la comarca del Segrià (Vàzquez 1994, 68).
En aquesta banda també tenim els barrancs de Fed i de Rubinats.
Passant al Cinca, en la riba dreta tenim la Clamor Amarga o d’Almacelles i per la
seva banda esquerra tenim el riu Alcanadre que desemboca al Cinca junt a la població de
Ballobar.
Com en tots els països àrids, la petita xarxa hidrogràfica autòctona de la plana està
desorganitzada i reduïda a solcs gairebé sempre secs que acaben desapareixent per
evaporació. No obstant això, «en el conjunt de la plana apareixen també zones humides,
que actualment són de gran importància ecològica precisament perquè són molt escasses,
i principalment originades pels rius pirinencs, encara que també existeixen algunes
basses i estanys d’origen local» (Alonso 1999, 16).
Per altra banda, cal fer esment de l’existència d’aqüífers subterranis, la qual està
condicionada per tres factors fonamentals: les precipitacions, l’orografia i la litologia, de
manera que en haver-hi unes precipitacions molt escasses les aportacions són també
mínimes. Solament a la zona de l’Urgell hi ha un nivell freàtic superficial, de manera que
constitueix el principal aqüífer d’aquesta àrea (Alonso 1999, 16).
En definitiva, la manca d’aigua és un dels trets diferenciadors principals de la
plana i, lluny dels rius principals cal recórrer a l’aigua de la pluja que tradicionalment es
recollia en grans basses d’ús col·lectiu, i que es coneixien des de la prehistòria (Alonso
1999, 16).
Tot i això, aquesta xarxa hidrogràfica, tal com diu l’arqueòloga Maria Pilar
Vàzquez, «tant la principal, el Segre i el Cinca, com els seus afluents, els de curs continu
i els estacionals, foren un factor decisiu en l’establiment dels assentaments al llarg de
l’edat del bronze» (Vàzquez 1994, 70).
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2.2 El clima
El clima de la plana occidental catalana en l’actualitat és una de les
característiques que singularitzen aquesta zona, immersa dins els trets generals de la
Depressió de l’Ebre (Alonso et al. 2004, 10). Aquest, sens dubte, és el més rigorós i eixut
del nord-est de la península Ibèrica independentment de l’època de l’any.
En la seva part central és un clima continental molt condicionat per la baixa altitud,
i amb oscil·lacions tèrmiques molt marcades, tant al llarg de l’any com entre les
temperatures diürnes i nocturnes. La temperatura mitjana anual es troba al voltant dels
14°C. Així, el mes de gener és el més fred (amb unes temperatures mitjanes d’uns 5°C, i
unes temperatures mitjanes mínimes absolutes d’entre –7 i –3°C) i el més càlid és el mes
de juliol (amb mitjanes d’uns 25°C i mitjanes màximes absolutes entre 35 i 43°C) (Alonso
1999, 16; Alonso et al. 2004, 10).
La Serralada Litoral Catalana exerceix com una gran barrera que causa que els
vents marins d’efecte temperat i carregats d’humitat tinguin una enorme diﬁcultat per
arribar a la plana, de manera que queda isolada del mar, fet que li dóna aquest caràcter
continental. L’oscil·lació tèrmica anyal és la més gran de Catalunya (Alonso 1999, 16;
Alonso et al. 2004, 10).
La poca pluviometria i la seva irregularitat són unes de les característiques
definidores del seu clima, amb precipitacions anuals que varien entre els 350 i els 400
mm, depenent de la variació geogràﬁca dins la plana, amb dos màxims de precipitació,
un a l’abril-maig i l’altre, sovint lleugerament inferior, al setembre-octubre. En la part
central, el mínim estival pot ser molt baix, inferior als 30 mm, després de sumar el juliol
i l’agost, cosa que provoca un estiu molt eixut i càlid, característic d’un clima subàrid
(Alonso 1999, 16-17; Alonso et al. 2004, 10).
No és d’estranyar, doncs, que el contratemps climatològic principal de la nostra
àrea geogràfica és la secada estival. Degut a aquesta sequedat es produeixen situacions
d’ariditat que poden perdurar fins a quatre mesos i de perariditat durant un o dos mesos
estiuencs (Vàzquez 1994, 68; Alonso 1999, 16-17; Alonso et al. 2004, 10).
En la plana occidental catalana el tipus climàtic principal és el mediterrani
continental temperat, amb màximes superiors a les dels tipus mediterrani temperat. No és
un clima uniforme per a tota la zona, sinó que existeixen variacions zonals causades per
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una sèrie de factors modiﬁcadors del clima (Conesa et al. 1994, 26-29): la distància del
mar, l’altitud i l’orientació i exposició, que als vessants de solana i els d’obaga comporten
canvis de vegetació ﬁns i tot en els petits turons (Alonso 1999, 117; Alonso et al. 2004,
10). Així, l’aridesa s’accentua cap a ponent i a la zona meridional. D’aquesta manera,
més enllà de la línia Segre-Ebre, les condicions climàtiques es podrien definir com a
subdesèrtiques (Vàzquez 1994, 68).
Passant al clima de l’Holocè, les investigacions sobre les variacions climàtiques
reflecteixen que els canvis no són molt notables, valorant-se en fluctuacions de la
temperatura de l’ordre de ±2ºC i precipitacions de ±10-20 % respecte als valors que hi ha
actualment (Gutiérrez, Peña 1990, 57).
L’edat del bronze, que en la nostra àrea geogràfica d’estudi queda compresa
cronològicament entre el 1800 aC i el 700/650 aC, està inclosa en el període climàtic del
subboreal (Vàzquez 1994, 70; Alonso et al. 2004, 20).
Seguint l’arqueòleg, geòleg i prehistoriador francès Henry de Lumley, aquest
període es caracteritza per unes condicions climàtiques més fredes, tot i que mínimament
inferiors a les actuals, i més seques (Lumley et al. 1976, 8). No obstant, vers el final, poc
abans del trànsit al subatlàntic, es produeix un refredament i un augment de la humitat en
l’àmbit mediterrani (Gutiérrez, Peña 1990, 62) que constitueix el preludi de la
denominada “Època Freda de l’Edat del Ferro”2 que coincideix amb l’etapa assenyalada
per Harding (Harding 1982, 1-10). Per a Lamb (Lamb 1977), però, els canvis climàtics
amb més rellevància es produïren entre el període de 1200 aC i el 700 aC, en què es
registraren avançaments en les glaceres europees i un refredament al voltant del 800 aC
(Vàzquez 1994, 70; Alonso et al. 2004, 20).
En un estudi realitzat a la zona arqueològica terolenca del Castillo de Alfambra
(Burillo et al. 1981, 51) convenen situar aquestes condicions més fredes i humides que
les actuals entre el 1400/1200 aC i el 750 aC. D’altra banda, en l’estudi geoarqueològic
més pròxim a la nostra àrea de treball, al Tossal de Moradilla (Peña et al. 1988, 40-41),
arriben a la conclusió que aquest període se situaria entre el 950 aC i el 750 aC (Vàzquez
1994, 70).

2

Denominada per Gribbin i Lamb en el seu estudi conjunt de 1978 i que aniria des del 900 aC fins el 300
aC (Gribbin, Lamb 1978, 68-82).

12

Tot i les diferències cronològiques existents en aquest període, cal constatar que
a les acaballes d’aquesta etapa subboreal es produí un refredament de les temperatures,
on Lamb (Lamb 1977) les xifra en un parell de graus menys que les actuals, les quals
farien uns hiverns més suaus i uns estius no tant calorosos amb un augment general de la
humitat (Alonso et al. 2004, 20). El canvi climàtic, tal com diu Vàzquez, «possiblement
incidiria en una alteració de les condicions de vida i fins i tot caldrà tenir present si no
ho féu també en la distribució de l’hàbitat» (Vàzquez 1994, 70).

2.3 Fauna i vegetació
Pel que respecta la plana occidental catalana, les principals aportacions en aquests
camps provenen de la recerca arqueobotànica, ja que des de l’arquezoologia els resultats
obtinguts permeten una lectura molt limitada, tot i que complementària, del paleoambient
antic. No obstant, tenim diferents estudis d’aquesta índole duts a terme al complex
arqueològic de Punta Farisa (Fraga, Baix Cinca), al Tossal de Solibernat (Torres de Segre,
Segrià), Genó (Aitona, Segrià) i en el jaciment ibèric dels Vilars (Arbeca, les Garrigues).
La mostra, doncs, és bastant reduïda i no permet excessives generalitzacions, tot i que
cobreix diacrònicament tota la protohistòria (López 2000, 40).
Els tipus de climes existents a la plana es reflecteixen clarament en les comunitats
vegetals associades. A la zona central, les grans oscil·lacions amb estius secs i calents i
hiverns freds i humits són un obstacle important per la supervivència de moltes espècies
vegetals i animals que, tanmateix, es troben en les zones perifèriques (Alonso 1999, 17).
La vegetació climàtica de la plana no és uniforme en el territori i també durant la
prehistòria podem dividir l’àrea en dues subzones: les planes més interiors (conques
baixes del Segre i del Cinca) i la zona més oriental de les planes de l’Urgell (Alonso 1999,
24).
Globalment, segons les dades obtingudes a les valls baixes del Segre i del Cinca,
durant el bronze mitjà es podria dir que les característiques del clima condicionaven
l’existència de veritables boscos, a part d’una incidència antròpica més o menys acusada.
La majoria de les espècies identificades antracològicament (Ros 1997) a la vall del Cinca
corresponen a un tipus de vegetació escleròfil·la, perennifòlia, hídricament molt
conservadora, sovint espinosa, de fulles petites, etc., en definitiva, ben adaptades a un
clima sec, que formaria bosquines sobre uns sòls més rics que els actuals. D’altra banda,
les dades de Cova Punta Farisa, gràcies a l’abundant presència de llentiscle, ens
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informaria que ni el fred ni la calor continental eren gaire acusats (Ros 1993; Alonso
1999, 24).
Referent a la Cova de Punta Farisa, l’anàlisi antracològica (Ros 1993b, 45-47) ens
mostra que la vegetació de màquia amb carrasca era la climàtica de la zona, i en el bronze
mig, ocuparia grans extensions. Tanmateix, la presència d’espècies de matoll, com el
romaní, l’argelaga i altres lleguminoses, ens assenyalen que les activitats agropecuàries
dels grups humans haurien alterat certs àmbits de vegetació, configurant-se formacions
vegetals de caràcter obert. D’aquesta manera, la vegetació natural de la zona, degut a
l’activitat humana i a unes condicions climàtiques desfavorables, quedaria reduïda a les
formacions estepàries (Vàzquez 1994, 70).
Entrant en un estudi d’anàlisi arqueobotànica (Alonso, Buxó 1993, 49-56) sobre
el mateix jaciment fragatí, s’arribà a la conclusió que les restes vegetals es poden dividir
en tres grups (Alonso, Buxó 1993, 55): plantes conreades —representades per cereals de
primavera com l’ordi vestit o el blat comú i lleguminoses com la llentia o el lli—; plantes
recol·lectades; i plantes silvestres —representades per plantes sinantròpiques i
silvestres—. Aquestes plantes ens ajuden a pensar que en aquesta zona hi hagués la
presència de cursos d’aigua o manantials i, molt possiblement, existissin algunes zones
salines i ben nitrificades, més seques, com podrien ser els camps erms.
Passant a l’anàlisi faunística de Punta Farisa, veiem que el ramat domèstic era
summament més important que els animals caçats (Albizuri, Nadal 1993, 37). Així, entre
els domèstics, el grup d’ovicaprins és el més important. Aquesta informació es pot
constatar en el jaciment aitonenc de Carretelà, on es documenten pocs bovins i porc i on
es caçaven abundants conills i cérvols (Albizuri, Nadal 1993, 32). L’explotació del medi
també devia ésser important, com així ho demostra les restes de conill, cérvol i perdiu
(Albizuri, Nadal 1993, 37).
Els jaciments estudiats esmentats anteriorment situats a la riba del Segre, com el
Tossal de Solibernat o Genó, presenten una composició florística similar a la de la vall
del Cinca però amb unes condicions climàtiques no tan seques, amb indrets idonis per al
desenvolupament de boscos caducifolis. Tanmateix, el paisatge es reflecteix molt
antropitzat, amb una escassa cobertura arbòria, majoritàriament de pi blanc i alts
percentatges de pol·len d’herbàcies (Burjachs 1998).
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A Genó, doncs, a partir de les anàlisis de pol·len es percep un baix percentatge
d’espècies arbòries davant les herbàcies, sobretot les afavorides per l’acció humana, amb
la qual cosa corrobora encara més el cultiu de cereals. A Solibernat tenim presència de
blat, ordi, civada, mill, faves, llenties i oliveres cultivades. Pel que fa als animals
domèstics estaria constituït per ovicaprins, porc, toro i cavall, i entre els salvatges
trobaríem el cérvol, el conill i el cabirol (Vàzquez 1994, 71).
A principis del primer mil·lenni els mateixos estudis detecten un espectre vegetal
bastant pobre a la zona dels Monegros, amb un estrat arbori molt condicionat per la
continentalitat i l’aridesa del clima, amb plantes típiques de medis àrids i sense altres,
com ara el llentiscle, que abundava en els assentaments de cronologia anterior (Ros
1995b).
Contràriament, a la vall del Segre en època ibèrica plena, les espècies trobades a
Roques del Sarró (Equip Sarró 2000, 132-136) indiquen l’existència d’un paisatge variat,
amb zones forestals a base d’alzines, roures i pins, que es combinaven amb zones de
vegetació de tipus arbustiu sobretot en llocs més secs i antropitzats. Es detecta un paisatge
ben diferent a l’actual, i el fet de trobar espècies de tipus submediterrani com el roure de
fulla petita o la pinassa, indica unes condicions ambientals no tan extremades, amb un
grau d’humitat més elevat i uns sòls no tan erosionats. En comparació amb els resultats
de l’edat del bronze s’observa un augment de la humitat en època ibèrica (Alonso 1999,
25; Alonso et al. 2004, 21).
Quant a la zona més oriental de la plana, estudiada principalment al jaciment dels
Vilars, també dóna un paisatge amb clapes extenses de bosc mixt d’alzines i roures, i pins,
que posteriorment, a causa sobretot d’una activitat agrícola secular, van ser substituïdes
per comunitats arbustives, bosquines esclarissades amb estrat arbori de pi blanc, i, en
darrer terme, per un mantell vegetal magre i discontinu, amb erms i clapes de sòl nu (Ros
1995a; 1997). La presència de roures i alzines apunten a unes condicions climàtiques
benignes que afavorien el desenvolupament de boscos meso/submediterranis a la zona
(Alonso 1999, 25).
En totes les èpoques els boscos i bosquines s’aprofitaven com a recurs per a
obtenir fusta i llenya per a la combustió. En alguns casos, com Masada del Ratón (Ros
1995b), durant la fase de camps d’urnes s’utilitzen un mínim d’onze espècies amb
finalitats combustibles, moltes provinents dels boscos de ribera. En altres, com la Cova
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de Punta Farisa, el llentiscle seria el més utilitzat, molt possiblement perquè és l’únic dels
arbusts a la zona que no és espinós i, per tant, s’empra amb més facilitat (Ros 1993b, 47).
Referent a la fauna dels Vilars d’Arbeca, tot i que amb algunes variacions durant
les diverses fases de la Fortalesa, la cabana ramadera està composta principalment per
ovicàprids (ovelles i cabres), bòvids i porcs, als quals cal afegir altres animals domèstics
com el gos, o d’un estatus especial, com els èquids. La cacera, si bé de caràcter més aviat
secundari i esporàdic, es manté, principalment la caça major del cérvol, segurament com
una activitat de caràcter social i de prestigi, i la de lagomorfs (conills, llebres) (Junyent,
López 2016, 59).
En línies generals el període subboreal veié de forma constant i continuada
l’actuació de l’home sobre el medi. Aquesta acció antròpica feu modificar en la seva
totalitat algunes fàcies regionals, el percentatge dels pòl·lens de les herbàcies i les ruderals
augmentà respecte el dels arboris (López García 1978, 11).
En definitiva doncs, l’activitat humana en la vegetació i el clima subboreal
permeten suposar que es tracta d’un paisatge obert format per prats, camps de cultiu i
brolls, juntament amb garrigues i boscos de ribera (Ros 1993b, 46).
La màquia de garric i arçot amb pi carrasc representaria la vegetació climàtica
d’aquesta àrea geogràfica, on originàriament ocuparia grans extensions i que degut a
l’activitat antròpica entraria en un procés de degradació progressiu, esdevenint les estepes
que observem avui en el territori. Tanmateix, en aquest paisatge tampoc es descarta la
presència d’embassaments esporàdics, fet que respondria l’aparició d’espècies vegetals i
animals adaptades a aigües pròpies d’estanys (Vàzquez 1994, 71).
Tal com s’ha dit, el paisatge és molt antropitzat. Aquesta acció humana sobre
l’entorn es constata també en les anàlisis realitzades en el jaciment dels Vilars (Alonso et
al. 1996) on, en la fase de Vilars I (650-525 aC) es té referència de la presència de boscos
d’alzina i roure, ja amb clapes de garriga arbustiva, molt probablement degut a una acció
antròpica, que en el període següent, Vilars II (525-425 aC) manifesten un destacat
descens.
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3. Història de la investigació
El mèrit d’iniciar les investigacions sobre l’edat del bronze i l’edat del ferro a la
península Ibérica correspon a l’arqueòleg i prehistoriador català Bosch Gimpera on inicià
els seus treballs al primer quart segle XX. En els seus estudis desenvolupa el primer
esquema explicatiu dels diferents fenòmens que varen anar succeint, entre ells la qüestió
que dedicaré en aquesta comesa: les necròpolis d’incineració. És interesant destacar el
pes que tenia entre els historiadors ja que després de la Guerra Civil espanyola es va
exiliar a Mèxic i perdé el seu contacte amb l’arqueologia peninsular on tot i així la seva
influència es mantindria fins els anys 60 i 70, deixant una especial empremta entre
diversos investigadors com els erudits Lluís Pericot i Joan Maluquer de Motes (López
Cachero 2008, 140).
Bosch Gimpera busca una causa exterior per explicar l’aparició de les necròpolis
d’incineració a la península Ibèrica, per tant podem qualificar el seu model com
invasionista.3 A partir d’aquest autor la polèmica es va centrar en aclarir la data d’inici de
les invasions, el lloc de procedència dels grups recent arribats i el nombre d’onades que
es podien intuir en relació al registre arqueològic (López Cachero 2008, 140). Referent a
les onades invasionistes el nombre d’aquestes dissenteix entre distints erudits, com el
català Maluquer de Motes que creu que en varen haver-hi dues successives entre el 750 i
700 ANE (Maluquer de Motes 1945-46) i el terolenc Almagro Basch que es defensor
d’una sola entre el 800 i el 600 ANE (Almagro 1952).
Els anys setanta varen suposar una gran transformació. En aquesta dècada tenim
els estudis de diferents historiadors. Primerament tenim els treballs de Salvador Vilaseca
on gràcies al qual tenim la primera periodització basada en l’evolució dels materials
ceràmics (Vilaseca et al. 1963). El segueix el prestigiós arqueòleg francès Jean Guilaine,
que realitzà un destacat treball al sud-est francès (1972) i l’estudi de conjunt dut a terme
per Almagro Gorbea (1977). És a partir d’aquí, tal com diu López Cachero, que «… se
construyó un nuevo modelo que desarrollarían autores como Maya, Ruiz Zapatero, Petit
o Pons y que impondrán el concepto de Cultura de los Campos de Urnas como sinónimo
del período» (López 2000; López Cachero 2008, 140).

