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Introducció 

Com ja hem assenyalat en altres treballs (ROVIRA, 
SANTACANA, 1982a; ROVIRA, SANTACANA, 1982b, 99- 102), 
I'existkncia d'assentaments que poden ser qualificats de 
aprotourbans)>l es limita durant aquesta etapa a les comar- 
ques de la Catalunya meridional i de la vall del Segre, men- 
tre que a la Catalunya septentrional només es documenta l'e- 
xistkncia d'ccagrupacions de cabanes>>, que no responen a un 
Ús controlat de I'espai i que, per tant, no es poden incloure 
en el grup de jaciments que ara ens ocupa. Conseqüentment, 
en aquest treball només ens és possible considerar els as- 
sentaments de la Catalunya meridional, com sigui que els de 
la vall del Segre són estudiats en una altra contribució en 
aquest mateix volum. 

Els assentaments dels segles VII-VI aC coneguts ac- 
tualment a través de treballs d'excavació d'una certa entitat 
són els del Calvari (El Molar, Priorat) (VILASECA, 1943) el 
Coli del Moro de Serra d'Almos (Tivissa, Ribera d'Ebre) 
(VILASECA, 1953), La Mussara (ROVIRA, SANTACANA, 
1982b), La Ferradura (Ulldecona, Montsia) (MALUQUER DE 

MOTES, 1983) el Puig Roig (El Masroig, Priorat) (GENERA, 
1986) i el del Barranc de Gifols (Ginestar, Ribera d'Ebre) 
(BELARTE et al., en premsa)2. 

Cronologia 

La major part d'assentaments protourbans coneguts a la 
Catalunya meridional han de ser datats dins del període 
comprks entre el segle VI1 i la primera meitat del segle VI 
aC, amb la notable excepció de La Mussara, que demostra 
I'existkncia de nuclis de poblament agrupat de caricter ra- 
mader des del segle IX aC, contemporiniament a I'ocupació 
de coves. En tot cas, la plena sedentarització de les pobla- 
cions d'aquesta zona sembla datar essencialment del segle 
VI1 aC. 

Configuració topografica i estructura planimEtrica 

Des del punt de vista topogrific, els assentaments cone- 
guts dels segles VII-VI aC no responen a un model Únic. Un 
dels emplagaments predilectes són els esperons rocosos en 
forma de cresta estreta i allargada, sovint delimitats per pen- 
dents abruptes, la qual cosa en facilitava la defensa. Aquestes 
crestes solen estar situades a una alqada relativa considera- 
ble, de 160 a 180 metres, com és el cas de La Ferradura o el 
Coll del Moro de Serra d'Almos; com a excepció notable, cal 
fer esment del Calvari del Molar que, malgrat ocupar una po- 
sició dominant, sobre un esperó rocós allargat, només s'eleva 
fins a 15 m per sobre del nivell de la plana adjacent. La lon- 
gitud d'aquestes crestes est2 compresa entre 35 i 100 metres, 
mentre que llur amplada varia entre només 9 metres en al- 
guns punts - é s  el cas del Coll del Moro de Serra d'Almos- 
i un mixim de 30 metres, amb una superfície edificable que 
oscibla entre els I00 i els 3000 metres quadrats. 

D'altra banda, cal esmentar una skrie de nuclis, com els 
del Barranc de Gifols, el Barranc de Sant Antoni i alguns al- 
tres, que estan situats en terrenys absolutament plans, en els 
límits de les primeres terrasses de ]'Ebre, dominant la pla- 
na d'inundació del riu i, quasi sempre, al costat dels torrents 
que hi desmboquen. 

La planta dels diferents establiments s'adapta estreta- 
ment a la configuració topogrifica que acabem de descriu- 
re. En el cas del nuclis establerts sobre crestes, es tracta, se- 
gons I'espai disponible, d'una o dues bateries de recintes de 
planta quadrangular, amb paret de fons comuna, separats per 
murs mitgers i dotats de portes obertes a un carrer; l'ampla- 
da d'aquest carrer és lleugerament superior a 1'5 metres al 
poblat del Puig Roig (GENERA, 1986, 56), mentre que a La 
Ferradura (fig. 2) varia entre 1 i 2 metres (MALUQUER DE 

