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Introducció

Aquest treball és un intent d’aproximar-nos a la societat de les comunitats del bronze final i la primera edat del ferro al nord-est peninsular amb
especial atenció a l’àrea del Vallès, d’on procedeixen la majoria de les
dades inèdites, gràcies a la recent excavació de la necròpolis d’incineració de Can Piteu-Can Roqueta a Sabadell. De fet, el text que presentem
és una ampliació d’un dels capítols desenvolupats dins la meva tesi
doctoral, dirigida per la Dra. Maria Àngels Petit i defensada a la
Universitat de Barcelona el juny del 2005, que té per títol La necrópolis
de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell) en el contexto del Bronce Final y la
Primera Edad del Hierro en el Vallès: estudio de los materiales cerámicos.
El treball s’estructura en tot un seguit de capítols que emmarquen
el tema fins a desenvolupar-lo plenament en els últims apartats. Així, els
tres primers (historiografia, estat de la qüestió del període i conceptes
bàsics) són totalment introductoris, bé del període de què tractem o bé
de la problemàtica que analitzem. A continuació, els dos últims capítols
analitzen la problemàtica objecte d’estudi. Primer plantegem un marc
general i després ens centrem en el cas de l’esmentada necròpolis. Per
últim, el capítol de conclusions destacarà els principals punts i aportacions realitzades en aquest treball.
Les datacions que apareixen al text s’expressen com «ANE», és a dir,
abans de la nostra era. Aquesta expressió, com a sinònim d’aC (abans de
Crist), conjumina les datacions absolutes calibrades amb les datacions
arqueològiques deduïdes a partir de la seriació dels materials metàl·lics
i ceràmics. D’aquesta manera, totes les datacions es corresponen plena5
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ment amb el nostre calendari solar i evitem, així, possibles confusions.
Tot i això, excepcionalment farem referència a certes datacions expressades com «aC», que es corresponen amb les formulacions dels diferents
autors abans de la introducció del calibratge del radiocarboni. Per tant,
no ens ha d’estranyar que la utilització d’aquesta última expressió coincideixi amb el capítol dedicat a la historiografia, ja que molts dels autors
a què s’hi fa referència no van arribar a conèixer el mètode del carboni
14, i encara menys el seu calibratge, que envellia considerablement les
datacions absolutes convencionals.
Hem tractat de desenvolupar un discurs basat en propostes teòriques
que actualment dia tenen una àmplia acollida dins dels àmbits científics.
Per tant, és bastant fàcil trobar influències dels models neoevolucionistes aplicats al desenvolupament de les societats humanes i àmpliament
utilitzats dins dels corrents arqueològics més diversos. També hem utilitzat conceptes, igualment generalitzats avui dia, com l’economia de
prestigi o els sistemes mundials de Wallerstein. És evident que es tracta
d’un enfocament teòric com qualsevol altre que no ha estat al marge de
certes crítiques ferotges plantejades des d’altres posicionaments teòrics
oposats (González, Lull i Risch, 1992: 17-23; Nocete, 2001: 15-30). En
aquest sentit, valorem positivament les aportacions fetes, per exemple, des
del materialisme històric, però, tot i això, les considerem massa centrades en la definició de la problemàtica a l’entorn dels primers estats i a distingir només entre societats classistes i no classistes, és a dir, entre les
societats on l’explotació de classe es troba plenament institucionalitzada i les que no han desenvolupat aquest estadi (González, Lull i Risch,
1992: 23; Lull i Risch, 1995; Lull et alii, 2004: 235-242; Nocete,
2001: 15-30).
Tot plegat, l’estudi realitzat ens ha permès definir una proposta que
evidentment no pretén ser definitiva, sinó obrir un camí que encara
podria ser més prolífic si es formulessin noves interpretacions des d’altres pressupostos teòrics.
Es tracta, doncs, d’una aproximació als orígens de l’aristocràcia
que es constituirà durant l’època ibèrica. Pensem que en el transcurs del
bronze final i la primera edat del ferro es demostra al nord-est peninsular un procés continuïsta que pot tenir daltabaixos, però que progressivament s’encamina cap a una estructura social que institucionalitza les
6
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diferències socials i la coerció com a mitjà perquè un grup reduït, que
anomenem elit, es mantingui en el poder.
No voldria acabar aquesta introducció sense agrair a una sèrie d’institucions i gent diversa la seva col·laboració, suggeriments i suport, perquè de ben segur sense elles aquest treball, d’una manera o d’una altra,
no hauria estat possible. En primer lloc, un especial record per a l’equip
de treball responsable de la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta amb
qui he compartit moltes estones inoblidables, especialment per a Xavier
Carlús, Karmele Lara, Núria Villena, Ricard Marlasca i Carme Rovira.
Igualment, voldria agrair a Araceli Martín la coordinació des del Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya d’un projecte tan ambiciós
com l’excavació de l’esmentada necròpolis, així com també a l’Agència
Catalana de l’Aigua per subvencionar la intervenció i al Museu d’Història
de Sabadell per cedir les seves instal·lacions, on vam desenvolupar íntegrament l’excavació dels vasos i part de l’estudi de la necròpolis.
En segon lloc, voldria agrair a la Dra. Maria Àngels Petit la direcció
de la nostra tesi de la qual s’ha extret part d’aquest text, com també les
seves orientacions i suggeriments, així com al Dr. Josep Maria Fullola i
als companys del SERP pel seu continu suport. De fet, el treball que presentem és també conseqüència de la meva integració en aquest grup de
recerca i dels projectes HUM04-600 del Ministeri d’Educació i Ciència
i SGR-2005-00299 del Grup de Recerca de Qualitat de la Generalitat de
Catalunya.
Finalment, voldria recordar el suport incondicional de moltes persones que han fet possible de manera indirecta aquest treball, especialment la Paz i la meva família, Ricard Caraltó, Víctor Giner, Gloria
Gómez, José Muñoz, Emma Rabanal, Carme Saüch i David Torres,
Ramón Álvarez, Malén Salas i Lilia Velasco. A tots, moltes gràcies de
debò.

7
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1.

Una mica d’historiografia

1.1. Els primers intents de periodització:
els models invasionistes

El primer autor que va definir d’una manera global les característiques d’aquesta època de la protohistòria catalana va ser Bosch Gimpera. Aquest
autor establí una sèrie d’onades invasores, entre dues i quatre, que transformarien plenament un substrat format per una important varietat de
grups culturals (Cultura d’Almeria, Cultura Pirenaica i Cultura de les
coves), definits per diferents tradicions i influències (1915-1920a, b i c,
1926, 1932, 1939 i 1944). En aquest context, les successives onades procedents del sud d’Alemanya i definides com a cèltiques es produirien de
manera successiva entre els anys 1000 o 900 i el 600 aC per donar origen
a una nova fase que fou definida com a edat del ferro. La seva principal
característica, pel que fa a la arqueologia, va ser la implantació de les necròpolis d’incineració, la qual cosa significava un component de ruptura respecte a les pràctiques anteriors basat en la inhumació dels difunts.
Les dècades centrals del segle XX, van estar marcades per la continuïtat del model de Bosch Gimpera, però amb alguns matisos a les seves
propostes invasionistes gràcies als intents de caracteritzar el substrat
cultural anterior a l’entrada del grups cèltics1 i concretar la seva evolució
fins al desenvolupament de la cultura ibèrica. En aquesta línia, els treballs
1. Altres conceptes utilitzats són hallstàttics o camps d’urnes, referents culturals
propis de la suposada zona d’origen d’aquestes comunitats cèltiques.
9
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de Maluquer de Motes (1942, 1945-46, 1971a) o d’Almagro Basch
(1952) resulten d’allò més interessant. Precisament, aquest darrer autor
planteja les crítiques més interessants al model de Bosch Gimpera, primer acceptant una única onada procedent de Suïssa i el centre-sud de
França i, després, remarcant la paradoxa que representava parlar d’edat
del ferro quan el que caracteritzava tecnològicament aquestes comunitats era la metal·lúrgia del bronze.
1.2. Cap a un model d’evolució autònoma

Els treballs de Vilaseca a la província de Tarragona (1947, 1954 i 1973;
Vilaseca, Solé i Mañé, 1963) representen un nou impuls per a entendre
la problemàtica del període. El mèrit d’aquest investigador rau a estudiar
les necròpolis d’incineració des del punt de vista de la seva evolució interna, la qual cosa li va permetre d’establir un nou esquema basat en cinc
fases, que arrencarien amb l’entrada de grups cèltics cap a l’any 1000 aC
(fig. 1). Des de llavors, la seriació de les ceràmiques acanalades que va
proposar ha estat un dels esquemes de referència utilitzats pels successius
investigadors que han dedicat el seu temps a aquesta qüestió.
1.3. La ruptura definitiva amb els models
invasionistes

Durant la dècada dels anys 70, una sèrie de factors va intervenir de manera decisiva en la renovació dels estudis sobre el bronze final i la primera
edat del ferro. En primer lloc, la incorporació d’una nova generació d’investigadors que Maya (1991) va denominar «tercera generació»,2 com a
dipositària d’una nova formació teòrica i pràctica, va contribuir a la reformulació dels esquemes interpretatius existents. En segon lloc, la publicació del decisiu treball de Guilaine (1972) dedicat a l’edat del bronze del
sud-est francès va donar a aquells investigadors un nou esquema cronològic de referència amb el qual treballar.
2. La primera fa referència als anys anteriors a la guerra civil on P. Bosch Gimpera
i els seus deixebles realitzaren les seves investigacions, mentre que la segona es produiria
a continuació amb investigadors com J. Maluquer de Motes o M. Tarradell.
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D’aquesta manera, devem a Almagro Gorbea (1977) el primer
intent de conjuminar les seqüències de Vilaseca i Guilaine en un
estudi que ha esdevingut ja clàssic i molt influent, com s’observa en
els treballs dels principals investigadors del darrer quart del segle XX,
com ara Maya (1981a i b, 1990a), Ruiz Zapatero (1985a) o Petit
(1985).
A grans trets, les principals aportacions durant aquest darrer quart
de segle són:
1. El concepte d’invasions és rebutjat definitivament per les connotacions que comporta i és substituït per un de menys compromès com
ara el de penetracions, al qual constantment s’hi afegeix la concreció que es tracta sempre de grups numèricament reduïts.
2. Es plantegen estretes relacions, sobretot, amb el sud-est francès
(Llenguadoc i Rosselló) i s’accepta la viabilitat de l’entrada pels
diferents passos pirinencs, tant orientals com centrals.
3. Es rebutgen definitivament conceptes com cèltic, hallstàttic o indoeuropeu, com a no apropiats, mentre que s’imposa amb molta
força el de Camps d’Urnes.
4. S’accepta, per tant, l’arribada de noves poblacions que implantaran
la incineració i seran les responsables de l’àmplia difusió de les
ceràmiques acanalades.
5. També es valoren les diferències regionals com a conseqüència del
substrat de població que reacciona de manera diversa a l’arribada de
noves poblacions. Resultat d’això és la definició de diferents grups
culturals, principalment caracteritzats per Almagro Gorbea (1977)
i Ruiz Zapatero (1985a).
6. Com a conseqüència d’això, es potenciaran els estudis regionals per
tal de caracteritzar els diferents grups, per exemple a l’Empordà
(Pons, 1984), al prelitoral i litoral català central (Petit, 1985; Maya,
1990b) o a la depressió occidental de Catalunya (Maya, 1978a,
1986; Alonso et alii, 1999; López i Gallart, 2002).
7. En definitiva, el que es desenvolupa és un nou model migratori
de baixa intensitat, bàsicament aculturador, que s’explica a partir de
l’onada d’avançament d’Ammerman i Cavalli-Sforza (Ruiz Zapatero,
1985a).
12
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A resultes d’això, s’acceptarà una nova periodització que, tot i plantejar importants diferències terminològiques, és absolutament equivalent
quant a trets definidors i fases cronològiques (fig. 1):
— Camps d’urnes antics I i II - bronze final II a i b - Vilaseca I (1100900 aC)
— Camps d’Urnes Recents I i II - bronze final III a i b - Vilaseca II i
IIIA (900-700 aC)
— Camps d’urnes del ferro I i II - primera edat del ferro a i b Vilaseca IIIB i IV (700-500 aC)
En aquest context i sense cap mena de dubta, la seriació tipològica
més utilitzada a Catalunya és la de la necròpolis de Can Missert, la qual,
tot i la manca de cronologies de radiocarboni, va esdevenir la seqüència
tipològica de referència per a molt investigadors des que Almagro
Gorbea (1977: 94-96) la va formular. L’avantatge que presentava, tal i
com va ser definida, és que cobria tot el bronze final a partir de quatres
fases consecutives de 100 anys cadascuna i que servia per omplir de contingut els anomenats camps d’urnes antics I-II i recents I-II o bronze final
II a-b i III a-b.
Paral·lelament, altres autors plantegen diferents alternatives de
periodització que, tot i això, comparteixen molts elements en comú amb
les anteriors propostes. De fet, podríem dir que la principal diferència es
troba en el detall d’acceptar una cronologia més tardana per a les necròpolis d’incineració respecte a l’arribada de les ceràmiques acanalades, concretament cap a l’any 1000 aC o el 850 aC, com proposen Rovira
(1978 a i b; Rovira i Santacana, 1980) i Pons (1982 i 1984), respectivament.
1. 4. El trasbals de les cronologies:
el calibratge del C14

El calibratge de les datacions de carboni 14, a part de provocar un evident envelliment dels processos produïts durant el bronze final i la primera edat del ferro, també ha permès replantejar alguns dels aspectes
tradicionalment assumits dins la problemàtica que estem analitzant i,
especialment, aquells que fan referència a les dificultats d’establir talls
13
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cronològics i de validar les fases fonamentades en els tradicionals fòssils
directors.
Tot i això, l’antic esquema dividit en tres fases es manté i només s’actualitzaran les dates, tal i com s’observa en els casos de Castro (1994),
Castro, Llull i Micó (1996), Maya (1997 i 1998) i Ruiz Zapatero (2001
i 2004). D’aquesta manera, el model queda així (fig. 1):
— Camps d’urnes antics I i II - bronze final II a i b - Vilaseca I (13001100/1000 ANE)
— Camps d’urnes recents I i II – bronze final III a i b - Vilaseca II i
IIIA (1100/1000-800/650 ANE)
— Camps d’urnes del ferro I i II - primera edat del ferro a i b Vilaseca III i IV (800/650-550 ANE)
Amb caràcter excepcional, el Grup d’Investigacions Prehistòriques
de la Universitat de Lleida (fig. 1) ha realitzat darrerament una nova proposta de periodització centrada en exclusiva en la depressió occidental
catalana (Alonso et alii, 1999; López i Gallart, 2002), a partir de la idea
que es tracta d’un territori geogràficament homogeni que presenta una
evolució ininterrompuda del poblament des de l’edat del bronze i amb
trets singulars respecte a la resta dels territoris que componen el nord-est
peninsular. Tot plegat, ha conduït a la definició d’un grup cultural
específic anomenat Grup del Segre-Cinca (GSC).3 No obstant això,
tot i la compartimentació en quatre fases, aquestes es corresponen igualment amb les clàssiques perioditzacions: GSC I o bronze mitjà-recent
(1650-1250 ANE), GSC II o CC UU antics/bronze final II (1250-950
ANE), GSC III o CC UU recents/bronze final III (950-775 ANE) i GSC
IV o CC UU del ferro/primera edat del ferro (775-550 ANE).
Malgrat la claredat dels esquemes plantejats, les dificultats vénen a
l’hora de concretar la seva viabilitat i és aquí on precisament trobem els
problemes més colpidors. Això es manifesta, tal i com ja hem dit abans,
en la qüestió dels fòssils directors i la seva indefinició cronològica
3. La definició d’aquest grup ja va ser avançada incialment per P. Castro en successius treballs (1994 i amb Lull i Micó en 1996). Tot i això, almenys des del treball de
1977 d’Almagro Gorbea, els diferents investigadors que han treballat aquest tema
(Maya, 1977, 1978a i b i 1986; Ruiz Zapatero, 1985) ja havien pres plena consciència de les particularitats pròpies d’aquest territori.
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(Castro, 1994: 5-11; Maya i Petit, 1995: 329; Maya, 1997: 14 i 16-17;
López Cachero, 1999: 72-73 i 2005: 26-37).
Actualment hi ha un consens evident a l’hora de considerar les
ceràmiques acanalades com l’element material més representatiu del
bronze final. Aquestes produccions es comencen a documentar en el
transcurs dels segles XIII i XII ANE, a partir d’algunes de les datacions radiocarbòniques procedents de jaciments tan diferents com Carretelà (Maya
et alii, 2001/02), Castellets de Mequinensa (Royo, 1994/96), Can
Roqueta-DIASA (Mestres, 1999), Zaforas (Álvarez i Bachiller, 1994/96)
i, potser també, Palermo (Álvarez, 1985). Tot i això, a la zona més
occidental s’observa una important discontinuïtat cronològica quant a
l’acceptació d’aquestes produccions, perquè, si bé sembla que s’hi identifiquin amb una certa regularitat, a la zona de Fraga o Moncín (Rodanés
i Picazo, 1997; Rodanés i Sopena, 1998) son gairebé inèdites fins al
segle X ANE, la qual cosa descriu un procés lent i heterogeni en l’acceptació de les ceràmiques i, en definitiva, la definició arqueològica del denominat bronze recent, període que a Catalunya sempre ha estat deixat de
banda per la impossibilitat de donar-li un contingut arqueològic fiable
(Maya, 1997). Sigui com sigui, es dibuixa un panorama on s’observa una
mena de dualitat amb assentaments que accepten ràpidament les ceràmiques acanalades i d’altres que resulten més impermeables a les noves
influències fins ben entrat el segle X ANE (López Cachero, 1999). A la
resta de territoris, en canvi, per les particulars característiques i la qualitat del registre arqueològic a zones com el Vallès, l’Empordà o les
comarques de Tarragona, no podem deduir l’existència de processos
similars al descrit a la zona del Segre i el Cinca.
Tampoc la seriació tipològica de Can Missert, principal referent per
a la classificació cronològica dels materials ceràmics del bronze final, s’ha
salvat de les crítiques per part de diferents autors. Així, Petit (1985: 1899,
1981-83) proposava unificar les fases I i II de Can Missert tot rebaixant
la seva cronologia (1000-900 aC). Francès (1992: 32) considerava
inexistent la distinció entre les fases II i III de Can Missert. Maya
(1992/93: 7; 1997: 18) comentava la presència de tipus ceràmics
moderns en jaciments antics com Genó o la dificultat de distingir entre
el BF IIIa i b. Altres autors assenyalaven la presència de vasos globulars
de Can Missert IV en contextos més antics que, en teoria, no li haurien
15
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de correspondre (Boquer, Carlús i Francès, 1999: 124), així com també
la impossibilitat de diferenciar entre les fases internes del bronze final II
i entre aquestes i el bronze final IIIa (Rovira, 1978a: 56; Guilaine i
Gascó, 1987; Maya, 1997: 18). En el cas de la necròpolis de Can PiteuCan Roqueta les relacions estratigràfiques no permeten validar la seqüència de Can Missert, ja que semblen indicar una certa contemporaneïtat
entre els tipus ceràmics característics de les fases II-III i els de la IV
(López Cachero, 2005). Finalment, volem remarcar el problema que
representa cobrir amb aquesta seriació tipològica, amb la inclusió dels
problemes acabats d’esmentar, un període de 600 anys, que surt de
calibrar les dates tradicionals.
Aquest panorama sembla que millora durant el període següent, ja
que els materials ceràmics característics de la primera edat del ferro
són, en principi i en funció del territori, fàcilment distingibles del conjunt propi del bronze final, tot i que encara caldria aclarir la transició
entre tots períodes. Tot i això, durant aquest nou període assistim a una
interessant renovació tipològica, especialment de la ceràmica, amb
una progressiva simplificació i posterior desaparició de la decoració
acanalada. Paral·lelament, s’incorporaran nous elements com els objectes de ferro i d’altres de bronze, així com les ceràmiques a torn, amb unes
possibilitats de datació més fiables, la qual cosa permet una millor
aproximació cronològica per als contextos arqueològics on apareixen.
En definitiva, podem dir que la periodització actual té importants
mancances degudes a la seva indefinició, sempre i quan no disposem de
diverses datacions radiocarbòniques o d’un conjunt de materials prou
representatiu o ben estratificat. Però, sobretot, ens preocupa que la tradicional proposta de classificació de Can Missert no funcioni, ja que ens trobem amb la impossibilitat d’establir fases en tot el bronze final. No obstant això, pel que sembla avui dia, ens podríem trobar amb dues fases ben
definides, si considerem, d’una banda, les altes datacions radiocarbòniques
d’hàbitats com Can Roqueta-DIASA i Carretelà que remunten fins al
segle XIII ANE les primeres ceràmiques acanalades i, d’una altra, les datacions
més tardanes de les necròpolis d’incineració (Can Piteu-Can Roqueta, El
Pi de la Lliura, Castellets de Mequinensa i Can Bec de Baix), la qual cosa
implicaria que els nous ritus funeraris no es desenvoluparien plenament fins
ben entrat el bronze final, és a dir, cap al 1100-1000 ANE.
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1.5. La Cultura dels Camps d’Urnes en l’actualitat

Darrerament, alguns autors com Castro (1994) o Junyent (2002) han
proposat la definitiva eliminació de la denominada «Cultura dels Camps
d’Urnes». Segons aquests autors, la identitat d’aquesta cultura s’ha sustentat principalment en la presència de ceràmiques acanalades i en el ritu
de la incineració, però la realitat diu que aquests elements es manifesten
en contextos socioeconòmics i culturals clarament diferents arreu de
Catalunya, Aragó, Navarra i el País Valencià, com a conseqüència d’unes
dinàmiques regionals diverses que han anat evolucionant de manera autònoma. Malauradament, encara queda pendent alguna explicació convincent per a entendre quins van ser els factors que van permetre la generalització de les ceràmiques acanalades, de la incineració i de les
necròpolis en territoris tan extensos. Dins d’aquest discurs, els moviments
poblacionals podrien tenir menys importància que no s’ha defensat tradicionalment. De fet, en el cas contrari, s’haurien manifestat amb més
força en el registre arqueològic i li haurien donat una certa homogeneïtat que avui no s’observa.
Com que tant les ceràmiques acanalades com les necròpolis d’incineració es localitzen en contextos socioeconòmics i culturals molt diferents entre si, sembla bastant lògic plantejar que el concepte «Cultura dels
Camps d’Urnes» representa un obstacle per al desenvolupament de la
investigació, en generar una falsa homogeneïtat que dificulta la caracterització de les identitats culturals dins d’un panorama que arqueològicament es demostra notablement regionalitzat. Aquesta és, precisament,
la qüestió principal que ens ha motivat a no utilitzar aquesta expressió
que creiem que és molt problemàtica i a emprar, com succeeix al sud-est
francès, un altre concepte més vague, com ara el de «bronze final i primera edat del ferro», que només té connotacions cronològiques i no culturals.
Pel que sabem actualment, les societats del bronze final i de la primera edat del ferro manifesten una important transformació a tots els
nivells respecte a les del bronze inicial precedent, però la intensitat d’aquests canvis depèn molt del territori que analitzem. En general, estem
tractant amb una sèrie de comunitats clarament diferenciades entre si,
que integren al seu bagatge cultural nous elements com la ceràmica
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acanalada, les pràctiques incineradores i el concepte de necròpolis (tampoc necessàriament assumides al mateix temps, com ja hem explicat), que,
d’altra banda, acceptaran i reinterpretaran de manera diferent, afegint
encara més complexitat al període de què tractem. Tot plegat, condicionarà un panorama força heterogeni que contrasta amb la tradicionalment
pretesa unitat cultural que sovint s’ha associat a la Cultura dels Camps
d’Urnes. En definitiva, potser seria més lògic parlar de diverses cultures,
en el mateix sentit que es parla de les cultures mailhaciana al sud-est francès o villanoviana i lacial a Itàlia, entre d’altres, amb les quals es comparteixen unes mateixes característiques —bàsicament les necròpolis
d’incineració— tot i que assimilades de manera diferent en funció del
territori.
Per concloure aquest apartat, encara caldria donar explicació a com
i perquè es van difondre les ceràmiques, la incineració i les necròpolis
en un territori tan vast i divers com és el nord-est peninsular. Som
conscients que aquestes són, sense cap mena de dubte, les preguntes
més difícils que en l’actualitat ens podem formular sense que, una vegada rebutjats els paradigmes invasionistes i migracionistes com a únic
factor explicatiu del canvi, puguem aportar res de definitiu. L’única
possibilitat que avui dia podria donar resposta a aquestes qüestions és
recórrer a veure en la difusió d’aquests elements un cert component
simbòlic i de prestigi que s’associaria a la difusió de les noves modes,
igual que havia succeït anteriorment amb altres produccions materials
com les ceràmiques Montboló, Chassey, Véraza, el vas campaniforme
o les mateixes ceràmiques amb nanses d’apèndix de botó que fa molt
de temps ja han perdut el seu caràcter d’identificador cultural i, encara més, ètnic. Un canvi semblant succeirà al nord-est amb l’arribada
dels primers materials d’origen mediterrani, ceràmiques i metalls,
sense que per això es recorri als moviments migratoris com a factor
explicatiu únic i indispensable, tot i que n’hi hagi, sinó a l’intercanvi
i el control dels seus mecanismes, al prestigi de posseir i gaudir d’unes
noves mercaderies exòtiques o a l’aculturació de les elits indígenes, entre
d’altres factors. Dins d’aquest context, no ens hauria d’estranyar que hi
hagi indrets funeraris on es barregen elements nous, com les ceràmiques
acanalades, amb pràctiques antigues, com la inhumació. Precisament,
els casos de la necròpolis de Castellets de Mequinensa i les coves de
18
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Janet i Marcó, entre d’altres, exemplificarien a la perfecció aquesta nova
situació.
D’altra banda, l’acceptació de la incineració, del nou ritual que
l’acompanya i de la seva organització en necròpolis implica forçosament
una profunda transformació de la societat. La penetració del nou fenomen funerari ens resulta desconeguda i gairebé sempre s’ha associat a
l’existència de les necròpolis, sense que ens haguem plantejat cap altra
alternativa. És cert que s’han documentat pràctiques de cremacions
abans del bronze final, però encara no s’ha pogut establir una continuïtat entre aquestes i les pràctiques estandarditzades que s’imposaran en el
transcurs del nostre període d’estudi. Quant a les necròpolis, sabem per
les cronologies radiocarbòniques que es van generalitzar en una època
més tardana que la de les ceràmiques, concretament a partir dels segles
XI-X ANE. D’altra banda, casos com el de la necròpolis de Castellets de
Menquinensa ens alerten que la definitiva implantació del nou ritu
s’inserí en un context inicial de pràctiques inhumatòries.
En definitiva, l’acceptació del nou ritu no sembla que fos tan ràpida com tradicionalment s’ha pretès. En aquest context, les transformacions mentals que implica l’acceptació d’un nou ritual s’expliquen dins
d’una dinàmica lenta i geogràficament discontínua que fa més entenedor el procés de canvi. Encara resulta difícil, però, donar resposta a per
què es van produir. Potser, en tractar-se d’un nou ritual, la novetat
d’incinerar-se resultava un al·licient que permetia implantar aquest costum dins d’un determinat grup o comunitat, fins a la seva acceptació
definitiva arreu del nord-est peninsular. Si aquest nou ritual4 o religió,
com el va caracteritzar fa temps Alexander (1979) o més recentment
Dedet (2004), tenia o no una forta càrrega de prestigi associada (Maya,
1992: 548) resulta encara difícil de demostrar, sobretot si tenim en
compte que precisament els enterraments més antics es caracteritzen per
la inexistència d’aixovars de rellevància que ens permetin associar aquestes primeres incineracions amb personatges socialment rellevants d’un
grup o comunitat. En tot cas, la idea resulta força suggeridora, sobretot
4. Dins d’aquest nou ritual, la incineració representaria només el resultat final de
tota una sèrie de pràctiques cerimonials sumptuoses i noves que podrien tenir una forta
càrrega de prestigi.
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si assumim un model semblant al de les produccions materials dites de
prestigi, és a dir, un primer moment d’escassa implantació, d’homogeneïtat de les formes i exclusivament associat a personatges de posició
social destacada dins dels grups, seguit d’un segon moment de difusió,
normativització de la pràctica i generalització dins dels grups.
No obstant això, som conscients que no podem encara rebutjar definitivament altres models explicatius, ni tan sols el migracionista, que
podria haver afectat territoris molt concrets on s’observen processos de
colonització de nous espais durant el bronze final, com pot ser el cas
de l’Empordà (Pons, 1984), o fins i tot el Vallès, on la presència de grans
necròpolis amb tombes individuals com Can Piteu-Can Roqueta implica un canvi bastant important respecte al comportament funerari observat al bronze inicial.5 No creiem, però, que aquest sigui el model més
determinant (i encara menys l’únic) per a explicar les transformacions del
bronze final, sobretot si acceptem una migració de grups reduïts que, en
conseqüència, tindrien una capacitat força limitada per a canviar la
realitat cultural de tot un territori, però també perquè fa temps que es va
eliminar, amb bon criteri, la idea d’una superioritat militar o tecnològica
d’aquests possibles nouvinguts respecte a les comunitats locals.
En definitiva, en l’estat actual de les investigacions, semblaria més
probable la barreja de diferents factors o causes, unes més importats
que d’altres segons les circumstàncies i el territori, interrelacionades i que
interactuen sobre un substrat cultural originàriament heterogeni, fins a
donar com a resultat una realitat complexa i geogràficament molt diversa, tal i com s’observa avui en el context arqueològic del bronze final i la
primera edat del ferro al nord-est peninsular.