En el punt 4 (D’un model invasionista cap a un model d’evolució interna) es desenvolupa més
minuciosament la difusió d’aquest ritus funerari fins a l’àrea del Segre-Cinca.
3
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Els primers estudis regionals sorgeixen a les acaballes de la dècada dels setanta
on profunditzen en les particularitats de cada territori. Primerament tenim els estudis de
José Luis Maya a l’àrea del Segre-Cinca (Maya 1977, 1978, 1986). Maya, a més, també
realitzà un estudi a la zona aragonesa (Maya 1981) de la mateixa manera que ho
acompliren Andrés Álvarez García (Álvarez 1990) i José Ignacio Royo (Royo 1990). Pel
que fa a les comarques litorals i prelitorals del centre de Catalunya tenim la tesis doctoral
de Maria Àngels Petit Contribución al estudio de la Edad del bronce en Cataluña:
comarcas del Moianès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès y Baix
Llobregat presentada el 1985. Finalment, a la zona gironina de l’Empordà fou la
prestigiosa arqueòloga i prehistoriadora Enriqueta Pons la que realitzà el seu estudi
regional el 1984 sota el títol L’Empordà, de l’Edat del Bronze a l’Edat del Ferro (1100600 aC) (López Cachero 2008, 140). No obstant, cal destacar l’estudi de Martín Almagro
Gorbea de 1977, El Pic dels Corbs, de Sagunto, y los Campos de Urnas del NE. de la
Península Ibérica, en el qual, tot i que agrupa tot el nord-est peninsular, no generalitza el
seu estudi i regionalitza les diferents àrees destacant les característiques de cada zona.
Tanmateix, en aquesta visió global, tenim a un referent en l’estudi del ritus d’incineració
funerari, el sorià Gonzalo Ruiz Zapatero amb la seva gran tesis doctoral de 1985, Los
campos de Urnas del NE de la Península Ibérica, en la qual separa per capítols les
diferents regions —set en total— i en cada un d’ells genera cinc apartats incidint amb els
jaciments i la periodització de cada grup, el seu hàbitat, els enterraments i l’economia i la
societat que hi havia. Aquesta obra, doncs, fou la primera en la que es varen agrupar per
separat tots els grups d’aquest ritual funerari esdevenint així un referent absolut pels
treballs futurs sobre aquest tema en qüestió.
En els darrers anys, tal com ho esmenta López Cachero, «… asistimos a un
momento de cambio en el que han comenzado a desarrollarse lecturas autoctonistas y
continuistas desde el Calcolítico e inicios de la Edad del Bronce en zonas como en el
Segre-Cinca (Alonso et al. 1999; López 2000; López, Gallart 2002; Junyent 2002)»
(López Cachero 2008, 140).
Pel que fa a la nostra àrea de treball, a les comarques del Baix Segre i el Baix
Cinca la recerca arqueològica ha viscut un desenvolupament paral·lel i té una tradició que
comença a mitjans del segle XX. La història de la recerca en aquesta zona —amb un
registre clarament deficitari— és tradicionalment subdividida en tres fases distintes
(Ferrández et al. 1991, 88).
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La primera fase, denominada Fase I, va des dels seus inicis al 1950 fins la dècada
dels setanta. Aquesta, monopolitzada per part dels membres de la Secció d’Arqueologia
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, es caracteritza per ser una etapa de prospecció,
identificació i caracterització del món tumular. Tanmateix, fou en aquest període on es
varen localitzar la immensa majora de les necròpolis identificades a les nostres contrades.
Entre elles caldria destacar la necròpolis de Roques de Sant Formatge la qual, gràcies a
l’excepcional nombre d’estructures reconegudes, permeté realitzar la primera
classificació tipològica que hom reconeix a la vall del Segre (Pita, Díez Coronel 1968).
No obstant, cal fer esment que en aquesta fase també va sorgir l’estratigrafia del poblat
de La Pedrera (Maluquer et al. 1960), el primer exemple de correlació cronològica entre
una zona d’hàbitat i la seva corresponent necròpolis (Ferrández et al. 1991, 88). Aquesta
primera fase, doncs, va representar l’inici de les investigacions sobre l’edat del bronze a
la regió. 4
D’ençà dels descobriments en prospecció i les primeres intervencions dels anys
cinquanta i seixanta es produeix un auge de les actuacions en els quinze anys següents,
des de 1970 a 1985, referenciant el que s’anomenaria Fase II. En aquesta etapa es tenia
com a objectiu l’anàlisi de les darreres fases del període a partir de la incorporació dels
significatius progressos experientats pels sistemes d’excavació i pels programes
específics dels estaments universitaris (Ferrández et al. 1991, 88). A més, al 1973 es
realitzaren les excavacions de la necròpolis d’Almenara i la de Pedrós. Quatre anys més
tard, al 1977, es produí l’excavació de la Pena. Ja entrats els vuitanta, es realitzaren dues
campanyes (1983-84) al Tossal del Tancat, un jaciment excepcional ja que si va trobar un
túmul únic amb una cremació múltiple.
La tercera etapa, nombrada Fase III, englobaria els darrers cinc anys de la dècada
dels vuitanta, és a dir, de 1985 a 1990. Aquesta fase pot ser definida en funció de l’aparició
de la ja esmentada tesi de Ruiz Zapatero, en la qual va dedicar un capítol específic al
fenomen de la incineració de la vall del Segre (Ruiz Zapatero 1985, 285-534). Aquest
treball, però, no dóna respostes concretes a les qüestions plantejades des d’una nova
perspectiva teòrica i metodològica (Ferrández et al. 1991, 89). Així, en aquest lustre
sorgiren aportacions puntuals relacionades amb aquesta temàtica on caracteritzen, tot i

Aquesta fase s’ha dut a terme en necròpolis com la Colomina 1 (Gerb, la Noguera) i Roques de Sant
Formatge (Seròs, Segrià).
4
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que tímidament, una substancial reacció que esdevé conseqüència d’una actualització
teòrica i d’una significativa millora dels sistemes d’excavació (Ferrández et al. 1991, 89).
A partir del 1990 les intervencions arqueològiques relacionades amb la incineració
i el ritual funerari que l’envolta a les terres del Baix Segre i el Baix Cinca gairebé s’aturen
i només ocasionalment s’han realitzat excavacions més enllà d’aquest decenni (Moya et
al. 2005, 46); tanmateix, en la necròpolis de la Vall de la Clamor s’han realitzat dues
campanyes, una al 2003 i una altra al 2007, (se’n realitzarà una altra en aquest mateix any
2019). D’aquesta manera, les recerques sobre aquesta àrea geogràfica —molt més
destacat en les terres aragoneses— no mostren una continuïtat en el temps. Per tant, es
compta amb un ventall d’informació desigual, on una bona part d’aquesta és
d’intervencions antigues i parcials i d’estratègies metodològiques ben desiguals (Moya et
al. 2005, 46). Tanmateix, la vivacitat de les prospeccions dutes a terme, especialment a
la zona del Baix Segre, determina que es coneguin nombrosos jaciments atribuïts al
bronze final; nogensmenys, les excavacions realitzades que permetin caracteritzar els
habitats i precisar-ne la seva cronologia han estat molt minoritàries. D’aquesta manera,
aquestes mínimes intervencions han provocat que els jaciments excavats esdevinguin
assentaments emblemàtics de la regió i del període (Moya et al. 2005, 46).
Per finalitzar aquesta breu recerca historiogràfica m’agradaria fer esment de la
Revista d’Arqueologia de Ponent (RAP) en la qual, des de la seva gestació el 1991,
anualment publica articles preferentment sobre Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
de la península Ibèrica. A més, compta amb la presentació de resultats d’excavacions,
síntesis o estudis crítics. Així mateix, gràcies a aquesta revista tenim diferents articles
relacionats amb els rituals funeraris d’incineració que es duen a terme en aquest treball,
sobretot del Grup Segre-Cinca (Ferrández et al. 1991; Equip Sarró 2000; Moya et al.
2005; Castellano 2017; entre altres).
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4. D’un model invasionista cap a un model
d’evolució interna
El model invasionista conjectura que un canvi marcat en la cultura material en un
temps relativament curt ha d’explicar-se per l’arribada d’una nova població. Lògicament
aquest model resulta vàlid en situacions molt concretes però no hi ha cap dubte de que hi
ha hagut un abús d’aquestes hipòtesis en les darreres fases de la prehistòria europea. En
qualsevol cas sembla evident que difusió i invasió han tendit ha ésser utilitzades més com
a etiqueta que com a explicacions, ja que les raons dels moviments de poblacions i les
influències culturals en el cas peninsular romanen desconegudes (Ruiz Zapatero 1985,
24).
En els darrers anys no han faltat crítics de l’abús de les hipòtesis invasionistes i
coincideixen en senyalar que en lloc d’assumir que els importants i bruscos canvis
culturals siguin prova de l’arribada de noves poblacions, s’ha de demostrar la invasió a
partir de l’evidència arqueològica disponible (Ruiz Zapatero 1985, 24-25).
En el cas de les cultures
del

nord-est

peninsular

del

bronze final i la primera edat del
ferro, des dels primers treballs de
Bosch Gimpera (Bosch Gimpera
1921; 1923; 1925, 207-214) es
busca una causa exterior per
explicar la seva aparició a la
península

Ibèrica.

Aquesta

hipòtesi de la causa exterior es
basa amb el mètode comparatiu,

Figura 2: Expansió territorial de la cultura dels Camps d'Urnes. Imatge
extreta de https://celtsineurope.weebly.com/early-celticculture.html.

és a dir, es ressalten les relacions i similituds entre la cultura material i el tipus
d’enterrament, la incineració en urnes de la península i centreeuropa (Ruiz Zapatero 1985,
25). La ràpida introducció d’aquests nous elements culturals feu que aquesta causa
exterior es caracteritzés en la idea d’invasió.
Aquest concepte d’invasió té una sèrie de característiques que són més o menys
iguals en tots els autors que des dels anys vint s’ocuparen d’aquesta qüestió. Al·ludeixen
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aquesta idea com un grup ètnic bastant homogeni i amb una certa organització que arriba
d’Europa Central, implicant, d’aquesta manera, una aportació massiva de població que
transformarà el panorama ètnic del nord-est peninsular (Ruiz Zapatero 1985, 25).
Tanmateix, el caràcter violent sembla associat en aquestes penetracions ètniques, ja que
constitueixen una espècie d’“aristocràcia militar” que s’imposa a les comunitats
autòctones, per la qual s’assumeix una visió de conquesta militar (Ruiz Zapatero 1985,
26).
Dins d’aquest model invasionista es poden assenyalar dues constants que
apareixen en les hipòtesis de tots els autors: el punt d’origen dels moviments ètnics es
situa a Centreeuropa i un cert desfàs cronològic respecte a la zona de procedència. Tal
com esmenta Ruiz Zapatero, «el primer aspecto, el origen centroeuropeo de las
poblaciones que llegan a la Península Ibérica ha traído consigo implicaciones
terminológicas y ha hecho hablar de indoeuropeos, celtas y cultura hallstáttica y
“campos de urnas”, mientras que el segundo, el desfase cronológico con el área
originaria ha sido el responsable de que se mantuvieran cronologías tardías y que se
sobrevaloraran los “arcaísmos tipológicos” y “conservadurismos”» (Ruiz Zapatero
1985, 26).
Tot i aquests noves terminologies foren les dues últimes les que prosperaren més,
essent la darrera la que finalment s’acaba imposant —tot i que amb alguns matisos—. El
terme de cultura hallstàttica —del topònim Hallstatt, un jaciment d’Àustria— fou utilitzat
àmpliament per distints investigadors, entre els quals cal destacar J. Maluquer que fins i
tot va titular la seva tesi doctoral Las culturas hallstátticas en Cataluña (Maluquer 19451946). Tanmateix, a mesura que avançava el temps i l’estudi sobre aquesta qüestió aquest
terme ja no era l’apropiat, fet pel qual el propi Maluquer de Motes escriví: «el término
“cultura hallstáttica” que yo mismo he utilizado repetidamente, no es ni válido ni útil»
(Maluquer 1971, 109). Això és així ja que el terme resulta efectivament inadequat si amb
ell s’entén que les cultures de la primera edat del ferro del nord-est peninsular es relaciona
amb la cultura hallstàttica centreeuropea (Ruiz Zapatero 1985, 28).
El terme “Camps d’Urnes” ja apareix en els primers articles de Bosch Gimpera
que caracteritza la cultura de la primera edat del ferro a Catalunya com “cultura de les
urnes” observant encertadament que es tracta del mateix sistema d’enterrament dels
Urnenfelderkultur del sud d’Alemanya. Tot i que en els anys quaranta i cinquanta hi ha
entre els investigadors espanyols una tendència a emprar el terme hallstàttic la síntesis de
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Kimmig de 1954 sobre els Camps d’Urnes del sud-oest europeu planteja un esquema
cronològic i cultural basat en els Camps d’Urnes (Ruiz Zapatero 1985, 28).
Referent a aquest terme, en el cas de la península Ibèrica, sempre i quan s’entengui
en un sentit general, amb tots els elements culturals que van associats a aquesta forma
d’enterrament i inclús a altres com els túmuls, front a les anteriors terminologies
comentades resulta el més adequat (Ruiz Zapatero 1985, 29). La denominació d’aquesta
cultura està basada en la seva forma d’enterrament: tombes planes amb urnes cineràries,
perquè fou l’aspecte millor conegut des dels primers estudis; però aquesta limitació ha
sigut àmpliament superada i avui el coneixement de totes les esferes de la cultura pot
considerar-se acceptable, per la qual cosa en la majoria de casos aquest nom es vàlid (Ruiz
Zapatero 1985, 29).
Dins del model invasionista les divergències entre els distints autors s’establiren
en quant a la cronologia, arribada dels primers elements centreeuropeus i en precisar el
nombre d’invasions que es produïren.
Les línies que segueixen a continuació serviran per esbossar les postures dels
principals investigadors que defensaren el model invasionista.
Emprenent amb l’estudi de Bosch Gimpera (Bosch Gimpera 1939), el català
defensava inicialment dues invasions, la primera cap el 900 aC de nombrosos grups
procedents del sud d’Alemanya que entraren per Catalunya on es produí una evolució
autòctona fins a mitjans del segle VII aC i la segona amb elements del mig i baix Rin que
devia produir-se en distintes fases escalonades entre el 650 aC i poc després del 600 aC i
que seria la que va afectar fonamentalment a la Meseta (Ruiz Zapatero 1985, 30).
Més endavant, tenint en compte alguns fets com la valoració de les ceràmiques
excises realitzades per Almagro Gorbea (Almagro Gorbea 1939, 138-158) i
l’escalonament de la seva segona migració, va modificar la seva teoria principal establint
quatre invasions (Bosch Gimpera 1944, 123). La primera invasió —que va seguir
mantenint la data d’inici al 900 aC— estaria representada per elements de camps d’urnes
barrejats amb altres de túmuls i penetraria pels passos del Pirineu Oriental cap a la
península. La segona onada migratòria del segle VII aC estaria constituïda pels grups
portadors de la ceràmica excisa que s’estengueren per la vall de l’Ebre i la Meseta. La
tercera, que començaria cap al 600 aC, seria una invasió dels pobles germànics i la
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darrera, la quarta, que començaria vers el 550 aC estaria composta per elements celtes
pròpiament dits (Ruiz Zapatero 1985, 31).
D’aquesta manera, l’esquema de Bosch Gimpera quedaria representat de la
següent manera:
-

Primera invasió (900 aC)

→ Camps d’urnes i túmuls.

- Segona invasió (700 aC)

→ Grups amb ceràmica excisa.

- Tercera invasió (600 aC)

→ Germans.

- Quarta invasió (550 aC)

→ Celtes.

Cal fer esment que Martínez Santaolalla va tractar aquest tema en el seu estudi
sobre Prehistòria peninsular (Martínez Santaolalla 1946, 66-78). En línies generals
segueix opinions de Bosch Gimpera amb matisos personals, però no semblen anar més
enllà de l’intent d’elaborar un esquema propi sense gestionar dades crítiques (Ruiz
Zapatero 1985, 33).
Alguns dels investigadors posteriors havien mantingut disconformitats amb
l’esquema de Bosch Gimpera, entre ells Almagro Gorbea. Primerament en la meitat de la
dècada dels trenta (Almagro Gorbea 1935, 180) ja criticà la hipòtesi de les quatre
invasions, però fou en la dècada dels cinquanta que s’inclinà en la seva gran obra de
síntesis titulada La invasión céltica en España (1952) per una única invasió més o menys
complexa i bastant duradora que transformaria substancialment el panorama ètnic
peninsular (Almagro Gorbea 1952, 141-240). Rebutja les identificacions de pobles,
categories i en certa manera simplistes de Bosch Gimpera i dins de la seva idea d’invasió
única, lenta i progressiva amb una contínua aportació d’elements europeus a través dels
Pirineus, assimila aquestes poblacions de Camps d’Urnes a la ètnia cèltica (Ruiz Zapatero
1985, 32-33).
Uns anys més tard, a les acaballes de la dècada dels cinquanta, Almagro manté la
seva teoria tot dient: «… España sufre en el último milenio a.C. sobre todo entre el 800 y
el 600 aproximadamente una importante invasión de gentes europeas, que conocemos
con el nombre de invasión céltica, denominación demasiado simplista para dar idea a la
complejidad de este fenómeno étnico i cultural» (Almagro Gorbea 1958, 91).
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L’esquema invasionista d’Almagro quedaria representat d’aquesta forma:
900 —
800 —
700 —

Invasió única, lenta i gradual

I

600 —
500 —

II

Evolució autòctona

El gironí Lluís Pericot, tot i que no va estudiar aquesta qüestió a fons, es va inclinar
per acceptar l’esquema d’ininterrompudes o al menys diverses corrents d’immigració
(Pericot 1952, 42), tot i que va senyalar que el fenomen devia ser molt complex i cridà
l’atenció sobre les poblacions indígenes i la dificultat d’avaluar les relacions entre
aquestes i els grups invasors, matisant en tot cas que va haver-hi un canvi ètnic però no
una substitució de població (Ruiz Zapatero 1985, 33-34).
Molt interesant és la posició de Maluquer on en la seva tesi (Maluquer 1945-46)
va diferenciar tres grups culturals a Catalunya (Maluquer 1945-46, 115-184):
-

Grup A o de les coves del nord-oest del territori català. Està mal conegut.