MOTES, 1983,7). En aquest tipus d'assentaments, la defen- 
sa es fonamenta, a part de la situació, en l'existkncia d'altres 
accidents topogrifics, com ara els afloraments rocosos dels 
extrems de les crestes en quk estan situats els poblats del Coll 
del Moro de Serra d'Almos, La Ferradura o el Puig Roig 
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(GENERA, 1986, 54). No s'ha documentat, en canvi, I'e- 
xistkncia de fortificacions importants, per6 és possible que 
I'estret corredor d'accés al poblat de la Ferradura pel costat 
meridional, flanquejat per dues construccions d'una certa en- 
titat, hagi tingut una funció de carhcter defensiu. 

Un segon tipus, pel que fa a la planta, és el que s'ha do- 
cumentat al nucli del Barranc de Ghfols (fig. 3), que es ca- 
racteritza per I'existkncia de diversos carrers de traGat rec- 
tilini, que s'encreuen aproximadament en angle recte i se- 
paren diferents bateries de recintes constructius; aquests 
recintes també comparteixen el mur de fons i estan separats 

per parets mitgeres. L'aspecte quasi ortogonal d'aquest as- 
sentament és possible, Ibgicament, grhcies a la situació so- 
bre una plataforma quasi horitzontal. Tampoc en aquest cas 
no s'ha pogut comprovar I'existkncia d'estructures defensi- 
ves, per6 el mur de fons dels recintes del bloc constructiu A, 
juntament amb la paret oriental del recinte XII, forma una 
tanca elemental que devia permetre una certa protecció de 
I'assentament. 

Finalment, cal esmentar un tercer model, representat pel 
nucli d'Aldovesta, que tenia funcions especialitzades de 
carhcter comercial i que no pot ser qualificat, en sentit es- 

Fig. I. Esquema topogrific de Catalunya, amb indicació dels principals jaciments esmentats en el text. 
I .  Moleta del Remei (Alcanar, Montsii) 15. Penya del Moro (Sant Just Desvern, Barcelonts) 
2. La Ferradura (Ulldecona, Montsia) 16. Montju'ic (Barcelonks) 
3. Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) 17. Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelonts) 
4. Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre) 18. Castellruf (Santa Maria de Martorelles, Vallts Occidental) 
5. Barranc de Gifols (Ginestar, Ribera d'Ebre) 19. Turó d'en Bosca (Badalona, BarcelonBs) 
6. Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d'Ebre) 20. Turó de Céllecs (brrius, Vallts Oriental) 
7. Coll de Moro de Serra d'Almos (Tivissa, Ribera d'Ebre) 21 . Burriac (Cabrera de Mar, Maresme) 
8. Puig Roig (Masroig, Priorat) 2%. Turó Cremat (La Roca, Vallts Oriental) 
9. El Calvari (El Molar, Priorat) 23. Torre dels Encantats (Arenys de Mar, Maresme) 

10. La Mussara 24. Puig Castell (Sant Cebrii de Vallalta, Maresme) 
I I .  Tarragona 25. Montbarbat (Lloret de Mar, La Selva) 
12. Alorda Park (Calafell, Baix Penedts) 26. Puig Castellet (Lloret de Mar, La Selva) 
13. Darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf) 27. Punta de Castell (Palamós, Baix Empordi) 
14. Oltrdola (Alt PenedBs) 28. Puig de Sant Andreu, (Ullastret, Baix Empordi) 



tricte, de ccprotourbh>>, ja que es 
tracta d'un sol edifici complex, 
sense vies de pas entre les dife- 
rents construccions (MASCORT, 
SAN MART^, SANTACANA, 1991). 

Una característica comuna 
a la major part d'assentaments 
coneguts d'aquesta bpoca és 
l'escassa superfície: La Ferra- 
dura uns 400 m2 (MALUQUER 
DE MOTES, 1983,7); El Coll del 
Moro de Serra d'Almos uns 
400 m2;3 El Puig Roig 1.200 
m2 (GENERA, 1986, 54); El 
Barranc de Ghfols 450 m2; el 
més gran és possiblement el del 
Calvari del Molar, amb una su- 
perfície edificable prbxima als Fig. 2. Planta del poblat de La Fen 

3.000 m2 (VILASECA, 1943,36). 
Lbgicament, també és petit el nombre de recintes que formen 
aquests assentaments: deu en el cas de La Ferradura; en el 
cas del Coll del Moro de Serra d'Almos, no és possible de- 
terminar-10 amb seguretat, per6 no sembla probable que fos 
més elevat que a La Ferradura; al Barranc de Ghfols s'ha po- 
gut establir amb seguretat l'existhcia d'un mínim de dotze 
recintes; al Puig Roig la xifra s'eleva fins a vint-i-tres, men- 
tre que al Calvari es redueix a sis, pero en una superfície ex- 
cavada de només 75 m2. 