5. Les migracions, tot i la freqüent utilització com a model explicatiu dels canvis,
són un problema per la dificultat de poder-les demostrar des del punt de vista arqueològic. És evident, que si acceptem una migració hem de donar resposta a la procedència
del grup responsable dels canvis produïts en aquell territori on s’implanten. Precisament,
aquesta és una de les qüestions que mai van ser resoltes, tot i la llarga utilització d’aquest
model, en referència a la problemàtica de la Cultura dels Camps d’Urnes. Així doncs,
en el cas de l’Empordà podria semblar lògic establir una correlació amb la dinàmica cultural desenvolupada a l’altra banda dels Pirineus. En canvi, per al Vallès els dubtes tornen a manifestar-se plenament si considerem l’enorme èxit de certs elements com ara
les urnes de vora convexa difícilment paral·lelitzables amb d’altres territoris.
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2. Estat actual sobre el bronze final i
la primera edat del ferro al NE peninsular

Després d’un període anomenat bronze inicial (2300-1300 ANE), caracteritzat per un panorama de força diversitat cultural on s’observa com les
societats del NE peninsular van rebent una sèrie d’influències arribades
des de l’altra banda dels Pirineus (ceràmica d’apèndix de botó, els vasos
polípodes, les destrals de vorells, etc.), ens endinsem en dos nous períodes denominats bronze final i primera edat del ferro, que es desenvolupen entre el 1300 i el 550 ANE.
Així doncs, a partir del segle XIII ANE, es comencen a observar nous
canvis, que, com hem vist, tradicionalment han estat relacionats amb l’arribada d’alguns grups humans de procedència transpirinenca: els anomenats Camps d’Urnes. Aquest període, conegut de manera desigual
arreu de la geografia del nord-est peninsular, es caracteritza per l’adopció del ritu funerari de la incineració i per la presència de nous materials
ceràmics (vasos amb decoracions acanalades) i metàl·lics (destrals, braçalets, navalles, etc.). Per tant, com a conseqüència de les particularitats
del període anterior, de les novetats provinents de l’exterior i, sobretot, de
la dinàmica interna de les comunitats, s’observa al territori un notable
procés de regionalització (l’Empordà amb trets propis del grup mailhacià francès, el grup del Segre-Cinca, el de Marlès a l’interior de
Catalunya, el meridional a les comarques de Tarragona o el de Can
Missert al prelitoral i la costa central catalana), sobre el qual apareixeran
les primeres importacions colonials, ja durant la primera edat del ferro
(800/700-550 ANE) fins a conformar el substrat definitiu damunt del
qual es desenvoluparà el món ibèric.
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2.1. Assentaments

En el transcurs de l’Edat del Bronze, els assentaments ocupen ecosistemes diversificats i, per tant, resulten tipològicament variats. Veiem una
intensa ocupació a les zones més planeres, tot i que no es descarten altres
alternatives com l’ús de coves i abrics, sobretot, a la baixa i mitja muntanya (Pons, 1984; Maya i Petit, 1995: 331-332; Francès i Pons, 1998:
33-35), que funcionarien de manera complementària als establiments del
pla, més centrats en la producció agrícola.
En l’estat actual de les investigacions, s’observa clarament com al
llarg del bronze inicial es va produint una dualitat de poblament que es
manifestarà plenament consolidada durant el bronze final i de manera
més matisada cap a la primera edat del ferro.
D’una banda, a tota la Catalunya costanera i a la depressió prelitoral es mantindrà un model d’hàbitat heretat del bronze inicial, caracteritzat per la presència de cabanes fetes de material perible amb sitges i fosses de funcionalitat diversa disseminades per un territori d’òptim
potencial agrícola. Les comunitats es troben agrupades en famílies, més
o menys extenses, i organitzades en petites granges autònomes segons un
model que ha estat definit com d’aldea dispersa (López i Gallart, 2002).
D’aquest tipus serien els jaciments de les Sitges de la UAB (Maya,
1985), la Bòbila Madurell (Martín et alii, 1988), Can Roqueta (Oliva et
alii, e.p.) o d’altres estudiats a la zona de l’Alt Penedès (Mestres, Senabre
i Socias, 1994/96).
Paral·lelament, també s’observen altres alternatives caracteritzades per
cabanes aparentment aïllades com passa a Camallera (Pons, 1984), Can
Cortès (Rovira i Petit, 1997), Can Bertran (Francès, 1992), Ripollet o
Martorelles (Marcet i Petit, 1985), en ocasions amb sòcol de pedra
com passa a La Pedra del Sacrifici (Albareda et alii, 1984: 40), La
Mussara (Rovira i Santacana, 1982) o al Barranc de Sant Antoni (Asensio
et alii, 1994/96). Excepcionalment, també tenim concentracions de
cabanes en un espai reduït que han estat descrites com petits vilatges o
aldees, cas de la Fonollera a l’Empordà (Pons, 1984).
D’altra banda, a la depressió occidental es consolida una altra tendència també iniciada en el transcurs de l’Edat del Bronze, que consisteix en una més gran proliferació d’assentaments situats sobre petits tos22
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FIGURA 2. Planta i reconstrucció de Genó. Dibuix de J. Riart, segons indicacions de José Luis Maya i F. Javier López Cachero.

sals prop dels cursos fluvials i el desenvolupament d’autèntiques aldees
estables construïdes en pedra. Durant el bronze final trobem una notable proliferació de poblats tancats o amb espai central com Genó a
Aitona (López Cachero, 1999) que reprodueixen un esquema urbanístic adaptat a la superfície del tossal. Consisteix en la construcció d’un
conjunt de cases seriades i adossades que es recolzen al mur de tancament
del poblat i que s’organitzen a l’entorn d’un espai central semblant a un
carrer o plaça cap a la qual s’orienten totes les portes de les cases (fig. 2).
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Aquest model tindrà especial incidència en tota l’àrea del Segre i del
Cinca on els casos de Genó i d’Els Vilars d’Arbeca exemplifiquen l’evolució d’aquest esquema urbanístic, però també el trobarem àmpliament
representat al Baix Aragó amb casos com Zaforas, el Cabezo de Monleón
o la Loma de los Brunos, entre d’altres. Des d’aquests territoris es difondrà cap a les comarques situades a les boques de l’Ebre durant la segona
meitat del segle VII ANE a jaciments com el Puig Roig del Masroig o la
Moleta del Remei, entre d’altres nombrosos exemples. En el transcurs del
segle següent, durant el procés d’iberització, aquest model s’expandirà cap
a d’altres territoris propers, amb casos com el Puig Castellar de Santa
Coloma de Gramenet.
2.2. Economia

Durant aquest període, es documenta una economia amb un important
component agrícola predominantment cerealista amb el binomi ordi vestit i blat nu,6 amb d’altres variants menys representades d’ordis i blats, a
més del mill i el panís. Entre les lleguminoses destaquem el conreu
principalment de llenties, pèsols i faves, que es complementaran amb el
consum de diferents vegetals silvestres com ara els aglans, les cireres, les
mores, les figues, les olives, el raïm, etc. També hem d’afegir l’explotació
ramadera i l’aprofitament dels productes derivats de la llet, principalment
d’ovelles i cabres, junt amb d’altres espècies domèstiques com els porcs,
els bous i, de manera més testimonial, els cavalls. A més, també hi és present tota una sèrie d’animals caçats, com ara el conill, el porc senglar i el
cérvol, entre d’altres, que són destinats exclusivament al consum carni.
Segons els estudis regionals, és probable que al NE peninsular es
desenvolupin diferents models agropecuaris. En aquest sentit, per a
la depressió occidental s’ha comentat (Alonso, 1999) que des d’una
edat del bronze avançada, representada pels jaciments de Minferri o Cova
Punta Farisa, es començarien a assentar les bases d’una agricultura de secà
típicament mediterrània; és a dir, amb domini dels cereals d’hivern
6. Aquest binomi és general en els jaciments d’aquesta cronologia, excepte algun
cas concret, com per exemple al sector DIASA de Can Roqueta. En aquest cas, s’observa la preeminència de la pisana (Triticum dicoccum) en substitució del blat nu.
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(blat nu i ordi vestit, especialment), la preparació del camp de cultiu mitjançant l’arada, l’alternança d’almenys un any de cultiu i un altre de guaret, i la utilització de fems procedents del bestiar, principalment d’ovicaprins. És difícil concretar una evolució en tot aquest procés de
consolidació d’una agricultura de tipus mediterrani, però sembla lògic
pensar en una tendència cap a un guaret més curt, que permetria la concentració de l’hàbitat en les valls i les planes durant el bronze final. Quant
a la sembra, aquesta seria a ruix per després tapar amb terra les llavors,
mentre que la sega es faria amb falç, seguida de la batuda que permetria
separar el gra de l’espiga i la palla. Per últim, cal remarcar també que s’ha
plantejat l’existència d’una certa horticultura que permetria l’obtenció de
collites anuals de lleguminoses.
D’altra banda, tot i que s’ha proposat un model semblant per a la
zona litoral i prelitoral de Catalunya (González et alii, 1999: 294),
altres autors han defensat una pervivència del sistema d’artiga amb desforestació per foc pràcticament fins a la primera edat del ferro (García,
1999; Sanmartí et alii, 2000: 180), quan s’implantarà un altre tipus de
model agrícola amb guaret i arada lleugera, que permetrà una producció cerealística intensiva destinada a cobrir una suposada demanda
grega.
Un altre fet rellevant són els intercanvis que es manifesten amb força
durant el bronze final i que s’intensifiquen a mesura que ens apropem a
la primera edat del ferro. Els metalls constitueixen un dels elements que
millor ens permeten apropar-nos a aquesta qüestió; circulen amb una
certa notorietat a partir dels segles IX-VIII ANE, just en el moment en què
documentem processos d’acumulació en forma de dipòsits, que es localitzen en zones de muntanya molt a prop de les vies naturals de pas.
Probablement aquests dipòsits ens estiguin anunciant una demanda
creixent de matèries primeres i d’objectes manufacturats entre les comunitats del NE peninsular, la qual cosa quedarà reflectida en les necròpolis
d’incineració, on, tot i que inicialment escassos o pràcticament inexistents, progressivament s’aniran incloent més objectes metàl·lics en els
aixovars funeraris.
La introducció del ferro és un altre dels fets rellevants d’aquest
període, tant des d’un punt de vista cronològic com des de la problemàtica del seu origen i els mecanismes de difusió. Actualment es valoren
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diferents factors que pogueren intervenir alhora i que produeixen evolucions regionals diferents (Rovira, 1998a). D’aquesta manera, la influència
del comerç fenici va poder ser determinant a la zona de la desembocadura de l’Ebre, com la influència continental ho va ser a l’Empordà, on les
relacions amb el Midi francès són més que evidents. Fins i tot, potser,
també es pogueren donar algunes iniciatives de siderúrgia local, com es
desprèn del cas d’Els Vilars d’Arbeca amb la presència d’un forn en què
es podria haver documentat el procés de reducció de minerals de ferro
(Rovira, 1998b; GIP, 2003).
Amb la presència d’aquest nou material comença la primera edat del
ferro, que es defineix fonamentalment per una intensificació dels intercanvis produïda tant per la pròpia dinàmica de les comunitats com per
la presència del factor comercial fenici i, més endavant, grec. Durant
aquest període, les necròpolis esdevenen una font de coneixement
imprescindible, ja que serà en aquests espais on documentarem la major
part dels objectes de ferro i bronze coneguts al NE peninsular.
2.3. Món funerari

El període que estem tractant es caracteritza, com hem vist, per la generalització de la incineració dels cadàvers i la deposició de les seves restes
dins d’urnes que es col·loquen formant grans agrupacions, que anomenem necròpolis. Aquest fet, sovint es planteja com una ruptura respecte al període anterior, definit bàsicament per la inhumació del morts en
espais generalment col·lectius. Tot i això, hi ha des del Neolític algunes
evidències de cremacions parcials o totals arreu de la península ibèrica
i del sud de França dutes a terme dins de pràctiques rituals —acceleració dels descarnament dels morts o d’altres actituds que se’ns escapen—, accidentals —incendis naturals—, sanitàries —evitar epidèmies— o simplement destinades a guanyar espai dins dels recintes
funeraris (Pascual, 2002) i que s’han deslligat absolutament del tipus d’incineració que es desenvolupa a partir del bronze final a la nostra zona
d’estudi (Agustí, 2001 i 2002). Tot i això, casos com els documentats a
la necròpolis de Camp del Ginebre a Caramany (Vignaud, 1998), amb
un conjunt important d’incineracions primàries o secundàries datat al
Neolític Mitjà, ens han de fer reflexionar sobre l’existència de pràctiques
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incineradores perfectament definides i establertes amb anterioritat al
moment que nosaltres estem tractant.
Aquest nou ritu funerari de la incineració, tradicionalment associat
a influències transpirinenques, es difondrà durant el canvi del segon al
primer mil·lenni ANE. Pel que sembla, la seva difusió per tot el territori
del nord-est peninsular no es produí de manera homogènia, ja que
durant uns segles assistirem a una barreja de les tradicions anteriors amb
les noves, com passa, per exemple, en alguna necròpolis de cistes tumulàries i diverses coves amb inhumacions individuals i col·lectives que contenen aixovars de ceràmiques acanalades o en diferents casos d’incineracions localitzades en megàlits i coves.
Per tant, no podem considerar la incineració com un ritu que es va
generalitzar ràpidament, la qual cosa minimitza el suposat impacte de les
influències transpirinenques, el dilata en el temps i n’accentua la importància dels diferents substrats que caracteritzen un territori tan diversificat com el NE peninsular.
Un altre punt d’interès ha estat la caracterització de les necròpolis
d’incineració, tradicionalment dividides en les compostes per tombes de
fosses o autèntics camps d’urnes i les que estan formades per tombes
tumulàries amb elements que delimiten, cobreixen i assenyalen la tomba
excavada o cista. Aquesta diferenciació no va passar per alt als investigadors que han estudiat aquest tema, que ràpidament van veure una distribució geogràfica concreta per a cadascun dels tipus funeraris. Des de
llavors, la problemàtica s’ha interpretat sovint des d’un punt de vista ètnic
i cultural que demostraria l’arribada o difusió de trets típics del món
transpirinenc (Pons, 1984). D’aquesta manera, les tombes de fossa es
localitzaven a la zona litoral i prelitoral del centre de Catalunya, mentre
que les tumulàries ho feien a la zona del Segre-Cinca i Baix Aragó. A part,
cal recordar els casos de les comarques de Tarragona i de Girona, on sembla que les necròpolis més antigues són de fosses, per imposar-se més tard
la tradició tumulària o almenys conviure amb ella.
Actualment, es fa difícil mantenir aquesta dualitat entre les necròpolis de tombes planes i tumulàries, així com les explicacions d’un nou
origen forà per a les darreres. D’una banda, s’ha constatat a Can PiteuCan Roqueta l’existència d’estructures de protecció i senyalització que es
troben definides a partir de simples amuntegaments de pedres. Tot i que
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FIGURA 3. Diferents tipus de tombes tumulàries: 1. La Colomina, 2-3. Coll del Moro
de Gandesa, 4. Roques de Sant Formatge, 5. Puig Alt i 6-7. Can Piteu-Can
Roqueta.

arquitectònicament són molt diferents als túmuls que caracteritzen
altres territoris, en general millor construïts i delimitats, els casos d’aquesta necròpolis desenvoluparien clarament la mateixa funció. D’altra
banda, s’ha demostrat que la tradició tumulària del Segre-Cinca té orígens en períodes precedents al bronze final a la mateixa zona (López i
Pons, 1996). Per últim, la resta de tradicions tumulàries, com les del Baix
Aragó i el Baix Ebre, arquitectònicament diferents de les anteriors, semblen explicar-se a partir de tradicions locals o per influències de la
mateixa zona del Segre-Cinca (fig. 3).
En definitiva, cal que ara es matisi aquesta dualitat funerària basada en diferents aspectes com l’arquitectura de la tomba (amb o sense
túmul) o la distribució geogràfica més o menys excloent (camps d’urnes
a la Catalunya litoral i prelitoral i necròpolis tumulàries a la resta) —que
en ocasions ha estat interpretada des del punt de vista ètnic—, ja que s’ha
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observat una important manca d’homogeneïtat interna, tant pel que fa
al territori com dins de les mateixes necròpolis. En aquest sentit, podem
constatar, d’una banda, que ambdós tipus —és a dir, necròpolis amb i
sense túmuls— es manifesten contemporàniament arreu de Catalunya
i, d’una altra, que tot i que s’observa una distribució geogràfica més o
menys específica per a cadascuna de les variants, es pot donar la convivència d’ambdós sistemes en una mateixa necròpolis (per exemple, Can
Piteu-Can Roqueta a Sabadell, El Calvari a El Molar o El Coll de Moro
a Gandesa), sense descartar la sempre difícil conservació dels túmuls, que
explicaria definitivament l’artificiositat d’aquesta diferència arquitectònica observada a les necròpolis.
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Alguns conceptes bàsics sobre
economia i societat

La caracterització de l’organització i del desenvolupament social de
les comunitats del passat s’acostuma a definir a partir de les categories
establertes per l’antropologia cultural o social arran dels treballs realitzats per E.R. Service (1962 i 1984) i d’altres com ara M.H. Fried
(1967). Molts antropòlegs defensen una estreta relació entre l’economia,
la tecnologia, la demografia i l’estructura social d’una comunitat
(Johnson i Earle, 2003: 31). En aquest context, a més desenvolupament
econòmic més complexa serà, d’una banda, la tecnologia que permet
cobrir les necessitats més bàsiques d’una comunitat inserida dins d’un
medi amb avantatges i inconvenients i, d’una altra, l’organització social
de la producció; és a dir, aspectes tan rellevants com la divisió del treball, els diferents mètodes per a obtenir, emmagatzemar, transformar i
compartir els recursos i la competència per a accedir-hi. El desenvolupament d’aquestes variables donarà lloc a societats desiguals i amb
lideratge intern.
A grans trets, hi ha dos tipus d’economia que són perfectament complementaris, però alhora ben diferents per tot allò que impliquen respecte
a l’evolució de les societats (Johnson i Earle, 2003: 32-36):
L’economia de subsistència té com a objectiu satisfer les necessitats
bàsiques d’una població (aliment, habitatge, defensa, obtenció de tecnologia, etc.) amb el mínim de riscos possible. L’economia de subsistència
pot definir-se també com a economia domèstica, perquè les famílies
poden arribar per si soles a constituir-se en entitats econòmicament
autosuficients; és a dir, que produeixen el que necessiten. A més, incor31
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poren la divisió del treball per edat i sexe i no obtenen beneficis més enllà
d’un marge de seguretat.
El creixement de la població és un factor desequilibrador de l’economia domèstica, perquè implica una més gran pressió i competència
pels recursos. Aquest tipus de noves situacions pot obligar a prendre
importants decisions dins les comunitats. D’una banda, es poden aplicar certes mesures «traumàtiques», com ara l’infanticidi, per tal de minimitzar el creixement demogràfic, així com el desplaçament de la comunitat o la segregació d’una part, a fi i efecte d’obtenir noves fonts
d’aprovisionament que s’adeqüin a la mida de la nova població. D’altra
banda, es poden modificar certs hàbits com ara ampliar la gamma de
recursos aprofitables abans infravalorats o realitzar certes innovacions tecnològiques i invertir en infraestructures que millorin la productivitat,
però que alhora poden modificar el medi, com passa, per exemple,
amb la mateixa agricultura o la realització d’obres destinades al regadiu.
De tota manera, sempre es pot entrar en una dinàmica de creixement que
demani més canvis o noves solucions dràstiques. Tot i això, l’economia
de subsistència o domèstica resultarà inherentment estable sempre
i quan les variables claus d’aquesta subsistència (població, tecnologia i
medi) es mantinguin constants.
L’economia política es dóna quan una comunitat sobrepassa els
límits d’una economia de subsistència i es fan necessaris aspectes com la
seguretat, el comerç o els matrimonis exogàmics, la qual cosa aboca a canvis i transformacions importants dins l’estructura social. De fet, l’economia política funciona per a maximitzar la producció i l’obtenció
d’excedents destinats a l’ús d’una classe dirigent. De la mateixa manera
també s’inclouen els intercanvis de béns i de serveis en el context
d’una societat integrada per famílies interconnectades. Tot plegat genera una nova situació que demana un nou ordre social, ja que és fa inevitable que dins d’una societat d’aquestes característiques es generi un codi
de conducta que controli tots els individus i protegeixi els recursos econòmics. En definitiva, l’economia política resulta inherentment inestable, perquè es fonamenta en l’augment de la producció i orienta el
creixement cap a un domini polític altament competitiu.
Al llarg del temps, les societats humanes han evolucionat cap a
sistemes organitzatius i econòmics cada cop més complexos, tot i que
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aquest creixement no ha estat necessàriament sempre unilineal. Si aprofundim en la associació entre economia i desenvolupament social, direm
que els processos d’intensificació econòmica esdevenen un agent poderós de canvi social.7 De fet, hi ha cert consens a considerar el conjunt dels
problemes sorgits d’aquests processos d’intensificació com un dels factors claus que incideix en l’evolució de les societats (Johnson i Earle,
2003: 39-41). No obstant això, la necessitat d’un procés d’intensificació
no es dóna si no es produeixen certs condicionants en la població que la
generin. Els condicionants esmentats són el creixement poblacional i el
desenvolupament tecnològic. Amb aquest rerefons, la dinàmica evolutiva de les societats s’endinsa en una espiral de nous problemes derivats
dels processos d’intensificació econòmica, com ara els riscos de la producció, la competència, les necessitats tecnològiques i l’exhauriment
del recursos locals.
Tots aquests problemes inherents a la intensificació poden ser solucionats amb un progressiu augment i institucionalització del poder dels
líders, en el marc d’una economia política integrada per comunitats cada
cop més grans. Tot i això, les formes diverses d’intensificació econòmica generen també necessitats organitzatives i de lideratge diferents (líders
que gestionen el risc, que representen a les comunitats, que dirigeixen el
comerç exterior del qual poden dependre els grups per a la seva supervivència, que encapçalin la política exterior, negociïn aliances o facin la
guerra, etc.). En canvi, en el cas contrari, de no desenvolupar els mecanismes necessaris per a resoldre els inconvenients causats per la intensificació econòmica, s’arriba a situacions crítiques que afecten directament
la població i la minven fins a límits novament sostenibles, d’acord amb
els recursos i la tecnologia disponibles.
Segons Johnson i Earle (2003), les societats, a partir de l’organització
social i política de la seva economia, es poden classificar en tres categories:
El grup de nivell familiar és equiparable a les bandes descrites per
Service i a les societats igualitàries més senzilles de Fried. Es tracta del
7. Exemples de l’aplicació d’aquest mateix model dins la prehistòria peninsular en
trobem sobradament. Per exemple, tots aquells que intenten explicar el procés de complexitat social que s’origina durant el calcolític a zones com el sud-est (Chapman, 1991:
199-209).
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grup bàsic de subsistència format per la família-campament, pròpia de les
societats caçadores-recol·lectores, i la família-vilatge, amb sistemes d’emmagatzematge més consolidats i els primers indicis de cultius o ramaderia. Es tracta de grups econòmicament autosuficients que es mouen de
manera oportunista, però sense córrer riscos, i que s’organitzen a partir
de relacions fonamentalment bioculturals (pares-fills, home-dona i germans) i amb una xarxa extensiva de parents i lligams d’amistat, que
s’agreguen o dispersen en funció de la disponibilitat dels recursos, tot
demostrant escassa integració política. La divisió sexual del treball és molt
simple i el lideratge és efímer i circumstancial en el context d’aspectes
organitzatius puntuals i immediats. La territorialitat és pràcticament
inexistent, mentre que, tot i que hi pot haver diferents episodis de violència, la guerra, entesa com un tipus d’agressió organitzada, és poc freqüent. Finalment, practiquen un cerimonial escassament desenvolupat
en un context de certes pràctiques xamàniques (rituals curatius i caça
màgica), entre allò que és beneficiós i que és temut, que estan destinades a la salut i el benestar de la família.
Els grups locals acèfals i les col·lectivitats intergrupals dels grans
homes es poden paragonar amb la tribu de Service, mentre que per a
Fried els primers encara pertanyerien a societats igualitàries, a diferència
de les segones, que entrarien dintre de les societats jerarquitzades, tot i
que en l’estadi més senzill. Els grups locals s’organitzen en línies parentals dins de llinatges corporatius o clans que poden cooperar a gran escala per a l’execució de determinades feines, l’emmagatzematge de certs
recursos, la defensa, la guerra o el cerimonial. Les principals diferències
entre el grup acèfal i la col·lectivitat del gran home rau en un grau més
evolucionat d’aquesta amb poblacions més nombroses, més jerarquitzades
i més complexes quant a les relacions intergrupals i cerimonials practicats. La territorialitat es troba ben desenvolupada, sobretot entre els grups
agricultors i certs grups caçadors-recol·lectors que exploten recursos
estacionals molt productius. Tot i tractar-se de grups autònoms, la integració política és forta, ja que el grup local es troba sempre lligat a
d’altres grups locals per xarxes de matrimoni, intercanvi i aliances regides per una economia de prestigi i que sovint són revestides d’un complex cerimonial. En aquest context, tot i no haver un poder centralitzat,
es pot donar una forta competitivitat entre líders (per exemple, certs caps
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de llinatges), que rivalitzen pel prestigi. Això dóna lloc, a la col·lectivitat intergrupal on destaca el gran home o big man, a un líder fort i carismàtic que representa la comunitat i domina la producció i distribució
dels recursos, tot i no exercir un control sobre ells ni tenir poder per oprimir, ja que el seu lideratge depèn de la seva iniciativa personal i, en cas
de no satisfer les expectatives, pot ser substituït per un altre competidor.8
Finalment, les cerimònies, que serveixen alhora per definir el grup local
i per establir i mantenir les relacions entre grups (aliances, matrimonis,
intercanvis de mercaderies, etc.), veneren els esperits dels avantpassats per
la seva contribució a aspectes tan diversos com la fertilitat, la producció
dels aliments o l’èxit en la batalla.
Les entitats polítiques regionals, classificades com a cabdillatges,
estats9 i, fins i tot, imperis, són institucions polítiques fruït de la unió i
transformació de comunitats familiars i grups locals i constituïdes per
grups humans d’un enorme contrast demogràfic, ja que es poden formar
a partir d’un miler de persones i fins a la població de la Xina actual. El
seu desenvolupament s’ha produït en els darrers cinc mil anys i, avui dia,
la major part de la humanitat s’organitza sota els seus paràmetres, sense
que això hagi implicat la desaparició de la família com a estructura
bàsica d’organització. De fet, la majoria de les decisions sobre les activitats
productives es pren dins de les famílies, que continuen essent el centre
de la vida quotidiana, o en grups domèstics de famílies emparentades. Tot
i això, les opcions de la família són progressivament limitades per reali8. Godelier i Strathern (1991) han establert una clara distinció entre els big men
i els great men a partir del cas del Baruya de Nova Guinea. Aquest tipus de societat és
una evolució de certs grups acèfals que es caracteritza per una doble jerarquia política:
de gènere (els homes dominen a les dones) i entre clans (per exemple, entre els que
tenen un control sobre els objectes sagrats i els que no). Segons aquesta estructura, certs
homes, concretament els representants de determinats clans, legitimen el seu poder mitjançant tot un seguit de cerimònies i el control d’aquelles pràctiques d’iniciació per les
que han de passar tots els nois. El més curiós és que aquests mestres d’iniciació són
els que tenen més prestigi de tots els homes i, fins i tot, la seva funció esdevé hereditària, sense que això tingui res a veure amb cap sistema aristocràtic.
9. Per a M.H. Fried, els cabdillatges més senzills s’integrarien encara dins de les
societats jerarquitzades o de rang, mentre que cabdillatges complexos i, fin i tots, els
estats arcaics ho farien dins de les societats estratificades. Finalment, només aquells estats
més desenvolupats i descrits com a estats-nacionals per Johnson i Earle formarien part
de les societats estatals.
35

HB-Edat del Bonze

8/11/06

10:51

Página 36

tats econòmiques i institucionals més àmplies, on prima la llei per a
garantir l’ordre entre les comunitats que formen l’entitat política regional i per a respondre a d’altres entitats polítiques amb les quals pot
col·laborar o entrar en competència.
En general són societats sedentàries que practiquen preferentment
una economia agrícola10 i jerarquitzades, amb centres polítics i religiosos. S’organitzen a l’entorn del poblat o la ciutat que és constitueix
com a unitat bàsica, on la comunitat es reconeix socialment i hi distingeix els propis dels estranys. Els processos d’intensificació econòmica han
transformat el medi amb la construcció de terrasses, la parcel·lació de
camps i tota mena d’infraestructures (carreteres, sistemes de regadiu,
transports, etc.), que impliquen grans inversions de capital per a l’obtenció dels recursos i la comercialització dels excedents. L’organització
social de la producció és estratificada i especialitzada a escala regional,
però es complementa amb la producció familiar dels recursos més bàsics
per a la subsistència. La guerra es generalitza per la competència pels
recursos (es desenvolupa una forta identitat amb el territori) o la conquesta (demanda de terres i mà d’obra), mentre que l’exèrcit es professionalitza en tasques de conquesta, defensa i per a mantenir l’ordre
social dins la comunitat. L’estratificació social és creixent i molt marcada en el cas dels estats i els imperis, ja que la intensificació de la producció
i la inversió en infraestructures obre la porta al control tant de la producció com de la distribució dels recursos. Així es manifesta la divisió de
classes amb un grup dirigent que gestiona i un altre que produeix,
mentre que s’aprofundeix en la desigualtat de gènere i es potència l’herència per línia masculina. Aquestes diferències s’observen en la cultura,
la qualitat de vida, les possessions o els enterraments i es fonamenten amb
un cos legislatiu i unes cerimònies religioses cada cop més fastuoses, que
legitimen la dominació econòmica i política.
Pel que fa al nostre estudi, el que més ens interessa és poder distingir amb claredat les característiques de les diferents institucions socials a
10. El cas dels grups ramaders basseri a l’Iran seria una excepció en aquest sentit.
Els basseri s’organitzen en un cabdillatge que es fonamenta en la gestió i el control del
comerç necessaris per a la seva supervivència. Sens dubte, la proximitat d’un estat agrari és el principal condicionant per entendre el grau de desenvolupament social d’aquest
grup (Johnson i Earle, 2003: 304-311).
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què ens hem referit abans, especialment el cas de les col·lectivitats dels
grans homes, els cabdillatges i els estats. D’aquesta manera tindrem
prou criteris com per poder definir les societats del nord-est peninsular
al final de l’Edat del Bronze i durant la primera edat del ferro.
3.1. Els big men

La figura del gran home o big man fou definida per diversos antropòlegs
(Oliver, 1955; Sahlins, 1958 i 1963) a partir de diferents treballs de camp
a la Polinèsia i la Melanèsia, en el context de societats segmentàries; és a
dir, aquelles societats on les posicions socials (estatus i rang) no s’adquireixen per naixement. El big man és un líder fort i carismàtic que
depèn de la seva capacitat personal per a teixir una xarxa de seguidors
prou extensa i fidel com per mantenir-se en el poder. D’aquesta manera, el seu principal actiu és l’habilitat per acumular, controlar i redistribuir la riquesa, en forma de dons i contradons, amb l’ajuda de familiars
i seguidors, la qual cosa es tradueix en un increment del seu prestigi personal. No obstant això, la competència amb altres líders emergents és
forta i ha de saber aconseguir que es generin com més deutes millor a
favor seu, ja que d’aquesta manera s’assegurarà la dependència d’altres
possibles competidors. Si aconsegueix de promoure’s fins a accedir a posicions de privilegi, podrà acaparar tot un seguit de funcions, com ara
l’obligació de mantenir la cohesió interna del grup, la gestió de la producció, de les tecnologies i d’infraestructures com el rec, en el cas de les
societats agrícoles, la mediació i resolució de les disputes internes de la
comunitat, així com la seva defensa envers agressions externes, la representació del grup en les cerimònies, la negociació de les aliances intergrupals i el control de la distribució dels recursos i del comerç, entre d’altres. Dins d’aquesta funció representativa també es pot desenvolupar una
política basada en la celebració de certs rituals, com els potlatches,11 i la
donació de regals (béns de consum i de prestigi) que obre les portes de
11. El potlatch és un gran esdeveniment cerimonial que es dóna entre els indis pescadors de la costa nord-oest d’Amèrica. Consisteix en un ritual d’intercanvi competitiu
on un big man i el seu grup, després d’acumular importants guanys, organitzen una cerimònia pública on s’ofereixen tot tipus de regals (mantes, pells d’animals, oli de peix, etc.)
i es convida a consumir grans quantitats d’aliments a d’altres comunitats veïnes amb
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les negociacions, estableix lligams de dependència i dóna prestigi al
grup –i especialment al seu líder. No obstant això, no té perquè produirse necessàriament un increment del seu nivell de vida respecte al de la
resta d’individus que en formen la comunitat.
Un lideratge fort és una garantia per a mantenir la integritat de la
comunitat, però, paradoxalment, el poder del big man es troba limitat per
la seva impossibilitat d’exercir un poder coercitiu, raó per la qual la seva
posició privilegiada només es manté mentre sigui capaç de satisfer les
expectatives de la comunitat. En cas contrari, ràpidament perdrà el seu
prestigi, que tant va costar d’acumular i, com que la competència és molt
dura, per l’emergència de nous líders que rivalitzen en la celebració de festins generosos i la redistribució de béns, en poc temps serà substituït per
un altre gran home.
La figura del big man s’ha utilitzat en prehistòria per a definir l’estructura social de diferents grups culturals. Un cas ben representatiu, al
qual després farem referència, seria el desenvolupat per a Minferri (GIP,
2002), però n’hi ha d’altres, com el descrit per Sherratt (1987) en relació amb certs dipòsits metàl·lics, que evidencien intents d’acumulació
personal o el de Dietler (1995), que associa la figura dels big men amb
certs personatges que acumulen aliments i begudes alcohòliques per a
consumir-les després en grans festes que ajuden a aconseguir mà d’obra
per a conrear extensions de terra més grans i, alhora, consolidar el seu
propi prestigi.
3.2. Els cabdillatges