-

Grup B o de Terrassa. Ocupa zones costeres baixes i amb una orientació
agrícola.

-

Grup C o d’Agullana-Molà. Situat en zones muntanyoses i pobles pastors.

Pel que fa a la dinàmica cultural, vers el 750 aC es produiria la invasió de camps
d’urnes del grup B, i en un període posterior relativament curt, cap al 700 aC, la invasió
del grup C. Aquesta fase de penetracions i primeres fixacions en el territori constituiria el
període que Maluquer denomina Període I (Ruiz Zapatero 1985, 34).
En la següent fase, Període II, que aniria del 650 al 500 aC, assistim a l’expansió
del grup C per totes les zones muntanyoses i a la pervivència del grup B en el bell mig de
Catalunya. No obstat, en aquest període comença la introducció del ferro (Ruiz Zapatero
1985, 34).
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El Període III (500-300 aC), l’última etapa, suposa bàsicament l’evolució de la
fase anterior i teòricament al final d’aquest període s’inicia l’iberització (Ruiz Zapatero
1985, 34).
L’estudi de les invasions i els processos subsegüents de Maluquer quedarien
reflectits de la següent manera:
800 —
750 —

Període I → Invasió del Grup B i Grup C.

650 —

Període II → Perdurabilitat del Grup B i expansió del Grup C.

600 —
500 —

Període III → Evolució de la fase precedent.

400 —
300 —
En síntesi, les posicions que bàsicament s’enfrontaven fins la dècada dels seixanta
eren la de Bosch Gimpera, seguida per la dels autors de l’escola catalana, que suposava
diverses invasions i la d’Almagro que mantenia una única invasió (Ruiz Zapatero 1985,
36).
El fet que des dels primers estudis de Bosch Gimpera els esforços s’orientaven a
defensar la teoria de distintes onades migratòries o l’única invasió feu que es distorsionés
en gran part la investigació sobre el tema (Ruiz Zapatero 1985, 36).
Mentre diferents investigadors xocaven entre una invasió única progressiva o
diverses fou S. Vilaseca qui amb el seus treballs obrí un nou camí: estudiar el fenomen
indoeuropeu o cultura dels camps d’urnes com un impacte estranger al principi i una
evolució autòctona posterior, pel que sembla sense contactes o relacions ultrapirenaiques
(Vilaseca 1947, 28). Vilaseca a l’estudiar els camps d’urnes de Tarragona va observar
que a través de la tipologia ceràmica es podrien establir una sèrie de períodes 5, que

5

Veure les pàgines 31-33 per introduir-se més en els diferents períodes de Salvador Vilaseca.
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revelaven bàsicament un desenvolupament intern a partir dels primers grups
ultrapirenaics arribats a Catalunya (Ruiz Zapatero 1985, 36).
Tot i que la seva periodització es limita al sud de la comunitat autònoma catalana
marca un punt important en la investigació de la cultura dels camps d’urnes perquè centra
el seu interès en un estudi analític del material arqueològic i pren un plantejament
d’evolució interna de la cultura (Ruiz Zapatero 1985, 37).
El canvi d’orientació introduït per Vilaseca té un ressò important en la investigació
posterior. Així, Joan Maluquer l’any 1971 modifica substancialment el seu esquema de
1946 realitzant una pujada a les cronologies inicials. Situa les primeres penetracions dels
camps d’urnes vers l’any 1000 aC (en l’esquema anterior el situava al 750 aC), valorant
el resultat de les seves excavacions en La Pedrera (Lleida), i a les dos vies de penetració
tradicionals, els passos pirinencs orientals i occidentals, afegeix una altre de molt
important: la vall del Segre. El segon període el situaria entre el 800 i el 700 aC (650-500
aC anteriorment) on es conjecturaria un procés d’intercanvis i aculturació dels diferents
grups regionals. Finalment a partir del 700 aC (del 300 aC anteriorment) al·ludeix
l’arribada d’influències mediterrànies que desenvoluparia un fenomen d’aculturació dels
camps d’urnes finals i en definitiva a l’inici de l’iberització vers el 600 aC (Maluquer
1971, 107-120).
Ripoll i Sanmartí per la seva part senyalen les modificacions que han d’introduirse en el primer esquema de Maluquer tenint en compte les troballes posteriors (Ripoll,
Sanmartí 1975, 46).
El grup A, del Segre, comença a ésser millor conegut amb una cultura pròxima a
la del grup de Terrassa (grup B) però amb la particularitat de que junt als camps d’urnes
també hi ha túmuls. Les penetracions al Segre han de portar-se al voltant del 1000 aC i
les noves necròpolis i poblats al llarg de la vall van marcant fites cap al Baix Aragó.
S’acaba originant un grup molt personal, més en contacte amb els grups de ceràmiques
excises de l’Ebre Mig (Ruiz Zapatero 1985, 38-39).
El grup B s’estén a les coves tarragoneses tipus Janet-Marcó i la seva cronologia
ha d’elevar-se al segle X aC. En la seva evolució posterior s’accepta la periodització de
Vilaseca. Al segle VII aC arriben les influències mediterrànies que condicionen
l’iberització que serà un fet al segle VI aC (Ruiz Zapatero 1985, 39).
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Per últim, el grup C, es limita a la zona de l’Empordà i les seves àrees adjacents.
La cronologia d’aquest grup s’estendria entre mitjans del segle IX i finals del VII aC,
prolongant-se al segle VI aC amb una sèrie de necròpolis tardanes relacionades amb
l’horitzó Grand Bassin I del sud de França (Ruiz Zapatero 1985, 39).
La síntesis teòrica d’Arteaga (Arteaga 1978, 13-31) plantejant la necessitat d’una
nova hipòtesi que suposa els criteris que sobrevaloren els fets invasionistes s’inscriu de
ple dins de la línia d’investigació de Vilaseca. Insisteix en que s’ha de valorar el substrat
autòcton que ha d’ésser en bona mesura el responsable de les particularitats que
s’observen en els diferents grups de camps d’urnes i acaba afirmant que si bé s’ha
d’acceptar per una part els fets invasors s’ha de concedir més importància a aquells que
obeeixen a diversos processos de reestructuració i no de dispersió (Ruiz Zapatero 1985,
39).
Referent a Almagro Gorbea, aquest entén que solament a través d’un estudi
analític es pot realitzar la síntesi dels camps d’urnes peninsulars (Almagro Gorbea 1977,
89-141), arribant a la conclusió que solament en un moment inicial es poden acceptar
aportacions ètniques que deuen tenir el seu origen al Llenguadoc, mentre que més
endavant s’observa una evolució autòctona, bastant independent del que passa a l’altra
banda dels Pirineus, en la que poden detectar-se processos d’aculturació i que finalment
conduirà a la cultura ibèrica (Ruiz Zapatero 1985, 40).
Pel que fa a la postura de Ruiz Zapatero, aquest creu en un primer període de
penetracions cap a la península on, de forma gradual, el substrat local anterior es modifica
i en poc temps aquest seria ja impossible de reconèixer-lo, creant-se d’aquesta manera
una cultura homogènia: la dels Camps d’Urnes (Ruiz Zapatero 1985, 47-48). Tanmateix,
un cop assentada aquesta nova cultura esdevindria un desenvolupament autòcton, que
seria l’etapa de major expansió d’aquest ritus. Finalment es produirien unes
transformacions que evolucionarien cap a un nou model acabant amb aquesta cultura.
Amb això, aquest investigador, seguint a grans trets el model proposat per Almagro,
estableix tres grans fases per perioditzar aquesta cultura: C.U. Antics, C.U. Recents i C.U.
del Ferro6, els quals, en línies generals, serien equivalents del moment de les penetracions,
el desenvolupament autòcton i les transformacions finals respectivament (Ruiz Zapatero
1985, 54).

6

Anar al punt 5.1 (Periodització) per veureu més desenvolupat.
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M’agradaria fer esment del Grup d’Investigació Prehistòrica (GIP) de la
Universitat de Lleida on tot i que no al·ludeix els models d’arribada esmenta un caràcter
autòcton en la nostra àrea geogràfica treballada. Les primeres datacions calibrades a la
plana occidental catalana a finals de la dècada dels setanta i principis de la dels vuitanta
van contribuir les primeres referències cronològiques absolutes per situar l’arquitectura
en pedra així com les primeres manifestacions dels camps d’urnes a la vall del Segre. La
Universitat de Lleida no es va mantenir aliena a aquest procés i a mitjans de la dècada
dels noranta, el 1995, va endegar un programa sistemàtic d’obtenció de datacions
absolutes de diversos jaciments amb la finalitat d’obtenir una seqüència cronològica
global de l’evolució de la protohistòria a les Terres de Ponent que, a més a més, incorporés
el calibratge com a mètode d’explotació de les dates obtingudes (Castellano 2017, 118).
Així doncs, es formulava un nou enfocament teòric, que apostava pel caire
autòcton del procés, relativitzant la incidència de la cultura dels Camps d’Urnes i
qüestionant-la com a constructe arqueològic vàlid per a aquesta zona, apostant per una
evolució de caire local. La periodització s’establia a partir d’una lectura que es
fonamentava en l’anàlisi de l’estructura del poblament, les formes d’hàbitat i urbanisme,
l’estructura social de les comunitats implicades, les estratègies de subsistència i les
pràctiques funeràries. Amb tot, permetia concloure que durant l’edat del bronze les
comunitats establertes en la vall del Segre constituïen un grup cultural singular que,
podria identificar-se com el Grup del Segre-Cinca (Castellano 2017, 118-119).
D’aquesta manera, el model establert presenta un procés sense solució de
continuïtat marcadament indígena que comença el 1650 cal. ANE i que caracteritza el
trànsit de les societats segmentàries a les societats complexes i que, finalment, vers el 550
ANE, dóna origen a la societat ibèrica ilergeta (Junyent 2002, 21). En definitiva, el Grup
cultural del Segre-Cinca mostra un procediment evolutiu intern propi definit per quatre
estadis7 (GSC-I, GSC-II, GSC-III i GSC-IV) (Moya et al, 2005, 47).

7

Per endinsar-se més en els diferents grups del Grup cultural del Segre-Cinca veure les pàgines 37-39.
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5. El Grup del Segre-Cinca (GSC)
El nord-est de la península Ibèrica mostra un panorama molt complicat pel que fa
al complex cultural dels camps d’urnes. Aquesta zona està formada per comunitats
marcadament heterogènies de manera que es duu a terme una aproximació regional per
tal d’intentar donar coherència als processos desenvolupats a petita escala per unes
comunitats concretes i amb un desenvolupament comú en àmbits geogràficament ben
definits (Moya et al. 2005, 47).
En aquest sentit, les últimes propostes giren cada vegada més cap a enfocaments
regionals. El conjunt de les valls del Segre i Cinca en les seves conques mitjanes i baixes,
juntament amb els diferents afluents secundaris que els nodreixen per les dues ribes,
constitueixen des del punt de vista geogràfic un territori homogeni que durant l’etapa del
complex cultural dels camps d’urnes ha experimentat una evolució singular respecte la
resta del nord-est peninsular. Aquesta situació ha permès que recentment alguns
investigadors (Castro 1994; Alonso et al. 1999; López 2000; López, Gallart 2002)
individualitzessin un grup cultural específic en la zona i l’identifiquessin amb el nom de
Grup del Segre-Cinca (GSC) (López, Gallart 2002, 119). El Grup d’Investigació
Prehistòrica (GIP) de la Universitat de Lleida fou el que feu una aposta ferma en la
definició del GSC (Moya et al. 2005, 47) valorant el GSC com un grup cultural específic
i diferent de la resta del territori català que evolucionarà des de l’edat del bronze fins a
època ibèrica.
La identificació d’aquest grup rau, a part del territori i del medi, en la presència
precoç de vilatges amb una construcció sòlida i permanent lligada a l’evolució de
l’estructura social d’aquestes comunitats i a un sistema econòmic productiu, artesanal i
comercial propi (López Cachero, Pons 2008, 59). Aquest model, doncs, presenta un
procés de continuïtat marcadament autoctonista des del 1650 cal. ANE que caracteritza
el trànsit de les societats segmentàries a les societats complexes —i que, finalment, dóna
origen a la societat ibèrica ilergeta c. 550 ANE (Junyent 2002, 21)—. El Grup cultural
del Segre-Cinca, tal com s’ha dit recentment, manifesta un procés evolutiu intern propi
definit per quatre períodes. És en el segon període, GSC-II (1250-950 cal. ANE), on es
dóna una màxima expansió poblacional, l’eclosió dels primers poblats closos, l’aparició
de les primeres ceràmiques acanalades i els primers enterraments amb ritual d’incineració
(López en premsa; López 2000; Moya et al. 2005, 47).
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Així doncs, tal com diu J. B. López «el desenvolupament de l’arquitectura en
pedra i els nous tipus de poblats que ara s’ubiquen en turons, la introducció de nous
conreus com el mill o el panís, l’aparició de necròpolis tumulars d’inhumació com RiolsI (Mequinensa) i la presència de determinats elements de cultura material provinents de
l’altra banda dels Pirineus com les destrals de vorells, els apèndix de botó o alguns vasos
polípodes constitueixen els indicadors més evidents de la fase de formació d’un grup
cultural amb personalitat pròpia» (López 2001, 76).
En definitiva, en aquesta àrea geogràfica es troba demostrat que ni l’arquitectura
en pedra ni els poblats (Junyent, Lafuente, López 1994), ni els enterraments tumulars
(Royo 1987) ni els nous conreus (Alonso 1999) són aportacions del complex cultural dels
camps d’urnes, de manera que les úniques novetats del període són exclusivament les
produccions ceràmiques acanalades i el ritual funerari d’incineració. No obstant, la
introducció i acceptació d’aquestes novetats no es desenvolupa de forma homogènia ni
en l’espai ni en el temps, sinó que sembla respondre a un procés lent i gradual iniciat el
1650 cal. ANE, emprès de forma pròpia, diferencial i desigual per part de les comunitats
autòctones i que es mostraria focalitzat en determinades zones regionals des d’on
s’eixamplaria gradualment cap a la resta de territoris pròxims (Moya et al. 2005, 46).

5.1 Periodització
Al llarg de la darrera centúria s’ha tractat de dividir el bronze final i la primera
edat del ferro en distints períodes que tinguin uns trets comuns entre si, prou importants
com per fer-los qualitativament diferents a altres èpoques. Entre aquests estudis de
periodització cal destacar els de Salvador Vilaseca (Vilaseca et al. 1963; Vilaseca 1973),
el d’Almagro Gorbea (Almagro Gorbea 1977), el de González Ruiz Zapatero (Ruiz
Zapatero 1985) —tot i basar-se majoritàriament amb el d’Almagro— i, finalment, el
realitzat pel Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida (Alonso et al.
1999; López 2001, 76 fig. 1; López, Gallart 2002; López en premsa).
El problema de la periodització presenta un rerefons molt complex, especialment
en l’edat del bronze en la nostra àrea treballada. Des dels anys 70 (Maya 1978) s’ha estat
aplicant a la Catalunya de Ponent l’esquema tripartit de l’àrea francesa, la qual dividia
l’edat del bronze en bronze antic (1800-1500 ANE), mitjà (1500-1250 ANE) i final
(1250-650) (López 2001, 63) però a fou Salvador Vilaseca el que va canviar aquesta
dinàmica.
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Vilaseca, a l’estudiar els Camps d’Urnes de Tarragona va observar que a través
de la tipologia de la ceràmica es podia establir una sèrie de períodes, que revelaven
bàsicament un desenvolupament intern a partir dels primers grups arribats d’Europa a
Catalunya (Ruiz Zapatero 1985, 36).
Tot i que la seva periodització es limita al sud de les terres catalanes marca un
punt important en la investigació de la cultura de Camps d’Urnes perquè centra l’interès
en un estudi analític del material arqueològic i assumeix una plantejament d’evolució
interna de la cultura. D’aquesta manera, el seu esquema constituirà la referència obligada
per ordenar els elements de les àrees contigües (Ruiz Zapatero 1985, 37).
Pel que fa al seu esquema de periodització proposat consta de sis períodes
(Vilaseca 1973, 263):
-

Període I (1000-800 aC). Representat per les Coves de Janet i Marcó (Tivissa).

-

Període II (800-750 aC). Representat pel camp d’urnes de Les Obagues
(Ulldemolins).

-

Període III (750-600 aC). Representat pel camp d’urnes i poblat del Calvari
(Molà) i el camp d’urnes de la Tosseta (Guiamets).

-

Període IV (600-450 aC). Representat per la necròpolis de Can Canyís
(Banyeres) i Oriola (Amposta), per les cistes tumulars del Coll del Moro
(Gandesa) i Collet Roig (Masroig).

-

Període V (450-300 aC). Representat pel poblat i túmul del Coll del Moro
(serra d’Almors) i poblat de la Gessera (Caseres).

-

Període VI (300-250 aC). Representat per la Cova de la Font Major (sala P)
(l’Espluga de Francolí).