Aquestes dades, tot i que són encara molt escasses i, a ve- 
gades, fragmentkies suggereixen l'existbncia d'un pobla- 
ment d'una certa complexitat, amb nuclis de diferent grandh- 
ria, població i funcions. En efecte, assentaments com La 
Ferradura, el Coll del Moro de Serra d'Almos, el Barranc de 
Ghfols i molts altres de la mateixa entitat només poden ha- 
ver allotjat un nombre molt redu'it de famílies (potser cinc o 
sis), possiblement vinculades entre elles, formant el que els 
antropblegs anomenen una <<família unida>>, és a dir, una 
agrupació de dues o més famílies primhries, enlla~ades per 
un parentiu, real o fictici (BEALS I HOIJER, 1968,476-477). 
Sembla lbgic pensar que aquests petits nuclis tenien com a 
principal font de recursos l'explotació agrícola i ramadera, 
fins al punt que ha estat possible parlar d'una autbntica co- 
lonització agrícola, pero la ubicació d'alguns d'ells -La 
Ferradura o el Coll del Moro- en llocs molt alts i dotats 
d'una gran visibilitat sobre el territori circumdant fa pensar 
que en alguns casos es devia tractar primordialment de nu- 
clis destinats a la vigilhncia i control del temtori. Altres as- 
sentaments de dimensions més grans devien tenir també al- 
tres funcions, com ara la mineria (VILASECA, 1943, 36; 
GENERA, 1986, 54) o la metal.lÚrgia (GENERA, 1986, 60). 
D'altra banda, també cal recordar que el nucli d'Aldovesta 
indica l'existbncia d'almenys un assentament petit amb fun- 
cions especialitzades de carhcter comercial, la qual cosa im- 
plica també un control efectiu del territori per part d'una au- 
toritat supracomunal (MASCORT, SAN MART^, SANTACANA, 
1991). 

?adura (segons J. MALUQUER DE MOTES, 1983). 

El Període Ibkric 

Introducció 

Durant el període ibbric les estructures protourbanes 
s'estenen al conjunt de la costa de Catalunya. D'altra ban- 
da, diferents estudis a escala microregional han mostrat 
que es tracta de sistemes de poblament fortament jerar- 
quitzats, amb nuclis de grandhria i funcions molt diverses, 
els més grans dels quals devien tenir l'entitat d'autbntiques 
ciutats. 

Així, els treballs recents realitzats a la ciutat de 
Tarragona han mostrat que hi existia un nucli de pobla- 
ment ibbric que probablement cobria, ja des del s. V aC, una 
superfície de diverses hecthrees (MIRO, 1987; MIRO, 1988; 
ADSERIAS, RAMON, 199 1 ; Pou, SAN MART^, SANTACANA, 
1993). És logic suposar, atenent a aquest fet i també a la im- 
porthncia de Tarraco durant la segona guerra púnica, que 
aquest assentament fou el més important de l'hrea cosseta- 
na, i que tingué un carhcter plenament urbh, mentre que al- 
tres assentaments d'inferior grandhria, com el d'Adarró 
(Vilanova i La Geltrú, Garraf), amb una superfície d'unes 
4 ha, devien fer el paper de ecentre comarcal>> (MIRET, 
SAN MART^, SANTACANA, 1984; EIDEM 1987; EIDEM 199 1 ; 
LOPEZ, FIERRO, CAIXAL, CASTELLANO, 1992). Altres nuclis 
encara més petits poden haver complert funcions diverses, 
entre les quals, i segons la documentació lliurada pel jaci- 
ment d'Alorda Park, cal comptar la defensa i el control del 
territori, com sigui que aquest assentament, que només ocu- 
pava uns 3.000 m2, disposava d'una solida fortificació que 
el convertia en una autbntica ciutadella destinada a la pro- 
tecció de les vies de comunicació i dels petits habitats dis- 
persos d'aquesta zona. 