El cabdillatge és, segons Fried (1967), una societat estratificada basada
en un accés desigual als mitjans de producció. Tot i això, presenta un sisl’objectiu de resoldre rivalitats, publicitar l’èxit del grup, atreure mà d’obra i aconseguir
prestigi social. La competitivitat entre grups era tan extrema que es descriuen autèntiques
destruccions deliberades de béns senzillament llençant-los al mar o cremant-los (Benedict,
1989: 202-203). Alguns autors han definit rituals semblants per descriure les societats prehistòriques a Europa, com per exemple, en el cas de l’amortització de grans quantitats
d’objectes metàl·lics dins de pràctiques funeràries (Bradley, 1990: 102-103) o senzillament
formant part de la competitivitat entre diferents grups territorials, raó que explicaria la
presència d’aquests dipòsits preferentment en zones de frontera (Brun, 1988).
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tema d’economia domèstica molt semblant al descrit per a les col·lectivitats dels grans homes, la qual cosa implica una gestió aparentment semblant. Potser les diferències més remarcables vénen determinades per la
magnitud de l’escala política que depassa el nivell local i esdevé d’àmbit
regional amb la integració de diversos grups familiars i locals. Això
comporta nous procediments econòmics, que permeten la concentració
de poder i que es caracteritzen pel control de la tecnologia, de les
infraestructures, dels excedents de producció, del comerç exterior, de la
guerra, de les aliances o de la religió, ja que esdevenen oportunitats per
extreure beneficis, tant de l’economia de subsistència com de l’economia
política, que serviran per a finançar les operacions del cabdillatge, com
ara compensar la seva pròpia gent i millorar-ne el nivell de vida. Per tant,
un cabdillatge és un sistema social desigual per definició, ja que es
fonamenta en l’aparició de diverses formes d’explotació de la major
part de la comunitat per una minoria que els dirigeix, que en controla les
funcions religioses, de poder o militars i que acostuma a estar separada
de la producció de subsistència bàsica.
El cabdillatge és un sistema que ha desenvolupat una aristocràcia
hereditària on uns pocs clans o llinatges concentren tots els poders,
entre els quals els de representació. Això es converteix en determinant per
a l’emergència de les desigualtats socials i, en definitiva, de l’estratificació de les comunitats. Tot i això, també és molt competitiu, tant per la
disputa dels càrrecs polítics dins d’un mateix llinatge (aquells grups
que es reconeixen com a descendents d’un avantpassat comú), com pel
control dels recursos estratègics entre els principals llinatges d’una
comunitat. En aquest context, de nou les cerimònies, cada cop més elaborades i complexes, són bàsiques per a legitimar el lideratge i el control
per part de l’elit governant que s’apropia de la religió i en fa un ús partidista de les divinitats i els rituals. Igualment, són molt importants aspectes com la descendència, la família i els lligams personals, amb la qual
cosa es prioritzen certs matrimonis pactats entre les pròpies elits (Frankenstein, 1997: 235-237).
La integració política i la territorialitat són molt importants, ja que
es troben implícites en la defensa dels recursos i de les inversions en
infraestructures realitzades. En bona part la seguretat de la comunitat
depèn d’un líder fort que controla tot el poder d’una regió. Ocasio39
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nalment poden aparèixer milícies locals que ajuden a mantenir un principi de llei i d’ordre, amb el qual es genera una certa capacitat de coerció
per part del cabdill envers la seva comunitat. Això marca un punt d’inflexió respecte a les societats igualitàries com les col·lectivitats del big man,
ja que, en aquestes, cap grup té el dret d’exercir la violència per sobre d’altres grups, tret de les relacions de gènere. De fet, la qüestió principal és que
la violència comença a ser monopolitzada entre les societats del tipus cabdillatges, mentre que —entre les societats igualitàries— es troba compartida i no monopolitzada per un grup concret (Godelier, 1998: 14). En
aquest context de desigualtats, els conflictes bèl·lics són freqüents, principalment les campanyes de conquesta que busquen eixamplar el territori
i ampliar la mà d’obra productora. Tot i això, el poder regional és cíclic,
poc sòlid i inestable, la qual cosa provoca ràpidament nous processos de
fragmentació territorial amb l’emergència de nous cabdills.
L’estructura social dels cabdillatges ha estat utilitzada en prehistòria
per a explicar diferents casos, com ara la construcció dels henges i certs
túmuls a Wessex durant el transcurs del tercer mil·lenni ANE. Per a
Renfrew (1973), la inversió d’esforç en la construcció de centres cerimonials com Stonehenge i de túmuls com el de Silbury Hill fan pensar
en una gran mobilització de recursos només a l’abast d’aquesta mena
d’organitzacions. Tot i això, si tenim en compte les poques evidències
d’enterraments especialment rics, s’entén per què el mateix autor les anomena «cabdillatges d’orientació grupal» en contraposició als «cabdillatges orientats a l’individu», que es caracteritzarien per l’acumulació de
riqueses als enterraments i l’escassa inversió en construccions monumentals que definiria la majoria de les societats de l’edat del bronze
(Renfrew, 1974).
Igualment, també per a Harding (2003: 380-381), el model de cabdillatge podria ser el nivell bàsic d’organització durant l’edat del bronze a
gran part d’Europa, ja que s’adequa a l’existència d’unes societats aparentment jerarquitzades, dirigides per unes elits que controlen la circulació d’objectes metàl·lics i els acaparen, a jutjar per la importància dels dipòsits metal·lúrgics i el registre funerari, respectivament. Tot i això, s’insisteix
en importants problemes per a validar el model, com ara el cas dels assentaments que no evidencien importants diferències i que, per tant, no
donarien suport a l’existència d’un sistema completament jerarquitzat.
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Una opinió semblant dóna Kristiansen (2001: 73), que veu una
important variabilitat en les societats tribals, cabdillatges i estats arcaics
durant tota l’Edat del Bronze. Tot i això, defensa estructures socials força
complexes en determinats contextos del bronze final i primera edat del
ferro, que oscil·larien entre cabdillatges complexos i estats arcaics (2001:
178, 214, 305). Igualment, altres casos de cabdillatge han estat descrits
per Frankenstein (1997: 246 i ss.), com ara el del domini polític de la
Heuneburg durant el període de Hallstatt D al sud-oest d’Alemanya.
Tots aquests casos exposats amaguen un greu problema: la utilització d’un mateix concepte per a definir realitats diferents o molt àmplies
com posa en evidència Kristiansen (2001: 73-79). De fet, la nostra
opinió és que la descripció feta per Renfrew per a les societats de Wessex
durant el III mil·lenni ANE, perfectament es podrien incloure dins del que
s’ha definit com una col·lectivitat del gran home. Per tant, aquest problema ens alerta sobre les lectures que podem fer al respecte i, sobretot,
ens hauria de fer prendre consciència que sempre que utilitzem aquests
conceptes o d’altres semblants, per tal d’evitar malentesos, hauríem
d’explicar què és el que hi volem expressar.
3.3. Els Estats

Si bé els cabdillatges es veuen com a societats sense burocràcia, no passa
el mateix amb els estats. De fet, aquests es defineixen com les estructures socials més complexes de totes, ja que es troben formats per territoris extensos habitats per poblacions molt diverses, fins i tot multiètniques
i amb identitats tan diferents que cal trobar sempre l’equilibri o el sotmetiment d’uns per part dels altres dins d’aquesta estructura política.
D’aquesta manera, l’estat està lligat al desenvolupament d’economies
polítiques integrades d’àmplia escala que generen expectatives d’un
ampli creixement amb excedents. Per tant, un estat pot aparèixer com a
solució per a resoldre certs problemes generats pels successius capítols
d’intensificació econòmica que demanen un control econòmic fort
sobre la producció o el comerç i que desemboquen en la creació d’una
administració centralitzada (burocràcia). De manera complementària o
alternativa els estats també poden originar-se quan sorgeixen conflictes
de classe o entre diferents comunitats enfrontades, amb l’aparició de
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noves institucions, com l’exercit, que vetllen per garantir el domini
polític i econòmic.
Així doncs, l’estat comporta unes noves necessitats que es tradueixen en una economia política que pretén maximitzar els excedents mitjançant el control de la producció i/o el comerç per al manteniment de
les elits. Precisament, el seu control sobre els principals recursos (terres
de cultiu, ramats, matèries primeres, comerç, etc.) dóna lloc a la institucionalització de la propietat privada i la seva reglamentació. D’aquesta
manera, sorgeixen institucions especialitzades com un sistema legal
coercitiu i sancionador que, junt amb l’exèrcit, la burocràcia, els impostos i la religió d’estat, permeten gestionar amb prou garanties les funcions
cada cop més complexes d’un estat. En aquest context, la religió, amb la
definició d’un estament sacerdotal, es converteix en una eina per a legitimar l’accés desigual als recursos.
Els estats, amb una administració regional força efectiva, organitzen
el territori de forma jeràrquica i especialitzada per a guanyar en integració
econòmica, que pot augmentar amb noves conquestes o mitjançant el
desenvolupament dels mercats i el comerç. Els mercats són aquells
espais on es duen a terme tota mena de transaccions econòmiques i on
es donen totes aquelles estructures polítiques i econòmiques necessàries
per a regular-les correctament. Tot plegat, està dirigit des d’autèntics centres de poder polític i religiós, on viuen els senyors i la seva aristocràcia
en residències imponents. Paral·lelament, es desenvolupen temples i
tot tipus d’edificis administratius des d’on es gestiona el territori. En definitiva, s’ha desenvolupat fins a les seves màximes conseqüències una
societat completament estratificada i classista, on ja no resulten tan
determinants els vincles familiars.
La defensa de tot aquest model d’organització, sustentat en última
instància per un ampli sector de població productora d’excedents i mà
d’obra, necessita d’importants inversions en armament, organització de
l’exèrcit, fortificació i defensa dels recursos bàsics, com també dels llocs
de decisió política, econòmica i religiosa.
Amb el desenvolupament dels primers imperis, entesos com a conjunt d’estats lliurement associats o sotmesos per la força, i de certs estats
complexos, totes aquestes característiques arriben a les màximes conseqüències amb uns mecanismes burocràtics i administratius molt desen42
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volupats i absolutament controlats pel poder. Igualment impliquen
la màxima extensió de la dominació política, en general mitjançant la
conquesta de territoris vastíssims.
Els estats han estat identificats a la protohistòria en cronologies i
geografies molt diferents, des de l’Egeu fins a l’Europa continental passant per la Mediterrània central i occidental. En general, podem dir que
hi ha força consens a situar-los plenament desenvolupats en el transcurs
de la segona edat del ferro arreu d’Europa, tret de casos molt concrets
que depassen aquests límits tant en complexitat i antiguitat, cas de les
societats de l’Egeu i l’Europa oriental amb arrelaments dins l’edat del
bronze, com en senzillesa i modernitat, aquests últims bàsicament
situats a les àrees més perifèriques i allunyades de la Mediterrània. No cal
dir que un factor clau per a explicar aquesta evolució i transformació de
les societats europees fou la integració de les seves economies dins d’estructures polítiques d’escala regional molt desenvolupades, com ara els
imperis cartaginesos i romà que segueixen el precedent colonitzador de
les ciutats-estat fenícies i gregues, que van ajudar a la consolidació de les
aristocràcies locals fins a arribar al desenvolupament puntual d’autèntiques estructures estatals des del principi de l’edat del ferro, cas d’Etrúria
o Tartessos.
3.4. Les relacions centre-perifèria i l’economia
de béns de prestigi

Quan pretenia explicar els orígens del capitalisme en el marc de l’economia mundial de l’Europa del segle XVI de la nostra era, Immanuel
Wallerstein (1974) va definir una de les teories que darrerament ha fet
més fortuna dins la protohistòria: el model centre-perifèria o teoria dels
sistemes mundials o sistemes món. Els sistemes mundials són entitats
autosuficients que es troben formades per diverses comunitats amb una
interdependència econòmica, on cadascuna desenvolupa un paper especialitzat dins un sistema regional més ampli. No obstant això, tot i que
algunes d’aquestes comunitats poden arribar a aconseguir un cert control i es poden apropiar d’una part de l’excedent generat, no necessàriament hi ha d’haver una dependència política entre elles. En tot cas,
això seria més propi dels imperis.
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Segons aquest model, malgrat la inexistència d’una estructura política dominant, hi ha uns mecanismes que possibiliten el flux dels excedents de la perifèria al centre, de la majoria a la minoria, des dels estrats
més baixos als més alts, dels llocs on s’obtenen les matèries primeres i hi
ha la mà d’obra a aquells que acumulen excedents i són consumidors.
D’aquesta manera, es configura un sistema de relacions d’intercanvi d’abast regional i interregional econòmicament jerarquitzat, ja que es basa en
un centre que exerceix una demanda, té un poder polític fort i produeix manufactures especialitzades i, d’altra banda, en unes perifèries que
l’abasteixen i tenen un poder polític dèbil amb unes elits que s’enriqueixen per mitjà del seu control del comerç. És així que es parla de les
relacions centre-perifèria,12 que no són del tot inamovibles, ja que l’un no
existeix sense l’altra i on els problemes d’un poden afectar l’altra i donar
lloc a la desaparició i/o surgiment de nous centres i noves perifèries.
La particularitat d’aquest tipus de relacions és que, tot i les ferotges
crítiques que ha rebut (Nocete, 2001: 15-30), nombrosos investigadors
(Rowlands, Larsen i Kristiansen, 1987; Frankenstein, 1997; Ruiz-Gálvez,
1998) l’han aplicat en caracteritzar les societats protohistòriques de
l’Europa continental, l’Atlàntic i el Mediterrani durant l’edat del bronze
i la del ferro. Segons això, es crea un sistema a l’entorn del Mediterrani
(centre) que produirà o consolidarà un lent, però progressiu, procés de
jerarquització a tota Europa (perifèries), en el context d’una economia
de béns de prestigi, que relacionarà el poder polític amb el control de la producció, la circulació i l’accés a determinats béns que tenen assignat un alt
estatus, la qual cosa servirà a les elits per a mantenir una posició de privilegi dins les seves polítiques d’aliances, tant dintre com fora de la seva
pròpia comunitat (Friedman i Rowlands, 1977).
Així, doncs, els béns de prestigi esdevenen l’element clau dels intercanvis. Es tracta d’uns objectes que més enllà del seu valor exclusivament
12. Altres autors parlen, fins i tot, de sistema centre/periferia/marge (Sherratt,
1993 o Ruiz-Gálvez, 1998), on el marge «designaría a aquellas regiones desconectadas
de las grandes tensiones centro-periferia, a las que pudieron llegar algunos elementos
aislados de comercio o tecnología, pero ya desprovistos de su significado originario, y
que no crean ni dependencia respecto al centro, ni transformación alguna en el margen, porque sus niveles de desarrollo social y tecnológico se lo impiden» (Ruiz-Gálvez,
1998: 273).
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econòmic, en tenen un altre d’afegit de tipus simbòlic, amb la particularitat que veuen limitada la seva circulació especialment entre les elits.
L’interès per aquests objectes ve també motivada per l’ús que se’n pot fer,
ja que seran bàsics per a les transaccions socials, com el dot, que té per
objectiu controlar la circulació de les dones, o el pagament dels deutes
socials. Com que aquests béns al·lòctons són més desitjables que els
domèstics, s’obté un avantatge sobre aquest tipus d’intercanvis
(Frankenstein, 1997: 235-237).
Dins d’aquesta mateixa dinàmica de l’ús dels béns de prestigi en el
context dels intercanvis socials, altres autors també els han relacionat amb
els regals o dons entre líders, que amb caràcter cerimonial tenen com a
objectiu establir relacions personals i/o diplomàtiques. En aquest sentit,
un bon exemple seria l’acció comercial fenícia amb l’ús d’aquesta mena
d’intercanvis amb la finalitat d’obrir nous mercats entre els indígenes de
la Mediterrània, la qual cosa implicava el reconeixement implícit de l’estatus social dels caps locals (Aubet, 1994: 125). Per tant, en aquest
context, l’economia de béns de prestigi es troba associada a la consolidació dels processos de jerarquització dins les societats i al naixement i/o
consolidació de les elits que, gràcies a aquesta dinàmica, controlaran
l’aprovisionament i explotació de les matèries primeres per a la confecció dels béns de prestigi, la seva producció (dirigida cap a l’especialització)
i els mateixos mecanismes d’intercanvi que faciliten la seva distribució.
D’aquesta manera, les elits consolidaran progressivament els seu estatus exhibint els béns de prestigi, tant en vida com després de la mort formant part del seu aixovar funerari, però, sobretot, distribuint-los entre
els seus partidaris i caps de famílies subsidiàries, la qual cosa provocarà
una lenta dissolució dels lligams familiars amb la introducció de noves
relacions de dependència, ara de tipus econòmic, entre aquestes elits, que
esdevindran autèntiques aristocràcies, i els seus acòlits. Efectivament, una
de les conseqüències principals serà que les famílies que tinguin accés a
nous béns de prestigi o a grans quantitats d’ells assoliran una posició de
domini respecte a la resta, ja que podran ampliar progressivament la seva
influència sobre d’altres famílies gràcies al control de les diferents transaccions socials que se segellen amb la redistribució dels béns de prestigi
i que generaran relacions de dependència cada vegada més marcades. Tot
plegat provocarà que les famílies dependents reorientin les activitats
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econòmiques cap al subministrament de recursos domèstics i d’especialitats artesanals.
Es crea així, un sistema d’intercanvis constituït per una sèrie de caps
familiars o de comunitats més àmplies i amb territoris propis, que es troben vinculats per relacions de dependència motivades per la redistribució dels béns de prestigi. Aquests vincles de dependència són extensibles
a tot un conjunt de comerciants, artesans especialitzats i productors d’aliments que mantindrien el sistema. Tot i això, una organització d’aquestes característiques és profundament inestable per les contradiccions
internes que es creen i per la seva excessiva dependència envers un sistema
exterior que les elits no controlen, ja que qualsevol canvi o trencament
dels mecanismes d’intercanvi dels béns de prestigi pot transformar completament la situació preestablerta (Frankenstein, 1997: 239-240).
Aquest model ha estat definit per alguns autors com un cabdillatge
basat en els béns de prestigi i/o en el control d’objectes d’especial valor
que donaran lloc a «estats arcaics descentralitzats», en contraposició als
cabdillatges basats en economies en espècie a gran escala i/o en el control de la producció de subsistència que evolucionaran cap a «estats
arcaics centralitzats» (Kristiansen, 2001: 77-82). Mentre els primers
són bastant inestables i es caracteritzen per un poblament dispers, la descentralització de la producció, el control del comerç i unes elits dedicades a la guerra, la conquesta, el saqueig i els impostos, el segon tipus de
cabdillatge és més estable, perquè es basa en la centralització de l’economia. Essencialment es desenvolupa en territoris d’àmplia productivitat amb excedents i es fonamenta en un govern basat en la propietat de
la terra, la seva administració mitjançant el tribut, el comerç centralitzat,
una burocràcia incipient, uns rituals que legitimen el sistema i l’ús de la
guerra com a forma de control dels recursos bàsics i la comercialització
dels excedents.
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4. Aproximació a la societat de les
comunitats del nord-est peninsular durant
el bronze final i la primera edat del ferro

Tot i que resulta d’allò més interessant, la veritat és que la qüestió de l’estructura social de les comunitats del nord-est peninsular gairebé ha
passat desapercebuda durant molt de temps. Excepcionalment només
alguns estudis de caire general i d’altres centrats en necròpolis concretes
han servit d’excusa per a tractar el tema. D’altra banda, el problema augmenta en funció del període de què tractem, ja que aproximacions al
tipus de societat gairebé són inexistents durant el bronze inicial, mentre
que són una mica més nombroses durant les fases cronològiques posteriors, en coincidir amb la problemàtica colonial i el món ibèric.
Davant d’aquest panorama, pocs són els treballs que podem utilitzar
per a tractar de reconstruir aquesta problemàtica i en la seva major part són
publicacions recents. Així, volem destacar-ne els de Rovira i Santacana
(1982) o López i Gallart (2002) per al bronze inicial, i els de Maya
(1978a, 1993 i 1998), Ruiz Zapatero (1985a, 2001 i 2004), Mayoral
(1990-91, 1991 i 1992), Sanmartí (1991), Castro (1994), Clop et alli
(1998), López Cachero (1999, 2005), Pons i Esteba (2000) i Graells
(2004) per al bronze final i la primera edat del ferro. De manera excepcional, recents treballs de Sanmartí (2001 i 2004) busquen donar explicació
a aquesta mateixa qüestió des de l’edat del bronze fins a l’època ibèrica.
4.1. Els antecedents: la societat del bronze final

En el transcurs del bronze inicial, les dades de què disposem ens parlen aparentment d’una societat igualitària on els lligams de parentiu i la prosperitat
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col·lectiva prevalen per damunt d’aspectes de caire més individualitzador. Així, malgrat l’àmplia circulació i imitació de determinats productes
de prestigi durant el calcolític i els primers moments de l’edat del bronze,
com pot ser el mateix vas campaniforme i el seu aixovar característic
d’acompanyament, observem que tot i que l’ostentació individual d’aquests
elements podria anunciar-nos incipients processos d’una més gran complexitat, aquests no arribaran a consolidar-se durant tot el bronze inicial. No
obstant això, s’ha de reconèixer que potser les diferències socials no arribaren
a plasmar-se amb prou claredat en el registre arqueològic, ja que en les pràctiques funeràries del moment predominen els enterraments realitzats en
espais col·lectius, de manera que resulta impossible individualitzar els
aixovars i, per tant, desemmascarar-ne possibles diferències socials.
Dins del context d’aldea dispersa que s’ha proposat per a l’àrea de la
depressió occidental catalana a partir del jaciment de Minferri (GIP,
2002; López i Gallart, 2002: 121), i que podria ser perfectament extensible a la resta de Catalunya on es manifesta un model d’hàbitat semblant, l’estructura social bàsica estaria constituïda per les famílies, més o
menys extenses, organitzades en petites granges. Tot i que aquestes unitats domèstiques funcionarien autònomament, cal preveure la realització de determinats treballs col·lectius (infraestructures com rases de
funcions diverses, sitges de gran capacitat, construcció d’hipogeus funeraris, túmuls, cistes o dels últims megàlits, etc.), com també una preocupació per a la defensa comuna i l’existència de determinats béns compartits, com ara animals de tir o per a la reproducció, raó per la qual
podria ser imprescindible la figura de determinades persones que organitzarien, coordinarien i gestionarien de manera eficient i equitativa els
diferents mitjans de producció col·lectius de què disposa la comunitat.
Es tractaria de líders que desenvoluparien les seves funcions en el context
de treballs puntuals, ja que no s’observen al registre arqueològic grans
construccions ni aixovars funeraris remarcables que justifiquin importants
diferències socials dins dels grups.13
13. Recordem que un tipus d’organització semblant ha estat definida per al cas
de la regió de Wessex com a «cabdillatges d’orientació grupal», segons Renfrew (1974).
Tot i això, la magnitud de les construccions angleses respecte a les catalanes, no permeten paral·lelitzar ambdós tipus d’estructures socials.
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FIGURA 4. Dibuix d’un moment de la seqüència funerària de la sitja 88 de Minferri
(GIP, 2002).

Un cas paradigmàtic és la suposada identificació d’un big man al jaciment de Minferri. La seva existència s’ha fonamentat a partir del registre funerari de la sitja 88 (fig. 4), on va aparèixer un individu senil de 6070 anys amb un aixovar compost per una vaca sense el cap, els garrons
de quatre cabres i un vas ceràmic. El reconeixement social que implica
la presència d’aquest aixovar alimentari, sobretot en contrast amb la resta
de difunts localitzats al jaciment, permet plantejar la possibilitat que ens
trobem davant d’un personatge amb un cert prestigi dins la comunitat,
que s’hauria de posar en relació amb la gestió de certs béns comunals i
la redistribució de determinats productes i recursos en un marc de
famílies econòmicament autosuficients (GIP, 2002; López i Gallart,
2002: 123).
Tot i l’argumentació exposada, pensem que per a demostrar l’existència d’un big man caldria que es donessin altres evidències difícils de
demostrar amb el registre actualment disponible. En primer lloc, l’estatus
d’un gran home no és «puntual», en funció d’un treball concret, sinó que
es manté en plena vigència mentre gaudeix de la seva posició privilegiada.
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De fet, només perd la seva capacitat d’influència dins la comunitat
quan cau en desgràcia (factor que és proporcional al descens del seu prestigi) i és ràpidament desplaçat per un altre competidor, per la qual cosa
tampoc es pot considerar que aquests personatges tinguin una posició
social institucionalitzada. En segon lloc, recordem que tampoc té per què
incrementar el seu nivell de vida, sinó que en moltes ocasions pot passar tot just el contrari (Harris, 2000: 281), perquè el «capital» que es valora és el prestigi i no la riquesa, que en tot cas esdevé un mecanisme més
per a aconseguir incrementar el prestigi individual. En tercer lloc, els big
men acostumen a realitzar fortes inversions en cerimònies on es manifesta
la competència entre líders, se segellen aliances i matrimonis i es duu a
terme tot tipus d’intercanvis. En aquest sentit, el registre arqueològic es
mostra absolutament mut com per a poder defensar aquestes pràctiques,
però això tampoc vol dir que no es fessin. Finalment, considerem
imprescindible trobar-ne més individus amb una documentació arqueològica semblant, ja que un dels principis bàsics de les col·lectivitats dels
grans homes és la forta competència per assolir les posicions de prestigi,
amb la qual cosa hem de suposar l’existència de més personatges amb
reconeixement social dins la comunitat. En aquest cas, sembla que estiguem just davant de tot el contrari; és a dir, una autèntica excepció funerària que podria interpretar-se d’altres maneres. De fet, sembla més
adient interpretar aquest personatge com un fet excepcional; és a dir, com
l’expressió de sentiment i veneració cap a un líder puntual que ha
adquirit el seu prestigi gràcies a la seva dilatada existència en un context
d’escassa esperança de vida.
Per tant, dins d’aquestes societats agropecuàries del bronze inicial i
en un context d’escàs desenvolupament social i econòmic, valorem de
manera positiva l’existència relativament freqüent d’uns líders puntuals. Tot i això, si analitzem el registre arqueològic avui dia disponible,
encara no sembla que es donin les circumstàncies necessàries perquè les
col·lectivitats dels grans homes puguin arribar a generalitzar-se dins
d’aquestes comunitats.
Així, el panorama funerari del bronze inicial continua dominat
pels enterraments col·lectius en fosses i sitges, hipogeus, coves i baumes,
túmuls, megàlits i alguna cista. Normalment, com en el cas del megalitisme, s’ha suposat que aquest tipus de pràctiques col·lectives donaria
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rellevància al llinatge (Rovira i Santacana, 1982: 75), la qual cosa es relacionaria amb la inexistència d’aixovars o la poca excepcionalitat dels
mateixos (algun estri metàl·lic, ornaments i ofrenes càrnies, per exemple)
que demostraria un notable grau d’igualtat de tots els individus inhumats. Tot i això, que l’enterrament sigui col·lectiu no vol dir necessàriament que no hi hagi diferències socials dintre d’una comunitat, tal
com ja hem expressat més amunt, sinó que potser simplement es tracta
que aquestes no arriben a manifestar-se amb prou claredat en el registre
arqueològic disponible. De fet, alguns autors han valorat, per exemple,
l’existència d’una certa diferenciació social basada, precisament, en l’accessibilitat a l’enterrament, donat que la capacitat demogràfica dels
assentaments agrícoles de les planes és superior a la constatada a partir
del registre funerari (Boquer et alii, 1995: 53). Tot i això, tampoc no
podem descartar la possibilitat que aquesta situació –és a dir, moltes restes d’hàbitat, bàsicament sitges, i pocs difunts documentats– sigui el fidel
reflex de la mortalitat pròpia d’un context d’ocupacions cícliques, tal com
va assenyalar Maya (1997: 24).
Finalment, tot i que encara s’ha d’avaluar la importància i la seva vertadera dimensió, tampoc no creiem que la suposada progressiva importància de l’enterrament individual (Maya, 1997: 23) respecte al col·lectiu
sigui el reflex alhora d’una més gran importància de l’individu i que, per
tant, ens estigui indicant algun tipus de diferenciació social. De fet, l’escassa importància dels aixovars representats en els casos d’enterraments
estrictament individuals, ja siguin en fossa o sitja, com per exemple passa
a Minferri a Juneda (GIP, 2002), Mas d’en Boixos a Pacs del Penedès
i Can Roqueta II a Sabadell (Bouso et alii, 2004), o en cista, com ara a
Can Caseta a Vic (Molist, 1982: 230), sembla que així ho demostra.
Només casos molt excepcionals, com la cista de Mig Aran (DíezCoronel, 1974), amb un aixovar format per un vas polípode i un braçalet, la fossa o sitja de Can Soldevila III a Santa Perpètua de Mogoda
(Costa et alii, 1982), amb la deposició de quatre gossos inhumats (Miró
i Molist, 1982), o l’estructura excavada i segellada amb una gran llosa
localitzada a la Fàbrica Cinzano (Muñoz, 1965: 111-113), que contenia
un punxó d’os, un vas troncocònic amb vora impresa i una punta de
coure, destacarien lleugerament per sobre de la resta de conjunts funeraris.
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Tot plegat, considerem que es tracta d’un conjunt d’evidències
arqueològiques completament insuficient com per a defensar importants
diferències socials. De fet, creiem que aquestes pràcticament no depassarien l’esfera de petits caps locals amb un lideratge puntual i, per tant,
gens consolidat.
4.2. La societat durant el bonze final

Possiblement serà amb els primers poblats estables documentats a la zona
del Segre-Cinca, testimoni de les primeres concentracions humanes en
hàbitats tipus vilatge o aldea, quan comencin a produir-se els primers
canvis dins de les estructures socials de les comunitats del nord-est
peninsular.
D’aquesta manera, novament s’han proposat indicis d’una certa
jerarquització amb l’existència de personatges destacats en el si d’aquestes comunitats assentades a la depressió occidental, a partir d’una argumentació sustentada en casos com l’estela de Preixana a l’Urgell, les diferències entre túmuls dins la necròpolis de La Colomina (Gerb-Os de
Balaguer), com també certes informacions procedents d’altres necròpolis, l’aparició esporàdica d’armament, que insinuaria l’existència d’una elit
amb capacitat de coerció i d’exhibició del seu poder, o l’organització i gestió dels treballs comunals que caracteritzen els primers poblats estables
de la zona, junt amb la territorialitat que aquest tipus de poblament
implica, així com el cas de l’habitació 2 de Genó (Aitona). Vegem amb
deteniment cadascuna d’aquestes argumentacions.
La importància de l’estela de Preixana ha estat fins a cert punt
sobredimensionada degut a les primeres interpretacions que insistien que
es tractava d’un monument funerari propi d’alguna figura rellevant
tipus cabdill o heroi divinitzat (Maluquer de Motes, 1971b). Es tracta
d’una estela de marès de forma paral·lelepipèdica de més d’un metre d’alçada, que presenta gravada la meitat superior d’una figura antropomorfa amb una espasa, representada al cantó esquerre, col·locada en bandolera (fig. 5). La datació del conjunt ve donada per la forma i
característiques de l’espasa, ja que la resta d’elements representats no
tenen uns paral·lels gaire fiables. Es tracta d’una espasa de fulla de talls
paral·lels que s’estreta progressivament a mesura que ens apropem a la
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L’estela de Preixana (foto de Díez-Coronel reproduïda a Maya, 1977).

punta i que té un pom subjectat a la fulla amb cinc reblons. Tot i que
aquests tipus d’espases han estat relacionats amb certes produccions
del món argàric i de la zona atlàntica dins d’un context de Bronze
Mitjà, pensem que més aviat s’hauria de relacionar amb la tradició
atlàntica dels estocs, principalment amb la bretona del grup SaintBrandan, que presenta suficients exemplars distribuïts per la península,
especialment a la zona més septentrional, amb casos com l’espasa de
Villaviudas II a Palència (Rodríguez et alii, 1988). Quant al seu significat, darrerament s’ha desvinculat del funerari, per a interpretar-la com
una fita de senyalització relacionada amb una via ramadera que trans53
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correria per la vall de l’Ebre, la qual cosa implicaria el testimoni d’un possible trànsit de grups occidentals peninsulars vers la vall del Segre. En
aquest context, l’estela pot representar igualment un personatge socialment destacat, però sense que això ens parli de la dissolució de l’estructura comunal bàsica de la societat (López i Gallart, 2002: 126-127).
Les diferencies observades entre els túmuls de la necròpolis de La
Colomina (mides i diàmetres dels túmuls, variants de formes per senyalitzar les tombes, tècniques constructives i ubicació dins la necròpolis)
també han servit per a parlar de les estructures socials d’aquestes comunitats. Així, les esmentades variables han permès d’identificar possibles
«agrupacions familiars» al voltant de túmuls centrals més grans (fig. 6),
però, tot i això, no s’observen diferències quantitatives i qualitatives en
els aixovars dels uns i els altres. La repetició d’un mateix fet, és a dir,
túmuls grans relacionats amb túmuls petits on s’enterrarien les restes incinerades d’adults i d’infants, respectivament, esdevindria la prova més
fidedigna de la importància del parentiu que es definiria a partir d’aquest
tipus d’associacions, al mateix temps que demostraria la rellevància de la
«cèl·lula familiar»14 i la seva integració dins d’una incipient organització
suprafamiliar que encara no es manifestaria plenament consolidada, a jutjar per l’homogeneïtat dels aixovars (Ferrández et alii, 1991: 138-139).
Aquest tipus d’organització que sembla manifestar-se en algunes
necròpolis s’hauria de relacionar amb un altre fet igualment rellevant. Ens
referim al més que probable funcionament simultani de diversos sectors
funeraris en relació amb un únic poblat. Almenys això és el que s’ha
observat, d’una banda, al territori del Segre-Cinca amb les necròpolis de
Roques de Sant Formatge (Pita i Díez Coronel, 1968) i Els Castellets
de Mequinensa (Royo, 1994-96) i, d’una altra, al curs de l’Ebre i a
l’Empordà amb els exemples d’El Coll del Moro de Gandesa (Rafel,
1989) i el Puig Alt de Roses (Pons, 2000), respectivament. En aquests
casos, s’ha plantejat la possibilitat que ens trobéssim davant la forma en
què les diferents famílies o grups socials que conviuen en un mateix espai
habitat expressen els seus vincles de consanguinitat (López i Gallart,
2002: 133) o les seves afinitats socials (Rafel, 1989: 41).
14. Tot i que no s’explica al text, entenem que aquesta «cèl·lula familiar» fa
referència a la família nuclear.
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FIGURA 6. Planta de la necròpolis de La Colomina (Gerb-Os de Balaguer, La
Noguera), segons Ferràndez, Lafuente, López i Plens (1991).