El primer període suposa l’arribada dels primers grups transpirinencs de Camps
d’Urnes en un moment que Vilaseca situa al voltant del 1000 aC. Tipològicament es
reconeix per unes urnes bicòniques de fortes carenes amb decoració d’acanalats (Ruiz
Zapatero 1985, 37).
El Període II representa ja l’evolució de la fase anterior amb formes derivades de
l’urna de coll cilíndric i algunes característiques que enllacen amb el tipus del primer
període. Aquesta continuïtat bàsica es reconeix en les urnes del Període III amb formes
globulars, que ofereixen colls diferenciats i peus alts (Ruiz Zapatero 1985, 37).
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El següent període, el IV, suposa l’horitzó d’importacions mediterrànies i l’inici
d’un canvi cultural en les poblacions d’aquesta cultura que dóna lloc al Període V, a la
configuració del món protoibèric (Ruiz Zapatero 1985, 37-38).
Cal esmentar que la fassificació dels tres primers períodes fou emprada durant les
dècades dels seixanta i setanta per R. Pita i L. Díez Coronel i en les dècades del setanta i
principis dels vuitanta per J. L. Maya en els seus estudis de les necròpolis tumulars del
Baix Segre (Vàzquez 2000, 86). Així, com a exemples, tenim datades les necròpolis de
Montfiu o el Puntal en el Període I (Maya 1981, 350 i 357); Besòdia en els dos primers
períodes (Maya 1981, 368): i la necròpolis de Roques de Sant Formatge, la qual ocupa
diferents períodes com la fase final del Període I, el Període II —que correspondria a la
seva fase més representativa— i el seu final en el Període III (Pita, Díez-Coronel 1968).
Tanmateix, la periodització de Vilaseca no ha estat sempre recollida en les obres
de síntesi i principals referents en la bibliografia —les obres ja esmentades d’Almagro
(1977) i Ruiz Zapatero (1985)— pel que fa a l’estudi de les cultures dels camps d’urnes
del nord-est de la península Ibèrica (Vàzquez 2000, 86).
Referent al magnífic estudi d’Almagro Gorbea, adoptant com a punt de referència
l’esquema de Vilaseca per el sud de Catalunya, estén un anàlisi tipològic de síntesi a la
resta de les àrees del nord-est peninsular i estableix així cinc grups o àrees culturals: la
zona de l’Empordà, Barcelona-Tarragona, el Segre-Cinca, el Baix Aragó i Castelló,
prenent una periodització tripartida basada en la centreeuropea (Almagro Gorbea 1977)
L’esquema que realitza distingeix tres grans etapes, Camps d’Urnes Antics (C.U.A.),
Camps d’Urnes recents (C.U.R.) i Camps d’Urnes del Ferro (C.U.F) amb dos fases en
cada una d’elles. D’aquesta manera esdevenen sis períodes pels camps d’urnes del nordest peninsular que s’estenen des del 1100 aC al 500 aC (Almagro Gorbea 1977, 124-129).
Quedaria representat de la manera següent:
-

C.U.A I (1100-1000 aC).

-

C.U.A II (1000-900 aC).

-

C.U.R I (900-800 aC).

-

C.U.R II (800-700 aC).

-

C.U.F I (700-600 aC).

-

C.U.F II (600-500 aC).
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Almagro Gorbea entén que solament a través d’un estudi analític per zones pot
abordar-se una síntesi dels camps d’urnes peninsulars, arribant a la conclusió que només
els C.U.A. poden acceptar-se aportacions ètniques que han de tenir el seu origen immediat
en el Llenguadoc, mentre que als C.U.R. s’observa una evolució autòctona, basant-se
independentment del que succeeix a l’altra banda dels Pirineus, en la que poden detectarse processos d’aculturació i que al final dels C.U.F conduirà a la plena cultura ibèrica
(Ruiz Zapatero 1985, 40).
Aquesta periodització situa com a necròpolis més antiga dins la zona del SegreCinca Torre Filella, on, segons aquest investigador, pertanyeria a un horitzó final de
C.U.A. No obstant, cal destacar que per Almagro la primera etapa dels camps d’urnes
antics (1100-1000 aC) no tindria representació en el Segre-Cinca (Almagro Gorbea 1977,
124-125). Cal dir que quan va redactar el seu estudi encara no s’havia publicat el treball
de J. L. Maya en què apareixien estudiades les necròpolis de Montfiu (Maya 1981, 350356), El Puntal (Maya 1981, 357-362) i Besòdia (Maya 1981, 364-368), que aquest
investigador les va situar en el moment més antic de la cultura dels camps d’urnes.
Un dels principals avenços que suposà la publicació de l’estudi d’Almagro fou la
periodització dels camps d’urnes del nord-est de la península que per primera vegada
unifica i estableix paral·lels entre les diferents fassificacions emprades al territori català.
Aquestes es basaven segons les zones geogràfiques en jaciments d’una importància
especial —Can Missert— o en perioditzacions d’abast més reduït —com els diferents
períodes de Salvador Vilaseca (Vàzquez 2000, 86-87).
Almagro en el seu estudi va publicar un quadre resum sobre la periodització del
nord-est peninsular (Almagro Gorbea 1977, 133-134, quadre 1). En aquest (fig. 3) es
veuen reproduïdes les equivalències entre el Llenguadoc, Empordà, Barcelona,
Tarragona, Segre-Cinca, Baix Aragó i Castelló.
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Figura 3: Quadre d'Almagro Gorbea representant la periodització dels camps d'urnes del nord-est peninsular (Almagro Gorbea 1977, 133-134, quadre 1).
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Si realitzem una comparació entre la periodització d’Almagro amb la de Vilaseca
comprovem que hi ha hagut un increment de les cronologies pel que fa als períodes I i II de
Vilaseca. Cal fer esment que Amlagro no recull la subdivisió que va dur a terme Pita i DíezCoronel, la qual el període I de Vilaseca es dividia en Vilaseca IA i Vilaseca IB, de tal manera
que Vilaseca IA es correspondria amb els C.U.A. I i Vilaseca IB amb els C.U.A. II (Vàzquez

2000, 87).

Figura 4: Comparació de la periodització de Vilaseca i la proposada per Almagro Gorbea (Vàzquez
2000, 87).

Tot i que això sembla fàcilment comprensible «… ha propiciat una sèrie
d’equivocacions que han conduït a la datació a la baixa d’algunes necròpolis del SegreCinca en posteriors treballs que tocaven el tema molt d’esquitllada, i que s’ha traduït en
la desaparició o reducció de la primera fase dels camps d’urnes antics en el Segre-Cinca,
així com la conversió de necròpolis que s’inicien a finals dels camps d’urnes antics
(segona fase dels CUA) en necròpolis que s’inicien en els camps d’urnes recents»
(Vàzquez 2000, 87). Per tant, tot i que per motius diferents als que empunyava Maya amb
l’estudi d’Almagro, no queda evidenciada l’antiguitat de les necròpolis del Segre-Cinca
(Vàzquez 2000, 87).
Pel que fa Ruiz Zapatero, aquest afirma que la periodització interna de la cultura
dels Camps d’Urnes s’ha de basar-se en una subdivisió de fases amb el terme “camps
d’urnes”, com per exemple es va dur a terme amb la cultura de l’Argar del sud-est
peninsular amb Argar A i Argar B, el que no és cap obstacle per correlacionar després
aquestes fases amb el bronze antic i bronze mig de la periodització general de l’edat del
bronze (Ruiz Zapatero 1985, 48).
Així, aquest erudit manté que la periodització interna dels Camps d’Urnes s’ha de
basar en una subdivisió de fases, però que a més, la terminologia donada a aquestes fases
ha d’ésser la mateixa que la utilitzada en altres àmbits europeus. Amb això, Ruiz Zapatero
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justifica l’esquema cronològic d’Almagro Gorbea que, per a ell, li sembla el més clar i
per tant, l’assumeix en el seu treball8, tot i que farà algunes matisacions, derivades
simplement del fet de que el seu anàlisis basat en l’evolució interna de cada una de les
àrees geogràfiques o subgrups culturals a vegades ha exigit subdividir alguna fase en
certes àrees (Ruiz Zapatero 1985, 51).
En la seva periodització interna de cada grup amb divisió en fases té una base
estrictament tipològica. La tipologia ceràmica ha estat en la majoria dels casos l’única
manera d’abordar aquest aspecte. Els conjunts ceràmics estratificats en hàbitat, molt
escassos per un altra banda, i els conjunts tancats en necròpolis més abundants, han servit
de pauta per donar contingut a les fases sobre un esquema de tres grans períodes (els ja
proposats per Almagro Gorbea): Camp d’Urnes Antic, Recent i del Ferro, que
respectivament equivaldrien al moment de penetració dels grups que portaven aquesta
cultura, al moment de desenvolupament autòcton i al d’una transformació final (Ruiz
Zapatero 1985, 54).
Finalment, el model que s’ha imposat en la periodització del GSC ha estat el
proposat pel Grup d’Investigació Prehistòrica (GIP) de la Universitat de Lleida (Equip
Minferri 1997, 161-211; Alonso et al. 1999, 287-292; López 2000). Aquesta fassificació
es basa en la utilització dels valors centrals de les corbes de calibratge a 2 sigmes,
obtinguts a partir de les mitjanes dels intervals de màxima probabilitat (López 2001, 6263).
Cal dir que aquesta alternativa pot ser tan discutida com qualsevol de les altres
vigents (Castro et al. 1996; Gascó 1992, 217-225), però tots els investigadors
comparteixen la idea de la necessitat de recórrer a algun tipus de valor de central perquè
el calibratge sigui actiu en l’arqueologia (López 2001, 63).

Ruiz Zapatero ja elogià l’estudi realitzat per Almagro Gorbea tot dient «indudablemente es el trabajo de
Almagro Gorbea sobre los C. U. del NE. Peninsular, publicado en 1.977, el que marca el hito final en la
historia de la investigación de esta cultura» (Ruiz Zapatero 1985, 39).
8
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Així, el Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida ha
desenvolupat una periodització del Grup Segre-Cinca dividida en quatre etapes (Equip
Sarró 2000, 108):
-

Grup Segre-Cinca I (1650-1250 cal. ANE)

-

Grup Segre-Cinca II (1250-950 cal. ANE)

-

Grup Segre-Cinca III (950-775 cal. ANE)

-

Grup Segre-Cinca IV (775-550 cal. ANE)

La primera d’elles, denominada GSC-I, s’endegaria durant el segon mil·lenni
(1650-1250 cal. ANE). És una fase que tot i que resta encara poc excavada, ja deixa
entreveure l’aparició de l’arquitectura en pedra en jaciments com La Pedrera (Vallfogona
de Balaguer-Térmens, la Noguera), Serra de l’Encantada (Alcarràs, Segrià), el Tapió
(Aplicat, Segrià) i molt possiblement el Clot de Fenàs (Oliola, la Noguera), entre altres
(Junyent, Lafuente, López 1994; López, Gallart 2002). Paral·lelament, en jaciments com
Punta Farisa (Fraga, Baix Cinca) o Masada de Ratón (Fraga, Baix Cinca) s’observa també
la introducció de cereals de primavera com el mill (Panicum milaceum) i el panís (Setaria
italica) (Alonso 1999, 137) i, en el terreny de la cultura material moble, la presència de
ceràmiques amb apèndix de botó o destrals de vorells com a elements més significatius,
aliens al ric bagatge cultural existent (Castellano 2017, 119).
La segona etapa, situada entre el 1250-950 cal. ANE, presenta com a tret principal
un nou model de poblat junt a un significatiu creixement demogràfic. Comporta l’eclosió
del model dels petits poblats closos protourbans en el marc del que s’interpreta com a
“formació economicosocial aldeana” (López 2000; Junyent 2003). Tot i que el jaciment
més important és el de Genó (Aitona, Segrià), es coneixen molts més jaciments
prospectats o excavats com les Paretetes (Albagés, les Garrigues), Carretelà (Aitona,
Segrià), Solibernat (Torres de Segre, Segrià), Zafranales (Fraga, Baix Cinca) i, més
recentment, Vincamet (Fraga, Baix Cinca). Aquest primerenc urbanisme, que ja inclou
estructures d’ús comunitari com les cisternes, contrasta amb la situació a la resta de
Catalunya, on la pròpia arquitectura en pedra presenta cronologies més tardanes (Junyent,
Lafuente, López 1994, 73-89; Pons 1994, 9-25; Diloli i Bea 2005, 81-86; Sanmartí 2009,
63-68), tradicionalment relacionada amb els contactes colonials fenicis i grecs durant els
segles VII-VI ANE, tot i que aquesta interpretació s’ha modificat en tasques més recents
on s’assenyala el desenvolupament d’assentaments protourbans en l’àrea del Priorat des
de, probablement, els segles X-IX ANE, els quals s’afegeixen a altres evidències
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d’arquitectura en pedra anteriors al segle VII ANE en àrees veïnes com el Barranc de Sant
Antoni i el de Gàfols de Ginestar, Mussara al Baix Camp i Puig Roig al Masroig (Rafel,
Armada 2009). S’observen ara els primers contactes amb els Camps d’Urnes, palesos per
la tímida presència de ceràmiques acanalades, les quals resulten molt més copioses en les
necròpolis que en els hàbitats, i pel desenvolupament de les primeres necròpolis
d’incineració, que coexistiran amb la pràctica d’algunes inhumacions en jaciments com
la necròpolis dels Castellets de Mequinensa (Royo 1994-96), les quals presentaran com a
element idiosincràtic la seva morfologia pseudotumular (Castellano 2017, 119-120).
En el GSC-III (950-775 cal. ANE) la incineració esdevé ja el ritus exclusiu i, pel
que respecta als poblats es comença a percebre un relatiu procés de concentració dels
hàbitats (Vàzquez 1994, 67-116) i la desaparició del model anterior del petit poblat clos,
substituït per assentaments estructurats en barris separats per carrers, tot i que solament
s’ha dut a terme l’excavació d’un poblat en aquest període: el poblat de La Colomina 2
(Gerb, la Noguera) (Ferrández, Lafuente 1989, 71-82; López 2001). L’ús de la pedra no
és l’única innovació arquitectònica, sinó que s’utilitza també una arquitectura modular
que utilitza el tovot com a material de construcció.9 (Castellano 2017, 120).
L’última etapa, el GSC-IV (775-550 cal. ANE), s’identifica també com la primera
edat del ferro en aquesta àrea en qüestió, avalada per l’aparició de les primeres
produccions siderúrgiques locals en la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues). Els
treballs duts a terme en aquest poblat fortificat durant els darrers anys i la investigació
desenvolupada en jaciments com el Molí de l’Espígol (Tornabous, l’Urgell) el Castell de
l’Albi (les Garrigues) o recuperada d’antigues excavacions, Guissona (la Segarra), el
Tossal del Molinet (el Poal, Pla d’Urgell) han portat com a novetat destacada la
interpretació que el desenvolupament d’un primer procés de jerarquització territorial en
la plana occidental catalana, estructurat al voltant de centres de poder fortificats,
s’esdevingué durant aquesta fase quatre (Junyent 2015; Junyent, López 2015) i no com
tradicionalment s’havia considerat al llarg de l’època ibèrica (Castellano 2017, 120-121).
Finalment, tal com diu l’Alba Castellano, «és sobre aquest substrat i estructura
social on es desenvoluparà el procés d’iberització durant una fase encara poc coneguda
i definida: l’ibèric antic (550-450 ane), que constituirà l’embrió de la futura ètnia
ilergeta plenament consolidada durant l’ibèric ple» (Castellano 2017, 121).

9

Trobat per primera vegada al poblat de La Colomina 2 (Gerb, la Noguera).
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6. Jaciments
Jaciment

Excavacions
1973

Lloc
Agramunt,
l’Urgell

Cronologia
GSC-IV

Tombes
8 tombes
d’estructura
tumular. S’han
recuperat dues
urnes senceres.

—

Seròs, Segrià

GSC-III

Restes de cinc
urnes.

1983-1989

Mequinensa,
Baix Cinca

GSC-II, GSCIII, GSC-IV i
ibèric antic

57 tombes
excavades
(representen el
20% del total).

Almenara

Besòdia

Els
Castellets

Aixovar
Bibliografia
Observacions *
Fragments de
(Maluquer 1973, 185braçalets de bronze
193; 1982c, 270-271;
de secció rectangular
Puche, Sorribes 1993,
i anella feta amb un 19-33; López 2000, 589).
fil de bronze
enrotllat.
Es desconeix.
(Maya 1978b, 364 i ss.;
Jaciment
Ruiz Zapatero 1985, 328 destruït abans de
i ss.; Vàzquez 2000, 66poder-se
67; López 2000, 570).
excavar.
Fragments de
(Royo, Ferreruela 1983, Varietat de ritus
braçalets oberts de
211-219; 1985a, 393funeraris que
secció aixafada i
417; Royo 1986a, 47-53; permet constatar
forma arronyonada
1986b, 401- 403; 1987,
per primera
costat de restes de
31-35; 1990, 123-136;
vegada una
torques, cèrcols,
1991a, 145-148; 1991b, adopció gradual
anells i granadures
121-125; 1991c, 127de la incineració
cilíndriques. Tot de
131; 1992a, 81-87;
com a pràctica
bronze. També s’ha
1992b, 230-233; 1994,
funerària per
trobat ceràmica (tot i 117-134; 1996, 93-108;
part de les
que molt escassa),
Lorenzo 1991, 547-550;
comunitats
un punxó d'os, un
Mateo 1994, 71-92;
indígenes de la
valva de Cardium
Vàzquez 2000, 67-69;
zona.
edule perforada i una
López 2000, 645).
granadura cilíndrica
de pasta vítria groga.

—

Talavera, la
Segarra

GSC-IV

Restes d’una
vintena de
tombes.

Vaset d’ofrena, un
braçalet de coure i
un manyoc de
braçalets alterats pel
foc.

1965 i 19871988

Gerb, la
Noguera

GSC-III i
possible GSCIV

46 tombes
d’estructura
tumular.

Anells, braçalets,
arracades, sivella de
cinturó de dos
garfis..., sempre en
bronze.

1930 i 1976

Llardecans,
Segrià

GSC-III

Restes d’uns 6
túmuls.

Es desconeix.

El Colomer
de Pallerols

La
Colomina 1

Les
Escorres

(Gallart, López 1991,
189-202; López 2000,
574).