Més al nord, a l'hrea laietana i territoris prbxims, es do- 
cumenta una estructura de poblament semblant, amb alguns 
grans nuclis de carhcter prbpiament urbh, com Burriac (Ca- 
brera de Mar, Maresme), almenys si cal jutjar per la seva su- 



perfície, que ha estat avaluada en 'unes 10 ha, i potser tam- Configuració topogr&fica i estructura planimttrica 
bé I'assentament de la muntanya de Montjui'c (Barcelona). 
El model dels assentaments de segon ordre podria ser po- Els nuclis de poblament concentrat, sigui quina sigui la 
blats, com el Turó d'en Bosca (Badalona, Barcelonks) o seva entitat, solen estar situats damunt de llocs elevats, al 
Torre dels Encantats (Arenys de Mar, Maresme), l'un i I'al- cim o a les vessants de les serralades litorals i prelitorals, la 
tre amb una superfície entorn de 2 ha; altres nuclis, final- qual cosa manifesta una preocupació eminentment defen- 
ment, ocupen superfícies redui'des, inferiors a 1 ha i, fins i tot, siva i de control del territori. L'organització urbanística 
inferiors, a vegades, als 1 .O00 m2; sembla lbgic pensar que dels poblats depkn, doncs, primerament de la configuració 
els més petits d'aquests poblats eren principalment punts topografica de les elevacions on estan situats, perb també 
d'observació i control del territori, en el qual hi ha evidkn- d'altres factors, especialment la grandaria i les funcions de 
cies cada vegada més clares de I'existkncia d'un poblament cada nucli, car la utilització de les possibilitats ofertes pel 
dispers de plana. medi pot variar molt considerablement segons quina sigui 

A la Indigbcia es deu repetir un esquema semblant, amb la superfície ocupada i I'ús que se'n fa. La combinació d'a- 
el gran centre d'ullastret com a nucli urba de primer ordre. quests diferents factors permet distingir, amb algunes va- 
A l'hrea ilercavona, finalment, no s'han documentat grans riants i amb matisos específics per a cada cas, tres tipus bi- 
nuclis que, almenys per les dimensions, puguin ser consi- sics de planta, que es corresponen clarament amb els que al- 
derats autkntiques ciutats. A la zona costanera, tanmateix, cal tres autors, com J. Maluquer de Motes (1 982), A. Balil 
tenir present l'existkncia de Tortosa, que pot haver estat la (1971) o F. Gusi i C. 01Bria (1984) havien definit en dife- 
seu d'un assentament de gran importhncia, del qual devien rents treballs sobre l'urbanisme ibkric. Es tracta respecti- 
dependre nuclis com La Moleta del Remei i els assenta- vament dels poblats d'erola, dels poblats de vessant i dels 
ments més petits que s'hi relacionen (GRACIA, MUNILLA, poblats de barrera. 
PALLARES, 1991,68-70). A la Fbia de Mora, en canvi, es co- 
neix un sol nucli important, el poblat del Castellet de Els poblats d'erola 
Banyoles (Tivissa), que, amb una superfície superior a les 4 
ha, pot haver funcionat com a centre comarcal. Aquest tipus d'assentament apareix al damunt d'eleva- 

cions cbniques d'altitud variable, perb 
sovint considerable, el cim de les 

Tr~nxeres d'expoh - NM quals és format per plataformes d'ex- 
tensió suficient per a I'establiment 
d'un habitat huma d'una certa entitat. 
Ara bé, com sigui que la superfície 
disponible en aquests casos no sol ser 
gaire gran, en general es tracta d'as- 