Segons això, en els dos primers exemples la cooperació i solidaritat
entre diferents grups familiars es manifestaria plenament amb la convivència de tots ells en un mateix poblat, però quan un dels membres
moria, les seves restes incinerades descansaven en un espai reservat exclusivament per a cadascuna de les famílies o llinatges representats al poblat.
En canvi, per a la necròpolis de Gandesa la situació descrita és una
mica diferent, ja que, en aquest cas, s’ha proposat la segregació de l’elit
que controlava els intercanvis amb els fenicis, la qual s’enterraria al sector Maries, que es va inaugurar i desenvolupar contemporàniament a
aquesta mateixa dinàmica comercial. La presència dels túmuls més
grans, d’elements de senyalització com els cippi, la concentració dels productes fruït del comerç i l’existència d’un ritu funerari específic, com la
incineració primària, serien les principals característiques que definirien
aquesta elit (Rafel, 1989: 41). Precisament, un raonament molt semblant
s’ha insinuat en relació amb la necròpolis d’El Calvari a El Molar
(Castro, 1994), tot i que en aquest cas es tracta d’una única necròpolis
integrada en un mateix espai, on, malgrat tot, seria possible distingir clarament sectors diferenciats com, per exemple, el nucli central on es
concentren les tombes amb estructures complexes que presumiblement
contindrien les despulles d’un grup socialment privilegiat.
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Finalment, el coneixement de la necròpolis d’El Puig Alt és menor,
per diversos factors de conservació, però tot i això es torna a intuir l’existència d’almenys dues zones separades aproximadament uns 700 m, on
es practicaren enterraments tumularis. En principi, la contemporaneïtat
d’ambdós conjunts sembla garantida per l’homogeneïtat del material
ceràmic, del ritual practicat i de les característiques constructives dels
túmuls. Igualment, si ens basem en la inexistència d’elements que ens
demostrin diferències socials importants entre ambdós conjunts, la interpretació més plausible seria semblant a la descrita per a la zona del Segre;
és a dir, que aquestes àrees funeràries fossin utilitzades per a separar els
membres d’estructures familiars diferenciades (Pons, 2000: 78).
Tot aquest panorama interpretatiu sobre els diversos conjunts sepulcrals suposadament coetanis i presents en un mateix territori contrasta
amb les opinions formulades per Giraud, Pons i Janin (2003: 259260) envers el cas francès de Castres, al sud-est de França. La documentació de tres grans necròpolis (Le Causse, Gourjade i Le Martinet),
que funcionarien com a marcadors tangibles dels territoris de les comunitats, tot i la proximitat entre elles, ha estat relacionada directament amb
l’existència d’hàbitats diferents. D’altra banda, la convivència amb d’altres conjunts funeraris més modestos a l’entorn de la mateixa regió de
Castres podria estar indicant la convivència de comunitats de mides diferents i, en conseqüència, una jerarquització dels grups humans.
La presència d’armament també ha estat un altre argument valorat
per l’existència de diferències socials dins les comunitats del bronze
final (Ruiz Zapatero, 2004: 305). Ens referim, concretament, a l’aparició d’espases senceres, fragmentades o dels seus motlles (El Regal de
Pídola, cova de la Font Major, La Llacuna, dipòsit de Llavorsí, etc.), certs
ganivets (el de tipus Dasice de Tarragona), puntes de llança (dipòsit
de Ripoll, Agullana, coves de Can Sadurní i Can Xamanet, dipòsit de
Nules i els motlles de Masada de Ratón i Cabezo de Monleón) o elements defensius com la cnèmide de Llavorsí (Ruiz Zapatero, 1985a;
Petit, 1985; Gallart, 1991). Aquests exemples mostren com, en relació
amb el que també es documenta a la resta d’Europa, alguns personatges
van assolir prou poder com per a adquirir aquest tipus d’objectes, sense
excloure que es poguessin donar esporàdicament certs episodis de pràctica de coerció amb les conseqüències socials que això implica.
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Com hem vist, doncs, també durant el bronze final, si no abans, es
consoliden els anomenats poblats tancats que donen lloc a l’urbanisme dit
d’espai central (López Cachero, 1999), caracteritzat per la planificació de
l’espai construït i l’estandardització de les unitats domèstiques. Aquest
model organitzatiu de l’hàbitat té una àmplia difusió geogràfica i perdurarà notablement en el temps. De fet, si assumim la planificació de totes
les obres i infraestructures des de la mateixa construcció dels poblats fins
a la de les seves cisternes, com passa a Zafranales (Montón, 1988) o el
Regal de Pídola (Barril, Delibes i Ruiz Zapatero, 1982: 369), sembla lògic
pensar en la necessitat d’una gestió efectiva d’uns treballs que necessàriament han de ser comunals i que degué recaure sobre un o diversos personatges capacitats per a desenvolupar-la. Tot i el fet que s’accepti l’existència d’aquests personatges rellevants dins les comunitats del Segre,
tampoc no assegura que se’ls reconegués la seva posició social dins la
comunitat i, molt menys encara, que s’institucionalitzés el seu càrrec.
Dins d’aquest context, el cas de l’habitació 2 de Genó (López
Cachero, 1998) és força rellevant, perquè es tracta d’un espai que supera en dimensions la resta d’habitacions del poblat, quan aquestes,
almenys les de la façana nord, que són les millor conservades, presenten,
en general, unes mides força estandarditzades, de l’ordre de 35 m2. Es
tracta (fig. 7), doncs, d’un espai d’uns 50 m2, que se situa a la façana nord
del poblat en una posició que tendeix cap al centre, amb una planta diferent gràcies a un annex lateral i que té al seu interior un forn que s’ha
relacionat amb els treballs metal·lúrgics, ja que és aquest l’espai d’on provenen les úniques evidències d’aquest tipus de feines de tot el jaciment:
un gresol i una gota de cera impregnada de sals de coure. D’altra banda,
el contingut total de ceràmiques també és molt més abundant que el
documentat a la resta d’habitacions, tant en peces de vaixella com en
tenalles per a emmagatzemar. No obstant això, la presència d’eines agrícoles, com indica la documentació de dents de falç, mostra que possiblement els residents d’aquest espai encara no s’haurien deslligat per complet de les feines productives més bàsiques (Maya, 1993: 15-16; López
Cachero, 1998).
Per últim, l’existència d’un bon grapat d’aquests poblats a l’entorn
dels afluents de l’Ebre, principalment el Segre-Cinca, el Guadalop i el
Matarranya-Algàs, ha fet pensar a alguns autors (Maya, 1998: 357)
57

HB-Edat del Bonze

8/11/06

10:51

Página 58

FIGURA 7. Planta i reconstrucció de l’habitació 2 de Genó. Dibuix de J. Riart,
segons indicacions de F. Javier López Cachero i José Luis Maya.
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que ens trobem dins d’un procés de territorialització que ha intentat definir Vázquez (1994-1996). Aquest tindria el seu origen en una millora de
les pràctiques agrícoles que garantiria una més fiable fixació al terra i,
paral·lelament, un possible augment demogràfic que explicaria l’expansió del poblament a les zones perifèriques (López Cachero, 1999: 81).
Aquest procés de sedentarització inclou el reconeixement dels territoris
d’explotació econòmica i l’establiment d’uns límits d’influència en relació amb les possibilitats d’aquestes poblacions i amb la presència d’altres
comunitats semblants establertes a l’entorn. En aquest context, les
necròpolis, definides com aquells espais que recullen les restes dels
avantpassats de la comunitat, esdevindran una justificació més de la possessió dels drets d’explotació de les terres per part dels grups. Segurament
tot aquest procés de territorialització va provocar amb el temps una certa
competència entre les comunitats pels recursos fronterers, l’accés a les pastures o, senzillament, pels territoris més idonis, la qual cosa podria justificar la presència d’alguns elements defensius (López Cachero,
1999: 79), que encara s’hauria de demostrar fefaentment. Volem recordar que no hi ha cap estudi detallat que permeti parlar de l’existència de
cap tipus de jerarquització del poblament, amb poblats centrals i d’altres
que en depenguin, ja que, fins al moment, només en comptats casos,
com al Tossal de los Regallos a Candasnos s’ha pogut establir una certa
relació cronològica entre aquests poblats amb urbanisme i determinades
estructures aïllades o cabanes que tindrien bàsicament funcions de tipus
productiu (Ruiz Zapatero, 1985b).
El panorama dels hàbitats descrit per a la zona de la depressió occidental contrasta amb la dinàmica observada a la zona de la costa i del prelitoral català. De fet, la situació es presenta bastant inalterable respecte
al bronze inicial, amb la qual cosa moltes de les observacions abans exposades per aquest període es poden mantenir sense grans canvis. No obstant això, lamentem que l’estat de les investigacions sobre l’estructura
social d’aquestes comunitats sigui molt més decebedor que en el cas anterior. La realitat és molt crua, ja que tot i la publicació de monografies de
jaciments i d’altres estudis pretesament generals, la qüestió de la societat durant el bronze final ha estat sempre obviada o marginada. Potser les
úniques excepcions són les aproximacions fetes a partir de la necròpolis
de Can Missert (Ruiz Zapatero, 1985a: 1060 i 2001: 264), els treballs
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de Petit (1985, 1992/93: 269-270) i notícies puntuals, com ara el cas de
la necròpolis tumulària del Puig Alt a Roses (Pons, 2000: 78-79).
En el primer cas, Ruiz Zapatero, a partir de l’escassetat d’aixovars i
la reduïda amortització de metall a les tombes, caracteritza les comunitats del bronze final com a petites comunitats agrícoles amb una organització social igualitària i estructurada en funció de les relacions de
parentiu.
Els treballs de Petit parlen d’un fenomen semblant al descrit anteriorment per a la zona del Segre-Cinca, com és l’augment del nombre de
jaciments. Això permet plantejar un creixement demogràfic de la població que s’estructuraria en nuclis «familiars» o «suprafamiliars restringits»,15
que explotarien el territori durant estades molt curtes.
Finalment, l’estudi de Pons sobre els espais funeraris de l’entorn del
Puig Alt insisteix en la igualtat social dels difunts i en la manca d’elements diferenciadors, a excepció d’un únic túmul, el número 13, que
presenta unes dimensions més grans que la resta de les tombes.
En definitiva, com hem vist, alguns dels casos analitzats a l’àrea del
Segre-Cinca semblen indicar-nos certes transformacions de la societat
encaminades a un procés de jerarquització incipient (gestió dels treballs
comunitaris, l’estela de Preixana o l’habitació 2 de Genó). No obstant
això, el més probable és que la tradicional estructura familiar de llinatges, definida per diversos autors com a gentilícia (Maya, 1978b: 462;
Ruiz Zapatero, 1985a: 383 i 2001: 284), és a dir, com l’existència de
grups familiars vinculats per diferents graus de consanguinitat, es va mantenir bastant inalterable a tot el nord-est peninsular. Així, la igualtat social
encara sembla mantenir-se plenament vigent durant gran part del període, sobretot si valorem l’homogeneïtat que presenten les cases dels
poblats del Segre que acostumen a interpretar-se com a residències
familiars, tant en l’àmbit constructiu, com pel que fa a la seva mida o l’escassa diferenciació dels aixovars funeraris que presenten les primeres
necròpolis d’incineració del NE peninsular, on la presència de metalls és
pràcticament inexistent (Ruiz Zapatero, 2001: 264).
Amb el temps, però, aquesta estructura familiar organitzada en
petits poblats que caracteritza les comunitats del Segre-Cinca es va anar
15. L’entrecomillat és de la mateixa autora.
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modificant ràpidament en paral·lel als processos de territorialització i
competència emergent entre comunitats abans descrits. Els primers
indicis de canvis vénen exemplificats en certs processos de concentració
poblacional que es donen en poblats com la Colomina 2 (López i
Gallart, 2002: 131; López, Gallart i Lafuente, 2002: 264), on s’ha
assenyalat la presència de diferents barris exempts i separats per àrees de
circulació, que, juntament amb aquelles necròpolis que presenten diversos nuclis sepulcrals com els esmentats casos de Roques de Sant Formatge
o Castellets,16 podrien indicar la convivència de grups familiars pertanyents a diferents llinatges. Aquesta situació ens parlaria d’una organització social que aniria més enllà de l’estructura de clan, característica dels
primers poblats de la zona del Segre, tal com ens havia deixat entreveure el cas de Genó. D’altra banda, però, també s’ha proposat un procés
invers, amb una lenta, però progressiva, segmentació dels llinatges a
partir de la colonització de noves terres, com s’ha assenyalat, per exemple,
en el cas de Los Monegros (Maya, 1992/93: 27) o de certs rius secundaris.
Tot i que és evident que a hores d’ara el reduït nombre de poblats
excavats impossibilita en gran part contrastar aquest model, l’hipotètic
procés de concentració de població en assentaments puntuals, seguit de
la colonització de nous espais amb la conseqüent segmentació de llinatges, ens podria estar amagant un augment demogràfic i una necessària
intensificació agropecuària, que de ser certa podria ser la gènesi d’unes
relacions cada cop més tenses, motivades per una més gran competitivitat
pels recursos i principalment per la terra, amb el conseqüent risc del seu
exhauriment per sobreexplotació. Igualment, dins d’aquestes comunitats,
potser es van començar a donar processos d’accés diferencial a la producció i als recursos, amb la qual cosa, de mica en mica, s’anirien fonamentant diversos processos de desigualtat social. En aquest context, no
seria estrany que les comunitats optaran ràpidament per potenciar els sistemes defensius (López Cachero, 1999: 79), al mateix temps que es va
anar consolidant una progressiva territorialització que s’evidenciaria en
una cada cop major importància de les necròpolis, que permetrà legitimar la possessió i explotació de les terres (Ruiz Zapatero, 2001: 283).
16. Sempre i quan cadascun dels diferents espais funeraris individualitzats es
corresponguin amb l’àmbit exclusiu d’enterrament dels membres d’una mateixa família.
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Igualment, els diversos sectors identificats a certes necròpolis deixen
entreveure la consolidació dels diferents grups familiars i/o socials que
habiten en un mateix poblat i que de mica en mica van assolint una progressiva autonomia social i econòmica, no exempta d’un augment en la
competitivitat intergrupal.
Potser aquest fenomen s’hauria de posar també en relació amb un
altre aspecte rellevant que alguns autors han assenyalat, com ara l’existència de determinades pràctiques exogàmiques i patrilocals per a garantir l’èxit de la reproducció de la comunitat (López i Gallart, 2002: 129130). És molt probable que, per al manteniment d’aquestes pràctiques,
fos inevitable potenciar les relacions entre els diferents grups de la zona,
raó per la qual tornarien a ser necessàries determinades persones amb
prou autoritat com per a representar les comunitats implicades, encapçalar les cerimònies, segellar aliances i matrimonis i realitzar els intercanvis d’objectes prestigiosos propis d’aquesta mena d’esdeveniments. Es
més, possiblement aquest tipus de cerimònies també serviren a aquests
caps per a estendre la seva xarxa d’influència més enllà de la seva pròpia
comunitat per a generar les primeres estructures clientelars entre comunitats. Igualment, el desenvolupament d’aquestes xarxes clientelars
podria compensar la pèrdua d’influència sobre aquells altres segments
familiars que es veuen obligats a colonitzar noves terres.
Paral·lelament, junt amb tots aquests processos, s’observa la intensificació dels intercanvis de productes manufacturats i la circulació
d’objectes amortitzats destinats a la refosa. Els principals dipòsits
(Llavorsí, Cabó, Sant Aleix, Font Major, etc.) es poden datar entre els
segles IX i VII ANE principalment, i la gran majoria s’ubiquen prop de
les vies de pas relacionades amb el Segre i els seus afluents (Ruiz
Zapatero i Rovira, 1994/96: 38-42, fig. 4). Al mateix temps, a jaciments com el Roquizal del Rullo a Favara (Ruiz Zapatero, 1979), el
Regal de Pídola a Tamarit de Llitera (Barril, Delibes i Ruiz Zapatero,
1982), Masada de Ratón a Fraga (Garcés, 1984) o la Colomina 2 a
Gerb (López, Gallart i Lafuente, 2002), s’observa una notòria concentració de motlles, alguns fins i tot d’espases, que ens parla d’una
important producció i que ha fet pensar en l’existència d’especialistes,
com també s’ha insinuat per a l’esmentat cas de l’habitació 2 de Genó
(López Cachero, 1998).
62

HB-Edat del Bonze

8/11/06

10:51

Página 63

Sense cap mena de dubtes, aquesta intensificació dels intercanvis i de
la producció ens dóna idea de la importància que tindrà la demanda dels
objectes metàl·lics manufacturats, tot i que l’accés podria ser desigual entre
les diferents comunitats i entre els diferents individus que la componien.
Precisament, això és el que s’observa a les necròpolis d’incineració durant
aquestes mateixes cronologies, on la quantitat i la qualitat dels objectes
metàl·lics en els aixovars resulta encara escassa, però significativa, quant
a l’accés diferencial entre els individus enterrats de la comunitat.17 En
aquest context, resulta força probable que, com l’accés al metall és reduït,
la seva deposició a les tombes redundaria en el seu alt valor social (Ruiz
Zapatero, 2001: 259). D’altra banda, també l’arquitectura funerària,
sobretot a partir de les tombes tumulàries on es fa necessària una inversió més gran de força i, fins a cert punt, l’organització d’un treball
col·lectiu, s’ha valorat com un element susceptible de marcar diferències
d’estatus dins la comunitat (Castro, 1994: 155; Pons i Esteba, 2000: 107).
Sembla probable, doncs, que cap al final del bronze final el lent augment de la circulació dels metalls, la seva amortització a les tombes
cada cop més important i la inversió de treball en la confecció de determinades tombes tumulàries ens estiguin indicant certs canvis dins les
comunitats adreçats a la consolidació de les posicions socials d’alguns
individus o grups familiars. Igualment, els processos associats a l’hàbitat
que hem descrit a la zona del Segre (concentració i/o expansió del
poblament, augment de la competitivitat pels recursos, major conflictivitat intuïda per l’increment dels sistemes defensius, etc.) també degueren influir decisivament en aquesta dinàmica, almenys a la zona referida. El problema que se’ns planteja és si, en el transcurs d’aquesta
dinàmica, es produeixen processos de competència entre els individus o
17. Tot i que normalment existeix una tendència a associar les diferències d’aixovars en una necròpolis amb els processos de jerarquització interns d’aquesta comunitat, hi ha la possibilitat de contemplar altres alternatives com, per exemple, que l’accessibilitat es realitzi en funció del sexe o de l’edat. En aquesta línia caldria incloure els
treballs de Mayoral (1990-91, 1991 i 1992) i Sanmartí (1991), que descriurem més
endavant, els quals aposten per la relació entre el sexe masculí i la possessió d’armament.
D’aquesta manera, potser caldria fonamentar els processos de jerarquització social
deduïts a partir dels contextos de necròpolis, no tant en la presència d’objectes
metàl·lics o ceràmics concrets, ja que podrien ser atributs de sexe, com en la quantitat
i varietat d’elements identificats en una mateixa tomba.
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grups socials emergents per al control dels excedents i dels intercanvis,
com a mitjà per a garantir la seva consolidació social o, fins i tot, per a
augmentar-ne el seu poder. Tot i això, és molt probable que, de moment,
com opina Ruiz Zapatero, «la base del poder y el establecimiento de las
élites debieron ser muy inestables y, por tanto, tuvo que ser muy fluctuante en el seno de las sociedades» (2001: 259).
4.3. La societat durant la primera edat del ferro