Necròpolis tipus
camps d’urnes.
Jaciment
destruït menys
una tomba la
qual fou
excavada
clandestinament.
Díez Coronel 1965a, 71Aparició
104; Maya 1978b, 93-96; d’esteles in situ,
Ruiz Zapatero 1985,
fet desconegut a
314-317; Ferrández et al. la zona. Destaca
1991a, 87-115; 1991b,
la mida del
83-150; Junyent, López,
túmul T-2 (5Oliver 1992, 184-269;
5,30 metres) que
Mateo 1994, 79; López,
constitueix el
Pons 1995, 107-126;
major dels
Rafel 1997, 99-117;
coneguts a la
Vàzquez 2000, 79-81;
vall del Segre.
López 2000, 574-575).
(Maya 1978b, 86; 1982b,
Notícies i
119-138; Vàzquez 2000,
treballs
69; López 2000, 580realitzats força
581).
contradictoris.
Necròpoli
tumular
saquejada.
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2000; 2001;
2005

Lleida,
Segrià

GSC-IV

4 tombes amb
la seva urna
corresponent.

Abraçadora feta en
bronze d’una
possible beina i un
fragment d’un
ganivet “afalcatat”
de ferro.

(Maya 1978b, 86; 1982b,
119-138; Mateo 1984, 78
i ss.; Vàzquez 2000, 6970; López 2000, 581).

Restes d’uns 6
túmuls.

Fragments d’anella,
d’agulla i braçalets
de secció
rectangular, tot de
bronze.

(Rodríguez 1993, 250259; Mateo 1994, 74-75;
Vàzquez 2000, 70-71;
López 2000, 584-585).

Restes de 4
túmuls.

Fragments d’urnes
de vores bisellades i
restes de braçalets de
bronze de secció
rectangular.

(Maya 1978a, 86; 1981a,
350 i ss.; 1986, 39-47;
Mateo 1994, 71-92;
Vàzquez 2000, 71-72;
López 2000, 588).

La FemosaII

—

Seròs, Segrià Possible GSCIV

Mas de la
Cabra-II

1996

Aitona,
Segrià

GSC-II

Necròpoli tipus
camps d’urnes.

Montfiu-I
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1958 i 1968

Vallfogona
de Balaguer,
Térmens, la
Noguera

GSC-III,
GSC-IV i
ibèric antic.

Recuperades
70 urnes,
nombre molt
probablement
similar al de
tombes.

Fíbula de doble
ressort, ceràmiques a
torn i primers
objectes de ferro.

(Ripoll 1959, 275-277;
Cierco 1975; Junyent
1976, 762 i ss.; Cerdeño
1978; Maya 1978b, 8396; 1986, 39-47; Plens
1986; Ruiz Zapatero
1984, 195-204; 1985,
295 i ss.; Gallart,
Junyent 1989; Mateo
1994, 80 i ss.; Vàzquez
2000, 81-85; López
2000, 591; Vàzquez et
al. 2008, 147-202).

1973

Seròs, Segrià

GSC-III i
GSC-IV

200 tombes de
les quals 32
han estat
excavades.

Presència d’un
ganivet de ferro,
tipus Gran Bassin I,
torques de bronze i
restes de braçalets de
secció rectangular.

1977

Torregrossa,
Pla d’Urgell

GSC-IV

48 tombes
tumulars.

Fíbula de doble
ressort, dues de
ressort bilateral,
anelles de bronze,
perles helicoidals i
un braçalet de ferro.

(Maya, Díez Coronel,
Pujol 1975, 611-622;
Maya 1976, 211-214;
1978b, 86; 1982d, 161;
1986, 39-47; Mateo
1994, 76 i ss.; Vàzquez
2000, 73-74; López
2000, 592).
(Gralf 1980; Junyent
1982b, 268-269; Gallart
1982; 1988; Mateo 1994,
71-92; Vàzquez 2000,
85-86; López 2000, 593).

La PedreraII

Pedrós-II

La Pena-II

Necròpolis tipus
camps d’urnes.
Estela
antropomorfa
apareguda sense
cap context
precís.
Inhumació de
tres cavalls amb
el seu
guarniment al
cantó de sengles
tombes.
Tapadores de
guix.
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—

Fraga, Baix
Cinca

GCS-II

Constaria
d’unes 50
tombes. S’han
recuperat 4
urnes.

Destrals polides i
abundants elements
de sílex.

1985

Mequinensa,
Baix Cinca

GSC-I

2 tombes.

1963-64;
2001; 2002;
2003.

Seròs, Segrià

GSC-III i
possiblement
GCS-IV

Restes d’unes
338 tombes i
52 urnes
recuperades.

Utillatge de sílex,
braçalet de coure,
escasses ceràmiques
i granadures de
coure i os.
Braçalets de secció
quadrada o
rectangular i alguns
de circular, que són
llisos o decorats amb
incisions o amb un
cercle o peduncle al
final. També s’han
trobat anells amb
seccions
rectangulars,
quadrada o circular i
una placa de cinturó
del tipus denominat
de cadenes per
Vilaseca.

El Puntal-I

Riols I

Roques de
Sant
Formatge

(Pita 1958, 219; 1966,
191-205; Maya 1978b,
83-96; 1981a, 357 i ss.;
1981b 129-163; Ruiz
Zapatero 1985, 372 i ss.;
Maya 1992-93, 7-50;
Mateo 1994, 76 i ss.;
Vàzquez 2000, 74-75;
López 2000, 598).
(Royo 1987a, 31-35;
Gómez, Royo 1991a 5560; Gómez, Rey, Royo
1992, 97-53).

Jaciment
destruït.
Incertitud de si
era camp
d’urnes o camp
de túmuls.

(Díez Coronel 1962,
201-216; Pita, Díez
Coronel 1968; Maya
1978b, 86-87; Ruiz
Zapatero 1984a, 195204; 1985, 324 i ss;
Vàzquez 2000, 75-78;
López 2000, 601; Colet
et al. 2005, 151-165).

Superposició
d’algunes
tombes.
Possibles
ustrina formats
per empedrats
rectangulars o
quadrats.

Inhumacions.
En la sepultura
2: túmul
circular.
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1983 i 1984

La Granja
d’Escarp,
Segrià

GSC-IV

Túmul isolat

—

Lleida,
Segrià

GSC-II

Una vintena
d’enterraments.
Resten 5 urnes.

2003; 2004;
2005; 2006;
2007

Soses,
Segrià

GSC-III i
GSC-IV

Presència de 3
túmuls i una
urna.

—

Aitona,
Segrià

GSC-IV i
ibèric antic.

?

Tossal del
Tancat

Torre
Filella

La Vall de
la Clamor

Els Vilars

Dos vasets d’ofrena
llisos, restes de
torques de tija
retorçuda, braçalets,
polseres i anells de
bronze.
Es desconeix.

Fragments de
braçalet de bronze,
gran quantitat de
llàgrimes de bronze
fos, fragments de
braçalets soldats per
una exposició a altes
temperatures, un
espiral (pel pentinat)
i una peça de bronze
indeterminada.
Es desconeix.

(Vives, Gallart 1985,
601-610; Gallart, Vives
1986, 135-143; Gallart,
Vives 1989, 84-97;
Vàzquez 2000, 79;
López 2000, 617).
(Pita, Díez Coronel
1964, 251-255; Maya
1978b, 83-96; Ruiz
Zapatero 1985, 332-333;
Mateo 1994, 77 i ss.;
Vàzquez 2000, 72-73;
López 2000, 608-609).
(Colet et al. 2005, 167177).

Túmul aïllat on
hi ha d’uns 33 a
35 individus
incinerats.

Jaciment
destruït
totalment.
Incertitud de si
era camp
d’urnes o camp
de túmuls.

(Junyent 1982c).
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19

17

18

Figura 5: Situació dels jaciments. Imatge extreta de Gallart, López 1991, 200. Modificada per Toni Garcia.

1. - El Colomer de Pallerols (Talavera, la
Segarra)

10.- El Puntal (Fraga, Baix Cinca)
11.- Els Vilars (Aitona, Segrià)

2. - Almenara (Agramunt, l'Urgell)

12.- Besòdia (Seròs, Segrià)

3. - La Colomina (Gerb, la Noguera)

13.- Tossal del Tancat (Granja d'Escarp,

4. - La Pedrera (Vallfogona de BalaguerTérmens, la Noguera)

Segrià)
14.- Pedrós (Seròs, Segrià)

5. - La Femosa (Lleida, Segrià)

15.- Mas de la Cabra (Seròs, Segrià)

6. - La Pena (Torregrossa, Pla d'Urgell)

16.- Les Escorres (Llardecans, Segrià)

7. - Torre Filella (Lleida, Segrià)

17.- Riols I (Mequinensa, Baix Cinca)

8. - Montfiu (Aitona, Segrià)

18.- Els Castellets (Mequinesa, Baix

9.- Roques de Sant Formatge (Seròs,
Segrià)

Cinca)
19.- La Vall de la Clamor (Soses, Segrià)

7. El ritual funerari
Al nord-est de la península Ibèrica apareix el ritu de la incineració com una
conseqüència directa de la filtració pel Pirineu de noves formes de vida i costums durant
els dos últims segles del II mil·lenni aC. Aquesta filtració es produeix bé per l’aportació
directa dels grups humans que es desplacen cap al sud i que porten una nova cultura, bé
per l’aura de prestigi amb la qual ve ornada la nova religió, acceptada prèviament a
regions properes i que és capaç d’arraconar les antigues religions locals fins a fer-les
gairebé dissipar, o àdhuc per la combinació dels dos factors (Maya 1986, 39).
La situació de les necròpolis respecte dels poblats és constant en tots els exemples
coneguts. El recinte dels vius i el dels morts està separat, deixant una petita distància
intermèdia que varia en funció de diferents aspectes, un dels quals és la topografia del
terreny (Maya 1986, 42). Així doncs, hi ha una diferenciació d’un espai pels morts i un
altre per l’hàbitat. Aquest fet, que avui sembla tan evident, s’havia considerat que no es
materialitzava fins a la introducció d’aquest ritu funerari per part dels pobles dels Camps
d’Urnes durant el GSC-II, moment en el qual es coneixen les clàssiques necròpolis
tumulars en tota la vall del Segre (López, Gallart 2002, 127).
Així doncs, destaquem que és possible relacionar les necròpolis amb els seus
respectius poblats, tanmateix, en algunes s’ha demostrat la seva associació gràcies a les
excavacions dutes a terme als possibles poblats com és el cas de La Colomina o La
Pedrera fet que aquestes han corroborat el seu vincle.
En quant a la situació de les necròpolis Maya (Maya 1978, 86) ha assenyalat que
la seva situació concreta no sempre pot explicar-se, tot i que predominen les situacions
annexes als poblats i en els casos en que la necròpolis no sembla estar relacionada amb
un poblat s’ha plantejat la possibilitat de que estigués pròxima a habitats de cabanes
construïdes amb materials peribles i per tant de difícil identificació.
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Pel

que

es

refereix

a

l’emplaçament es pot establir tres tipus
bàsics. El primer seria l’emplaçament
al cim d’un turó poc accidentat. El
segon seria l’emplaçament de terrassa,
freqüentment

en

l’extrem

d’una

llengua, cas de la majoria dels camps
de

túmuls

de

Roques

de

Sant

Formatge, La Colomina, Torre Filella,
El Puntal i La Femosa o en un terreny
completament pla com la necròpolis de
La Pedrera. Finalment, l’últim tipus
seria l’emplaçament de vessant com les
necròpolis d’Almenara i Llardecans.
Algun cas com Pedrós sembla ocupar
una gran esplanada i estendre’s pels
vessants (Ruiz Zapatero 1985, 363).

Figura 6: Ubicació de les estructures tumulars de la necròpolis
de Roques de Sant Formatge. Imatge extreta de Pita,
Díez Coronel 1968.

En la majoria de casos coneguts, la distància del poblat respecte a la necròpolis
oscil·la entre els 100 i 500 metres i sempre es documenta una altitud inferior en el cas de
les segones respecte als primers, el que s’ha d’interpretar com una voluntat de controlar
visualment els recintes funeraris, a més de poder realitzar un seguiment cerimonial
fúnebre des del poblat i a la vegada garantir la integritat de la necròpolis (Maya 1986,
42). Per altra banda, la seva situació sembla ubicar-se en zones de difícil explotació
agrícola (Mateo 1994), pel que resulta fàcil entendre que ocupen preferentment espais de
vessant o inclús petites elevacions, patró que s’ha de comprendre com una mostra més de
l’organització de l’espai per part de les comunitats (López Cachero 2008, 155).

48

Figura 7: Ubicació de la necròpolis i poblat de La Colomina. Imatge extreta de (Ferrández et al. 1991, 84).

Un dels aspectes més peculiars de les sepultures del Grup cultural del Segre-Cinca
és la coexistència de dos tipus d’enterraments: les necròpolis tumulars i els vertaders
“camps d’urnes” que pertanyen per descomptat a una mateixa població ja que els aixovars
revelen una idèntica cultura material (Ruiz Zapatero 1985, 361).
Aquesta dualitat de tipus d’enterraments ha estat interpretada al sud-est de França
com un reflex d’una dualitat ètnica, els grups pastors de les garrigues tindrien
enterraments tumulars i els grups agricultors de les terres baixes enterraments en “camps
d’urnes” (Louis, Taffanel 1960, 391). Però en la vall del Segre aquesta dualitat per base
econòmica no sembla tant clara ja que els dos tipus de necròpolis apareixen en una
mateixa zona (Ruiz Zapatero 1985, 361).
Tanmateix, buscar una explicació en diferències ètniques no sembla en absolut
viable i per altra banda no s’ha d’oblidar que els paral·lels etnològics demostren que en
una mateixa cultura pot haver dos tipus d’enterraments diferents sense cap raó especial.
Per tant, l’únic que pot dir-se és que es tracta de dos tradicions funeràries coetànies d’una
mateixa població, amb el ritus de la incineració en les dues, donat que tampoc és possible
pensar que les diferències de ritual es deguin a que corresponen a moments diferents (Ruiz
Zapatero 1985, 361).
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No obstant, Maluquer ha assenyalat que en La Pedrera (Vallfogona de BalaguerTérmens, la Noguera) els enterraments més pròxims al poblat eren els més antics mentre
que els més moderns amb urnes a torn estaven més allunyats (Maluquer 1975, 193).
Teòricament es podria pensar que la incineració en vertaders “camps d’urnes” permetria
una major mobilitat que la construcció d’estructures tumulars i per tant que les necròpolis
del primer tipus podrien estar més allunyades dels poblats que les segones; nogensmenys,
amb les dades disponibles no s’aprecien diferències sensibles en les distàncies de “camps
d’urnes” i túmuls amb els seus respectius habitats (Ruiz Zapatero 1985, 364-365).
La facilitat de trasllat del difunt juntament amb aquestes raons esmentades —
afermançar la integritat de la necròpolis gràcies al seu fàcil aguait i realitzar un seguiment
cerimonial fúnebre des del poblat—, justificarien la situació de la necròpolis en una zona
que normalment s’hagués pogut destinar a cultiu (Maya 1986, 42).
L’orientació d’aquests espais funeraris no hi ha un arquetip absolut tot i que
s’aprecia una predilecció per situacions més o menys orientals respecte al poblat. També
existeixen excepcions, com és el cas d’El Puntal de Fraga on la disposició és la inversa
(Maya 1986, 42).
Pel que fa al trasllat del cadàver aquest seria portat des del poblat, on prèviament
es prepararia per a la cerimònia, juntament amb els seus ornaments d’ús personal, ja sigui
fíbules, cinturons amb sivella, anells, etc. Un cop en el cementiri és de suposar que la
incineració es realitzaria en una estructura especial, l’ustrinum10, del que hi ha indicis en
d’altres necròpolis catalanes com Can Missert (Terrassa). Tanmateix, en la plana
occidental catalana no s’han trobat restes d’aquesta estructura, potser pel fet que cap de
les necròpolis ha estat excavada exhaustivament (Maya 1986, 42).
Cal esmentar que en algun cas, com a la tomba n. 6 de la necròpolis de Pedrós
(Seròs, Segrià), és possible que s’hagués realitzat la incineració en el mateix forat, que
posteriorment serviria d’assentament al túmul. Aquesta tomba tenia una forta coloració

10

Lloc dedicat a cremar els cossos dels difunts.
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vermellosa de terra cremada a la seva base, fet que fa pensar en aquesta tècnica aïllada
(Maya 1986, 42).11
Segons les anàlisis de restes òssies realitzades, es pot al·legar que la incineració
es realitzava en fresc sobre el cadàver immediatament després de la defunció i sense
cremació secundària aplicada a les restes desarticulades (Maya 1986, 42).
Entrant a les temperatures que tindria aquesta cremació deduïm que seria bastant
elevada, ja que tant els ossos com part del material metàl·lic quedaren afectats per la seva
acció, els primers obtenint una coloració blanquinosa i un so metàl·lic, i els segons tot
deformant-se o, fins i tot, fonent-se parcialment. Gràcies a les anàlisis espectrogràfiques
es coneix que els materials metàl·lics representen autèntics bronzes. Així, es suposa que
les cremacions tindrien una temperatura mínima de 700/800º i probablement més, fet
destacable si admetem que no s’utilitzava un forn la temperatura del qual s’activés per
canalització d’aire. Aquest fet es podria corroborar a la necròpolis de Pedrós (Seròs,
Segrià) o a Roques de Sant Formatge (Seròs, Segrià), però no en peces de La Pedrera
(Vallfogona de Balaguer-Térmens, la Noguera) o La Colomina (Gerb, la Noguera) on les
fíbules i sivelles no es veuen tan afectades per l’alta temperatura (Maya 1986, 42).
Acomplida ja la cremació i tenint la fossa oberta, es procedia a escollir part de les
restes ja que és evident que degut al procés de combustió alguns ossos preservarien unes
mides més grans o serien més fàcilment localitzables dintre la massa de carbons, cendres
i altres residus. S’aprecien, doncs, algunes urnes que, malgrat les filtracions posteriors,
no apareixen totalment reomplertes en l’instant de la seva descoberta (Maya 1986, 43).
Això, tal com esmenta J. L. Maya, «… contrasta amb el fet que altres restes de la
pròpia incineració fossin dipositades sota la base de l'urna, envoltant-la o fins i tot al
damunt un cop ja situada al lloc definitiu i enterrada parcialment. D'aquesta manera,
ossos, cendres i bronzes solien envoltar el vas, si bé també és cert que determinades peces
valuoses o significatives foren incorporades intencionadament dintre l'urna» (Maya
1986, 43).