Murs corresponents a la sentaments d'extensió petita o mitja- 
prlrnera fase construct~va na. En efecte, els més grans d'aquests 

assentaments, com ara La Moleta del 
Remei (Alcanar, Montsia) o 
Montbarbat (Lloret de Mar, La Selva), 
cobreixen una superfície de poc més 
de 5.000 m2; els valors més freqüents 
se situen entre 3.000 i 4.000 m2, per 
exemple el Turó Gros de Céllecs 
(orrius, El Maresme), Castellruf (San- 
ta Maria de Martorelles, Vallks 
Oriental) (fig. 4), el Puig Castellar de 
Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonks) (fig. 5), perd no man- 
quen els nuclis d'erola de dimensions 
encara més redui'des, d'uns 1 .O00 m2, 
com ara el Turó Cremat de La Roca 
(Vallks Oriental) o el Puig Castell de 
Sant Cebria de Vallalta (Maresme) 
  SAN MART^, SANTACANA, 199 1 ,  129), 
o fins i tot menys, com el Puig 
Castellet de Lloret de Mar (La Selva), 

Fig 3 Planta de I'assentarnent del Barranc de GBfols (Ginestar, R~bera d'Ebre.) que fa només 650 m2 (PONS, LLORENS, 



En aquest model de poblat, els carrers són sovint inexis- 
tents, o bé es redueixen a només algunes vies, tal com s'ob- 
serva a la Moleta del Remei, entre les cases i els graners, o al 
Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet; en un i altre cas 
es tracta de vies molt estretes. Aixb, i també l'absbncia de ro- 
deres de carro, fa pensar que la circulació dins d'aquests as- 
sentaments restava limitada a les persones i semovents. 

1991,283). És evident, per tant, que fins i tot en el cas dels 
més grans, no són mai de nuclis que, almenys per l'extensió, 
puguin tenir característiques urbanes i, almenys en alguns ca- 
sos, com ara el del Puig Castellet de Lloret de ,Mar (PONS, 
LLORENS, 1991, 290)4, és ben segur que devia tractar-se de 
punts de vigilhncia i control del territori. 

L'estructura d'aquest tipus de planta es fonamenta en 
l'existbncia d'un mur perimetral, el traGat del qual segueix 
de forma més o menys estricta el límit de la plataforma su- 
perior de l'elevació, per la qual cosa tendeix generalment a 
formes aproximadament el.líptiques o circulars. Aquest mur 
perimetral devia fer la funció de muralla, perd cal fer notar 
que no sol tractar-se d'estructures de gaire entitat, ja que el 

Els poblats de barrera 

gruix se sol situar entre 1 i 1'5 m L SAN MART^, 
199 1, 130), per bé que en algun cas ex- 
cepcional, com ara al costat de mar de la 
Moleta del Remei, s'acosta als 3 m. 
(GRACIA, MUNILLA, PALLARES, 199 1,7 1)5. 
D'altra banda, també cal dir que l'e- 
xistbncia de torres és rara, ja que només ha 
estat documentada a la Moleta del Remei, 
exclusivament per a la protecció de la por- 
ta, i a Montbarbat. En general no es trac- 
ta, doncs, de sistemes gaire potents ni so- 
fisticats, com els que caracteritzen els nu- 
clis autbnticament urbans, perb la seva 
efectivitat devia ser suficient gricies, so- 
bretot, a la ubicació d'aquests assenta- 
ments en punts alts i d'accés generalment 
difícil. 

Les altres construccions, separades per 
parets mitgeres, s'adossen a aquest mur de 
tanca, que en constitueix la paret de fons, i 
s'obren vers l'interior de l'assentament, la 
part central del qual ens és sovint desco- 
neguda. En els pocs casos en qub aquesta 
zona central ha estat investigada els resul- 
tats obtinguts són desiguals. Així, en el cas 
de La Moleta del Remei s'hi ha documen- 
tat l'existkncia d'un espai central obert en- 
voltat de graners (GRACIA, MUNILLA, 
PALLARES, 1988a i 1988b). La Moleta del 
Remei ofereix, doncs, en conjunt, un mo- 
del ben definit d'organització de I'hhbitat, 
amb una estructura de zones conckntriques 
especialitzades en funcions ben definides: 
defensa, residbncia, emmagatzematge i, 
probablement, vida social i política. En al- 
tres casos, com al Vilar6 d'Olius, tot el 
sector central de l'assentament sembla ha- 
ver quedat lliure d'estructures constructives 
i devia ser utilitzat per a diferents funcions 
de carhcter comunitari, mentre que al Puig 
Castellar de Santa Coloma de Gramenet 
(fig 5),  contrariament, aquesta Brea apa- 