Encara que parlem d’un nou període a partir de l’arribada d’aquest
nou metall, pensem que avui dia la importància del ferro s’ha de relativitzar. El seu valor té sentit en el context de les economies de prestigi i,
per tant, s’ha d’entendre com un producte nou més, igual que la resta
d’objectes fets en bronze o d’altres matèries primeres que arriben gràcies
als intercanvis amb els comerciants colonials. Per tant, a efectes pràctics
no hi ha cap canvi sobtat; en tot cas, només un procés de transformació
lent incentivat pel comerç colonial que afecta de manera desigual les diferents comunitats assentades al nord-est peninsular. La continuïtat cultural
de moltes necròpolis d’incineració (Can Bec de Baix, Can Piteu-Can
Roqueta, El Calvari, El Coll del Moro, La Pedrera, etc.) és la prova més
evident de tot el que estem dient.
Així doncs, durant aquest nou període s’observa un lent, però indeturable, increment de les diferències socials. Només en casos molt concrets assistirem a una certa institucionalització dels càrrecs socialment preeminents d’algunes persones o famílies, que donarà pas al naixement dels
primers cabdills que tindran el poder dins de les comunitats. Aquesta
nova realitat es manifestarà, d’una banda, amb l’aparició d’autèntiques
fortaleses, com la d’Els Vilars d’Arbeca cap al segle VIII ANE, i, d’una altra,
amb l’acumulació d’objectes sumptuosos procedents del comerç colonial,
amortitzats a les tombes i amb la celebració de rituals funeraris cada cop
més complexos, que inclouen la deposició d’equins, d’estris relacionats
amb l’encavalcament dels cavalls i la celebració de banquets o, fins i tot,
d’importants quantitats d’armament a les anomenades tombes de guerrer, pròpies del segle VI ANE. Resulta indubtable que un dels principals
factors a tenir en compte en tot això és la incidència del comerç colonial,
primer fenici i després grec.
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Tampoc no podem excloure altres tipus de processos aliens a aquest
comerç, com podria succeir a la zona de la depressió occidental, on
aquesta transformació de la societat sembla documentar-se amb anterioritat a la costa. De fet, és molt probable que els canvis esmentats s’hagin de relacionar amb la dinàmica interna d’aquesta societat caracteritzada per un continu creixement demogràfic i econòmic des del bronze
final, tal i com l’hem descrit anteriorment. Si ho recordem, el procés tindria com a detonant un indeturable creixement demogràfic sustentat en
una sòlida base agropecuària que comportarà importants conseqüències.
En primer lloc, una lògica major demanda d’aliments que provocarà un
procés d’intensificació agrícola i ramadera. Això explicaria un hipotètic
creixement dels poblats, a més de la colonització de noves terres menys
productives, com ara Los Monegros i alguns cursos fluvials secundaris.
En segon lloc, després d’aquest procés d’intensificació econòmica, seguiria un augment de la competència per explotar els millors recursos i terres
agrícoles. Finalment, aquesta espiral de creixement i competitivitat
donarà com a resultat un procés de territorialització que es traduirà en
una cada cop més evident presència de les necròpolis en el paisatge, per
tal de legitimar la possessió de l’espai habitat i explotat, i en un augment
de la preocupació per la defensa dels poblats i dels recursos. En definitiva, el resultat final és una creixent competitivitat entre les comunitats.
Els indicis d’estructures defensives als poblats del Segre-Cinca és un
problema encara no resolt per a les fases més antigues, tot i que s’han citat
alguns exemples de muralles, torres i fossars en cronologies del bronze final
(López Cachero, 1999: 79). Pel que sembla, ens trobem amb un cert interès a potenciar els sistemes artificials de defensa com a conseqüència del
procés de territorialització descrit i l’augment de la rivalitat entre comunitats veïnes, tal i com abans esmentàvem. L’evolució definitiva es dóna
durant la primera edat del ferro amb el cas de la fortalesa d’Els Vilars a
Arbeca, un poblat fundat al principi del segle VIII ANE (Garcés i Junyent,
1989; Garcés et alii, 1991 i 1997: 8-9; Alonso et alii, 1998; GIP, 2003)
que desenvoluparà un impressionat sistema defensiu amb fossar, un
camp frisi construït en talús i una muralla amb passeig de ronda, 11 torres
quadrangulars i un recorregut de 172 metres de longitud total.
L’existència d’aquesta fortalesa reflecteix una transformació sense precedents a la zona. En aquest sentit, ningú no dubta de la capacitat dis65
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suasiva i el prestigi que aquestes mesures defensives impliquen, tant
per l’esforç de construcció com per la inexpugnabilitat que aparenta. De
fet, la fortalesa s’ha interpretat com a residència d’un cabdill, cap local
o grup militar que controlaria l’explotació econòmica de tot un territori políticament organitzat en assentaments de diferents funcionalitats,
juntament amb la cria de cavalls i, possiblement, un incipient coneixement de la siderúrgia; tot plegat, fent ús d’una important capacitat de
coerció sobre l’entorn, tant simbòlica com real (GIP, 2003). En definitiva, és molt probable que els episodis de competència interna dins
dels grups socials que començaven a observar-se durant el bronze final,
i que perseguien assolir una posició de prestigi consolidada dins de la
comunitat, ara es complementin amb un nou front obert que donaria
lloc a autèntics conflictes entre les pròpies comunitats. Segurament,
els diferents processos de segmentació i/o concentració dels grups
humans observats a la zona del Segre-Cinca, i que van donar com a resultat un fort procés de territorialització, també van generar tensions pels
drets de propietat de determinats recursos, obrint la porta a conflictes que
van provocar processos de centralització del poder polític com podria ser
el cas d’Els Vilars, paral·lelament al desenvolupament d’unes elits de marcat caràcter guerrer, que segurament també exercirien un control coercitiu sobre els guanys del comerç.
Aquesta situació que hem descrit, una mica en la línia del model
peer polity interaction18 (interacció entre comunitats paritàries), descrit per
Renfrew i Cherry (1986) en relació amb les societats egees de l’edat del
bronze, sembla bastant idònia per a caracteritzar la dinàmica interna de
les societats de la zona del Segre-Cinca i probablement també del Baix
Aragó. En canvi, no resulta tan adequada per explicar el procés que es
desenvolupa a la zona del Baix Ebre i l’entorn emporità des de la segona meitat del segle VII ANE, ni tampoc per a la resta de la Catalunya cos18. El model peer polity interaction atribueix a la voluntat d’acumulació, imitació
i competència contínua entre diferents grups caracteritzats per una organització social i
econòmica semblant, el procés de progressiva complexitat social observat a l’Egeu
durant el transcurs de l’edat del bronze. Dins d’aquesta dinàmica els grups o elits socials
que competeixen generen una espiral d’intensificació econòmica i inversió en obres i
infraestructures col·lectives que desembocarà en unes societats cada cop més jerarquitzades.
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tanera un segle més tard, ja que fins aquestes cronologies no presenciarem l’existència d’un model de poblament format per poblats estables
amb urbanisme, jerarquització territorial i sistemes defensius d’una
certa rellevància.
De fet, la realitat és encara més complexa, com per exemple ens
deixa entreveure el cas de la zona de l’Ebre, que manifesta un panorama
força divers, però al mateix temps interrelacionat, si comparem certs casos
del curs inferior de l’Ebre i del sud del Montsià. Així, els casos d’El
Turó del Calvari, El Puig Roig, Barranc de Gàfols, Aldovesta i el complex territorial depenent de la Moleta del Remei, com veurem, resulten
molt exemplificadors en aquest sentit.
El Turó del Calvari a Vilalba del Arcs (Terra Alta) és un jaciment singular que ha estat datat entre el 625 i el 575 ANE (Bea, Diloli i Vilaseca,
2002). Es tracta d’un únic edifici de planta rectangular amb els extrems
de forma absidal i compartimentat en dues estances que reprodueix un
esquema amb paral·lels a Xipre i Creta. A banda de les relacions comercials que es demostren per la presència de material ceràmic importat i
imitat a mà, i per la pròpia existència d’una construcció sense precedents
a la zona, el conjunt ha estat interpretat com una mena d’edifici cultual
o santuari que demostraria la penetració cap a l’interior de l’Ebre de
noves concepcions de tipus religiós i, probablement, també de tipus social
i polític (poder-prestigi) lligades a aquest àmbit. Segons això, el jaciment
s’apunta com un precedent de les cases-torre característiques de l’ibèric
antic a la zona del Matarranya. Aquestes són un tipus d’edificis singulars
erigits al marge dels petits poblats d’espai central, de caràcter monumental i fortificats, que funcionarien com a residència de famílies aristocràtiques en un context d’hàbitat rural i, per tant, també com a llocs
on s’aglutinaria el poder polític, econòmic i religiós del territori (Moret,
2002).
En el segon cas, ens trobem davant d’un jaciment amb la típica planta d’espai central que s’ha relacionat amb l’explotació de les galenes
argentíferes (Genera, 1995), la qual cosa aporta un element clau per a
explicar l’interès fenici a comerciar amb aquest territori.
A continuació, tenim El Barranc de Gàfols, un assentament format
per dues ocupacions diferenciades. El període 1, datat amb anterioritat
al segle VII ANE, s’ha definit com un assentament estacional o semise67
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dentari de cases no adossades, que mostra l’arribada de les primeres
importacions ceràmiques fenícies cap a finals del segle VIII ANE. Més tard,
el període 2, datat a cavall entre els segles VII i VI ANE, representa la definitiva transformació de l’hàbitat en un assentament estable i permanent
amb barris de cases adossades (Sanmartí et alii, 2000).
Molt diferent és el cas d’Aldovesta, un petit assentament datat
entre el 650 i el 575 ANE, format per diverses estances que pertanyen a
un mateix edifici i que funcionaria com a centre redistribuïdor de mercaderies diverses, però sobretot vi, cap a l’interior del país, gràcies a la seva
immillorable ubicació en plena via de l’Ebre (Mascort, Sanmartí i
Santacana, 1991).
Finalment, al sud del Montsià observem una jerarquització territorial ben definida en el transcurs de la segona meitat del segle VII ANE, formada per jaciments amb urbanisme d’espai central, ben defensats i
organitzats des de la Moleta d’en Remei, que actuaria com assentament poblacional principal (García i Gracia, 2002: 48).
Tot plegat, el conjunt de jaciments analitzats demostra una orientació econòmica destinada al control del comerç fenici costaner i a la distribució d’aquestes mercaderies en l’entorn més proper. Evidentment,
això comporta l’existència d’unes contrapartides per part dels grups
indígenes i és aquí on prenen rellevància casos con El Puig Roig, amb
l’explotació minera del seu entorn. No obstant això, en aquestes relacions
no tot són intercanvis de materials i matèries primeres, sinó que també
ens trobem amb la circulació d’elements ideològics, com ens indica el cas
d’El Turó del Calvari. La resta de casos exemplifiquen altres alternatives
possibles davant l’impacte comercial fenici. Així, a la Foia de Móra
observem la consolidació i sedentarització de l’hàbitat amb una comunitat com la de Barranc de Gàfols, que amb el temps manifesta un
increment de la seva producció agrícola i ramadera amb una finalitat de
subsistència, però també comercial. Més al sud, trobem l’establiment
estratègic d’una petita comunitat o família que controlaria les transaccions econòmiques derivades del comerç colonial, mitjançant la redistribució d’aquestes mercaderies cap a l’interior del territori i de les seves
contrapartides cap a la costa. Finalment, prop del litoral, i en concret al
sud del Montsià, es configura la definició d’un territori polític orientat
probablement al control dels intercanvis comercials amb els fenicis.
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Altres processos d’adaptació al comerç colonial poden generar,
igualment, diferents alternatives, com es deixa entreveure en els casos de
l’entorn emporità més immediat o de la mateixa costa central catalana.
Mentre el cas de Sant Martí d’Empúries demostra la consolidació de l’hàbitat durant la seva segona fase (650-580 ANE), amb cabanes rectangulars adossades (Aquilué et alii, 2000), que contrasta amb la situació
més retardatària de la resta de l’Empordà, el segon presenta un fenomen
semblant molt més tardà, ja que no s’observarà una vertadera transformació fins ben entrat el segle VI ANE, amb la presència de les primeres
tombes de guerrer i, encara més tard, dels inicis de la construcció en
pedra (Francès, 2000).
Com dèiem abans, la coincidència entre aquests processos més tardans a la costa i el comerç colonial mediterrani no pot ser casual. El més
probable és que estiguem assistint a una lenta transformació de la societat, on certs personatges de rellevància social consolidaran el seu poder gràcies al control dels intercanvis colonials i a la redistribució dels guanys
obtinguts entre la seva comunitat. Aquesta nova situació genera les primeres relacions de dependència econòmica entre l’elit emergent i la resta
d’individus, familiars o no, i facilita l’augment del seu poder gràcies a la
posició de domini que s’assoleix amb el control de les transaccions socials
derivades de la participació directa en els mecanismes d’intercanvi i la distribució dels béns de prestigi. D’aquesta manera, es produeix l’establiment
d’unes noves relacions socials amb lligams clientelars de dependència més
o menys intensos entre els individus i l’elit, on el motor de canvi és, precisament, la mateixa economia de béns de prestigi.
Les reaccions de les comunitats a aquest nou fenomen comercial
resultaran força diverses. Així, mentre als territoris de l’Ebre es produirà des del segle VII ANE una probable intervenció directa sobre els mitjans
de producció, encaminada a assegurar-ne el control sobre els excedents
amb els quals comercialitzar, a la zona central de la costa catalana la realitat és ben distinta, ja que no es perceben grans canvis més enllà d’un
enriquiment de les mateixes comunitats, sense que aparentment hi hagi
unes grans diferències internes dins les societats, almenys fins al segle VI
ANE (López Cachero, 2005).
Tot i les diferències observades en els processos de complexitat
social descrits per a cadascuna de les zones costaneres del nord-est, hi ha
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un element en comú que fomenta les diferències internes dins les mateixes comunitats indígenes: el comerç i les relacions socials derivades de
l’economia de béns de prestigi. Aquesta dinàmica, que alguns autors han
definit com a «cabdillatges basats en el béns de prestigi» (Kristiansen,
2001: 77), resulta força inestable, degut principalment a la dependència
que es genera envers un sistema exterior que està totalment fora de
control de les elits indígenes. Tampoc les noves relaciones de dependència
que es creen dins les comunitats indígenes no ajuden a estabilitzar
aquest sistema, sinó que més aviat és al contrari. D’aquesta manera, s’entén per què la crisi que afecta el comerç fenici durant la primera meitat
del segle VI ANE provocarà profundes transformacions internes dins les
societats indígenes, com semblen indicar, per exemple, els episodis de
destrucció i abandó de molts poblats a l’Ebre o la reestructuració dels
models de població arreu dels territoris costaners en el transcurs del segle VI
ANE, fins a esdevenir societats plenament ibèriques cap a mitjan segle.
Si a tot aquest panorama afegim les dades procedents del registre
funerari, encara observem amb més claredat com els indicadors arqueològics de les diferències socials van en augment durant tota la primera
edat del ferro, però sobretot ens demostren la lentitud amb què s’estan
produint aquestes transformacions. Si bé algunes d’aquestes novetats es
poden observar durant tot aquest període, la majoria es dataran cap a
final del segle VII ANE o, més probablement, a principi del següent.
D’altra banda, també són d’allò més interessants alguns aspectes tradicionalment acceptats com indicadors d’estatus, cas, per exemple, de
l’acumulació d’objectes procedents del comerç colonial o del nombre
creixent de vasos amb les seves corresponents ofrenes. Vegem, doncs, amb
deteniment les novetats més rellevants.
En primer lloc, ja hem destacar anteriorment que l’arquitectura
funerària de les necròpolis manifestava amb el temps una tendència
cap a l’ampliació de les mides de les tombes i, en conseqüència, de la
inversió de treball realitzada i la seva organització. Però no només això;
algun autor, donat l’elevat nombre de cases identificades en alguns
poblats del Baix Aragó (Escondines Baixes, Azaila, Cabezo del Cascarujo,
etc.) en relació amb el reduït nombre de tombes tumulàries, ha suggerit que aquest tipus d’enterrament estaria reservat als personatges socialment més destacats, dins d’un context «que rendiría un cierto culto
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patriarcal y gentilicio» (Maya, 1998: 389). En aquest mateix sentit es
podrien interpretar certs enterraments que guanyen en monumentalitat,
com ara alguns túmuls de la necròpolis del Coll de Moro a Gandesa
(Rafel, 1989) o, fins i tot, les tombes-sitja de Can Piteu-Can Roqueta a
Sabadell (Villena et alii, 2005), que tenen el seu paral·lel exacte en
altres tombes de l’horitzó Grand Bassin I excavades a Le Moulin a
Mailhac (Taffanel, Taffanel i Janin, 1998: fig. 313).
En segon lloc, tenim la deposició d’equins, possiblement cavalls, i
d’objectes associats a l’encavalcament, que ens parlen d’elits vinculades
a la cria i possessió del cavall, com sembla indicar tot un seguit de
casos. D’una banda, l’esmentat cas d’Els Vilars d’Arbeca, amb set enterraments rituals de fetus de cavall entre els nivells de la Primera Edat del
ferro i l’ibèric antic (GIP, 2003: 260-264). D’una altra, el cas de la
tomba aïllada de l’Hort d’en Grimau, amb un possible individu femení incinerat associat amb un èquid, tot i que possiblement podria tractar-se d’un ase (Mestres, Sanmartí i Santacana, 1990: 92). Però també s’hi
haurien d’incloure certes tombes de la Pedrera, amb cavall i guarniments
de cavalleria (Maya, 1977: 111; Garcés, 2002a i b), o les tombes de Can
Piteu-Can Roqueta, que han permès identificar almenys tres mossos de
cavall (Villena et alii, 2005: 114; López Cachero, 2005: taula 33), tot
amb perfecta correspondència amb el que passa a d’altres indrets de
l’Europa occidental (Vuaillat et alii, 2003).
En tercer lloc, hi ha alguns enterraments que contenen elements
associats a la celebració de banquets, com són els asts de rostir o els simpula (fig. 8), que ens poden estar dibuixant l’existència de certs personatges que s’encarregarien de dirigir aquests tipus de ritu. En aquest cas,
de nou la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta ofereix els exemples més
interessants, amb tres asts de rostir de ferro i un simpulum de bronze
(Villena et alii, 2005: 117, López Cachero, 2005: taula 33). Igualment,
aquest darrer element també es troba present en d’altres necròpolis,
com les d’Agullana, Anglès, Peralada, Empúries-muralla NE (Pons,
1984) o El Coll a Llinars del Vallès (Sanmartí, 1993). Per alguns autors,
l’arribada d’aquests elements implica un procés d’aculturació entre les
elits indígenes de la mediterrània central i occidental, que incorporaria
a les seves cerimònies fúnebres un model de banquet d’arrel grega basat
en el consum d’àpats comunitaris amb una vaixella específica on es
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A

B

FIGURA 8. Ast (A) i simpulum (B) procedents de la necròpolis d’incineració de Can
Piteu-Can Roqueta. Foto: equip CPR. Dibuix de l’ast: Xavier Carlús. Dibuix del simpulum: Xavier Carlús i Javier López Cachero.
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menjaria carn i es beuria vi (Boulomié, 1988). No obstant això, la
documentació d’ofrenes alimentàries en necròpolis del bronze final a Can
Piteu-Can Roqueta (Villena et alli, 2005: 113) o al Pi de la Lliura
(Pons i Solés, 2004) sembla indicar que estem davant d’un procés de readaptació dels tradicionals banquets amb la incorporació de nous productes de manufactura mediterrània.
Finalment, des del segle VI ANE endavant, trobem les anomenades
tombes de guerrer, en ocasions també amb restes de cavalls o guarniments
de muntar i elements de banquet, però bàsicament definides per la
important presència d’armament, com ara espases, puntes de llança, virolles, etc., però també amb elements defensius com cuirasses o cnèmides,
que alguns autors han relacionat amb l’emergència d’una aristocràcia
d’origen guerrer (Sanmartí, 2001: 110-111). Els casos més emblemàtics
són Llinars del Vallès (Sanmartí, 1993), Can Canyís (Vilaseca, Solé i
Mañé, 1963; Bea, 1996), Milmanda (Ramon, 1995), Granja Soley
(Sanmartí et alii, 1982) i alguns de l’Empordà, com Peralada o Camallera
(Pons, 1984), als quals s’haurien de sumar altres exemples localitzats al
sud de França, com ara Corno Lauzo (Louis, Taffanel i Taffanel, 1960).
En definitiva, el registre funerari de la zona costanera i del prelitoral ens deixa entreveure un panorama social en plena transformació. Tot
i la clara existència de petits caps locals demostrada per certs aixovars
especialment rics, el més probable és que en el transcurs del segle VI ANE
es comenci a produir l’emergència de certs cabdills amb un important
poder coercitiu, si valorem la capacitat d’acaparar armament, de posseir
cavalls per muntar i, fins i tot, de controlar certes pràctiques rituals.
4.4. L’estructura de la societat a partir de les necròpolis

Com dèiem abans, hi ha poques aproximacions generals a l’estructura
social de les comunitats del bronze final i la primera edat del ferro del
nord-est peninsular. En aquest sentit, són les necròpolis les que millors
possibilitats ofereixen d’acostar-nos a aquesta qüestió tan problemàtica
i complexa. Així, si aprofundim en les interpretacions socials realitzades
a partir de l’anàlisi d’algunes necròpolis, totes coincideixen a considerar
la primera edat del ferro com el període que mostra les evidències més
clares de diferenciació social i, en definitiva, de jerarquització dins les
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comunitats, situació que contrasta amb el panorama descrit per a les
necròpolis que només estan en funcionament durant el bronze final o
que tenen una fase prou representativa d’aquest període. Almenys això
és el que podem entreveure gràcies a l’estudi de necròpolis com El
Calvari a El Molar (Castro, 1994: 155), el Pla de la Bruguera a Castellar
del Vallès (Clop i Faura, 1997: 27-28; Clop et alii, 1998: 118-121) i Can
Bec de Baix a Agullana (Graells, 2004).
En el primer cas, Castro, després d’un detallat estudi dels materials
i estructures del jaciment, barreja tres variables amb l’objectiu d’observar
diferències socials dins de la comunitat. Aquestes són la presència o
absència de treball comunitari realitzat per a la construcció de la sepultura,
la natura d’aquests treball i les qualitats dels objectes que acompanyen l’enterrament. Pel que sembla, dues terceres parts dels enterraments no
tenien aixovar metàl·lic ni estructures arquitectòniques, amb la qual
cosa tindríem així representat l’estrat social inferior d’aquesta comunitat.
A continuació vindria un grup, ubicat al mateix centre de la necròpolis,
que estaria definit per estructures arquitectòniques complexes d’enterrament i, per tant, amb una més gran inversió de treball realitzada per a la
confecció de la tomba. Finalment, vindria un tercer i últim grup caracteritzat per la presència de metall, que se subdividiria en tres conjunts en
funció d’allò que contenen les sepultures. Són, per una banda, les tombes amb ganivets de ferro, que sempre apareixen com a únic element de
l’aixovar, i que es localitzen al NO de la necròpolis i, per una altra, les més
riques en metall, que es poden subdividir en tombes masculines amb fíbula i/o torques de bronze, situades preferentment al SE i en tombes femenines caracteritzades per la presència de cadenetes i/o penjolls. Arran de
totes aquestes associacions, Castro arriba a la conclusió que el segon
dels grups estaria format per individus amb una certa posició de privilegi dins les xarxes socials de la comunitat, mentre que els dos primers conjunts del tercer grup, especialment els individus amb fíbula i/o torques,
exercirien el control sobre la comercialització i la producció dels objectes
metàl·lics, juntament amb el grup de les tombes amb cadeneta i/o penjolls, que es beneficiaria d’aquesta situació a partir de les relacions de filiació o de matrimoni amb el grup anterior.
Creiem que el més interessant d’aquestes conclusions és la valoració
que es fa de dos grups socials ben diferenciats. El primer correspon
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amb el que podriem caracteritzar com una elit institucionalitzada que
s’enterra en estructures tumulàries i amb cerimònies que redunden en el
reconeixement social d’aquests difunts. L’altre, en canvi, s’enterra en tombes planes i es correspondria amb una elit emergent que controlaria els
mecanismes d’intercanvi, la distribució del productes de procedència
colonial i, potser, també la gestió d’una producció amb excedents,
necessària per al comerç. Es tractaria, doncs, d’una situació dual formada
per un estament que té el poder polític i social i un grup en ascens que
controla almenys una part dels mecanismes econòmics de la mateixa
comunitat.
En el cas del Pla de la Bruguera s’han barrejat les següents variables:
el tipus de deposició de les restes funeràries i el nombre de vasos per individu, les característiques dels objectes metàl·lics i ceràmics i, per últim,
altres aspectes com la presència d’ofrenes alimentàries i de pedres que falquen el vas, el nombre i la diversitat dels objectes metàl·lics, de les formes ceràmiques, etc. A partir d’aquestes variables, es van establir tres
grups d’enterraments que podrien tenir la seva correspondència amb l’estructura social de la comunitat que es va enterrar a la necròpolis. En primer lloc, estarien els enterraments amb un ritual funerari més complex
(repartiment de les restes del difunt en diversos vasos), amb un aixovar
ric en vasos i objectes metàl·lics, fonamentalment de ferro, que probablement farien referència al sexe masculí. En segon lloc, tindríem un grup
tant de dones com d’homes, amb restes disposades dins de l’urna o directament a terra, que s’acompanyarien d’alguns objectes de bronze.
Finalment, el tercer grup presentaria un ritual similar a l’anterior, malgrat que només comptaran amb un aixovar mínim format per un vas
d’acompanyament com a molt.
Per últim, el cas de la necròpolis d’Agullana se centra en l’anàlisi
d’una de les tombes, la número 184, per a argumentar la hipòtesi dels
inicis de l’emergència aristocràtica local entre les comunitats indígenes
del nord-est peninsular. Aquesta hipòtesi es fonamenta en les característiques diferencials que presenta aquesta tomba respecte a la resta de
sepultures de la necròpolis, com ara l’estructura arquitectònica (planta
rectangular, compartimentació interna i cobertura amb una llosa de
tot el conjunt funerari) o l’aixovar representat (nombre i funcionalitat
dels vasos i caràcter exogen o d’imitació d’alguns elements). Segons
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l’autor d’aquest estudi (Graells, 2004: 73-74), la tomba 184 pertany a un
aristòcrata estranger integrat dins la comunitat indígena «fruit dels contactes amb els pobles colonitzadors de caràcter semita». D’altra banda,
la presència d’un conjunt de vasos per a la realització del symposion
implicaria la difusió d’aquesta pràctica aristocràtica d’àmbit mediterrani entre les elits locals. Un procés semblant de jerarquització social
emergent ha estat proposat a partir d’una primera anàlisi de la recentment descoberta necròpolis de Vilanera, situada a l’entorn més immediat
d’Empúries (Santos, 2003: 106).
Altres treballs similars s’han dut a terme al sud de França, entre els
quals destacaríem l’estudi de la necròpolis de Moulin de Mailhac
(Taffanel, Taffanel i Janin, 1998) o els recentment publicats per Janin
(1992 i 2000). Segons aquests treballs, durant el bronze final IIIB,
entre el 900 i el 725 ANE, en el si de les comunitats mailhacianes és difícil parlar de classes socials, tot i que sí es podria parlar de grups, un de
«rics» i un altre de «pobres»,19 que marcarien una tendència cap a una
jerarquització de la societat (Janin, 1992: 30). D’aquesta manera, en el
cas de Moulin, després d’analitzar els aixovars materials i les ofrenes alimentàries, s’ha pogut observar un grau de riquesa que amb el temps anirà
en augment. A més, ha estat possible definir dues agrupacions de tombes que demostren, d’una banda, importants diferències quantitatives
entre els aixovars d’una mateixa fase cronològica i, d’una altra, unes concentracions espacials diferenciades al si de la pròpia necròpolis en funció de la riquesa (Taffanel, Taffanel i Janin, 1998: 372).
Pel que fa a la primera edat del ferro o fàcies Grand Bassin I (725600/575 ANE), s’observen molts aspectes que ens parlen d’una important
jerarquització que evidència una estructura social de tipus piramidal
«aguda»20 (Janin, 2000: 218). Entre els més destacats tindríem el caràcter ostentós d’algunes de les arquitectures de les tombes (Janin i
Chardenon, 1998), així com determinades relacions de dependència
entre elles, com passa a Agde, i que podrien tenir el seu reflex en l’estructura social de la comunitat. També caldria esmentar les importants
diferències quantitatives que hi ha entre les diferents sepultures o la pre19. Les cometes són de l’autor.
20. L’expressió és del mateix autor.
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sència de determinats productes que denuncien el caràcter destacat del
difunt, com ara els vasos zoomòrfics o a torn, l’armament, els simpula,
els asts, els mossos de cavall o, fins i tot, alguns cavalls sacrificats.
Una posterior anàlisi de les tres necròpolis de la regió de Castres (Le
Causse, Gourjade i Le Martinet) permet novament arribar a la mateixa
conclusió; és a dir, que la jerarquització interna de les necròpolis no es
manifesta fins al principi de la primera edat del ferro, quan s’observen
importants canvis que afecten l’arquitectura funerària i el nombre de
vasos, metalls i restes faunístiques contingudes per les tombes (Giraud,
Pons i Janin, 2003).
Tot i que sobrepassa el límit cronològic del nostre treball, els estudis de Mayoral (1990/91, 1991 i 1992) i de Sanmartí (1991), dins del
període ibèric antic,21 tampoc poden deixar-se de banda. El primer
autor estudia les necròpolis de l’horitzó ibèric antic a la zona del Montsià
i Baix Maestrat, amb la intenció de conèixer l’estructura social d’aquestes comunitats. Per això, utilitza les següents variables: la identitat social
de l’individu enterrat, a partir de la identificació del sexe i de l’edat en
funció de l’aixovar que presenten,22 la quantitat i qualitat dels aixovars
funeraris, la distribució espacial dels enterraments i el registre arqueològic
aportat per l’excavació dels assentaments, valorant la demografia i les activitats econòmiques desenvolupades. Amb aquestes dades proposa
l’existència d’una estructura social formada per unitats de producció
familiars que s’organitzen en uns llinatges cada cop més jerarquitzats i
amb tendència a desmembrar les relacions de parentiu en favor de les
clientelars. En aquest context, hi hauria una autoritat centralitzada de
sexe masculí, identificada per tenir armes en l’aixovar funerari, que,
gràcies a la seva funció de redistribuidor dels excedents de llinatge,
21. Malgrat que els jaciments estudiats, tant poblats com necròpolis, són considerats com a propis de l’ibèric antic, període que començaria cap a mitjans del segle VI
ANE, des dels anys 90 en endavant (per exemple, ben visible en els treballs presentats
al Seminari sobre El poblament ibèric a Catalunya de Mataró, publicat al 1993) es planteja cada cop amb més claredat la distinció entre una fase comercial fenícia i una altra
grega pràcticament consecutives en el temps i que es rellevarien en el transcurs del segon
quart del segle VI ANE (Ramon, 2003). Aquesta evidència arqueològica té el seu reflex
en tot el NE peninsular i, especialment, a la costa i el prelitoral.
22. Aquest autor, igual que Sanmartí (1991), utilitza els mateixos criteris que
Maluquer de Motes (1984 i 1987) per identificar sexualment els difunts.
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s’apropiaria de mica en mica de part d’aquest excedent, al mateix temps
que consolidaria la seva situació de predominància social mitjançant el
control dels recursos de la comunitat. El reconeixement d’aquestes
desigualtats socials es reflectiria a les necròpolis, tot i que només es pot
observar amb claredat en algunes; per exemple, en l’accés diferencial de
determinats individus infantils als objectes metàl·lics. D’altra banda, tampoc es constataria una força coercitiva concreta, ja que quasi totes les
tombes d’homes adults disposarien del seu armament, sense grans diferències quantitatives ni qualitatives.
J. Sanmartí (1991) divideix les necròpolis del segle VI ANE en tres
grups geogràfics ben diferenciats (el costaner central meridional, el costaner nordoriental i el de la Catalunya interior), amb l’objectiu de valorar les seves notables diferències i tractar de realitzar alguna aproximació
a la seva realitat social. Així, reconeix el pes de les tradicions indígenes i
la precocitat de la iberització a la zona de l’Ebre, perquè els percentatges
de ceràmiques a torn són bastant més alts que a la resta de grups.
Igualment, també accepta una difusió de la iberització en direcció cap al
nord i l’oest i, a més, posa l’accent sobre el gran nombre d’armament de
ferro23 present a les necròpolis, tret del Coll del Moro, la qual cosa permet deduir un paper preponderant de la figura del guerrer dins d’aquestes
comunitats. En definitiva, qualifica aquestes societats de l’ibèric antic
com a força igualitàries, ja que les diferències observades en la composició dels aixovars no serien representatives d’un major o menor accés a
la riquesa, sinó que més aviat estarien relacionades amb el sexe i l’edat del
difunt.24 Precisament, l’anàlisi de la distribució de les tombes basant-se
en el sexe li permet d’observar una posició central de les masculines, men23. Dins de la categoria d’armament, també s’inclouen els ganivets de ferro, la qual
cosa resulta molt discutible, sobretot si atenem a les dimensions d’alguns dels exemplars
recuperats que limiten la seva utilitat com arma.
24. Per a establir la identitat dels difunts, Sanmartí realitza una anàlisi més detallada de les necròpolis de la zona de l’Ebre. D’aquesta manera, arriba a les següents associacions: l’armament (puntes de llança, virolles, ganivets, soliferrea, espases, armadures
o cascos) i les pinces de depilar formen part de l’aixovar masculí, mentre que el femení estaria format per fusaioles, torques, penjolls, vasos atípics que s’utilitzen com a urnes
i, quan no apareixen acompanyats d’armament, els braçalets. Les sivelles de cinturó i
les fíbules es distribueixen indistintament entre homes i dones. Quant a l’edat, les sepultures infantils es reconeixerien per la reduïda mida de les urnes cineràries.
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tre que les femenines es distribueixen al voltant de les anteriors. Aquest
fet podria reflectir que l’element primordial no era la família nuclear, sinó
un altre tipus d’organització social encara més ampli.
En un estudi recent d’àmbit territorial català, Pons i Esteba (2000:
112) han establert tres grups socials per a les necròpolis de la Catalunya
costanera amb els quals pretenen demostrar la complexitat social de la
zona al final de l’edat del bronze i la primera edat del ferro. El primer
grup seria el més nombrós (un 75 % del total), constituiria l’estrat
social més baix i estaria format per tombes individuals, sense estructures addicionals i freqüentment sense objectes metàl·lics. El segon es
compon de tombes tumulàries amb objectes de metall, que constitueixen petites agrupacions d’1 a 5 casos, depenent de la necròpolis.
Finalment, el tercer grup estaria format per tombes planes, en un nombre bastant superior al grup anterior i que contindrien objectes de ferro.
Dins d’aquest esquema, Pons i Esteba destaquen la importància del
metall i la seva comercialització com a factor principal per a entendre
aquests processos de jerarquització que s’estan desenvolupant a l’interior
de les comunitats. D’aquesta manera, apunten la possibilitat de l’existència d’un grup social important deslligat de les relacions familiars, que
imposa el llinatge i que fonamentaria la seva situació social preferent gràcies a una més gran accessibilitat a les xarxes comercials que funcionen
durant aquesta època.
Per últim, en els darrers treballs de J. Sanmartí sobre la formació i
desenvolupament de les societats ibèriques (2001 i 2004) s’assenyala que
aquestes són la conseqüència d’un progressiu creixement demogràfic i de
la seva integració dins un sistema mundial d’abast mediterrani que
passa per fases d’inestabilitat, com seria el cas del principi del segle VI ANE
a la regió de l’Ebre, i de creixement fins a desenvolupar estructures
complexes a partir de la segona meitat del segle V ANE, que s’haurien de
definir pròpiament com a estats arcaics.
En aquest context, durant el bronze final gairebé no hi ha diferències socials, la qual cosa es relaciona amb una estructura sociopolítica poc
complexa que no arriba a desenvolupar mecanismes de poder coercitius
o hereditaris. Aquesta situació evoluciona durant la primera edat del
ferro, quan les desigualtats socials semblen augmentar en relació amb el
factor comercial i el control de la distribució de les mercaderies. La pro79
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blemàtica de l’emergència d’una possible elit sembla provocar un període de crisi que es traduiria en la destrucció de poblats al baix Ebre i
l’abandó de nombroses necròpolis durant la primera meitat del segle VI
ANE. En el transcurs de l’ibèric antic, s’observa una clara jerarquització
territorial amb assentaments de diversa importància i funcions, a més
d’una complexitat en els models d’ocupació del territori que l’autor
interpreta com el moment en què hi apareix una elit de caràcter hereditari. Finalment, durant l’ibèric ple es consolida un model territorial
complex format per diversos nivells administratius i que coincideix
amb les unitats ètniques referides per les fonts clàssiques. Tot plegat, ens
mostra la definitiva implantació d’estructures polítiques que ja caldria
considerar com a estatals.
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5.