11

Al Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta) el sondeig realitzat sota el paviment de la cista de la tomba M1, ha posat de manifest que la cremació del cadàver es realitzà al mateix lloc abans de l'erecció del túmul i
de la cista. Això ha estat confirmat per les anàlisis efectuades a partir de les mostres de cendres que es
recolliren de l'estrat localitzat sota el paviment. Els percentatges de fòsfor, potassi, calci i magnesi que
contenien, evidenciaven la cremació d'un cadàver. Sota les cendres aparegueren les marques deixades per
l'acció del gran foc (Molas, Rafel, Puig 1986, 51).
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Pel que fa a les ofrenes que es feien al mort, se’n sap molt poc. La primera dada a
considerar seria la relació poblat-necròpolis en la cultura material, i més específicament
comprovar si les urnes funeràries pertanyien a l’aixovar domèstic dels poblat o si pel
contrari es tracta de recipients fabricats especialment per aquesta finalitat. Tenim dos
exemples contraposats, La Pedrera i La Colomina, en els quals sabem del cert l’existència
del poblat de la necròpolis. Referent a La Pedrera, a la seva fase I (900-800 aC) hi ha una
certa similitud entre els perfils de poblat i necròpolis. En la fase II predominen en la
necròpolis formes molt evolucionades de tipus Can Missert III, sense decoració, que no
tenen equivalència en el poblat, donant així la impressió de que hi ha una producció de
ceràmica per a feines domèstiques i altres per urnes funeràries. Això sembla també
mantenir-se a l’última fase, on a diferència de les ceràmiques decorades del poblat la de
la necròpolis són sempre llises (Ruiz Zapatero 1985, 365). Passant a La Colomina,
contràriament a allò observat a La Pedrera és la coincidència del tipus d’urnes aparegudes
en la necròpolis amb els exemplars ceràmics exhumats en el poblat. Pendent aquest d’un
estudi definitiu que permeti contrastar totes les variants aparegudes, pot afirmar-se que
no sembla existir una producció ceràmica específicament destinada al ritual funerari
(Ferrández et al. 1991, 135).
Sembla probable la incineració de restes d’aliments o altres matèries a l’ustrinum.
En els túmuls 18, 41 i 44 de Pedrós aparegueren ossos d’animals amb fortes senyals
d’incineració d’entre els residus d’ossos humans dipositats en el moment de la inhumació,
fet que donaria una empenta a aquesta hipòtesis. També són probables les ofrenes no
incinerades, on en alguns casos són aportades durant les cerimònies de l’enterrament,
essent significativa l’aparició a les fosses d’algun fragment ceràmic no corresponent a
l’urna cinerària el sentit del qual resulta enigmàtic. Més clars són els vasets d’ofrenes que,
pel seu caràcter votiu, no comprenien restes de cremació i deurien albergar algun producte
perible que no ha deixat rastre (Maya 1986, 43).
Ficant d’exemple La Colomina, s’han trobat un total de 183 fragments de
ceràmica a mà que es presenten en relació amb els nivells de funcionament de la
necròpolis (157 fragments) o, fins i tot, dins de les pròpies estructures tumulars (26
fragments) i que permeten afirmar la presència d’un ritus durant/post enterrament, la
interpretació del qual esdevé controvertida (Ferrández et al. 1991, 136).
Pel que fa als primers apareixen sempre al sud de l’àrea excavada —fenomen lògic
ja que és l’únic indret que no ha estat afectat per l’esllavissament de les graves— i
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generalment a les proximitats dels anells externs dels túmuls. Es tracta en la totalitat dels
casos de fragments aïllats o d’agrupacions de fragments pertanyents a una mateixa peça
(urnes i vasets) molt fracturada i en cap dels casos completa. Tot sembla indicar que es
tracta d’ofrenes dipositades als peus de determinats túmuls. En un sol cas sembla clara la
deposició d’un petit vas que possiblement s’hagués fracturat posteriorment i escampat
fruit de la pròpia dinàmica natural de degradació del jaciment. Aquesta afirmació no
exclou que determinades porcions disperses puguin ésser aportacions de la vessant que
s’han concentrat davant els esculls que suposen les pròpies tombes. En aquest cas, cal
igualment fer-se la pregunta de quina era la seva posició original, la qual, considerant que
les tombes estan intactes, caldria suposar de la mateixa manera a l’exterior del túmul.
Solament la identificació acurada dels fragments pertanyents a vasos concrets i la seva
distribució espacial pot resoldre definitivament aquesta qüestió (Ferrández et al. 1991,
136).
Més enigmàtica resulta la presència de determinats fragments a l’interior dels
propis túmuls, malgrat que en aquest cas havien arribat en la seva posició original. En dos
túmuls de La Colomina (T-2 i T-4) s’han trobat sis fragments informes de ceràmica a mà
—tres a cada tomba—, que apareixen dins la capa de terra cremada que segellava els
loculi12. En altres túmuls aquests fragments isolats informes, sempre de petit format i
aparentment del mateix vas en cada tomba, es presentaven entre els còdols que constituïen
l’empedrat (Ferrández et al. 1991, 136).
Generalment aquestes peces es troben en les proximitats de l’anell extern per la
banda interna i l’escàs nombre de restes conservades invita a no destacar el seu caràcter
fortuït o accidental en el moment de construir la tomba (Ferrández et al. 1991, 136).
Amb tot això, es constata en diverses necròpolis d’incineració de la plana
occidental catalana un ritual «… que consistiria en la deposició de determinats vasets a
l’exterior de la construcció tumular, possiblement als seus peus, tot i ignorant avui si
aquests vasets estaven originàriament sencers o fracturats i si en algun cas es tractava
de fragments isolats» (Ferrández et al. 1991, 136).
Entrant en l’aixovar metàl·lic, tenim en la majoria de necròpolis de la vall del
Segre fragments de bronze, tot i que les tombes que n’alberguen són molt poques. A
Roques de Sant Formatge, per exemple, tot i la immensa quantitat de tombes que hi ha
només una minoria té aixovar metàl·lic, fet que les ha permès situar-les com a tombes
12

Petita estructura negativa (fossa) amb forma de cubeta de poca profunditat.
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singulars dins de la necròpolis (Colet et al. 2005, 164). El material metàl·lic —que forma
part generalment de la mortalla del difunt en el moment de la cremació— per excel·lència
són els fragments de braçalets, tot i que també es troben denes de bronze, arracades,
llàgrimes de bronze, anelles enrotllades, entre altres. Aquests però, apareixen molt
fragmentats i en un estat de conservació que no permet confirmar si el seu trencament es
produí abans de la cremació, formant part del ritus, o bé en el procés d’exposició del foc
(Ferrández et al. 1991, 125).

Figura 8: Arracades de l'aixovar de bronze del túmul 16 de la necròpolis de La
Colomina. Imatge extreta de Ferrández et al. 1991, 127.

A La Colomina, com en quasi la totalitat de les necròpolis de la vall, l’aixovar
metàl·lic constituïa objectes d’ornamentació personal. Si exceptuem les petites denes de
bronze, aquests no presenten paral·lels amb els escassos objectes apareguts en el poblat,
on es documenta, a més, una producció metal·lúrgica determinada, a partir de l’aportació
dins d’una habitació concreta (Ferrández, Lafuente 1989) de cinc motlles de fundició
(Ferrández et al. 1991, 135). Aquest fet ens podria fer pensar que en aquestes comunitats
existia una absència d’herència, ja que els individus s’incineraven amb la totalitat dels
seus ornaments personals, és a dir, se’ls enduien al més enllà sense passar de generació a
generació.
Cal fer esment d’un enterrament excepcional —l’únic a Catalunya— de la
necròpolis de La Pedrera de Vallfogona de Balaguer. Aquest, encara que tardà —a partir
de finals del segle IV aC—, fou el dipòsit ritual de tres cavall sacrificats i enterrats junt
amb el seu genet a la mateixa zona de la necròpolis. Aquest fet pot ésser esdevingut arran
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de la influència tardana de grups de genet d’origen oriental, ja que un costum d’aquests
grups són aquest tipus d’enterraments, ben presents al sud de França (Maya 1986, 43).
Els ossaris o urnes poden ésser simplement dipositats en el sòl sense cap tipus de
protecció i recoberts de terra o pedres amb la qual cosa s’obtindria la versió més absoluta
del Camp d’Urnes, o bé protegit per una cista de lloses que donen forma una petita
cambra, i que no necessàriament obliga a pensar que a sobre hi hagi d’haver un túmul —
com seria el cas d’un enterrament de la necròpolis de La Pedrera el qual té una cista que
protegeix una urna sense haver-hi una estructura tumular—. Aquesta cambra albergava
l’urna amb les seves respectives cendres i componia un espai vuit al seu entorn ben
delimitat per les lloses que contenien les terres exteriors. (Maya 1986, 43-44, 47).
En la plana occidental catalana tenim casos
d’enterraments dobles i simultanis on l’espai intern era
planificat meticulosament, bé mitjançant llosetes que
isolen dos sectors de la pròpia tomba on es dipositen les
corresponents urnes —com seria el cas de la tomba
número 21 de Pedrós—, bé mitjançant l’adossament de
dues cistes, cadascuna d’elles provista de la incineració
en urna —com el túmul 12 de Pedrós—. Aquests
enterraments

dobles

simultanis

solament

es

té

constància a la recent esmentada necròpolis de Pedrós, tot
i que es té en dubte si és exclusiu d’aquest emplaçament

Figura 9: Representació del túmul 21
de Pedrós. Imatge extreta de
Maya et al. 1975.

funerari. El fet d’enterrar dos individus simultàniament en un mateix fossat pot fer pensar
en llaços de parentiu en els quals els dos individus hagin mort en el mateix moment. Els
factors que pogueren esdevenir aquesta mort simultània són diversos: una malaltia que
afecta a un matrimoni, mort violenta, defunció durant el part de la mare i el nadó, entre
altres (Maya 1986, 44).
Es suposa que aquest fet tan inèdit té un caràcter improvisat i que aquesta sepultura
vindria condicionada per circumstàncies excepcionals, com podria ésser una epidèmia
entre la població que desencadenés un seguit de morts en un període relativament curt.
Aquesta catàstrofe obligaria a enterrar ràpidament aquest gran nombre de persones amb
el mínim ritual possible: en aquest cas, la pròpia incineració i el dipòsit situat damunt el
conjunt d’algunes ceràmiques que podien haver albergat ofrenes (Maya 1986, 44).
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La majoria de les urnes exhumades anaven cobertes amb una tapadora que podia
ser, en la seva majoria, un còdol pla i arrodonit o una lloseta de pedra sorrenca (Ferrández
et al. 1991, 125) o, menys comú, de ceràmica o guix (Maya 1986, 44). Aquestes estaven
acuradament seleccionades en funció de la forma i mesures del vas ceràmic i, fins i tot,
retocades per adaptar-se millor al diàmetre de la vora (Ferrández et al 1990, en premsa).
Les necròpolis on es documenten urnes amb tapadores de pedra són nombroses i
destaquen a la vall del Segre, Almenara (Maluquer 1975, 189, túmul núm. 2), Pedrós
(Maya et al. 1975, 612), Roques de Sant Formatge (Pita, Díez-Coronel 1968, 66), Torre
Filella (Pita, Díez-Coronel 1965, 254, fig.3) i, amb un cas aparegut fora de context,
Montfiu (Maya 1978, 92). A la província d’Osca trobem paral·lels de tapadores de pedra
a les necròpolis de Valletas de Sena i Presiñena (Ruiz Zapatero 1985, 340-341).
Com és constant en la plana occidental catalana les tapadores presenten una osca
en forma de “V” de finalitat poc precisa en un sector del seu perímetre que és coneguda
com a “forat de l’ànima” (Colet et al. 2005, 157). El seu caràcter pràctic no resulta
convincent i per això se l’ha considerat un element ritual. Encara que aquesta atribució
no hagi estat suficientment explicada i més si es té en compte que la incineració comporta
un caràcter simbòlic ja que es prescindeix del cos com a base de la supervivència en el
més enllà, a diferència d’altres religions que valoren més la conservació del cos ja sigui
momificant-lo, dessecant-lo, etc. En certa manera, però, sembla que el propi esperit
s’escapa amb el fum de la incineració i, per tant, les restes del cos no són ja tan essencials,
encara que sabem que en aquesta àrea geogràfica tan delicada ens falten proves tangibles
de la teoria funerària del bronze final (Maya 1986, 44-45).
Referent al cobriment de l’urna, tal com diu Maya en el seu article, «… anava
freqüentment precedida d’alguna protecció complementària, com la disposició d’alguna
llosa o pedra pel damunt i a continuació se segellava la fossa amb un reompliment del
propi terreny o ajustant-la amb un cercle de pedres per delimitar el túmul» (Maya 1986,
45; Ferrández et al. 1991, 128).
En la plana occidental catalana s’ha incidit molt en la diferència dels rituals
funeraris entre camps d’urnes i de túmuls, però aquest factor no és especialment
significatiu ja que, per una banda, tots els enterraments disposarien d’un petit monticle
fruit de l’acumulació del material prèviament extret i, a més, no sabem fins a quin punt
algunes tindrien en el moment de la seva construcció un túmul igualment visible, però
difícilment detectable en l’actualitat (Maya 1986, 45), com els realitzats en tovot,
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descoberts en el Cabezo de Ballesteros (Épila, Valdejalón) (Pérez 1983, 421). Tanmateix,
el fet de realitzar camps d’urnes —amb o sense cistes— i de túmuls pot venir condicionat
per la facilitat d’obtenció d’alguna matèria prima o, més senzillament, per la seva
preferència, de la mateixa manera que succeeix en els poblats, ja que mentre a La Pedrera
es construeix amb tovot, a Genó (Aitona, Segrià) les parets s’alcen amb pedra (Maya
1986, 45).
Un altre dels problemes mal sabuts és la visualització de les tombes i la seva
individualització ja que «… si en altres àrees les esteles són un element habitual, aquí
són absolutament excepcionals» (Maya 1986, 45).13
És molt possible que algun personatge respectat per la comunitat o cabdill pogués
ser digne d’ésser distingit amb algun petit monument que recordés els seus trets, i és així
com s’interpreta la famosa estela antropomorfa de La Pedrera, amb una cronologia difícil
de precisar, però que tant si es tracta d’una peça de finals de la primera edat del ferro com
si pertany ja al món Ibèric, correspon a una mateixa població més o menys matisada
culturalment (Maya 1986, 45).
Cal fer esment d’un sector de la població que, molt probablement, per motius
relacionats amb ritus i creences ancestrals d’ordre estrictament simbòlic o religiós, rep un
tractament funerari específic. Es tracta dels infants morts poc abans, durant o després del
seu naixement (López, Gallart 2002, 128).
A mesura que avançava el temps les incineracions d’infants es documentaven més
en necròpolis de la plana occidental catalana però, tot i això, el buit de coneixement encara
és molt gran. Aquest cal atribuir-lo més al retard en la incorporació dels estudis
paleoantropològics en la recerca arqueològica, que a la manca d’incidència d’aquesta
pràctica en els rituals d’enterrament (Ferrández et al. 1991, 132).
Entre les escadusseres dades disponibles cal ressaltar la dent de llet apareguda a
l’urna del túmul T-16 de la necròpolis de La Pena (Torregrossa, Pla d’Urgell) (Gallart
1982) i les observacions efectuades a la necròpolis de Roques de Sant Formatge (Pita,
Díez-Coronel 1968, 67) on els arqueòlegs confirmen la presència d’incineracions
d’infants en determinats túmuls a partir del caràcter reduït dels fragments ossis conservats
(Ferrández et al. 1991, 132).