S'ha donat aquest nom a un tipus d'assentament establert 
damunt d'esperons o petites penínsules delimitats per pen- 
dents escarpats i accessibles únicament a través d'un istme 
que és tancat mitjan~ant una muralla transversal, molt sovint SANTACANA, 

Fig. 4. planta del pobla, :de Castellruf (Santa Maria de Martorelles, Vallks Oriental) (segons GASULL 
reix utilitzada com a zona habitacional. et al., 1986). 



amb altres construccions adossades a la cara interna, que 
constitueix I'element essencial, i a vegades únic, de la de- 
fensa del nucli, per bé que en alguns casos es documenta 
també I'existbncia d'un mur perimetral, generalment menys 
potent, que protegeix els altres costats, així com la predn- 
cia de torres i fins i tot possiblement de fossatss; es tracta, 
doncs, en general de fortificacions més potents i elaborades 
que les dels poblats d'ccerola>>, la qual cosa és lbgica, si hom 
té present que, per raons topografiques, són també més vul- 
nerables. 

Aquest model d'assentament es documenta també en 
hrees diverses del temtori de Catalunya, com ara la regió de 
1'Ebre (Castellot de la Roca Roja, Benifallet, Baix Ebre (fig. 
6); Castellet de Banyoles, Tivissa, Ribera d'Ebre; Sant 
Miquel de Vinebre, Ribera d'Ebre), I'irea del Penedbs- 
Garraf (Alorda Park, Calafell, Baix Penedbs; Olbrdola, 
Garraf), la Selva (Turó Rodó, Lloret de Mar; possiblement 
també els de Cala Pola-Cala Giberola i Montguardi, Lloret 
de Mar, i el del Castell, a La Fosca, Palamós) i, molt sovint, 
la Catalunya interior, sobretot al Bages i Osona. 

La superfície d'aquest tipus d'assentaments no sempre 
pot ser determinada amb precisió i, aparentment, és molt va- 
riable. Així, la plataforma ocupada per l'assentament 
d'olbrdola ultrapassa els 33.000 m2 i I'empla~ament del 
Castellet de Banyoles arriba als 44.000 m2 (GRACIA, 
PALLARES, MUNILLA, 1991,73). Tot i que en cap d'aquests 
dos casos es pot determinar amb seguretat si tota la superfi- 
cie protegida per la muralla estava efectivament edificada, 

I 

aquests nuclis, especialment el segon, poden haver tingut la 
categoria i les funcions de petites ciutats. Aquestes xifres, 
perb, contrasten clarament amb les que coneixem per als as- 
sentaments més petits. Així, el poblat d'Alorda Park no ul- 
trapassava els 3.000 m2 i El Castellot de la Roca Roja és en- 
cara més petit, ja que la superfície defensada per la muralla 
només és lleugerament superior als 1 .O00 m2. En un cas i 
I'altre cal destacar la gran entitat del sistema de fortificació 
en relació a la superfície de l'assentament, com també l'e- 
xistbncia a I'interior de l'assentament de construccions molt 
sblides, amb parets que a vegades assoleixen els 2 m d'am- 
plada, les quals probablement corresponen també a estruc- 
tures de defensa. Aquests petits poblats, entre els quals pos- 
siblement cal incloure també el de Sant Miquel de Vinebre 
(GENERA, 1991), devien tenir, doncs, l'aspecte de castells o 
ciutadelles, i la seva funció essencial devia ser militar. 

Pel que fa a I'estructura interna d'aquests assentaments, 
I'existbncia de plataformes més o menys amplies fa possible 
la presbncia de tragats urbanístics bastant regulars. Cal dir, 
perb, que aquesta estructura només ha estat investigada a 
fons en el cas del poblat d'Alorda Park, on a principi del se- 
gle IV aC es va produir una profunda remodelació urbanís- 
tics que, de moment, només resulta ben coneguda en el sec- 
tor occidental del poblat.7 La nova xarxa viaria (carrers CA, 
CB, CC, CE i FK), que té un aspecte pseudoortogonal, de- 
termina quatre blocs d'habitacions (B-A-E-I; C-D-O; L-S- 
A-Z; probablement també M-N-Q), formats, a la vegada, per 
habitacles de diferents tipus. Cal fer notar que almenys al- 
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Fig. 5. Planta del poblat del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet (segons MART~NEZ I VICENTE, 1966) 