Demografia, estructura social i
comerç a la depressió prelitorial:
la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta

En el marc teòric desenvolupat per l’anomenada arqueologia de la mort,
nombrosos autors han insistit en la importància de l’estudi dels contextos
funeraris com a reflex del grau de desenvolupament social d’una comunitat (Lull i Picazo, 1989; Lull et alii, 2004; Ruiz Zapatero i Chapa,
1990; Ruiz Zapatero, 2001 i 2004). No obstant això, cal retenir dos
aspectes fonamentals. En primer lloc, que la caracterització de l’estructura social d’una comunitat mitjançant l’arqueologia no ha de perdre de
vista les dades procedents dels espais d’hàbitat. I en segon lloc, que no
podem acceptar com una veritat absoluta que el món dels morts és un
fidel reflex del món dels vius, ja que la complexitat de l’organització social
i la ritualitat funerària poden ser molt diferents una de l’altra, tal i com
demostra l’etnografia. D’altra banda, també és evident que no podem
obviar aquesta documentació funerària, ja que limitaríem massa la capacitat de reflexió i interpretació de la realitat social de les antigues comunitats.
En el cas de la depressió prelitoral de Catalunya, els problemes
encara poden ser més greus. Així, si volem realitzar una aproximació a la
demografia, a l’estructura social i a les relacions comercials d’una comunitat concreta del bronze final i la primera edat del ferro, les possibilitats
resulten bastant limitades, atesa l’escassetat de dades ben contextualitzades i l’homogeneïtat del registre que caracteritza l’espai habitat al llarg d’aquests períodes, però alhora també per certs aspectes intrínsecs al ritu de
la incineració, com ara l’extrema fragmentació de les restes òssies humanes recuperades, que en molts casos ens impedeix una correcta identifi81
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cació del sexe i l’edat dels difunts i, en definitiva, apreciar possibles diferències de gènere i d’edat existents dins d’aquesta comunitat. Malgrat
aquest panorama aparentment decebedor, el cas de la necròpolis de Can
Piteu-Can Roqueta presenta un registre funerari ampli i d’enorme qualitat amb l’existència d’aixovars ben individualitzats que ens permeten
valorar una realitat social complexa. D’aquesta manera, la documentació
de certs processos d’acumulació d’objectes per part d’un important sector de la població juntament amb la presència d’objectes forans poden
reflectir un estatus social preeminent del mateix, com també les relacions
comercials que aquestes comunitats exerciren al llarg d’un espai temporal que va durar aproximadament uns 400 o, potser, 500 anys.
Amb les dades actualment disponibles, i malgrat que encara no ha
finalitzat l’estudi de la necròpolis, tractarem, d’una banda, de definir l’estructura social de la comunitat que va dipositar les restes incinerades dels
seus difunts a la necròpolis i, d’altra banda, de conèixer la importància
dels intercanvis comercials desenvolupats per la comunitat humana
representada.
Hem recorregut als següents aspectes: el significat de les escasses
pràctiques sepulcrals no incineradores documentades als espais habitats
del denominat paratge de Can Roqueta (Majó et alii, e.p.), l’accessibilitat a un ritual funerari concret, ja sigui la incineració o la inhumació,
la inversió de treball en la construcció de la tomba, la posició que la
sepultura ocupa dins del conjunt de la necròpolis i dins del sector en el
qual es troba ubicada (valoració de la posició central d’algunes tombes
en funció d’agrupacions definibles), les relacions de dependència entre
les tombes, la quantitat d’objectes (ceràmica, metalls o d’altres), la qualitat d’aquests, la naturalesa de les ofrenes i la presència o absència d’armament. Som conscients que, per si sols, cadascun d’aquests criteris no
garanteixen l’existència de diferències socials dins d’una comunitat,
però quan es combinen si tenen un valor susceptible de ser interpretat
com a indicador social.
També la localització de determinats productes ceràmics i metàl·lics
d’àmplia distribució geogràfica ens indicarà, com veurem, l’existència de
relacions amb altres comunitats de l’entorn i, fins i tot, més allunyades.
Aquest fenomen d’obertura a l’exterior es troba ben consolidat
durant la primera edat del ferro, moment en què podem vincular la pre82
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sència de certs objectes de la necròpolis amb els contactes emergents que
des del segle VIII ANE s’estan produint a tota la Mediterrània occidental.
En canvi, amb anterioritat, durant el bronze final, aquesta realitat és més
difícilment perceptible, probablement perquè els intercanvis es limiten
a àrees geogràfiques més properes. No obstant això, en aquest període,
dos esdeveniments importants, com són la generalització de la decoració acanalada en les ceràmiques i l’adopció del ritu de la incineració, permeten evidenciar estrets i antics vincles entre les diverses comunitats establertes en el territori del nord-est peninsular.
5.1. Característiques de la necròpolis

La necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta se situa dins de l’anomenat
paratge arqueològic de Can Roqueta (Carlús et alli, 2002a i Carlús i
Terrats, e.p.), que es troba ben delimitat a l’est per la Serra de la Salut i, a
l’oest, pel riu Ripoll (fig. 9). La necròpolis se situa al sud del paratge entre
dos importants nuclis de l’assentament del bronze final i la primera edat
del ferro, com són el del sector DIASA i el de Can Roqueta II. La
proximitat geogràfica, la relació d’intervisibilitat i la sincronia cronològica que hi ha entre els diferents assentaments identificats i la necròpolis permet defensar clarament un model de poblament on l’espai funerari es troba clarament diferenciat i separat tant del territori d’explotació
econòmica com dels espais destinats pròpiament a l’hàbitat i la seva esfera domèstica.
La necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta ocupa un total de 850 m2
i defineix una àrea conservada de forma més o menys rectangular, que es
disposa en sentit NW-SE (fig. 10). Els seus límits són bastant precisos als
costats est, nord i sud, mentre que a la banda oest, en direcció cap al
Torrent de Can Llobateres, s’observa un terreny rebaixat d’antic. Tot plegat, no sembla que presenti grans problemes a l’hora de fer un càlcul
aproximat de les seves dimensions originals i del nombre total de tombes.
Durant l’excavació de camp (Carlús i Lara, 2004), es van documentar un total de 1110 estructures, de les quals 1046 correspondrien
a tombes (493 del bronze final, 213 de la primera edat del ferro i 340
pendents de determinar) i la resta a estructures de tipologia variada, com
83
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FIGURA 9. Planta del paratge de Can Roqueta amb les principals intervencions
realitzades les últimes dècades (Carlús et alii, 2002a).,
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FIGURA 10. Planta de la necròpolis d’incineració de Can Piteu-Can Roqueta
(Equip CPR).
85

HB-Edat del Bonze

8/11/06

10:52

Página 86

ara estructures de combustió, empedrats, fosses, cubetes, forats de pal,
etc.
Més tard, durant l’excavació dels vasos ceràmics al laboratori (Carlús
et alii, 2002b, 2004 i e.p.), es van estudiar un total de 732 estructures,
entre tombes (663), troballes disperses (57), fosses de funcionalitat
incerta (7), empedrats (3), forats de pal (1) i estructures de combustió
(1). En definitiva, del total de les 663 tombes estudiades, 404 van
correspondre al bronze final (61 %) i 146 a la primera edat del ferro
(22 %), mentre que 113 (17 %) no han pogut ser determinades cronològicament, atès el seu alt estat de degradació o l’escassa significació cronocultural del material recuperat.
La necròpolis va estar en funcionament de forma probablement
ininterrompuda des del final del II mil·lenni ANE (circa 1000) fins al 600575 ANE. A grans trets, aquest interval de temps correspon a dos grans
períodes, un del bronze final localitzat fonamentalment al sector nord,
i caracteritzat per una gran densitat de tombes de petita mida, i un altre
de la primera edat del ferro, amb enterraments més grans i preferentment
situats al sector sud.
Les principals característiques de la necròpolis s’emmarquen dins de
la tradició dels cementiris d’incineració de l’occident europeu; és a dir,
el que tradicionalment s’ha definit com a necròpolis de camps d’urnes o
cementiris de tombes planes25 (Ruiz Zapatero, 2001). Els paral·lels a
Catalunya són molt nombrosos, tant a les depressions litoral i prelitoral
com a les serralades limítrofes des dels Pirineus fins a l’Ebre: Can Bec de
Baix (Agullana), El Pi de la Lliura (Vidreres), Coll s’Avenc (Tavertet),
Can Missert (Terrassa), El Calvari (El Molar), etc.
L’anàlisi del contingut de les tombes i dels vasos recuperats ha permès deduir un ritual basat en la incineració com a principal mètode de
tractament dels cadàvers. Tot i això, al mateix paratge de Can Roqueta
trobem de manera molt esporàdica altres pràctiques alternatives, com ara
l’aparició de restes humanes parcials inhumades, preferentment parts cranials, i, encara més excepcionalment, d’un cos sencer en posició primà25. Recordem que aquesta terminologia ha estat rebutjada al sud de França on es
defensa que la totalitat de les necròpolis haurien de ser tumulàries i que l’inexistència
d’aquests elements és una simple qüestió de conservació.
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ria (Carlús et alii, 2002a: 134; Majó et alli, e.p.). Si bé, en el primer cas,
alguns autors han pensat que es tractaria de dipòsits rituals relacionats
amb la fundació d’un espai d’habitació (Rovira, 1993; Alcalde, Molist i
Toledo, 1994: 62), en el segon cas, es tracta d’un individu simplement
«dipositat» i absolutament mancat de tot tipus de tractament ritualitzat
(Petit i Pedro, 2005: 12-14).
Dins d’una necròpolis d’incineració, la tomba amb les restes incinerades del mort i l’aixovar corresponent assenyala l’última acció d’una
complexa cerimònia fúnebre que només podem intuir gràcies a la recuperació de les restes conservades i exhumades mitjançant l’excavació
arqueològica. Cal pensar que el ritual era més complex i, a jutjar per
l’anàlisi de paral·lels més moderns documentats al món grec, etrusc o
entre els mateixos ibers, com també gràcies a les aproximacions etnogràfiques més actuals (Carlús et alii, e.p.), hauria d’incloure aspectes tan
diferents com la preparació i exhibició del cos del difunt, el transport i
acompanyament del mort a la pira funerària o ustrinum, la cremació del
cadàver, la recollida de les seves restes, la celebració d’un banquet funerari i la sepultura de l’urna amb les despulles del mort. Es tracta d’una
informació que en la major part dels casos no podem contrastar, però que
és especialment important per a valorar aspectes referents a la societat i
a la posició social dels difunts.
Les incineracions són enterraments secundaris, és a dir, en una
primera fase la combustió de les restes humanes es realitzava en algun
indret fora de la necròpolis, mentre que en una segona fase les restes del
difunt es recollien i dipositaven dins d’una urna o directament dins la
tomba, junt amb l’aixovar personal del mort. Segons diverses analítiques,
el combustible utilitzat fou principalment l’alzina (Mensua i Piqué,
2002), que la comunitat obtenia d’àrees boscoses ben properes (Burjachs,
2001). En general, les temperatures aconseguides oscil·laven entre els 650
i els 800 ºC i, per tant, eren totalment insuficients per a reduir totalment
el cos a cendres. La pràctica absència d’aquestes dins de les urnes o de les
fosses permet suposar que les restes òssies eren recollides i seleccionades
de manera molt acurada. Tot i això, s’observen diferències importants en
el pes dels dipòsits ossis i en la representativitat de determinades parts del
cos, sense que hi hagi una explicació clara al respecte. Una altra qüestió
força interessant és que la fragmentació dels ossos és més gran durant el
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FIGURA 11. Model de tomba del Bronze Final a la necròpolis d’incineració de Can
Piteu-Can Roqueta. Dibuix: Xavier Carlús i F. Javier López Cachero.
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bronze final que a la primera edat del ferro, cosa que ens podria indicar
l’ús d’una quantitat més petita de combustible durant aquest darrer
període o, en tot cas, una combustió menys llarga (Villena et alli, 2005).
Les tombes del bronze final són molt senzilles (fig. 11). Es tracta de
fosses d’una mida ajustada al volum dels artefactes continguts, sense complements, dins les quals es col·loquen l’urna ceràmica que conté les
restes de la incineració del difunt i el seu aixovar metàl·lic (figs. 12 i 13).
El contingut osteològic i l’aixovar són protegits per una coberta ceràmica
o per una pedra degudament treballada (fig. 14). Finalment, la tomba
pot protegir-se i/o senyalitzar-se mitjançant diversos sistemes de cobriment realitzats amb pedres de mida petita i mitjana (fig. 15).
Un dels aspectes més destacats és la simplicitat de l’aixovar i dels conjunts ceràmics presents a les tombes, que pràcticament es limiten a la presència d’una urna cinerària i la seva tapadora. Igualment, destaca l’escassa
representativitat del nombre de vasos d’ofrena, de fet gairebé inexistents,
dins les tombes.
Les urnes d’incineració acostumen a ser de dues formes ben diferenciades. D’una banda, tenim els vasos de vora convexa i coll destacat
i, d’una altra, els vasos de perfil bicònic o globular amb vora recta exvasada. Ambdues formes presenten amb freqüència una decoració basada
en els acanalats que es combinen per a compondre un variat repertori de
motius. Les tapadores, en canvi, són en la major part dels casos troncocòniques i estan decorades internament amb uns acanalats amples horitzontals (fig. 16).
Quant a la metal·lúrgia, destaquem la seva escassa representació dins
dels dipòsits funeraris. En general, es tracta d’objectes de cura personal
com les navalles d’afaitar i les pinces, tots associats a la figura masculina,
així com diversos elements ornamentals com anelles o braçalets, entre
d’altres (Rovira, 2002). La localització d’aquestes tombes en el context
de la necròpolis és aleatòria, tot i que se situen preferentment a les
zones nord-oest i est (López Cachero, 2005: fig. 124).
A part de l’aixovar metàl·lic, destaquem altres elements ornamentals
com ara una valva d’Arca noae o un penjoll perforat fet amb el caní d’un
suid. Les restes de fauna cremada, principalment ovicaprins, però també
bovins i suids (Montero, 2004), s’interpreten com a restes del banquet
funerari o ofrenes. La seva distribució (López Cachero, 2005: fig. 125)
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FIGURA 12. Interior del vas cinerari CPR-1036 amb les restes antropològiques i l’aixovar. Foto: equip CPR.

FIGURA 13. Interior del vas cinerari CPR-1042 amb les restes antropològiques i l’aixovar. Foto: equip CPR.
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FIGURA 14. Vas cinerari i
tapadora ceràmica de la
tomba CPR-1003. Foto:
equip CPR.

se situa preferentment al sector nord-oest de la necròpolis i en relació
amb l’empedrat CPR-247.
En el transcurs del segle VIII ANE es produeix la transició cap a la primera edat del ferro. Les diferències respecte al període anterior són més
aviat poques, ja que encara perduren les tombes senzilles que es distribueixen preferentment per la zona central del costat oest de la necròpolis.
Sense cap mena de dubte, les variacions més importants es produeixen
entre els materials representats a les tombes. Així, comença a configurarse una producció ceràmica diferent, que anuncia la tradició característica
del període posterior, juntament amb nous productes metàl·lics, com per
exemple les agulles de cap enrotllat i anular o les fíbules de pivot i de
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Coberta lítica de la tomba CPR-991. Foto: equip CPR.

doble ressort (fig. 17). Destaca, respecte al període anterior, la deposició
de l’aixovar fora del vas cinerari, bé col·locat al seu costat o, encara
més freqüentment, a sota. Només al final d’aquesta fase s’incorpora la
darrera de les novetats del moment: els primers objectes de ferro, concretament, ganivets o anelles.
Durant la primera edat del ferro els contrastos respecte al bronze final
es fan cada cop més evidents. El primer canvi afecta l’augment de la capacitat i volum de les tombes, que adquireixen la típica forma de les sitges (fig.
18). Tot i això, les petites tombes senzilles encara perduraran un temps dins
del nou període. En segon lloc, l’arquitectura interna de les tombes es fa
també més complexa amb la presència, d’una banda, de petits forats
interns que immobilitzen el vas cinerari o contenen directament les restes
incinerades del difunt i, d’una altra, d’encaixos a les parets que manifesten
diferents sistemes de cobriment entre els quals hi hauria també alguns de
confeccionats amb fusta (fig. 19). Finalment, el canvi més destacat fa referència a uns aixovars ceràmics i metàl·lics cada cop més rics, amb la presència
d’objectes molt variats quantitativament i qualitativa (figs. 18 i 20-23).
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FIGURA 16. Tipologia ceràmica (vasos cineraris i tapadores) del bronze final a Can Piteu-Can Roqueta. Dibuix: Xavier
Carlús i F. Javier López Cachero.
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FIGURA 17. Material més representatius del període de transició a la necròpolis de
Can Piteu-Can Roqueta. Dibuix: Xavier Carlús i F. Javier López Cachero.

Les ceràmiques responen a noves formes i patrons decoratius. Entre
els vasos cineraris destaquem una notable normativització amb vasos de
perfil bicònic marcat i vores exvasades molt llargues, mentre que les tapadores mantenen la tradicional forma troncocònica, però amb la total desaparició de les decoracions internes (fig. 24).
L’altra novetat important respon a la gran quantitat de vasos d’acompanyament que poden arribar fins als 13 exemplars en una tomba i que
responen a una enorme variabilitat tipològica. Entre d’altres elements,
destaquem les diferents tècniques i patrons decoratius existents i la presència de peus, alguns reixats, de diversa mida (fig. 25).
Excepcionalment, dins d’aquest conjunt trobem alguns exemplars
com un vas tipus «Cruz del Negro», un vas pithoide i un askos (Marlasca,
e.p.), que ens evidencien les importants relacions mediterrànies que
caracteritzen el període i manifesten l’arribada de productes luxosos
com ara vi, oli o perfums (fig. 26).
La proporció d’objectes metàl·lics apareguts a les tombes de la primera edat del ferro superen amb escreix i en varietat el nombre d’elements identificats a les tombes del bronze final (Rovira, 2002). De fet,
la majoria de les tombes inclou dins dels aixovars diferents elements
metàl·lics de bronze o de ferro que funcionalment es poden classificar
d’ornamentals (fíbules serpentiformes i de ressort bilateral, agulles de cap
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FIGURA 18. Model de tomba de tipus complex de la primera edat del ferro a la
necròpolis d’incineració de Can Piteu-Can Roqueta. Dibuix: Xavier Carlús i F. Javier
López Cachero.
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FIGURA 19. Foto de la tomba CPR-832, on es pot observar un loculus central i els
encaixos corresponents als pals de sosteniment d’una possible estructura aèria.
Equip CPR.

FIGURA 20. Conjunt ceràmic procedent de la tomba CPR-15. Equip CPR.
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FIGURA 21.

Aixovar metàl·lic procedent de la tomba CPR-296. Equip CPR.

FIGURA 22.

Aixovar metàl·lic procedent de la tomba CPR-550. Equip CPR.
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Aixovar metàl·lic procedent de la tomba CPR-50. Equip CPR.

biglobular o cap enrotllat, elements anulars diversos, cadenetes, braçalets, cinturons, etc.), de banquet (simpulum o asts), de cavalleria (mos de
cavall) o de funcionalitat variada (ganivets).
Altres elements d’especial significació ritual són les restes animals,
cremades o no, normalment de bovins, però també d’ovicaprins i suids
(Montero, 2004), que es col·loquen dins del vas cinerari o dels mateixos
vasos d’ofrena (fig. 27) i que presenten una distribució aleatòria (López
Cachero, 2005: fig. 127). Aquestes evidències juntament amb les anàlisis
dels continguts ceràmics que han demostrat la presència de productes làctics, cervesa i de certes receptes de cuina més elaborades (Juan i
Matamala, 2002) poden interpretar-se com a ofrenes o simplement
com a restes d’un banquet funerari, que també explicaria la presència dels
diversos asts de rostir, del simpulum, com també d’alguns vasos especials
amb peus molt destacats, alguns reixats, que alguns autors interpreten
dins del context d’aquestes mateixes pràctiques funeràries (Rafel, 1998;
Graells, 2004).
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FIGURA 24. Tipologia ceràmica (vasos cineraris i tapadores) de la primera edat del
ferro a Can Piteu-Can Roqueta. Dibuix: Xavier Carlús i F. Javier López Cachero.
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FIGURA 25. Tipologia ceràmica (vasos d’acompanyament) de la primera edat del
ferro a Can Piteu-Can Roqueta. Dibuix: Xavier Carlús i F. Javier López Cachero.
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FIGURA 26. Importacions ceràmiques de la Primera Edat del Ferro: vas «Cruz del
Negro», vas pithoide i askos. Dibuix: Xavier Carlús i F. Javier López Cachero.

FIGURA 27. Presència de fauna a l’interior d’un vas cinerari: tomba CPR-518. Foto:
equip CPR.
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5.2. Paleobiologia i paleodemografia

Si tenim en compte que el ritu funerari exclusivament practicat al paratge de Can Roqueta durant el bronze final i la primera edat del ferro és
la incineració,26 s’entendrà perfectament per què la informació aportada per la antropologia biològica resulta tan limitada. Aquesta desafortunada realitat, malgrat condicionar moltíssim les possibilitats d’aproximar-nos des de l’arqueologia a la societat d’aquest període, no pot
deturar-nos en l’intent de formular una proposta raonable per a aquesta interessant qüestió.
L’estudi antropològic, tot i l’inconvenient de tractar amb restes
incompletes, molt fragmentades i, fins i tot, deformades per l’acció del
foc, ha permès determinar amb una certa precisió les edats d’un bon
nombre de difunts i, amb moltes menys garanties, el sexe d’uns quants
(Carlús et alii, e.p.).
Així doncs, a Can Piteu-Can Roqueta, la distribució poblacional que
s’obté a partir de la determinació de l’edat dels individus estudiats permet deduir que no hi ha diferències significatives entre els dos períodes
(fig. 28). D’altra banda, podem observar que els individus adults són els
més representats amb diferència respecte a la resta (Carlús et alii, e.p.).
D’altra banda, la utilització del criteri morfològic de gracilitat o
robustesa ha permès caracteritzar la població com a predominantment gràcil, el que es correspon amb una població típica mediterrània. De tota
manera, no hem de perdre de vista que això mateix pot estar associat al fet
que la població incinerada és fonamentalment jove, la qual cosa ens torna
a remetre a una població de complexió gràcil (Villena et alii, 2005).
També considerem rellevant quantificar de manera aproximada la
població incinerada. Per això, per defecte, s’ha considerat que cada vas
26. Entenem que certes pràctiques inhumatòries documentades al paratge de
Can Roqueta no responen estrictament a pràctiques funeràries normativitzades i, per
tant, ritualitzades. Només alguns casos concrets com el de les restes humanes parcials aparegudes en certes estructures podrien ser susceptibles de ser interpretats com a rituals,
però en tot cas, no tenen res a veure amb les pràctiques funeràries, sinó potser amb determinats ritus fundacionals que tindrien un significat que avui dia se’ns escapa completament. D’altra banda, tampoc és descartable un fet completament casual, ja que en moltes ocasions aquestes restes apareixen formant part del reompliment d’aquestes estructures
com a qualsevol altre material més i, en definitiva, com a material de rebuig.
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FIGURA 28. Representació del nombre d’individus en funció del període arqueològic
expressat en percentatges: Perinatal: -6 mesos + 12 mesos; Infantil I: entre 1-6 anys;
Infantil II: entre 7-14 anys; Infantil?: Impossible definir si és infantil I o II; Adolescent:
entre 14-20 anys; Adult jove: entre 21-40; Adult madur: entre 41-60; Adult senil: més
de 61 anys; Adult?: Individu de mida adult; Indeterminable: la fragmentació és enorme o el nombre de restes molt petit (modificada a partir de Carlús et alii, e.p.).

cinerari conté un individu. Això, però, s’ha de demostrar amb l’anàlisi
antropològica, davant la possibilitat que dins d’una urna hi hagués dos
o més individus. Per tant, una de les prioritats de l’estudi antropològic
ha estat la determinació del nombre mínim d’individus presents en
una urna a partir de criteris com la repetició d’un mateix os en un
mateix vas, com també assegurar que no hi hagi incompatibilitats osteològiques d’edat, de robustesa o de pes. D’altra banda, s’ha de valorar que
un únic fragment d’os discordant pot ser insuficient per a afirmar categòricament la presència de dos individus.27 Per aquesta raó (fig. 29) s’ha
tingut en compte el NMI (nombre mínim d’individus) i el NPI (nombre probable d’individus) (Carlús et alii, e.p.).
27. Si considerem que normalment s’utilitzava un mateix espai per a incinerar els
cadàvers, podríem imaginar que al recuperar les restes òssies del difunt mitjançant algun
instrument, també seria possible recuperar alguna altra resta de qualsevol individu incinerat anteriorment.
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FIGURA 29. Representació en percentatges del nombre d’individus en un mateix
vas cinerari segons el nombre mínim d’individus i/o probable i en funció del període arqueològic (modificada a partir de Carlús et alii, e.p.).

D’aquesta manera, sobre un total de 541 vasos analitzats, hem pogut
observar que disposem d’una sepultura triple del bronze final (0’18 %) i
de dues sepultures dobles que podrien ser veritablement triples (una del
bronze final i una altra de la primera edat del ferro), cosa que representa
només un 0,37 % del total. D’altra banda, tenim un conjunt de 15
sepultures dobles, que en constitueixen el 2,77 % (11 del bronze final i 4
de la primera edat del ferro), i 46 individuals amb probabilitats de ser
dobles, és a dir, un 8,50 % del total (33 del bronze final, 12 de la primera
edat del ferro i una de cronologia indeterminada). Finalment, hi ha un total
de 477 urnes amb només un individu (283 vasos són del bronze final, 111
de la primera edat del ferro i 83 de cronologia indeterminada), cosa que
representa un 88,17 % del total de casos analitzats. Destaquem que
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molts dels vasos cineraris que contenen més d’un individu inclouen un
individu adult amb altres d’infantils (Villena et alii, 2005).
En definitiva, podem afirmar que les diferències entre el bronze final
i la primera edat del ferro són fonamentalment quantitatives, degut a una
més gran representativitat de tombes del primer període, ja que gairebé
no hi ha diferències significatives entre un període i l’altre.
5.3. Estructura social i intercanvi a paritr de les evidències
arqueològiques

La comunitat que visqué al paratge de Can Roqueta, responsable de la
necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta, es troba perfectament establerta des del començament del bronze final, si jutgem les datacions radiocarbòniques procedents del sector DIASA.28 Aquesta comunitat mantindrà des d’aquest primer moment uns estrets lligams amb d’altres
comunitats veïnes localitzades a la depressió prelitoral i litoral de la
Catalunya central, fonamentalment entre els rius Llobregat i Tordera.
Aquest grup es caracteritza per una coherència interna basada en una
mateixa producció material, per exemple les ceràmiques i les seves decoracions, i en un mateix model socioeconòmic d’explotació de l’entorn les
arrels del qual es fonamenten en èpoques anteriors i que, al mateix
temps, permeten definir-lo com un grup arqueològic amb identitat
pròpia. En aquest context, contrasta una notable homogeneïtat material
amb l’escassetat de productes atribuïbles a contactes externs, la qual cosa
no ens permet d’especular gaire sobre els intercanvis.
El model d’hàbitat característic del paratge de Can Roqueta s’ha de
definir com un assentament dispers format per petites granges que es troben disseminades pel territori. La qüestió fonamental d’aquest model és
que es manté inalterable al llarg de tot el bronze final i la primera edat
del ferro, amb la qual cosa es desmarca completament de la situació ja
descrita a la zona del Segre-Cinca. En aquest context, la família és l’estructura social i productora més rellevant i les relacions de tipus parental que hi ha entre elles, juntament amb les aliances dins i fora de la
28. Seria el cas de les estructures CR-43, CR-60 i CR-61 (González et alii
1999, 298).
105

HB-Edat del Bonze

8/11/06

10:52

Página 106

comunitat, són el mitjà bàsic a partir del qual s’integra i s’estructura la
vida social. Això equival a una estructura de clan convencional o més probablement a una agrupació patrilineal segmentada d’aquesta, on un
grup de famílies s’ajuda mútuament en situacions econòmiques —relacionades amb la subsistència— i socials —com la defensa comuna—
(Johnson i Earle, 2003: 235). Per tant, malgrat que aquestes unitats
domèstiques funcionarien autònomament, es pot preveure en determinades ocasions la cooperació entre les diferents granges que formen
l’assentament, així com l’organització i gestió dels recursos, dels excedents
produïts, de la defensa i dels béns col·lectius, com poden ser els animals
per a treballar el camp o els destinats a la reproducció del ramat o, fins
i tot, la distribució de la mà d’obra en el moment d’invertir en petites
infraestructures, com ara les rases de funcionalitat desconeguda (Colomer
et alii, 1999: 43), les cisternes, la desforestació dels camps per conrear o
l’excavació de sitges de gran capacitat.
Aquesta dinàmica que hem descrit, basada en la cooperació entre
diferents grups familiars que habiten en granges disperses per tot el
territori, permet una notable estabilitat i una millora de les condicions
d’explotació del recursos existents. En aquest context, la terra és el principal recurs per a la subsistència de les famílies i el seu control és imprescindible per a la supervivència. Així, es pot intuir una certa territorialització que es justifica externament mitjançant la necròpolis, lloc de
descans dels avantpassats de la comunitat que permet legitimar la possessió i explotació d’aquestes terres. D’altra banda, a l’entorn dels morts
s’articula tota una sèrie de rituals funeraris absolutament importants per
a la cohesió del grup i que, alhora, permet reafirmar la identitat de la
comunitat.
L’organització dels treballs col·lectius i la gestió d’excedents, recursos i béns comunitaris hauria de ser controlada per determinants personatges que exercirien les seves funcions en moments puntuals. Tot això
no implicaria necessàriament, almenys en un primer moment, un reconeixement social estricte de la importància d’aquestes persones amb la
institucionalització i consolidació de la seva posició social. De fet, al llarg
del bronze final les tombes no destaquen excessivament per la presència
de grans aixovars que pogueren traduir-se en la clara evidència d’una
posició social preeminent del difunt.
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La necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta durant el bronze final