13

Per veure més informació sobre la senyalització de les tombes anar a les pàgines 73-75.
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El tractament ritual dels infants sembla repartir-se en dues modalitats que
aparentment es presenta determinat per l’edat de l’individu: inhumació de perinatals en
els poblats i la incineració de la resta en necròpolis. Tot i que els límits d’aquesta
diferenciació reten pendents de caracterització precisa i que el dos rituals no semblen
excloents com ho demostren les recents determinacions d’incineracions perinatals en
distintes necròpolis com las Peyros (Coffoulens) i Peyrou (Agde), o la troballa episòdica
d’inhumacions secundàries parcials en diferents hàbitats del Llenguadoc, entre les quals
els individus infantils hi són també representats (Duday 1985; Fabre 1990; Solier et al.
1976, 91-110; Nickels et al. 1989, 459 i ss.) i entre les quals cal considerar l’exemple en
la nostra zona geogràfica estudiada de La Pedrera on va aparèixer un metacarpià
pertanyent a un infant en la fase II de creixement (Anfruns et al. 1989, 120).
Els percentatges d’enterraments infantils coneguts resulten extremadament
escassos en un moment en què suposadament hi havia un índex de mortalitat infantil molt
alt, per la qual cosa l’existència d’altres tipus de rituals esdevé una hipòtesi a no descartar
(Fabre 1990, 413).
Tanmateix, les dades actualment disponibles en la nostra àrea en qüestió no
permeten cap tipus de valoració estadística sobre la incidència dels dos tipus de rituals
funeraris esmentats relatius als infants. D’una banda insuficients, d’altra manquen de
representativitat donada la natura de la informació, provinent generalment de sondeig
puntuals massa aleatoris com per ésser utilitzats com a base d’anàlisis (Ferrrández et al.
1991, 133).
Pel que respecta a les inhumacions domèstiques, la dada més interesant prové del
poblat de La Pedrera on es va descobrir durant les excavacions de l’any 1979 les restes
d’un nadó d’aproximadament un mes de vida, inhumat dins d’una urna dipositada sota
del paviment de la casa (López, Gallart 2002, 128). Es demostra que aquest ritus s’endinsa
en l’horitzó pre-Camps d’Urnes, tot i que constitueix l’única inhumació perinatal
coneguda en l’àrea amb una datació tan baixa (Ferrández et al. 1991, 133).
A Europa, aquesta pràctica remunta els seus orígens a l’època neolítica i està
encara vigent entre molts pobles primitius i societats rurals actuals. A la península,
aconsegueix un accentuat desenvolupament durant l’edat del ferro i l’època ibèrica,
resultat de les influències fenícies i gregues, però la troballa de La Pedrera demostra que
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a la nostra àrea geogràfica té unes arrels completament indígenes (López, Gallart 2002,
128).
És complicat assegurar en quin precís instant comença a practicar-se entre les
comunitats de la plana. En l’enterrament col·lectiu calcolític de la balma de cal Porta
(Torà, la Segarra), no hi havia cap infant menor de 12 mesos; en canvi, durant el bronze
ple a Minferri (Juneda, les Garrigues) apareixia un perinatal enterrat juntament amb dos
adults. Tanmateix, a partir del GSC-I s’observa sense interrupció fins a l’època ibèrica:
tenim un cas en els jaciments del GSC-II de Vincamet (Fraga, Baix Cinca) i Carretelà
(Aitona, el Segrià) —tot i que aquest és dubtós—; al GSC-III trobem també tres casos a
la pròpia Pedrera i un al Tossal de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell); finalment, al
GSC-IV tenim múltiples enterraments als Vilars d’Arbeca, on un d’ells consta amb tres
bessons (Agustí et al. 2000, 307-310; López, Gallart 2002, 128).
Es considera generalment que aquestes comunitats practicaven el que es coneix
com a “ritus de pas o de filiació”. Aquest ritual consisteix en que a partir d’una
determinada edat l’infant s’integrava i era socialment acceptat com a membre de la
comunitat, adquirint aleshores, entre altres drets, el de rebre la mateixa sepultura que els
adults. Es desconeix quina era exactament aquesta edat que els atorgaria aquest dret, però
a partir d’observar paral·lels en altres zones o rituals similars entre les tribus actuals,
sembla ser que l’exigència era posseir la primera dentadura. A la necròpoli de La Pena de
Torregrossa, pertanyent al GSC-IV, va aparèixer en una de les urnes una dent de llet que
avui en dia constitueix el testimoni de l’individu més jove enterrat en una necròpoli
tumular de la vall del Segre; nogensmenys, aquest fet ajuda a reforçar aquesta hipòtesi de
“ritus de pas”. Tot i que no s’ha pogut precisar una edat concreta, en dues necròpolis del
GSC-III, La Colomina (Os de Balaguer, la Noguera) i Roques de Sant Formatge (Seròs,
el Segrià), s’han detectat determinades sepultures en urnes o túmuls molt petits que també
s’interpreta que correspondrien a infants (López, Gallart 2002, 128).
No obstant, tal com diuen J. B. López i J. Gallart, «… l’escàs nombre de perinatals
inhumats als hàbitats palesa que també es tractava d’una pràctica selectiva, amb la qual
cosa s’obre un nou interrogant sobre la possible existència d’infanticidis o sacrificis
rituals en el marc d’hipotètics sistemes de control demogràfic (regulació de la natalitat
a partir de suprimir les nenes, per exemple) o per altres causes que es desconeixen»
(López, Gallart 2002, 128).
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Tornant a les incineracions infantils, es tracten d’enterraments caracteritzats pel
caràcter reduït de les seves urnes —en la majoria de casos tassetes amb nansa— que
corresponen amb túmuls de petit format (com el T-12, T-13 o T-15 de La Colomina) que
a més a més, apareixen vinculats espacialment a tombes més grans, ja sigui per contacte
directe o per proximitat relativa. Aquest fet a fet brotar la idea de la relació de la mesura
de l’ossari amb el volum del cos de l’individu incinerat, establint les urnes de petites
dimensions per als infants i les més grans per a individus adults (Ferrández et al. 1991,
133).
Novament, la base estadística no permet dur a terme comparacions. Només es pot
al·legar que les restes òssies conservades apareixen molt més fragmentades que en la resta
de tombes, inclús en alguns no es conserva cap fragment superior a 1,5 mil·límetres, com
és el cas del T-12 de La Colomina. No obstant, el volum ossi d’aquests és inferior al de
la resta d’urnes (Ferrández et al. 1991, 133).
El fet d’associar les urnes petites amb nansa i túmul petit amb els enterraments
infantils fou formulada per primera vegada a la plana occidental catalana a Roques de
Sant Formatge (Pita, Díez-Coronel 1968, 67). Aquestes característiques, a més,
coincideixen amb l’únic túmul (T-16) de la necròpoli torregrossina esmentada recentment
de La Pena que contenia, tal com s’ha dit, una dent de llet (Ferrández et al. 1991, 133).
Si s’accepta aquesta hipòtesis, resultaria que les tombes incineraries d’infants del
Grup cultural del Segre-Cinca apareixen caracteritzades per petites tassetes amb nansa de
capacitat no superior a 1,1 litres a l’interior de túmuls inferiors a 1,5 metres de diàmetre
—tot i que poden haver-hi algunes excepcions com el túmul 7 aparegut a La Colomina
que té les mateixes característiques que les esmentades però amb un diàmetre de 2,10
metres— (Ferrández et al. 1991, 133).
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Figura 10: Representació d'un enterrament d'incineració. Túmul 9 i urna/tapadora 906 de la necròpolis de La
Colomina. Imatge extreta de Ferrández et al. 1991, 102.
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8. Arquitectura

funerària:

evolució

tipològic-

cronològica dels enterraments tumulars.
La ràpida generalització de les necròpolis d’incineració al nord-est peninsular no
implica necessàriament una homogeneïtat de les pràctiques funeràries. Al contrari,
l’exemple de la qüestió tumular amb les seves evidents diferències formals,
arquitectòniques i cronològiques demostra que l’expansió de la incineració es va adaptar
i transformar dins de les diferents realitats socials identificades en el territori. No podem
saber si originalment va existir quelcom semblant a una norma funerària, però el que si
sabem del cert és que ràpidament s’anirà produint un distanciament entre els diferents
territoris, el que a la llarga implicarà un diferent comportament davant la mort (López
Cachero 2008, 148).
Abans d’aventurar-nos dins l’arquitectura tumular del Grup cultural del SegreCinca comentaré una breu reflexió de les necròpolis denominades de “camps d’urnes” o
“tombes planes”. Si tenim en compte que disposem, per una banda, d’un conjunt de dades
que la major part procedeixen de necròpolis les quals han patit importants processos
destructius que han pogut alterar les estructures originàries de les tombes i, per l’altra,
que provenen d’excavacions antigues, com és el cas de La Pedrera, «¿sería posible pensar
que hemos creado una entidad arqueológica completamente ficticia?» (López Cachero
2008, 146). Sembla lògic plantejar-nos la possibilitat de que en molts casos pogués haver
desaparegut qualsevol rastre de túmuls, no en va, la majoria d’aquestes necròpolis es
situen en àrees d’ampli potencial agrícola i prop de cursos fluvials a l’abast de forts
processos erosius. Tampoc podem descartar l’existència d’elements constructius no
rocosos, com podria ser el cas de la fusta (Carlús et al. 2007) o la tova (Faro, Unzu 2006),
on les evidències arqueològiques varen poder resultar difícils de detectar en el passat
(López Cachero 2008, 146-147).
La plana occidental catalana es caracteritza per una majoria de necròpolis
tumulars (Roques de Sant Formatge, Almenara, La Colomina, entre altres) front a les de
“camps d’urnes” (La Pedrera, La Femosa i el Colomer de Pallerols). No obstant, no hi ha
res que ens permeti anteposar cronològicament un tipus de necròpolis sobre l’altre —de
“camps d’urnes” i tumular— i, encara amb el cas de que es tractés de dos entitats
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diferenciades, l’antiguitat de les dues tindria que considerar-se com contemporània
(López Cachero 2008, 148).
Cada tomba constitueix una entitat voluntàriament estructurada a partir de
l’associació de determinats “elements primaris” (unitats estratigràfiques) que, analitzats
conjuntament, permeten caracteritzar els diferents tipus d’enterraments. Així, la
necròpolis globalment considerada cal interpretar-la com a resultat d’una associació
intencionada de determinats tipus de tombes (Ferrández et al. 1991, 90-91).
Pel que fa a la caracterització morfològica de les tombes, els diferents elements
que la integren són agrupats sota els conceptes “d’estructura-activitat” i “conjunt” seguint
criteris que responen a la seva pròpia relació estratigràfica. Aquesta agrupació, de tipus
jeràrquic, té com a finalitat possibilitar una dissecció més objectiva dels diferents
components de la tomba (Ferrández et al. 1991, 91).
D’aquesta manera, s’han formulat els conceptes de “conjunt interior i conjunt
exterior” on recullen respectivament les estructures enterrades al subsòl o
topogràficament sobreposades respecte el nivell de funcionament de la necròpolis
(Ferrández et al. 1991, 91).
El conjunt interior està constituït per un conjunt de tres “activitats” que
materialitzen l’enterrament stricto senso:
En primer lloc tindríem la preparació de l’enterrament, on es recull el conjunt
d’elements presents a la tomba destinats a contenir les despulles del difunt (cista,
fossa…); en segon lloc la deposició primària, on s’agrupa els diferents elements que
materialitzen l’entorn concret en que s’efectua l’enterrament, ja sigui l’urna, la tapadora,
l’aixovar, etcètera; finalment, en darrer lloc, tindríem el rebliment de l’enterrament que
aglutina aquells elements destinats a reblir la totalitat del conjunt interior (falcament de
l’ossari, cendres, terra, aixovar dispers,…) (Ferrández et al. 1991, 91-92).
Per la seva banda, el conjunt exterior està format per aquelles estructures
arquitectòniques que constitueixen pròpiament la construcció tumular:
Primerament hi hauria l’estructura perifèrica, la qual està formada pels elements
destinats a delimitat l’espai de la tomba, com seria el cas de l’anell extern en els túmuls
circulars; la següent estructura seria la central, constituïda per aquells elements que
senyalitzen l’enterrament, romanent vistos, un cop finalitzada la construcció tumular
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(anell intern, estela, llosa…); o bé, ocults a la vista, serveixen de suport als anteriors,
protegint i/o senyalitzant la ubicació del conjunt interior, com seria el cas de les lloses
internes com succeeix a La Colomina; acabaria el conjunt exterior l’estructura
complementària, la qual reuneix els elements que constitueixen l’acabat final del túmul,
distingint igualment entre aquells que romanen vistos (estructura complementaria
externa: cobriment superficial) o ocults (estructura complementaria interna: empedrats,
altres capes…) (Ferrández et al. 1991, 90-92).
Així doncs, de manera esquemàtica aquesta divisió quedaria reflectida de la
següent manera:

Preparació de l'enterrament

Tombes tumulars

Conunt interior

Deposició primària

Rebliment de l'enterrament

Estructura perifèrica

Conjunt exterior

Estructura central

Estructura complementària
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Conjunt exterior

Conjunt interior

Figura 11: Túmul 14 de la necròpolis de La Colomina. Imatge extreta de Ferrández 1991, 106. Modificada per Toni
Garcia.

Esmentada la divisió que es duu a terme normalment a les tombes que tractem, si
més no a les tombes tumulars, ens endinsarem a les característiques arquitectòniques
pròpiament dites d’aquestes tombes.
Les característiques arquitectòniques de les construccions tumulars no resulten
completament homogènies, ja que es documenta importants diferències, inclús entre les
pròpies tombes d’una mateixa necròpolis. Així, es pot observar una diferenciació en
l’estructura tumular (mesura o forma) i la presència o absència d’elements
complementaris com les esteles o els anells concèntrics. No hem d’oblidar que
l’estructura interna també pot ésser variada (amb loculus, cista o sense cista,
compartimentacions, situació central o desplaçada del contenidor funerari...) de la
mateixa manera que la deposició dels ossos, ja sigui en l’interior d’una urna —la més
freqüent—, directament dins del loculus o la cista, etc. (López Cachero 2008, 147).
Així doncs, les tombes solen variar de forma i mida, però també la seva disposició
interna dels elements que la componen. Tanmateix, és molt probable que aquestes
diferències s’expliquin per la pròpia evolució de les pràctiques funeràries, ja que en el
transcurs del temps s’observa que els enterraments guanyen en monumentalitat i
complexitat (López Cachero 2008, 153).
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Al Grup del Segre-Cinca tot i les diverses tipologies existents d’estructures
tumulars comparteixen túmuls plans amb enllosats interiors que a dures penes s’aixequen
uns centímetres del sòl (López Cachero 2008, 147). Existeixen 3 models d’estructures
tumulars en la nostra zona: circulars, rectangulars i, tot i que més excepcionals, quadrades.
El túmuls circulars d’1 a 3 metres de diàmetre amb cista central de lloses són
considerats el tipus més antic. Les cistes de Torre Filella (Lleida, Segrià) i El Puntal
(Fraga, Osca) per les urnes que presenten ho corroboren indirectament i plantegen la
possibilitat de que es tracti d’autèntiques necròpolis tumulars (Ruiz Zapatero 1985, 367).
Dins d’aquest tipus sembla que les cistes de lloses pentagonals són més antigues
que les quadrades i per descomptat mentre que aquestes últimes perduren fins l’últim
període del Grup del Segre-Cinca (GSC-IV) les pentagonals semblen primitives ja al
principi del GSC-III com evidencien les cistes d’El Puntal o els túmuls de Roques I i els
d’Els Castellets de Mequinensa (Ruiz Zapatero 1985, 367).
L’anell de lloses clavades associat a cistes pentagonals sembla ésser més antic que
l’anell de blocs horitzontals. La presència de sòcols sembla anar sobre un moment avançat
dins de la vida d’aquest tipus (Ruiz Zapatero 1985, 367).
El farciment dels túmuls circulars és un conjunt de terra i pedres. Aquestes últimes
poden aparèixer com un empedrat amb una ordenació regular com en alguns apareguts a
Roques de Sant Formatge (Pita, Díez-Coronel 1968, fig. 48, 49, 51 i 52) o formant anells
interiors, donada l’escassa profunditat del mantell vegetal, com és el cas d’Almenara
(Agramunt, l’Urgell) i La Colomina (Gerb, la Norguera) (Maluquer 1975, 187).
En els túmuls circulars el conjunt interior presenta tres models: cista amb o sense
compartimentació, fossa sense urna o fossa amb urna (Ruiz Zapatero 1985, 369).
Només en un parell de casos a la necròpolis de Pedrós es té constància de túmuls
amb compartimentacions. En aquests, el recinte interior del túmul està dividit en dos per
un muret de lloses clavades (Maya et al. 1975, 616). És a La Colomina on trobem la
deposició de les cendres i el possible aixovar amb una simple fossa amb una llosa damunt
sota la superfície del túmul (Díez-Coronel 1965, 74). Per últim, la variant més freqüent
és la col·locació de les restes d’incineració en una urna dins del túmul, com veiem a
Roques de Sant Formatge, La Colomina, Besòdia (Seròs, Segrià), Pedrós, Almenara,
entre altres (Ruiz Zapatero 1985, 367).
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Les urnes, tal com ja s’ha esmentat al llarg del treball, solen portar com a tapadores
lloses de pedra circular, en ocasions amb un petit tall nomenat “forat de l’ànima”. Tot i
que més excepcional tenim les tapadores ceràmiques que apareixen en necròpolis com
Les Escorres (Llardecans, Segrià) (Almagro Gorbea 1952, fig 137) o les tapadores de
guix en La Pedrera (Vàzquez et al 2008).
Referent als túmuls rectangulars aquests són molt menys nombrosos —a Roques
de Sant Formatge, per exemple, de 133 estructures documentades en les últimes
campanyes solament 17 són de planta rectangular (12,8%) i les 116 restants són circulars
(87,2%) (Colet et al. 2005, 155). Tenim constància d’aquestes estructures rectangulars a
la recent necròpolis esmentada de Roques de Sant Formatge i a Pedrós; nogensmenys, a
Montfiu (Aitona, Segrià) i Almenara també en deuria haver alguna (Maya 1978, 89). No
obstant, tot i que resta una mica allunyada de la nostra zona en qüestió, tenim la necròpolis
de La Codera (Albalate de Cinca, Cinca Mitjà) en la qual els túmuls rectangulars són molt
més nombrosos que els circulars, tenint-n’hi 32 pels primers i 6 pels segons (Montón
2016, 107-108).
Pel que fa a la datació d’aquestes estructures G. Ruiz Zapatero diu que devien
correspondre a un moment tardà com proven dos sèries de dades: la superposició a túmuls
circulars més antics, com és el cas del túmul F-26 de Roques de Sant Formatge (Pita,
Díez-Coronel 1968, fig. 50), que a més presenta unes tècniques constructives més
evolucionades, disposició en grades de llamborda treballada i utilització de fang com a
morter i alguns aixovars tardans com el del túmul 6 de Pedrós (Maya et al. 1975, fig. 6)
que inclou un ganivet de ferro de tipus Grand Bassin I (Ruiz Zapatero 1985, 370). J. L.
Maya proposa una cronologia sobre el segle VII o inclús VI aC per aquest tipus
d’estructures tumulars (Maya 1978, 90).
Pel que fa als túmuls quadrangulars es coneixen dues variants. Teòricament al
menys la més antiga seria la que presenta compartimentació interna com el túmul 42 de
Pedrós (Maya 1978a, 90). La forma més tardana serien els túmuls quadrangulars
d’empedrat sense cista aparent, ben coneguts a Roques de Sant Formatge i tot i que no es
coneixen associacions per a datar-los, la presència de l’aixovar G-257 (braçalets llisos i
decorats, anells i un fermall de cinturó) va fer suposar a Almagro Gorbea (Almagro
Gorbea 1973, 103) una cronologia molt tardana, probablement ja en el segle VI aC (Ruiz
Zapatero 371).
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A Roques de Sant Formatge, tal com ja s’ha esmentat anteriorment, s’han
documentat tant túmuls circulars com rectangulars; els investigadors en un principi,
basant-se en la superposició d’un túmul rectangular (F-26) sobre dos túmuls circulars,
van atribuir, tal com hem vist, una cronologia més moderna a aquests. Tanmateix, durant
la campanya de 2002 es va documentar un túmul circular (T-1009), amb la seva urna
corresponent, que tallava una estructura tumular de forma rectangular (T-1023), que
també contenia una urna. Aquest fet fa pensar que la cronologia d’aquests túmuls
rectangulars no és sempre més moderna que la dels circulars, on tot i que aquests siguin
més moderns els circulars mai es deixen de construir. Per tant podem afirmar una dualitat
de ritual: una variant dins el mateix ritual (Colet et al. 2005, 155).

Figura 12: Conjunt tumular F-26, F-57 i F-58 de Roques de Sant Formatge.
Imatge extreta de Pita, Díaz-Coronel 1968.
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En síntesi, la varietat tipològica de les estructures tumulars de la plana occidental
catalana, seguint la classificació de Maya (Maya 1978, 83-96) podria esquematitzar-se de
la següent manera:

Estructures tumulars

Pentagonal
Amb cista

Quadrada

Circulars

Fossa amb urna

Doble

Rectangulars

Fossa sense urna

Quadrades

Compartimentats

En general, les tombes es conceben com espais funeraris individuals, però en
ocasions observem alguns casos que s’aparten de la norma per constituir-se com
vertaderes tombes dobles, triples o, més excepcionalment, col·lectives. En molts
d’aquests casos, l’espai interior de les tombes pot aparèixer organitzat, el que dóna lloc a
la col·locació de varis vasos cineraris. Així, a Pedrós trobem el túmul 21 que es troba
compartimentat i conté dues urnes, o el 12 on trobem adossades dos cistes amb els seus
respectius vasos (Maya 1986, 44). També és un bon exemple el peculiar túmul G-230 de
Roques de Sant Formatge on trobem un enterrament triple amb les seves respectives cistes
perfectament individualitzades (Pita, Díez-Coronel 1968, 31).
Un altre succés singular són les tombes que no contenen restes humanes. És molt
probable que en la majoria dels casos siguin simples espolis antics o altres processos que
han alterat el context original, però, la possibilitat de que es tracti de cenotafis 14 resulta
tan suggeridor que ha estat plantejat per diversos autors en necròpolis com Els Castellets
(Royo 1994-96, 100). Si aquesta interpretació fos certa, es tractaria d’una pràctica ben
representada en aquesta zona que podria manifestar-se de formes molt variades (López
Cachero 2008, 151). En altres casos com Roques de Sant Formatge, s’observen algunes

14

Tomba honorària buida, erigida en memòria de persones que estaven enterrades en un altre lloc, o de les
quals no s’havia trobat les restes.
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estructures tumulars que no presenten cista ni espai per allotjar els enterraments. En
aquestes denominades “tombes quadrades” (unes 17 del camp F i unes altres 7 del camp
N) s’esmenta la presència de cendres, però no d’urna (Pita, Díez-Coronel 1968, 36). A
Els Castellets també es documenten casos similars, fet pel qual a portat a Royo a
interpretar-los com a monuments funeraris (Royo 1994-96, 100).
En aquest context caldria tornar a mencionar La Colomina on, tal com s’ha dit
anteriorment, es parla de la col·locació d’ofrenes (vasets) dins o junt al túmul funerari, el
que ha estat interpretat com l’evidència de certs ritus post mortem (visites periòdiques en
record dels morts) que es realitzarien amb posterioritat a l’enterrament del difunt
(Ferrández et al. 1991, 135-137).
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9. Organització interna de les necròpolis
Les necròpolis poden presentar dinàmiques d’utilització molt dispars en un ampli
marc cronològic que s’estima d’uns 500 anys aproximadament. Això dóna lloc a
l’aparició de necròpolis com Els Castellets on sorgeixen en el bronze final i perduren fins
la primera edat del ferro. També tenim l’existència de casos exclusius del bronze final
com La Colomina, lo que en conjunt ens dóna una idea d’algunes discontinuïtats en el
poblament que devien reflectir canvis importants en l’organització de les societats i del
seu territori (López Cachero 2008, 155-156).
Cal fer esment de que no totes les necròpolis mostren les mateixes concentracions
funeràries, ja que tenim documentades necròpolis d’un o diversos centenars com serien
Roques de Sant Formatge o Els Castellets, de diverses desenes com La Pena o fins i tot
de menys d’una desena com La Vall de la Clamor. No obstant, en aquests últims casos
existeixen moltes necròpolis on la seva estimació de tombes resulta impossible de
realitzar a l’haver sofert processos de destrucció o simplement per la falta d’una
intervenció que amb unes mínimes garanties permetia avaluar la seva mida i densitat
(López Cachero 2008, 156).
La major o menor densitat de tombes en una necròpolis pot reflectir territoris més
o menys poblats. Amb tot, però, no podem depreciar la possibilitat de que existissin certs
factors d’ordre social o ritual que limitessin l’accés de la població a l’enterrament funerari
que estem analitzant, tal com s’observa en el Baix Aragó, o que existien distints espais
dins de les necròpolis per una mateixa comunitat, com succeeix a Roques de Sant
Formatge i Els Castellets. Aquest fet s’ha interpretat com espais funeraris exclusius per
un mateix grup familiar o social (López, Gallart 2002).
En diferents necròpolis tumulars d’altres àrees geogràfiques dins d’un horitzó
cronològic situat en la primera edat del ferro s’observa la presència d’agrupaments de
tombes que reprodueixen dos models d’organització diferent. Tanmateix, a les nostres
contrades en tenim una que sembla tenir aquesta organització: La Colomina. Referent als
models, el primer és l’agrupació d’un túmul central i diversos túmuls satèl·lits on el
primer té unes dimensions majors que els segons. El segon model és el de diversos túmuls
de característiques similars entre ells (Ferrández et al. 1991, 138).
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Dins del conjunt de tipus d’organització espacial observats en el món tumular
(Ferrández et al. 1990, en premsa), ressalta en aquests models la repartició irregular de
les tombes des d’un punt de vista geomètric. Aquest factor, juntament amb el caràcter
parcial de moltes de les intervencions, ha fet considerar la inexistència de cap mena
d’organització interna a les necròpolis de la plana occidental catalana (Pita, Díez-Coronel
1968, 33).

Figura 13: Part de la planta de la necròpolis de La Colomina. Imatge extreta de Ferrández et al. 1991, 85.

En aquesta línia, Ruiz Zapatero ha mencionat que en l’organització interna de les
necròpolis s’ha de dir que tant en els vertaders “camps d’urnes” com en els de túmuls els
enterraments cobreixen totalment la superfície sobre la que s’estenen sense pràcticament
espais buits i moltes vegades tocant-se els uns amb els altres. «No parece observarse una
distribución especial de los enterramientos dentro del área de la necrópolis» (Ruiz
Zapatero 1985, 363). A més, ho reafirma esmentant que en aquestes necròpolis tumulars,
tal com s’ha vist al llarg de la comesa, són relativament freqüents les superposicions
d’unes estructures sobre les altres.
Tot i aquestes declaracions d’una absència d’organització interna, els
investigadors de La Colomina no comparteixen aquest pensament. Així, tot i que s’ignora
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si el conjunt de túmuls constitueix una agrupació, creuen poder demostrar que existien
unes pautes d’instal·lació determinades que es manifesten diacrònicament en l’associació
espacial d’algunes tombes dins del conjunt existent (Ferrández et al. 1991, 138).
Primerament, a La Colomina destaca un grup de túmuls formant parelles o trios
que es corresponen normalment amb una connexió d’un o diversos túmuls del G-1 amb
un exemplar del G-3, segons la categorització establerta a partir de les mides del seu
diàmetre extern. Espacialment aquesta associació es manifesta per la seva relació en
contacte directe —sempre en la tangent dels dos anells externs— o per la distància més
curta entre el global de túmuls envoltants. Així tenim les parelles T-7/T-15, T-16/T-19,
T-27/T-26 i la tríada T-14/T-12/T-13. Una de les possibilitats seria que es tractés de
l’associació d’una o diverses tombes d’infant amb la d’un adult, tot i que no s’ha pogut
precisar la seva relació d’anterioritat/posterioritat (Ferrández et al. 1991, 138).
L’agrupació per contacte directe no és, però, exclusiu d’aquest tipus de tombes, i
s’observa de la mateixa manera entre túmuls de mides semblants com seria el trio T-18/T22/T-25 que, malgrat presentar elements de senyalització distints, comparteixen la
característica d’una mateixa textura del seu anell extern —lloses sorrenques— en una
zona on, a més, s’aprecia una certa concentració d’aquesta mena d’anells (Ferrández et
al. 1991, 138).
En definitiva, els investigadors de La Colomina han considerat la hipòtesis «…
que el parentiu esdevé el factor determinant d’aquestes associacions, les quals
reflectirien el propi paper de la cèl·lula familiar com a element d’integració social de
l’individu» (Ferrández et al. 1991, 138-139).
En general, aquestes estructures secundàries adossades a altres principals han estat
interpretades com funeràries, però mentre que per Rafel —en necròpolis veïnes de la vall
del Segre— demostrarien relacions de dependència social entre ambdós difunts (Rafel
1995, 67), per López i Gallart (2002) plasmarien fonamentalment vincles familiars. En
canvi, altres autors les han desvinculat d’una funcionalitat estrictament funerària i les han
relacionat amb suposades pràctiques culturals quasi gens explicades (Tomás 1959, 122123).
Un altre fenomen interesant són les esteles que se solen col·locar en la part
superior dels túmuls. Aquests elements funcionen com autèntics sistemes de senyalització
i, per tant, permeten la identificació de les tombes i dels seus difunts fins a tal punt que
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en ocasions adquireixen formes perfectament definides. Molt possiblement, la seva
col·locació en una posició preeminent del túmul devia tractar-se d’un fenomen més
generalitzat del que s’ha pogut documentar.
Els models més senzills són simples pedres col·locades en una posició centrada o
en l’anell exterior del túmul i que destaquen per una mida més gran de la resta de material
lític que componen el túmul, així com per presentar una forma més estilitzada o com a
mínim apuntada (López Cachero 2008, 155). Es tracta generalment de pedres sense
treballar (còdols grans o lloses sorrenques) que en ocasions són visibles fins a 30 cm
d’alçada per sobre del nivell del túmul. Es distingeixen bàsicament dos grans tipus: esteles
clavades de forma apuntada, tal com s’acaba de dir, i esteles pseudohemisfèriques amb la
base sense enterrar. Les primeres requereixen òbviament la presència d’un nucli per
sostenir-les; de les segones, relacionades generalment amb túmuls de petites dimensions,
s’ignora l’estructura donada la manca d’exemplars excavats. Això pot veure’s en la
necròpolis de La Colomina on ha estat possible identificar diversos casos en una posició
original centrada (sis observats in situ) (Ferrández et al. 1991, 129), de la mateixa manera
que s’ha pogut apreciar en Els Castellets (Royo 1994-96, 101) o la Vall de la Clamor
(Colet et al. 2005, 169). En la mateixa Colomina s’han documentat esteles formades per
lloses planes (en quatre casos in situ) que es presenten en el centre de la construcció
tumular. Aparentment es tracta de blocs sense treballar, de mesures variables i textura
sorrenca pròpia de la litologia de la zona, que es col·loquen horitzontalment per damunt
dels empedrats (Ferrández et al. 1991, 129).
Un exemple de senyalització de les tombes seria el trobat a Roques de Sant
Formatge (Seròs, Lleida), on es decanta per l’existència d’esteles a l’anell exterior del
túmul, element que també es documenta en altres necròpolis de la zona Segre-Cinca com
és el cas d’Els Castellets II (Mequinensa, Baix Cinca) (Royo 1993) o el túmul 25 de
Pedrós, on es documenta una gran llosa vertical a l’anell (Royo 1993, 9); un exemple per
la necròpolis de Roques de Sant Formatge seria una pedra vertical a l’anell exterior de T1023 i de T-1091, entre altres. Són pedres com la resta que conformen l’anell del túmul,
l’única diferència és que són més altes i sobresurten (Colet et al. 2005, 158-159).
En canvi, en altres contextos inclús descobrim formes de senyalització
morfològicament molt millor definides, els denominats cippus, que, en ocasions,
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reproduïa esquemàticament una part de la figura humana, generalment el cap o el rostre,
tal i com succeeix a la necròpoli d’Els Castellets (Royo 1994-96, 101).15

Figura 14: Estela de pedra centrada en el túmul 2 de La Colomina. Imatge extreta de Ferrández et al. 1991, 95.

15

Cal dir que a la necròpoli de Roques de Sant Formatge en un túmul rectangular (T-1030), en el seu anell
extern, es va trobar tirada el cap d’una escultura amortitzada. Es tracta del cap, del que solament se’n
conserva el rostre, esculpit en pedra sorrenca i de molt bona factura; les faccions mostren gran detall: nas,
ulls i fins i tot solcs que indiquen el pentinat. Tanmateix, aquesta part d’una possible estàtua no faria
referència a aquest ritual, sinó que seria d’una època més tardana (Colet et al. 2005, 155-157).
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10. Conclusions
Al llarg d’aquest treball s’ha vist com l’àrea del Grup cultural del Segre-Cinca és
peculiar a les veïnes. Aquesta té un comportament específic i diferent de la resta del
territori català que evolucionarà des de l’edat del bronze fins a l’època ibèrica.
El territori, el medi, la presència precoç de vilatges amb una construcció sòlida i
permanent lligada a l’evolució de l’estructura social d’aquestes comunitats i a un sistema
econòmic productiu, artesanal i comercial propi rau en la identificació d’aquest grup front
la resta. Aquest model presenta un procés marcadament autòcton que comença el 1650
cal. ANE que caracteritza el trànsit de les societats segmentàries a les societats complexes,
on acabarà donant origen a la societat ibèrica ilergeta (c. 550 ANE). D’aquesta manera,
en aquest sector es manifesta un procés evolutiu intern propi que fou definit pel Grup
d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida (GIP) per quatre períodes, essent
el segon d’ells, el GSC-II (1250-950 cal. ANE), on es dóna una màxima expansió
poblacional, l’eclosió dels primers poblats closos, l’aparició de les primeres ceràmiques
acanalades i els primers enterraments amb ritual d’incineració.
Pel que fa el ritual d’incineració aquest no va imposar-se radicalment sinó que ho
feu d’una manera progressiva, ja que en el moment de les primeres incineracions també
tenim constància encara d’inhumacions. Les incineracions, que començaren al GSC-II,
acabaren guanyant el pols a les inhumacions esdevenint aquestes molt poc probables a la
zona. El ritus de la incineració es realitzava, molt probablement, en una pira funerària
(l’ustrinum), tot i que no se n’ha trobat cap a la nostra àrea treballada. Tanmateix, s’ha
trobat casos que fou possible que es realitzés aquest procés en la mateixa fossa. Un cop
incinerat el cos aquest es disposava en una urna amb l’ornament que portava el difunt en
aquell moment, fet pel qual fa pensar en una absència d’herència entre la família, ja que
les seves “joies” se les enduia fins més enllà de la mort. Aquest material, però, com s’ha
vist, queda molt deteriorat per les altes temperatures. Un cop dipositades les restes en
l’urna aquesta es ficava en una fossa no molt profunda, a vegades recta al forat a vegades
amb una petita desviació lateral a la part inferior d’aquesta. Aquestes podien descansar
dins de cistes o no, fins i tot, s’han trobat en una mateixa fossa més d’una urna alhora ben
delimitades amb una llosa enmig per tal d’organitzar l’espai interior. Un fet destacat en
aquest indret tractat són les tapadores. Aquestes, de pedra, lloses, o inclús de ceràmica o
guix, eren retocades per tal de que encaixessin amb l’urna. A més, algunes d’aquestes
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tenien un orifici en un dels extrems en forma de “V” que s’ha relacionat amb el ritus de
que l’ànima puja al cel.
Referent al conjunt exterior, en la nostra zona existeixen necròpolis funeràries
pròpiament de “Camps d’Urnes” i altres realitzades amb estructures tumulars. Tanmateix,
en la comesa s’ha dut a terme una petita reflexió de si aquestes primeres podrien ésser
també tumulars amb materials peribles que no han perdurat fins als nostres dies com
podria ser la fusta o la tova. Si més no, mentre no sorgeixin més proves o alguna troballa
que pugui ajudar a corroborar aquesta hipòtesi continuaran essent considerades necròpolis
de camps d’urnes.
Les necròpolis tumulars són molt més nombroses respecte les de camps d’urnes,
tenint solament tres en aquestes (La Pedrera, La Femosa i El Colomer de Pallerols).
Referent a les necròpolis amb estructures tumulars hi ha diferents formes tipològiques:
circulars, rectangulars i, més excepcionalment, quadrades. Les primeres són les més
emprades, amb una diferència abismal respecte les segones. Aquestes poden coexistir en
una mateixa necròpolis inclús es poden superposar les unes amb les altres, com el cas de
Roques de Sant Formatge que s’ha esmentat al treball. Tot i que diferents investigadors
han volgut classificar-les cronològicament, establint l’ordre circulars-rectangularsquadrades, això no és molt cert, ja que com em vist existeixen estructures circulars
superposant estructures rectangulars, fet que indica que les circulars mai es van parar
d’utilitzar, per tant, tot i que aquestes aparegueren les primeres han romàs actives
juntament amb les altres durant tot el període d’aquesta cultura.
Pel que fa a l’organització interna de les necròpolis, s’ha mostrat una dualitat en
el pensament dels investigadors. Així, per una banda, n’hi ha que opinen que en la plana
occidental no existeix cap mena d’organització perquè tota l’àrea està ocupada per
necròpolis, inclús afirmant-ho fent referència a la superposició de tombes, i per l’alta, els
que opinen que si que existeix una disposició de les tombes d’una manera racional, ja que
en alguns jaciments, com la necròpolis de La Colomina, s’han observat possibles grups
de túmuls (en parelles i, fins i tot, trios) tocant-se els uns als altres que podrien mostrar
relacions de parentiu.
Des de la darrera centúria s’han anat establint diferents perioditzacions per tal de
dividir aquesta època protohistòrica en distintes fases. Al llarg del treball s’han descrit les
més importants i s’ha esmentat que la gran quantitat d’aquestes ha fet i fa en molts casos
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equivocacions ens els investigadors i estudiosos. Aquest fet em porta a dir que s’hauria
d’establir una sola i única periodització en el cas de la nostra àrea geogràfica. Aquesta
hauria d’ésser l’última fassificació realitzada, la del GIP —sense menysprear les altres ja
que també poden ser vàlides—, la qual, a més de ésser des del meu punt de vista la més
eloqüent, es basa en la utilització dels valors centrals de les corbes de calibratge a 2
sigmes, obtinguts a partir de les mitjanes dels intervals de màxima probabilitat. Així
doncs, crec que aquesta s’hauria d’establir en tots els estudis posteriors per tal de que es
generalitzi en les properes investigacions i acabi amb les males lectures generades en
aquest sentit.
En definitiva, en aquest Treball de Fi de Grau s’ha intentat definir el ritual
d’incineració del Grup Segre-Cinca tot demostrant el seu caràcter independent i autòcton,
descriure els seus trets més característics i diferenciadors de la resta d’aquesta cultura
arribada des de més enllà de la banda nord dels Pirineus, sense oblidar com era la seva
geografia, clima i fauna en el passat i com ha evolucionat la seva historiografia fins als
nostres dies.
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