Efectivament, l’anàlisi de les necròpolis ens indica aspectes tan rellevants
com l’aparença d’un ritual que es manifesta molt simplificat amb la deposició d’un únic vas que conté les restes del difunt i la corresponent
tapadora ceràmica que protegeix el conjunt. D’altra banda, s’observa una
molt reduïda presència d’objectes metàl·lics que avaluarem provisionalment en un 7 % del total de les tombes completament analitzades.
Es tracta d’un escàs acaparament d’aquests elements que normalment no
sobrepassen la quantitat d’un o dos objectes per tomba (López Cachero,
2005: fig. 124). De la mateixa manera, la reduïda matèria primera utilitzada per a la seva confecció, la senzillesa tecnològica dels objectes, així
com l’escassa varietat tipològica i funcional d’aquests semblen indicar una
limitada producció metal·lúrgica al llarg del període i, en conseqüència,
un notable valor d’aquests productes (Ruiz Zapatero, 2001: 264). Dins
d’aquests objectes volem destacar quantitativament els de funcionalitat
ornamental (anells, arracades, botons, braçalets, denes…), seguits dels
destinats a la cura personal (navalles i pinces) que ens remeten a d’altres
conjunts del mateix Vallès (Petit, 1985; Carlús et alii, 1999), com
també a la necròpolis empordanesa de Can Bec de Baix.
Des del punt de vista de l’arquitectura funerària, tampoc s’observen
notables diferències, ja que les tombes són molt senzilles i evidencien l’esforç just i necessari per a la col·locació de l’urna. D’altra banda, durant
l’excavació de camp, fou possible la documentació d’agrupacions molt
concretes de tombes. Potser les més evidents, tot i la seva mala conservació, siguin els anomenats empedrats (Carlús et alii, e.p.). La interpretació d’aquests resulta molt problemàtica per la impossibilitat d’avaluar els seus veritables límits i dimensions. Tot i això, sembla molt
suggeridora la idea de considerar-los un tipus de superestructures que
cobririen aquelles tombes, relacionades per motius de parentiu o per afinitat amb un grup social. Evidentment, les conseqüències d’una interpretació o una altra no tenen les mateixes implicacions a escala social.
Puntualment, en determinades zones de la necròpolis es percep la
possible relació entre diverses urnes de petites dimensions que en alguns
casos contenen les restes d’individus infantils. Aquest fet, unit a la recurrent associació dins d’una mateixa urna de dos individus (un adult i un
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infantil), permet confirmar l’existència d’agrupacions de tombes relacionades per lligams de parentiu, probablement, mare i fill i, amb més
dubtes, germans. Un cas simptomàtic és l’evident relació entre les tombes CPR-859, CPR-875, CPR-1029 i CPR-1092, totes formades per
vasos cineraris de petites dimensions, que es localitzen en una mateixa
àrea —cap al nord-oest de la necròpolis del bronze final (fig. 30)— i presenten un tipus semblant de tapadora, consistent en un fragment informe de tenalla que ha estat retallat. Casualment, els fragments informes
que fan de tapadora dels vasos cineraris de les tombes CPR-1029 i
CPR-1092 remunten entre ells, mentre que els fragments procedents de
la tomba CPR-875 presenten un aspecte molt semblant quant a factura, cocció i desgreixant que fan pensar que es tracta de la mateixa peça.
Possiblement, dins d’aquest mateix conjunt també podria entrar la
tomba CPR-1065, una mica més allunyada, però que presenta unes
mateixes característiques que les tombes abans esmentades; és a dir,
una reduïda mida i una tapadora feta a partir d’un fragment informe
—en aquest cas decorat— d’una altra ceràmica.
La presència de fauna, com en el cas del metall, també és molt limitada, ja que només s’hi ha identificat una vintena de casos que es localitzen preferentment cap a la zona nord-oest de la necròpolis (López
Cachero, 2005: fig. 125). Recordem que les espècies identificades són
tres, ovicaprins, suids i bovins, i que en percentatge es troben molt
repartides, malgrat el predomini dels primers.
Com hem pogut veure, la presència o absència dels objectes
metàl·lics i de la fauna són els elements més evidents que ens serveixen
per a constatar l’existència de diferències en el conjunt de tombes pertanyents a aquest període. Això pot interpretar-se de dues maneres.
D’una banda, que es tracti d’una qüestió relacionada amb la cronologia
i que aquests productes es generalitzin amb el pas del temps i, d’una altra,
que aquest fenomen sigui conseqüència de l’existència de diferents estatus socials entre els difunts i que, en conseqüència, ens estiguin reflectint
certes desigualtats entre els individus de la comunitat. Aquesta segona
interpretació pot fer-se encara més evident si veiem que l’accés a aquests
dos possibles indicadors de prestigi només es manifesta simultàniament
en quatre tombes (CPR-481, CPR-541, CPR-637 i CPR-1068). Es tracta sempre de vasos cineraris de coll diferenciat i vora convenxa que
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FIGURA 30. Situació de l’agrupació de tombes infantils i detall dels vasos identificats. Dibuix: Xavier Carlús i F. Javier López Cachero.
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contenen al seu interior restes principalment de cabra i, entre els objectes metàl·lics, navalles, xapetes (possibles restes de navalles?) i anelles.
Malgrat que la majoria dels objectes metàl·lics són ornamentals, les
navalles i les pinces formen un conjunt bastant atractiu, perquè tradicionalment han estat associades als individus masculins.29 En aquest sentit, ens ha cridat força l’atenció la relació que s’observa entre aquests elements i la seva presència a l’interior de les urnes cineràries amb vora
convexa i coll diferenciat30 (fig. 31). De fet, en observar que la seriació
cronològica proposada a partir de la necròpolis de Can Missert no
s’acomplia (López Cachero, 2005), ens plantegem la possibilitat que les
dues formes ceràmiques típiques d’aquest període (l’esmentada forma i
aquella constituïda per vasos globulars amb vora exvasada de curta trajectòria) responguessin no a una qüestió cronològica, sinó de gènere.31
Això podria confirmar-se amb l’anàlisi de la distribució d’ambdues formes a la necròpolis (López Cachero, 2005: fig. 101), que va resultar bastant equitativa, cosa que implicaria una idèntica representació d’homes
i dones a la necròpolis. Tot i això, i malgrat la desconfiança que ens pot
oferir la determinació sexual a partir de les restes òssies incinerades, destacaríem que en l’únic cas on pinces i navalla apareixen dins un mateix
vas (CPR-294-34B), conformant d’aquesta manera l’aixovar més important de tot aquest període, l’anàlisi antropològica va determinar l’existència d’un individu femení incinerat, la qual cosa contradiria la clàssica atribució sexual d’aquests elements metàl·lics i invalidaria la suposada
atribució sexual dels vasos.
D’altra banda, sembla probable que el dret d’accés a la necròpolis i
a la pràctica dels rituals corresponents es troben socialment restringits
durant el bronze final, almenys pel que respecta als nens. De fet, malgrat
el gran nombre de tombes que corresponen a aquest període, unes 600
29. Almenys, així es concep al sud de França (Nickels, Marchand i Schwaller,
1989; Taffanel, Taffanel i Janin, 1998; Giraud, Pons i Janin, 2003).
30. Aquesta associació es dóna en 9 dels 10 casos on apareixen navalles i pinces
durant el Bronze Final. Tot i això, destaquem que l’únic vas cinerari (CPR-673-2A) que
no presenta un perfil característic amb el coll diferenciat, si que comparteix amb la resta
la típica vora convexa d’aquest període.
31. Recordem que a la necròpolis de Can Bec de Baix (Agullana) també s’ha proposat una atribució sexual diferent en funció del tipus ceràmic (Palol, 1958).
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Tomba amb
pinça i navalla

Tomba amb pinces
CPR-1042-14B

CPR-294-14A

CPR-294-34B

CPR-1042-9A

Tombes amb navalles
CPR-460-6B

CPR-460-25A
CPR-932-18B

CPR-932-29A

CPR-673-14B

CPR-481-8A

CPR-673-2A

CPR-793-A-1B

CPR-793-1A

CPR-1081-2B
CPR-1036-12C

CPR-1100-9A-1B

CPR-1036-7B

0

5

CPR-1081-21A

CPR-1100-9A

10

FIGURA 31. Representació dels vasos del bronze final que contenen al seu interior navalles i pinces. Dibuix: Xavier Carlús i F. Javier López Cachero.
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que es varen dipositar successivament en el transcurs d’uns 250 o 300
anys,32 a la gràfica d’edat (fig. 28) s’observa que la representació dels individus més joves resulta excessivament reduïda (prop d’un 4 % de perinatals i un 7 % d’infantils I). Aquest fet, malgrat que es tracta d’una
dinàmica molt reiterada en algunes de les necròpolis d’incineració europees d’aquest mateix horitzó cronològic (Harding, 2003: 369-370), és
absolutament contradictori respecte a l’alta mortalitat infantil típica de
les societats pre i protohistòriques. Això ens obliga necessàriament a plantejar que no tots els nens tindrien les mateixes possibilitats d’accedir a la
necròpolis i, per tant, que hauríem de pensar en alternatives funeràries
diferents per aquests.33 D’altra banda, les limitacions de l’anàlisi antropològica no permeten opinar sobre si aquest accés restringit seria extensible a homes i dones, però tot i així remarquem que tant els uns com les
altres es troben igualment representants a la necròpolis.
Si valorem la demografia del paratge de Can Roqueta a partir de les
dades exposades (unes 600 tombes en 250 o 300 anys) i assumim els preceptes plantejats per Wells34 per a l’estudi de la demografia a partir de les
32. Com hem vist, aquest nombre de tombes no implica necessàriament que hi
hagi el mateix nombre de persones incinerades, ja que com s’ha pogut comprovar gràcies a l’estudi antropològic, hi ha nombrosos vasos cineraris que contenen restes de dos
o fins i tot tres persones diferents.
33. Teoritzar sobre aquest aspecte és una feina molt especulativa per la qual
cosa no existeix una resposta significativa. D’aquesta manera, una possibilitat, ben
documentada en altres territoris com a la zona del Segre (López i Gallart, 2002),
seria l’existència d’inhumacions ubicades sota el paviment de les cases, però la
dificultat de localitzar aquest tipus d’estructures domèstiques a la nostra zona d’estudi, així com el seu grau de conservació (en general fortament arrasades), no ens
permet fonamentar amb unes mínimes garanties aquesta hipòtesi. D’altra banda, en
cas d’existir aquest tipus de sepultures, el nombre de difunts continuaria sent inferior a l’esperat. En definitiva, per a justificar aquest dèficit de nens a les necròpolis
caldria valorar altres ritus alternatius o senzillament acceptar problemes de conservació deguts principalment a l’acció del foc sobre unes restes òssies extremadament fràgils. Tot i això, aquesta darrera possibilitat es contradiu amb els percentatges
d’individus infantils observats en certes necròpolis d’incineració (Trellisó, 1998:
gráfs. 5 i 6).
34. Els criteris definits per Wells són: 1) que la necròpolis hagi estat utilitzada
per una única comunitat i que aquesta no hagi utilitzat altres necròpolis al mateix
temps, 2) que tots els individus de la comunitat hagin estat enterrats dins la necròpolis, 3) que es disposi de totes les tombes, 4) que es conegui la duració de la
necròpolis, 5) que el creixement poblacional s’hagi mantingut estable al llarg del
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necròpolis (Wells, 1981: 97-98), obtindríem una mitjana propera a les
dues tombes per any, que seria molt susceptible de ser més alta si considerem diferents aspectes com un interval de temps menor per a la duració de la necròpolis (per exemple, 250 anys), la pèrdua de part del
registre i, sobretot, la manca d’un important nombre de nens que no
s’han conservat o que reberen algun tipus de ritual funerari alternatiu. Tot
i això, si utilitzem la mateixa proporció proposada per a Can Missert per
Ruiz Zapatero (2001: 266), que segueix les estimacions realitzades
per Neustupny (1983) per a poblacions de la cultura de la Ceràmica
Cordada del III mil·lenni ANE, aquesta mitjana ens donaria una població aproximada d’unes 100-120 persones.35 Amb aquesta xifra, la taxa
bruta de mortalitat se situaria a l’entorn d’unes 20 morts per cada mil
habitants en un any,36 una xifra que s’assembla bastant a la que presentaven alguns països del tercer món a principi dels anys 80 (Haggett,
1988: quadre 7-4), però que encara queda lluny d’altres xifres superiors
al 30 per mil que s’han utilitzat per a determinats càlculs demogràfics
(Ruiz Zapatero i Chapa, 1990: 363).
Precisament, un dels càlculs especialment utilitzats per a determinar la demografia d’una necròpolis és la coneguda fórmula d’Acsádi i
temps i 6) que sapiguem l’esperança de vida mitjana. Considerem que la nostra
necròpolis s’ajusta a aquests criteris malgrat que existeixin elements que poden malmetre
els nostres càlculs com, per exemple, el veritable sentit de la petita necròpolis del sector Torre Romeu (¿és contemporánia a Can Piteu-Can Roqueta i es tracta d’una
necròpolis alternativa?) (Carlús et alii, e.p.), la representativitat de les esporàdiques inhumacions que apareixen en els diferents assentaments ubicats al paratge de Can Roqueta,
el nombre de tombes destruïdes per les contínues feines agrícoles al llarg del temps i el
marge d’indefinició cronològica degut al desconeixement per a datar el començament de la necròpolis. De tots aquests problemes, el que més pot malmetre els nostres càlculs és el primer, ja que no podem descartar que existeixin altres necròpolis a l’entorn pròxim de Can Piteu-Can Roqueta com, per exemple, el cas de Can Roqueta/Torre
Romeu durant el Bronze Final o la propera necròpolis d’El Pla de la Bruguera en
Castellar del Vallès durant el període següent. El cas de les necròpolis de Castres, amb
tres conjunts situats en un radi de 6 Km. i amb un total de 1218 tombes, és l’exemple
més significatiu de l’existència d’aquesta possibilitat (Giraud, Pons i Janin, 2003).
35. Un total de 100 persones per a 300 anys de duració de la necròpolis i 120 per
a 250 anys.
36. La taxa bruta de mortalitat es calcula a partir del nombre de morts, per exemple en un any (en aquest cas 2), dividit per la població mitjana estimada que és d’unes
100 persones (Haggett, 1988: 150).
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Nemeskéri (1970: 65-66) aplicada a l’estudi de les necròpolis centreeuropees del bronze final i la primera edat del ferro, segons la qual la
mida de la població mitjana de la comunitat viva (P) és igual al nombre total de morts a la necròpolis (D) per l’esperança de vida mitjana en
néixer (e), dividit pel nombre d’anys que la necròpolis va estar en ús (t),
menys un factor corrector (K) al qual se li poden assignar diversos
valors (10 %, 20 %, etc.), segons les circumstàncies del cas analitzat.
És a dir:
P=

(Dxe)
t

+K

Per a aplicar aquesta fórmula a la nostra necròpolis, abans hem
d’analitzar amb detall les diferents variables de què disposem. La variable «D», és a dir, el nombre total de morts de la necròpolis, depèn
de factors com el nombre de tombes comptabilitzades i el nombre de
morts identificats. Degut que els vasos d’una part de la necròpolis
encara no han estat excavats, no podem donar resposta definitiva a
aquestes dues variables. No obstant això, el nombre de 600 tombes o
600 morts sembla bastant raonable a jutjar per les dades actualment disponibles. Per raons de poca representativitat ens veiem obligats a ignorar les dues tombes de la petita necròpolis del sector Torre Romeu i les
escasses inhumacions secundàries i parcials, identificades en diversos sectors del paratge de Can Roqueta (Terrats et alii, e.p. i Majó et alii e.p.).
D’altra banda, tampoc no podem estimar amb absoluta certesa el
nombre de tombes destruïdes per les feines agrícoles posteriors que van
afectar la necròpolis.
La variable esperança de vida (e) resulta impossible de saber, per la
qual cosa normalment es procedeix a donar un valor estimat aproximat que oscil·la entre els 30 i els 35 anys (Hassan: 1981: 110-123), malgrat que l’esperança de vida de la dona seria inferior a la de l’home
(Campillo, 1995: 333). Tot i això, aquest valor mitjà pot resultar
enganyós, ja que, a partir d’altres dades obtingudes sobre una mostra de
563 individus a la cultura d’El Argar (2375/2350-1525/1500 ANE,
segons Castro, Lull i Micó, 1996), l’esperança de vida total era de
19,9 anys, però a partir dels 20 encara era de 15’3 anys més (Kunter,
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1990: 103).37 Aquestes diferències es deuen al fet que en aquest darrer
cas la majoria dels enterraments infantils no estaria exclosa del ritu de
la inhumació (de fet aquests representen aproximadament un 35 per
cent del total), la qual cosa no passa a la nostra necròpolis de incineració, en consonància amb altres necròpolis europees (Harding, 2003:
369-370). Com veiem, es tracta de la variable més complicada d’establir, per la qual cosa i en el nostre cas valorem la possibilitat de realitzar el càlcul amb un valor alt (35 anys) i un altre baix (20 anys).
La variable del temps d’ús de la necròpolis (t) resulta complicada
d’establir, perquè no hem pogut concretar amb seguretat la data d’inici
de la necròpolis. Tot i això, hem valorat uns 250 o 300 anys, aquesta última estimació més propera als resultats obtinguts a partir del C14. Per
últim, el factor corrector (K) s’aplica en funció del nombre de tombes no
conservades que, a jutjar per l’excavació de camp, no degué ser excessiva. Per això, creiem que un 10 % s’ajustaria a la realitat.
En definitiva, el resultat de la fórmula d’Acsádi i Nemeskéri amb una
esperança de vida de 35 anys per a 300 anys de duració és de 77 persones
de població mitjana per al paratge de Can Roqueta, mentre que és de 92
en el cas d’aplicar 250 anys. Aquesta xifra és encara menor (44 i 53, respectivament) en el cas d’utilitzar una esperança de vida de 20 anys. De fet,
aquestes dues últimes xifres són totalment inviables, perquè en un segle,
amb quatre generacions, la població estimada total seria només de 176 i
212 persones, quan el total de tombes que hem establert és de 200 o 240,
per a 300 o 250 anys, respectivament. D’altra banda, la taxa bruta de mortalitat se situaria al voltant del 45 per mil, que suposa una xifra notablement elevada. En canvi, amb 77 o 92 persones la població total al llarg del
segle, amb quatre generacions, seria de 308 o 368 persones, respectivament;
és a dir, un valor superior a l’estimació de 200 o 240 tombes generades
durant un segle, mentre que la taxa bruta de mortalitat seria del 26 per mil.
Caldria atribuir aquesta diferència entre la població mitjana i el nombre de
tombes, en part, al fet que no tots els individus, i principalment els infantils, reberen sepultura a la necròpolis. No obstant això, seguiria havent-hi
37. Mitjanes d’edat de defunció similars, és a dir, entre els 19 i els 24 anys, també
s’han comptabilitzat per a certes necròpolis d’incineració de la Primera Edat del Ferro
inclosa El Pla de la Bruguera (Trellisó, 1998: gràf. 3).
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una notable distància entre ambdues estimacions. Sense cap dubte, uns
valors més semblants entre la població estimada i el nombre de tombes
deduït ens hauria apropat a una situació ideal que consistiria en una taxa
bruta de creixement natural 0, caracteritzada en aquest cas per un equilibri entre una alta natalitat i una alta mortalitat.
És evident que actualment no podem determinar, ni tan sols amb
unes mínimes garanties, la població establerta al paratge de Can Roqueta
responsable de la necròpolis,38 però considerem que l’índex de mortalitat proposat a partir de les estimacions realitzades per Neustupny resulta excessivament baix, sobretot si acceptem una alta natalitat. Al contrari,
una combinació entre una alta natalitat i una mortalitat del 20 per mil
implicaria un notable augment demogràfic en poc temps, que en l’estat
actual de les investigacions sembla del tot inviable defensar. De fet, en la
línia formulada per Acsádi i Nemeskéri, i valorant una esperança de vida
de 35 anys aproximadament, és més lògic pensar que per al tipus d’estructura social que estem analitzant la població es caracteritzi per una
corba de baixa supervivència i un creixement poblacional estable o
escàs, és a dir, amb una taxa bruta de natalitat equilibrada respecte a la
mortalitat, tot i que caracteritzada per importants fluctuacions (Haggett,
1988: 152 i 165).
Per tant, davant totes les dades que hem anat exposant, observem
que durant el bronze final l’estructura social sembla bastant igualitària,
malgrat que hi ha determinats grups que no es troben completament
representats. Com hem vist, aquest és el cas dels nens, però també d’algunes poques persones que són inhumades en estructures alienes a la
necròpolis. Aquestes restes són quantitativament molt escasses, sempre
fragmentàries i normalment corresponents a parts de cranis, la qual
cosa constitueix l’única excepció a la norma incineradora. Que es trac38. Volem recordar la problemàtica dels hàbitats dels que gairebé no existeixen evidències d’espais domèstics amb la conseqüent impossibilitat de realitzar càlculs demogràfics que poguem contrastar amb els nostres estudis sobre la necròpolis. Potser si
extrapolèssim la dimensió d’alguns poblats d’entorns propers com el de Genó a Lleida,
podríem imaginar-nos una densitat demogràfica semblant, però tot i això, ni es tracta de
sistemes socio-econòmics semblants ni, ara per ara, sabem la veritable representativitat
de poblats com Genó dins d’una possible estructura d’hàbitats jerarquitzada al territori
del Segre.
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ti d’enterraments secundaris en què s’han seleccionat determinades
parts òssies fa pensar en interpretacions que es mourien dins d’un comportament ritual específic que, a hores d’ara, tindria un significat absolutament desconegut per a nosaltres o senzillament que es tractés d’un
element rebutjat com la resta dels materials (ceràmiques, objectes lítics
i macrolítics, restes constructius, fauna, etc.) continguts en aquestes
estructures.
En canvi, quant al contingut de les tombes, en alguns casos es percep un cert accés diferencial a determinats productes, com ara el metall
o les ofrenes faunístiques, que ens pot mostrar l’existència de certs individus, tant homes com dones, que comencen a destacar socialment per
damunt de la resta. Possiblement, aquestes persones, amb el temps,
aniran adquirint progressivament alguns privilegis a partir d’una posició
preeminent dins d’una estructura familiar de llinatges, i en funció de les
seves responsabilitats dins de la comunitat, que inclouria prendre determinades decisions en moments compromesos o la gestió de determinats
béns col·lectius. Això obriria la porta a successius episodis d’accés desigual
a la producció i als recursos, amb els quals poc a poc es podrien anar
materialitzant les primeres desigualtats socials dins la comunitat.
Aquesta situació es dóna en un context general per a Catalunya, on
s’observa una notable intensificació de l’intercanvi d’objectes metàl·lics,
tant de productes manufacturats com d’objectes amortitzats destinats a
la refosa (Ruiz Zapatero i Rovira, 1994-96), que obre noves perspectives
de creixement econòmic. Recordem que, amb anterioritat, les relacions
amb d’altres comunitats del nord-est peninsular ja eren una realitat
ben evident si valorem les dues característiques principals del bronze final,
és a dir, la generalització de la decoració acanalada en les ceràmiques i
la difusió del ritu de la incineració, fenòmens que no s’entenen sense la
necessitat d’uns contactes que cal definir necessàriament com a generalitzats, donada l’àmplia difusió i acceptació d’ambdues característiques
en tot el territori. En tot cas, en aquest moment estem assistint a l’evidència cada cop més important de dipòsits que, malgrat trobar-se localitzats preferentment a la vall del Segre, demostren una demanda generalitzada en tot el territori del nord-est peninsular. En aquest context
d’intensificació comercial, s’ha d’incloure tant la presència de navalles i
pinces de bronze com la de vasos decorats amb motius ondulats, mean117
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dres i línies horitzontals o verticals, realitzats generalment amb un triple
traç incís, que apareixen de manera esporàdica en diferents punts del
paratge de Can Roqueta (López Cachero et alii, e.p.). Tots aquests
objectes ens permeten datar al final de l’Edat del Bronze unes incipients relacions comercials amb l’Empordà i el sud-est de França que tindran una forta continuïtat durant el període següent amb l’horitzó de
Grand Bassin I.
B. La necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta durant la primera
edat del ferro

La transició a la primera edat del ferro es realitza dins d’aquests paràmetres que hem descrit anteriorment; és a dir, amb un lent però indeturable procés cap a una cada cop més evident diferenciació social. El
problema que se’ns presenta és principalment la dificultat d’individualitzar una fase de transició amb l’atribució d’uns materials arqueològics
concrets. Tot i això, és probable que al llarg del segle VIII ANE es vagin
produint successius canvis a nivell ceràmic, així com l’obertura d’aquestes comunitats a contactes cada cop més intensos i regulars afavorits per
una tímida presència de comerciants colonials, que comencen a sovintejar els territoris de la costa del nord-est peninsular a partir de la segona meitat d’aquests mateix segle.
Aparentment, al llarg d’aquesta transició, la dinàmica observada a la
necròpolis durant el bronze final no pateix grans canvis, tret de la presència de productes tan típics i propis de cronologies anteriors com
són les agulles de cap enrotllat o anular, a més d’altres més exòtics, de
manufactura mediterrània, com ara les fíbules, primer de pivot i més tard
de doble ressort, sempre fetes de bronze i que hauríem de posar en
relació amb nous productes tèxtils. Des d’un punt de vista comercial, tot
això suposa un important salt qualitatiu que tindrà continuïtat, ja que
ràpidament arribaran els primers objectes de ferro, fonamentalment
ganivets del mateix tipus que trobem en l’horitzó Grand Bassin I del sud
de França i, potser, alguns elements ornamentals també de ferro.
Probablement, aquesta fase de transició no fou molt llarga i ràpidament
es consolidaren els contactes colonials que configuraren la plenitud de la
primera edat del ferro.
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Durant aquest nou període es comencen a fer més evidents les
diferències en el tractament dels difunts incinerats a la necròpolis. Tot i
això, aquestes diferències no es limiten només a una qüestió de major o
menor presència d’elements en els aixovars, sinó que, com veurem, responen a altres aspectes més generals que sobrepassen aquest àmbit.
La nova realitat es caracteritza segurament per un canvi en el ritual
funerari, que es fa més complex que en èpoques anteriors. Malgrat tot,
la deposició funerària principal continua sent un vas cinerari i una
tapadora ceràmica, però a partir d’ara i amb freqüència s’anirà introduint
una sèrie de vasos d’ofrena que pot anar des d’un únic exemplar fins a
quinze. Tot i que la presència d’aquests vasos dins de la tomba pot
estar lligada a una qüestió de tipus sentimental, és a dir, que siguin propietat del difunt i hagin estat dipositats per familiars propers, en la
majoria dels casos s’ha d’interpretar com a vasos d’ofrenes, que contindrien productes que són difícils de concretar, però entre els quals podríem
trobar begudes com la cervesa, conserves amb mel i aliments cuinats com
purés, productes làctics amb cereals i carn; és a dir, aliments molt variats
que permeten entreveure la complexitat dels banquets funeraris en
aquest període. Per tant, el nombre de vasos d’ofrena es transforma en un
primer element a l’hora de valorar l’estructura social de la comunitat de
Can Roqueta i, en aquest sentit, és important detenir-se en la variabilitat interna que manifesten els conjunts funeraris i que poden indicar-nos
un augment progressiu del nombre de vasos. D’aquesta manera, sobre el
total de tombes completament estudiades, aproximadament un 52,5 %
estan constituïdes per un o dos vasos; és a dir, el que generalment
correspondria a un conjunt principal format per un vas cinerari i la seva
corresponent tapadora. La resta de tombes presenta un nombre diferent
de vasos: un 24,1 % tenen entre tres i quatre vasos, un 19 % entre cinc
i vuit i un 4,4 % entre nou i quinze vasos. Si considerem aquests percentatges, es fa evident l’existència d’un petit conjunt de sepultures
que manifesta una riquesa inusual en nombre de vasos i, per extensió, en
nombre d’ofrenes alimentàries. Quant a la seva distribució (López
Cachero, 2005: fig. 130), la dispersió dels quatre conjunts definits es
reparteix per tota la necròpolis, tret de l’últim, que es concentra exclusivament al sector sud. Creiem que l’explicació d’aquest fenomen estaria associada a una qüestió cronològica, ja que les tombes situades més
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al sud serien les més tardanes de tota la necròpolis, sense excloure la continuïtat d’ús de la resta de la seva superfície.
Especial atenció mereix la presència de determinats vasos (urna
«Cruz del Negro», vas pithoide i l’askos) i dels seus continguts. Es tracta,
d’una banda, de manufactures alienes a la tradició ceràmica de la comunitat i, d’una altra, de continguts totalment exòtics com ara el vi, l’oli o
els perfums. L’adquisició per part d’uns personatges molt concrets d’aquests recipients, tal com anteriorment va succeir amb alguns objectes
metàl·lics també molt concrets (fíbules de pivot i doble ressort), implica la continuïtat de l’aprofitament de determinats productes d’origen
mediterrani, la qual cosa redunda en el fet de la integració d’aquestes
comunitats en unes xarxes comercials d’ampli abast territorial, tal i com
veurem més endavant.
La presència o absència de metall, així com la singularitat dels
objectes representats són, també, uns bons criteris per a mesurar la
riquesa dels dipòsits funeraris. Respecte al bronze final, el que més
crida l’atenció és l’augment quantitatiu i qualitatiu d’aquests objectes.
Provisionalment, dins del conjunt estudiat, un 70 % de tombes tenen
metall, incloent-hi alguns casos concrets que concentren importants
quantitats d’objectes de bronze o ferro tipològicament ben diversificats.
Aquesta xifra podria ser, fins i tot, més gran si discriminem certes tombes que presenten un contingut seriosament alterat, amb la desaparició
de part de l’aixovar metàl·lic i ceràmic.
Entre els objectes més característics trobem, fonamentalment, elements ornamentals variats, fíbules i ganivets, i més esporàdicament
d’altres com sivelles, objectes de banquet (simpulum i asts) i algun mos
de cavall. Com veurem, aquests aixovars de plena primera edat del ferro
marquen una important ruptura respecte al període precedent, en relació amb la quantitat i qualitat dels aixovars identificats. Al mateix
temps, això implica el moment àlgid en l’obertura de la comunitat cap
a un comerç exterior molt lucratiu per a certs sectors de la societat.
Alguns d’aquests objectes (ganivets, fíbules i certs ornaments),
però, sembla que arriben a un ampli sector de la comunitat. Per tant, teòricament, seria la presència d’altres elements molt menys generalitzats
(sivelles, elements de banquet o mosos de cavall) i la concentració de
peces metàl·liques i vasos d’ofrena, en tant que contenidors d’aliments,
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allò que millor ens hauria de permetre evidenciar l’existència de diferències socials. No obstant això, aquesta darrera suposició pot presentar
diversos inconvenients. En primer lloc, no necessàriament coincideixen
un alt nombre de vasos d’ofrena i alhora de metalls. Això implica que en
la definitiva deposició funerària intervindrien altres elements que podrien
no estar directament relacionats amb la posició social de l’individu incinerat. En segon lloc, algunes tombes de la primera edat del ferro que
mostren grans quantitats de metalls presenten en el seu interior materials
amortitzats del bronze final. En el cas de la ceràmica, és suficientment
evident la constatació d’aquest fenomen, però en el dels metalls és més
difícil. Per tant, es necessari minimitzar la importància del nombre de
ceràmiques i de metalls en aquelles tombes que manifesten clarament
aquest fenomen, ja que tant les ceràmiques com els elements fets amb
coure o bronze, com per exemple les anelles, els braçalets, les plaquetes,
etc., poden pertànyer a tombes del període anterior que han estat destrossades en el moment d’excavar la tomba de la primera edat del ferro.
Una altra qüestió molt curiosa referent a la presència de metalls és
l’enorme representació dels ganivets i de les fíbules serpentiformes. En
total, la presència d’un element o un altre es documenta en aproximadament una mica més del 61 % de les tombes completament estudiades, mentre que l’associació entre els dos objectes en una mateixa tomba
correspon a quasi un 29 %. Això sembla representar l’existència d’una
ofrena metàl·lica molt normativitzada. Aquests percentatges, òbviament, s’amplien si deixem de banda les tombes que no tenen metalls.
Així, la presència de ganivets i fíbules serpentiformes constitueix un 80 %
del total de tombes amb metall, mentre que la associació d’ambdós
elements es dóna en prop d’un 38 % dels casos. No sabem a què respon
aquesta alta representativitat dels objectes metàl·lics a les tombes, però
pensem en dues possibilitats. D’una banda, que només trobéssim representats a la necròpolis un únic grup social que s’ha enriquit mitjançant
el control exclusiu del comerç colonial i, per tant, que els càlculs poblacionals realitzats no tinguin cap validesa, donat que hi hauria un importantíssim volum de població no representada a la necròpolis. D’altra, si
acceptem plenament aquests resultats demogràfics i valorem que a la
necròpolis hi és representada la majoria dels habitants de l’entorn de Can
Roqueta, potser el que caldria preguntar-se és si estem davant d’una
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societat que ha generat internament certs mecanismes socials que sancionen l’excessiva acumulació de productes procedents del comerç colonial. En aquest cas, resultaria evident que els objectes de bronze i ferro
arriben a un sector molt ampli de la societat (incloent-hi dones i nens)
i, per tant, es fa difícil pensar que les tombes amb ferro pertanyerien als
caps de família dins d’una organització familiar dels grups de la comunitat, com proposava Ruiz Zapatero (1985a: 852).
Igual que en el període anterior, la presència de fauna es troba
molt limitada (López Cachero, 2005: fig. 127), però resulta en percentatge més nombrosa, degut al fet que el nombre de tombes és menor
durant la primera edat del ferro. En total, s’ha pogut identificar fauna en
quinze casos que es reparteixen regularment per tota la necròpolis. Les
espècies identificades són les mateixes que per al bronze final, amb la particularitat que les preferències varien, ja que les més representades són els
bovins, seguit dels ovicaprins i, en darrer terme, el dels suids. En aquests
cas, la valoració de la presència de fauna com a possible indicador d’estatus s’ha de matisar, ja que hi havia amb tota seguretat l’ofrena d’altres
aliments que no s’han conservat, però que ara sabem que hi eren gràcies
a les anàlisis de continguts realitzades en alguns vasos d’ofrena (Juan i
Matamala, 2002). Per tant, potser seria més interessant limitar-nos a la
identificació i quantificació d’aquests com a contenidors d’aliments
diversos i no només a la presència o absència de carn. D’altra banda, el
patró de deposició de la fauna manifesta una més gran complexitat
que en el període anterior, ja que, tot i mantenir-se el costum d’incinerar les restes, s’observen deposicions d’animals nounats, sencers i cremats
—principalment suids—, la selecció de parts concretes —normalment
cranis de bovins adults cremats—, així com d’altres restes sense cremar
(Montero, 2004).
Les diferències entre les tombes també es troben a nivell arquitectònic, ja que, si bé en molts casos es mantenen les tombes senzilles i d’espai reduït per a col·locar només l’urna amb la seva tapadora, poc a poc
es comencen a generalitzar tombes més complexes, tant per la seva
mida com per la seva organització interna amb la presència de loculi o
encaixos en les parets, que evidencien sistemes de cobertes més costosos
de realitzar. Quant a l’existència de possibles agrupacions de tombes,
encara no se n’ha pogut concretar cap de significativa.
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Respecte al període anterior, s’observen poques diferències en les possibilitats d’accés a la necròpolis per part de la població de Can Roqueta.
Com podem veure, el nombre total de tombes, incloent-hi les pertanyents al període de transició, estaria sobre les 250,39 per a un espai de
temps d’aproximadament 150 o 125 anys, cosa que implica una ratio
lleugerament inferior a l’observada durant el bronze final. De tota
manera, tornem a documentar la presència de persones de diferent sexe
i edat, tot i la novament observada escassa representació dels nens
(fig. 28). Si analitzem la probable demografia per a aquest període
segons la fórmula d’Acsádi i Nemeskéri, obtenim un total de 37 i 44 persones, a partir d’una esperança de vida de 20 anys per a una duració de
la necròpolis de 150 i 125 anys, respectivament, i una taxa bruta de mortalitat del 45 per mil. Aquestes xifres augmenten fins a les 64 i 77 persones, si assumim una esperança de vida de 35 anys, amb la qual cosa
obtindrem una taxa bruta de mortalitat del 25 per mil. Aquestes estimacions de població al llarg d’un segle, amb quatre generacions, donaria un total de 148-176 i 256-308 persones, respectivament. D’aquesta
manera, els càlculs realitzats a partir d’una esperança de vida de 20
anys no arriben al mínim de 167 o 200 tombes que hem valorat per a un
segle, mentre que, si assumim una esperança de vida de 35 anys, els valors
obtinguts sobrepassen àmpliament les nostres estimacions inicials. Per
tant, en cas d’assumir aquestes últimes estimacions hauríem de pensar en
l’existència d’un bon nombre d’individus les restes dels quals no descansarien a la necròpolis. En tot cas, de nou ens tornem a trobar una
mica allunyats d’una hipotètica taxa bruta de creixement natural estable.
La petita diferència de la població mitjana estimada que habitaria el
paratge de Can Roqueta respecte al període anterior no creiem que
s’hagi d’explicar per una davallada demogràfica ni tampoc per la presència
d’algunes inhumacions, primàries o secundàries, en diferents zones, ja
que aquestes són quantitativament insignificants com per arribar a
representar una alternativa a la incineració. La deposició d’aquestes
39 Tornem a recordar que gràcies a l’anàlisi antropològica de les restes incinerades, en un mateix vas cinerari hi pot haver restes d’una, dues o tres persones diferents,
per la qual cosa aquest nombre de tombes no implica necessàriament un nombre semblant de difunts.
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poques restes inhumades, quan són primàries, manifesten un tractament
poc acurat —posicions forçades, sense aixovar, etc.—, mentre que quan
són secundàries semblen respondre a certes pràctiques rituals alternatives o complementàries a la incineració de significat desconegut, però que
no deuen ser molt diferents de les realitzades durant el bronze final. En
tot cas, aquests contextos, sempre difícils d’interpretar, responen a una
evident desviació de la norma funerària caracteritzada per la incineració
(Majó et alii, e.p.).
En canvi, potser determinats dipòsits rituals sense restes humanes
incinerades, sempre i quan s’interpretin com a cenotafis, com per exemple passa amb l’estructura 20,40 sí que ajudarien a minimitzar aquestes
diferències entre els períodes, ja que implicarien l’existència d’altres
rituals funeraris alternatius a la convencional deposició de les restes
incinerades dins de l’urna.
D’altra banda, caldria valorar també la possibilitat d’un procés de
transformació del model d’hàbitat tradicional que implicaria, al final de la
primera edat del ferro, una progressiva ocupació de determinades zones
ubicades en alt que permeteren un més gran control estratègic del territori, la qual cosa comportaria un lògic però inexorable despoblament de
les zones més planeres, que repercutiria en una menor freqüentació de la
necròpolis amb el temps. Més endavant, reprendrem aquest tema.
Després d’analitzar algunes de les característiques pròpies de la primera edat del ferro, són prou evidents les diferències respecte al període anterior. En primer lloc, sembla observar-se una accessibilitat a la
necròpolis més limitada, ja que la ratio entre el nombre total de tombes
i el temps transcorregut és lleugerament més petita, el que pot estar relacionat amb l’esmentat canvi en el patró de poblament o potser amb
l’existència de certs dipòsits rituals que es poden interpretar com a
cenotafis i la presència d’un cert nombre d’inhumats, tot i que encara
quantitativament molt escassos, documentats a les àrees d’hàbitat respecte
al període anterior. En segon lloc, tot i mantenir-se encara vigents les
40 Es tracta d’una estructura complexa semblant a la resta de tombes que pertanyen a aquesta mateixa categoria, és a dir, amb forma de sitja i amb forat intern per
falcar el vas cinerari. El problema d’aquesta estructura és que no contenia cap vas cinerari tot i presentar un aixovar força destacat format per almenys quatre vasos d’ofrena
i un plat a més d’un ast de rostir.
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tombes senzilles, es documenta un augment de la inversió de treball en
la construcció d’algunes tombes, que es fan més grans i amb condicionaments al seu interior. D’altra banda, no s’han pogut evidenciar fins al
moment agrupacions de tombes concretes ni relacions de dependència
entre elles, el que podria significar, donat el cas que fos així, una altra
notable diferència respecte al bronze final, en el sentit que podria implicar una important transformació de la realitat social amb la suavització
o dissolució dels lligams familiars característics del període anterior.
Finalment, la més gran complexitat de la ritualitat funerària de la primera
edat del ferro es tradueix en la quantitat de vasos d’acompanyament,
metalls i d’ofrenes de carn rituals que s’hi identifiquen (caps de bovins
o porcs). Tot i això, una gran quantitat de vasos dins d’una tomba no
necessàriament ha de coincidir amb un bon nombre d’objectes metàl·lics
o d’ofrenes alimentàries, per això es pot intuir que en la deposició funerària degueren intervenir també altres factors no sempre relacionats
amb la posició social del difunt. En aquest sentit, potser sigui la presència
de molts metalls o d’alguns objectes concrets, com les peces de banquet
u ornamentals com les sivelles, un referent de la posició social i econòmica de l’individu gràcies a una més gran accessibilitat a les xarxes
comercials i a la possibilitat d’haver aconseguit aquests objectes en vida.
En canvi, la presència de molts vasos amb aliments, o més concretament
amb ofrenes de carn, es pot trobar més relacionada amb el prestigi
social del difunt, el que implicaria la presència de deutors amb obligacions relacionades amb l’estatus o, en termes no necessàriament econòmics, amb obligacions familiars o de parentiu mitjançant les quals
determinades famílies encarregades del sepeli venerarien amb especial
atenció —o per una simple qüestió sentimental— els seus difunts
(Harding, 2003: 194).
Així doncs, la necròpolis sembla manifestar un important augment
de la riquesa al llarg del temps en els termes abans expressats; és a dir, una
més gran inversió de temps en la construcció de les tombes i una més
gran acumulació de metalls, de vasos i d’ofrenes alimentàries. Tot i
això, s’observen diferents aspectes que cal matisar: la relativament escassa acumulació de metalls en la majoria de les tombes (normalment 1 o
2) i el repartiment bastant homogeni entre la comunitat d’alguns dels
objectes de més èxit com els ganivets o les fíbules serpentiformes poden
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implicar escasses diferències socials entre el conjunt d’incinerats.
Recordem que aproximadament un 60 % de la població incinerada a la
necròpolis presenta un d’aquests dos objectes. En tot cas, les úniques diferències remarcables serien entre aquelles persones que accedeixen a
segons quins objectes poc representats en la necròpolis, com ara els
escassos elements de banquet, les sivelles de cinturó o els mosos de
cavall, tots ells localitzats significativament a la zona més meridional de la
necròpolis. A continuació, tindríem aquelles tombes que presenten un
aixovar estandarditzat característic, format per un ganivet i/o una fíbula serpentiforme. Finalment, hi hauria un reduït nombre de tombes distribuïdes arreu de la necròpolis, i que estimem al voltant del 25 %, que
no presentarien cap element metàl·lic al seu interior. Tot i això, tampoc
podem rebutjar que darrera d’aquesta situació no hi hagi cap altra lectura
possible, com per exemple una simple qüestió d’ordre cronològic que, ara
com ara, ens resulta difícil de concretar, o senzillament un dipòsit
arqueològic alterat.
També és cert que l’acumulació de nombrosos aliments dins les tombes manifesta una certa riquesa entre la comunitat, quant a l’amortització
de recursos de subsistència. És probable que les famílies, com a entitats
econòmicament autosuficients, aconseguiren amplis avenços en la gestió dels seus recursos, fins a garantir una producció amb excedents que
els facilités l’accés a les xarxes d’intercanvis i que alhora justifiqués una
cada cop més gran amortització d’aliments, tant d’origen agrícola com
ramader, aquest últim especialment representat a les tombes.
Per tant, durant la primera edat del ferro, les dades aportades per la
nostra necròpolis semblen indicar, per a la població de Can Roqueta, una
estructura social encara relativament igualitària, quan s’observa l’accés a
la necròpolis de quasi tota la població (excepte el cas d’una part dels nens)
i el consum i/o amortització generalitzat d’un important volum dels
guanys obtinguts per l’explotació agropecuària de l’entorn i del comerç.
Al llarg del període, aquesta darrera activitat resulta molt important
per a entendre la transformació de la comunitat i la seva integració en
unes xarxes comercials d’ampli abast territorial. D’aquesta manera, a Can
Roqueta arriben productes de diferents àmbits culturals, com ara itàlics
(probablement les fíbules de pivot, l’askos i els elements relacionats
amb el banquet), fenicis (possiblement les fíbules de doble ressort i els
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vasos a torn) i del sud de França (ganivets tipus Grand Bassin I i certs
vasos d’ofrena fets a mà) i també d’altres amb una procedència més difícil d’establir, com els vasos de peu calat, per als quals s’han proposat
influències tant fenícies (Rafel, 1998) com itàliques (DDAA, 1997). Tot
i això, l’autoria de la distribució d’aquests productes, molt difosos per
tot el golf de Lleó, com també la seva cronologia, no resten clares del tot,
més encara si tenim en compte que dins d’una mateixa embarcació
podrien viatjar mercaderies de diferents procedències. De tota manera,
el més probable és que hi intervinguessin directament o indirecta diversos agents, tant indígenes com fenicis, egeus o tirrens, el que explicaria
l’heterogeneïtat de les produccions arribades al Vallès (Marlasca et alii,
2005). Quant a la cronologia, tots aquests contactes s’han d’enquadrar
entre el segle VIII ANE i principi del VI ANE, amb un moment àlgid per al
comerç de tipus fenici a partir de la consolidació de l’assentament fenici de Sa Caleta a Eivissa (des de mitjan segle VII ANE), el qual faria de
pont entre les colònies meridionals i la nostra zona.
En definitiva, es pot intuir al llarg d’aquest període un augment de
la riquesa en general. La població de Can Roqueta obté abundosos
excedents i això li permet accedir a les xarxes comercials. En aquesta nova
situació, hereva de l’anterior, aparentment l’estructura social no sembla
que se’n ressenteixi gaire, per tal com es produeix l’amortització generalitzada de productes forans a les tombes per part d’un important sector de la població. Tot i així, el lent camí cap a una diferenciació social
es va materialitzant amb el temps, ja que, darrera de l’organització de la
col·laboració entre famílies, la gestió d’una producció amb excedents i
dels intercanvis, hi deu haver un grup reduït que deté el control i en treu
un benefici personal. Això es pot traduir en determinades tombes que,
a desgrat del sexe i de l’edat del difunt, poden acumular importants conjunts ceràmics i/o metàl·lics. D’aquesta manera, per exemple la tomba
CPR-965, probablement pertanyent a un individu femení, no presenta
l’aixovar estandarditzat característic format per ganivet i fíbula serpentiforme, però no per això es troba exempta de riqueses, ja que té d’altres
objectes metàl·lics igualment «sumptuosos», com una sivella de cinturó,
a més de dos braçalets i un conjunt de catorze vasos ceràmics. La tomba
15, amb un individu d’edat i sexe indeterminable, té quinze vasos
(fig. 20), un ganivet i dues fíbules serpentiformes. La tomba 49, un adult
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de complexió gràcil, té catorze vasos, una agulla biglobular i diversos elements ornamentals. La tomba 677, amb un nen de menys d’un any incinerat, es troba formada per set vasos, entre els quals l’askos, però té un
aixovar metàl·lic molt interessant compost per un conjunt d’anelles de
bronze, tres braçalets de ferro rematats amb esferes, un altre braçalet
de secció rodona, un petit collaret de denes de pasta vítria, un torques i
una fíbula serpentiforme. Per últim, la tomba 296 conté un dipòsit
funerari format per un individu adult jove i gràcil, un d’infantil I i
probablement un altre d’adult, acompanyats d’un nombrós aixovar format per cinc vasos, un ganivet, dues fíbules serpentiformes, un mos de
cavall, una agulla de cap biglobular i un cinturó format per una sivella
de placa rectangular, 1220 botons i diversos elements ornamentals de
bronze (fig. 21). Aquesta petita mostra de tombes amb importants
aixovars seria, per tant, representativa d’aquest reduït nombre de persones
destacades dins la comunitat de Can Roqueta, on, com podem veure,
s’inclourien homes, dones i nens. Per tant, malgrat que no es destaqui el
factor cronològic que podria explicar algunes de les diferències de riquesa observades en les tombes, sembla clar que aquestes no es trobarien
fonamentades en criteris com el sexe o l’edat del difunt. Tot plegat ens
podria estar deixant entreveure, fins i tot, la possibilitat d’un procés que
s’encamina cap la institucionalització de l’herència i, en definitiva,
podria suposar l’emergència d’una classe aristocràtica.
Amb el seu rol social assumit, aquests individus tindrien una posició avantatjosa per accedir, amb més possibilitats que la resta de la
comunitat, a les xarxes comercials que amb l’arribada dels comerciants
mediterrànies, semblen haver rebut un fort impuls, la qual cosa els servirà per a controlar els intercanvis, acaparar i redistribuir els béns de prestigi adquirits i, d’aquesta manera, consolidar-se poc a poc en la seva posició. Amb el temps, la conseqüència immediata d’aquest procés seria la
definitiva institucionalització d’aquestes posicions socials, és a dir, l’acceptació per part de tota la comunitat d’uns càrrecs de responsabilitat que
tindran la seva plasmació més evident, des del punt de vista arqueològic,
en el ritual funerari amb l’acumulació de materials metàl·lics i ceràmics,
així com la celebració de rituals cada cop més complexos, que inclourien
el banquet funerari i la deposició de cada cop més notables ofrenes alimentàries a l’interior de les tombes. Aquest és precisament el procés que
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sembla originar-se i es comença a consolidar durant la primera edat del
ferro amb la irrupció del factor comercial colonial.
Més endavant, el que s’imposarà al llarg del segle VI ANE és un
important canvi del patró del poblament. Això es detecta en diversos
aspectes. D’una banda, en el transcurs d’aquest període les evidències de
l’ocupació del paratge de Can Roqueta semblen limitar-se a la presència
d’un nombre cada cop més reduït de sitges, fins a desaparèixer definitivament cap al principi de la centúria següent. Malgrat tot això, l’arribada
d’importacions (recipients paleoibèrics i vaixella grega) no s’interromprà
(Marlasca, e.p.).
D’altra banda, la necròpolis deixa de ser utilitzada probablement cap
al principi d’aquest segle, sense que hi hagi evidència d’un trasllat a un
altre punt del paratge de Can Roqueta. Tot aquest procés s’explica dins
d’una transformació més profunda, que sembla afectar tot el litoral i prelitoral català com a conseqüència directa de noves necessitats socials, polítiques, econòmiques i de defensa que s’imposen des de mitjan segle
VI ANE. En el primer cas, s’observa el naixement dels poblats en alt que
amb el temps es faran més estables i de caràcter urbà, i que significaran
els assentaments d’una comunitat més nombrosa, que respon a un nou
ordre organitzatiu. Políticament, el poblat apareix com a residència
d’un poder polític que organitza d’una manera més efectiva l’explotació
econòmica del territori. En tercer lloc, amb el domini del territori es produeix el control i la gestió, des del poblat, de l’excedent agrícola i l’ocupació de zones ben comunicades i privilegiades per a consolidar-s’hi com
a punt d’intercanvi. Finalment, les necessitats defensives es manifesten
amb el desenvolupament de les muralles i la ubicació dels poblats en llocs
alts fàcilment defensables. En definitiva, tot això es traduirà en una
dinàmica que té com a resultat final un desplaçament de la població de
les depressions cap a la serralada costanera, on la nova situació motivada per un important creixement del comerç mediterrani arreu de l’establiment foceu d’Emporion permetrà unes més grans garanties d’èxit per
a la supervivència d’aquestes comunitats, ja plenament ibèriques.
Aquesta nova situació implica necessàriament un nou impuls en la
consolidació i augment de les diferències socials dins les comunitats
immerses en un clar procés d’iberització. El canvi del model de poblament característic anterior i la substitució per un altre de ben diferent
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implica l’existència d’importants decisions en el si de la comunitat, que
repercutiran directament en el reconeixement de certs personatges encarregats de prendre-les. Igualment, l’existència de certes tombes que acaparen importants conjunts funeraris, amb la presència destacada d’armament de ferro com les tombes de Llinars del Vallès (Sanmartí, 1993)
o de la Granja Soley (Sanmartí et alii, 1982), mostra fins a quin punt
aquests personatges s’estan aprofitant de la seva posició social per a
aconseguir diferents objectes metàl·lics, quantitativament i qualitativa
molt vistosos, que seran amortitzats a la seva mort. Precisament, aquests
conjunts funeraris datats dins la primera meitat del segle VI ANE són el
millor testimoni de la transformació de la societat, que sembla lleugerament anterior a l’aparició dels poblats en alt amb urbanisme, els quals
es desenvoluparan durant tota la segona meitat d’aquest mateix segle,
moment en el qual s’hi fa evident una altra de les conseqüències d’aquest
canvi social: la pràctica desaparició de les necròpolis sense que encara hi
hagi una explicació convincent que ens doni una resposta satisfactòria a
aquest fenomen.
Aquesta desaparició dels contextos funeraris és comuna a la major
part dels territoris del nord-est, mentre que en d’altres les necròpolis perduraran fins a moments de l’ibèric antic i, de manera més restringida, fins
a l’ibèric ple (Sanmartí, 1991). Podríem pensar que les pràctiques funeràries tradicionals basades en la incineració són substituïdes o modificades
per un altre tipus de ritu que no deixa constància arqueològica o, senzillament, que les necròpolis d’aquests poblats no haurien estat encara
descobertes. Tot i això, en altres territoris d’àmbit mediterrani, com al
Laci italià, l’important descens dels contextos funeraris entre els segles VI
i V ANE ha estat relacionat amb l’empobriment dels aixovars funeraris, la
qual cosa impediria datar correctament els enterraments corresponent a
aquest moment. Les causes de l’empobriment, per a alguns autors
(Cornell, 1999: 137), no tindrien res a veure amb qüestions econòmiques, sinó més aviat amb nous corrents ideològics, culturals, i fins i tot
legislatius, de caire isònom, que recorren tota la Mediterrània, com
demostrarien les lleis dictades per Soló a Atenes o les recollides més tard
a les Dotze Taules de Roma, les quals pretenen regular la conducta en els
funerals amb l’establiment d’aspectes com el comportament que s’hi ha
de tenir o la quantitat de menjar i beguda que s’ha de consumir, tot i que
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alguns autors assenyalen que també abastarien la quantitat de béns que
es poden amortitzar dins dels ritus funeraris (Ampolo, 1984). D’aquesta
manera, l’evolució que s’observa als ritus funeraris reflectiria el pas
d’una commemoració fonamentalment privada, amb l’amortització de
tresors a l’interior de les tombes, a una altra de caràcter públic, amb la
celebració d’esdeveniments populosos amb banquets, ofrenes als santuaris
de la col·lectivitat i enterraments que destacarien el rang i prestigi de la
família. Aquesta evolució de la societat llatina arrenca paral·lelament al
procés d’urbanització de la ciutat de Roma i la seva definitiva transformació en ciutat-estat.
Casualment, malgrat que a una escala política més petita, l’evolució
de les societats preibèriques a Catalunya podria resultar molt semblant
al cas del Laci, ja que la progressiva desaparició dels contextos funeraris
transcorre al mateix temps que la consolidació del nou model de poblament, basat en poblats ja plenament urbans, i a l’enfortiment de les elits
aristocràtiques, amb la formació dels estats arcaics a partir de mitjan segle
V ANE (Sanmartí, 2001). D’altra banda, una situació molt semblant ha
estat igualment defensada per a d’altres contextos culturals de canvi, com
la transició entre el món tartessi i el turdetà, amb la desaparició de les
tombes principesques típiques del període tartessi (Torres, 2002: 384).
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Conclusions

Fins ara hem plantejat tot un seguit d’hipòtesis que s’hauran de validar
o rebutjar en un futur. Som plenament conscients que algunes, independentment de si es troben millor o pitjor argumentades, s’han formulat
tenint en compte que la disponibilitat de dades no sempre és la més
adient. De fet, el moment històric de què hem tractat presenta el greu
inconvenient de les incineracions com a pràctica funerària generalitzada. Si tenim en compte que allò que s’ha volgut fer és una aproximació
a la societat del bronze final i la primera edat del ferro, i que aquesta la
formen les persones, és un mal començament enfrontar-se amb unes
comunitats que practiquen uns rituals funeraris que pràcticament fan
desaparèixer les restes humanes després de la mort, amb la conseqüent
pèrdua d’informació que això implica. Per sort, tot i les enormes limitacions amb què s’han d’enfrontar algunes disciplines com l’antropologia biològica, aquesta ha avançat molt en la caracterització de les poblacions que practiquen les incineracions.
D’altra banda, no tot el territori del nord-est presenta unes característiques semblants ni homogènies, i això dificulta la generalització.
Així, tant les necròpolis com els hàbitats presenten trets marcadament
diferenciats en funció de l’àrea geogràfica de què tractem. En aquest sentit, són poques les semblances entre el registre arqueològic de la depressió occidental catalana i el documentat a les depressions litoral i prelitoral.
Mentre en el primer territori les necròpolis són generalment tumulàries
i el poblats es construeixen en pedra i s’ordenen segons cànons urbanístics
prefixats, en els segons trobem preferentment necròpolis d’arquitectura
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tumulària d’escassa entitat —o aparentment sense— i assentaments
dispersos amb cabanes realitzades amb materials peribles. Tot això repercuteix en la recollida de dades i en la qualitat de les mateixes, ja que precisament l’inconvenient principal que hi hem d’afrontar, per a reconstruir
el poblament de les depressions prelitoral i litoral, és l’escassa entitat dels
hàbitats, que repercuteix en una reduïda evidència arqueològica, que dificulta moltíssim qualsevol interpretació.
Per tant, la crua realitat és que, excepte casos molt concrets com Els
Vilars d’Arbeca, treballem amb un registre d’escassa espectacularitat i, en
definitiva, de molt poca qualitat —per exemple, amb una notable escassetat d’estratigrafies—, tot i els avenços i esforços que s’han fet darrerament en els sistemes de registre i en l’obtenció de dades de tota mena,
gràcies a la generalització de diverses especialitats. En aquest sentit, un
bon exemple d’això que estem dient és precisament la investigació que
s’està desenvolupant encara avui dia al mateix paratge de Can Roqueta
a Sabadell.
El nostre treball presenta molts dels típics inconvenients que reflecteixen totes les síntesis arqueològiques. Fonamentalment, el principal
aspecte a criticar és la parcialitat que caracteritza el nostre registre
arqueològic, que afecta de manera inevitable tota la investigació i les conclusions que se’n deriven. Efectivament, hi ha importants buits geogràfics que ens impossibiliten d’establir una fonamentada visió de conjunt
dels nostres períodes objecte d’estudi. També tenim greus discontinuïtats que afecten el coneixement dels territoris i dels assentaments. En definitiva, ens movem dins d’una dinàmica que forçosament es veu obligada a recórrer a un reduït nombre de jaciments, bàsicament aquells que
més dades ens aporten per a construir el nostre discurs. Precisament,
aquesta és la nostra principal limitació, perquè tot plegat és com reconstruir un enorme trencaclosques amb el perill que aquests jaciments de
referència puguin esdevenir algun dia, fins i tot, autèntiques excepcions dins l’arqueologia i, que en definitiva, siguin els menys indicats per
a generalitzar i fonamentar les nostres hipòtesis.
Malgrat totes aquestes limitacions, el nostre treball planteja la hipòtesi de l’existència de diversos models per a explicar l’evolució de les societats i l’emergència aristocràtica en el transcurs del bronze final i la primera
edat del ferro al nord-est peninsular. Si més no, és possible distingir dos
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models ben diferenciats, incloses algunes particularitats segons els territoris. El primer correspon a la zona del Segre-Cinca i es basa en els inicis del control d’una economia centralitzada fonamentada en la producció a gran escala d’un o diversos productes de subsistència bàsics, com
ara els cereals o certs productes d’origen animal —la mateixa criança o
d’altres recursos com els teixits, el cuir, la carn o, fins i tot, alguns productes
làctics—. Aquesta realitat donaria lloc a un patró de poblament de
característiques ben diferents al documentat a les zones de costa durant
el bronze final i la primera edat del ferro. En aquest context, el cas de la
fortalesa d’Els Vilars d’Arbeca esdevindrà l’exemple més evident d’una
nova realitat que sembla iniciar-se en el transcurs del segle VIII ANE i que
tindrà en el desenvolupament de la coerció un element de vital importància per a la consolidació en el poder de certs grups i individus, com
també per al control efectiu de tot un territori.
L’altre model clarament identificat és eminentment costaner i es desenvoluparà a partir d’una economia de béns de prestigi que es fonamenta
en el control, per part d’un reduït grup, de tots aquells objectes nous i
d’especial valor procedents del comerç mediterrani, així com de la seva
redistribució dins de la seva pròpia comunitat i de l’entorn proper. Tot
i aquest punt de partida en comú, les reaccions i manifestacions arqueològiques no seran iguals a tota la costa, com ens deixen entreveure el casos
de la zona del Baix Ebre, de l’Empordà o del Vallès.
Efectivament, a la primera el procés s’iniciaria durant el segle VII ANE
per donar lloc a territoris jerarquitzats políticament i econòmica, basats
en el control del comerç fenici, com també en una notable utilització de
la coerció, tal i com es pot entreveure en el cas del territori del riu
Sénia. L’origen de tot el procés s’ha de lligar probablement amb allò que
passa als territoris de l’entorn dels rius Guadalop i Matarranya, des
d’on es difondrà el model urbanístic caracteritzat pels poblats amb
espai central i cases seriades, desenvolupat anteriorment al Segre-Cinca.
Malgrat tot, el procés es veurà dràsticament aturat durant el segon
quart del segle següent, coincidint sospitosament amb la davallada del
comerç fenici i en un clar context de crisi, que inclourà la destrucció i
abandó sobtat de molts jaciments. Possiblement l’element principal
que va esdevenir objecte de desig i control per part de les aristocràcies
emergents fou el comerç fenici, especialment de vi o oli, si tenim en
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compte la representativitat dels elements amfòrics. Però aquest fet va
generar una excessiva dependència del prestigi i del poder de les elits
envers un factor extern, que, quan va entrar en crisi, va provocar inevitablement la caiguda de tot el sistema social indígena.
Finalment, els altres territoris costaners també presenten dinàmiques íntimament lligades al comerç colonial i a la voluntat de controlar-lo, però, a diferència del cas anterior, amb un índex de material
amfòric bastant inferior. En el cas de l’entorn emporità, les darreres
excavacions a Sant Martí d’Empúries i a la necròpolis de Vilanera
demostren que els canvis s’inicien en el transcurs del segle VII ANE en
relació amb el control d’un panorama comercial heterogeni, tot i que
fonamentalment fenici, però on la influència grega es farà cada cop més
evident i finalment definitiva des del principi del segle següent, amb la
fundació d’Empúries. Quant al cas del Vallès, la necròpolis de Can
Piteu-Can Roqueta ens ha servit d’excusa per a aproximar-nos a una
realitat concreta com és el territori del tram central del riu Ripoll. El
seu registre arqueològic destaca per l’enorme representativitat dels
béns de prestigi metàl·lics documentats durant tota la primera edat del
ferro. Malgrat tot, aquests elements es troben molt repartits, la qual
cosa ens dibuixa una societat igualitària, però que sembla evolucionar
durant tota la primera edat del ferro fins a assolir un estadi social amb
incipients desigualtats socials, que, malgrat insinuar el camí de la institucionalització durant la primera meitat del segle VI ANE, encara no
arribaran a consolidar-se definitivament fins a la segona, durant l’ibèric antic.
El resultat de tot plegat és que en el transcurs del mateix segle, és a
dir, entre el final de la primera edat del ferro i l’inici del món ibèric, assistim a la formació i consolidació de diferents tipus de cabdillatges que, originats des de realitats diverses, acaben exterioritzant-se de manera semblant gràcies a la incidència del comerç mediterrani, que nodreix de
diferents productes els territoris del nord-est peninsular, tal com es
deixa sentir amb l’acumulació de riqueses d’aquesta procedència als
enterraments d’aquest segle. Igualment, la proliferació de les anomenades tombes de guerrer al llarg del mateix torna a incidir novament en la
lenta configuració d’una aristocràcia emergent amb un marcat component militar, però que encara deixa entreveure una formació relativament
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més igualitària i tardana a la costa que no pas a l’interior o a l’Ebre, on
la capacitat de coerció resulta més evident, a jutjar per la presència
d’assentaments amb notables sistemes defensius.
En definitiva, durant la primera edat del ferro les comunitats del
nord-est peninsular s’integren definitivament dins d’un sistema mundial
d’àmbit mediterrani que transformarà lentament les seves estructures
socials. Els resultats d’aquests canvis es manifesten al final del període,
quan els primers cabdillatges semblen començar-se a desenvolupar, tot
i que encara són ben visibles importants diferències territorials que
afecten a la gènesi, cronologia i dinàmica interna del procés: mentre a les
zones del Segre-Cinca, del Guadalop i del Matarranya-Algàs aquesta realitat sembla configurar-se a partir d’una dinàmica interna iniciada en el
transcurs del segle VIII ANE, a la resta dels territoris el canvi està lligat a
l’impacte del comerç mediterrani.
En tot cas, malgrat la divergència i diversitat dels processos i les cronologies que s’hi observen, el resultat final dels diferents territoris implicats s’assemblarà bastant, per tal com el que s’està configurant és una aristocràcia de caràcter guerrer que s’intitucionalitzarà definitivament durant
el transcurs de l’ibèric antic, per a donar lloc, finalment, als estats
arcaics ibèrics durant l’ibèric ple.
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