guns d'aquests carrers (CA i CB) estaven dotats de canalit- minat anteriorment, no esta tan estrictament condicionada 
zacions per recollir i drenar les aigües de la pluja. En canvi, per la configuració topogrifica del lloc. Es tracta, doncs, d'un 
llur estretor, rarament passen de 1'5 m d'amplada, i l'absbn- sistema més flexible, apropiat tant per a nuclis de grandiria 
cia de roderes semblen excloure el transit de vehicles sobre petita i mitjana -per exemple, La Penya del Moro de Sant 
rodes. No es pot excloure, emperb, que els carros tinguessin Just Desvern (Barcelonbs), que no devia assolir 1 ha de su- 
accés a l'interior d'altres poblats d'aquest tipus; aixb no perfície, o el Turó d'en Bosca (Badalona, Barcelonbs), que 
sembla ficil, certament, en el cas del Castellot de la Roca cobria uns 2,0.000 m2 (ZAMORA, GUITART, GARCIA ROSELLO, 
Roja, donada l'estretor de la porta de la muralla, perb és per- 1991, 346)- com per als assentaments de dimensions més 
fectament possible al Castellet de Banyoles, la porta princi- grans, alguns del quals devien tenir les característiques 
pal del qual fa més de 3 m d'amplada. d'autbntics nuclis urbans. Aquest és el cas de Burriac 

(Cabrera de Mar, Maresme), I'extensió del qual ha estat 
Els poblats de vessant avaluada en unes 10 ha (BENITO et al., 1986, 23), i també, 

sens dubte, del Puig de Sant Andreu d'ullastret (Baix 
En aquest tipus de tragat urbanístic, les edificacions po- Empordh), que cobria aproximadament 1 1 ha (MART~N 

den ocupar, en el cas que existeixin, la superfície més o ORTEGA, 1980, 3) (fig. 7). 
menys plana del cim de I'elevació, pero s'estenen fona- Com és natural, I'establiment del nucli d'habitat en els 
mentalmet, i sovint exclusivament, pels vessants, preferent- vessants n'exigeix l'aterrassament, mitjangant el retall de la 
ment els de solell. En conseqübncia, la forma i grandaria d'a- roca de base, amb més o menys profunditat segons la incli- 
quest tipus d'establiments, a diferbncia dels que hem exa- nació del pendent, o bé la construcció de murs de contenció, 
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Fig. 6.  Planta del Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) (segons ~ZQUIERDO i 

perb aquest segon sistema no és tan documen- 
tat. En aquestes terrasses s'establien les vies de 
pas, de tragat més o menys rectilini i orientades 
en direcció perpendicular o obliqua en relació 
al sentit del pendent, com també els blocs d'ha- 
bitacions, que tendeixen a formar alineacions 
contínues, amb un mur de fons, sovint parcial- 
ment excavat a la roca, compartit i amb parets 
mitgeres que delimiten les diferents unitats ha- 
bitacionals. Els carrers transversals, orientats 
en el sentit del pendent, són escassos i podien 
convertir-se en autbntiques escales quan, tal 
com s'esdevé al Turó d'en Bosca, la inclinació 
de la vessant és molt acusada. 

Un altre factor que cal prendre en conside- 
ració és la superior vulnerabilitat, en molts ca- 
sos, dels poblats <<de vessant, deguda, evident- 
ment, a la prbpia ubicació, per6 també al fet que 
sovint cobreixen una superfície molt més gran 
que la dels tipus que hem comentat més amunt. 
El superior desenvolupament longitudinal de 
les muralles que aixb implica, unit a la més 
gran debilitat que, com hem dit, deriva de la 
ubicació, fan que alguns d'aquests emmuralla- 
ments estiguin dotats de torres distribu'ides a 
intervals més o menys regulars. Els casos més 
ben coneguts en aquest sentit són els de Burriac 
i, sobretot, el Puig de Sant Andreu, on també es 
documenta 1'6s de colzes que, en algun sector, 
permeten suplir les torres. Es tracta, doncs, d'es- 
tructures defensives poderoses i, sens dubte, 
bastant més sofisticades que les dels poblats 
d'ccerola>> o de <<barrera>>. 

La circulació rodada a l'interior d'alguns 
d'aquests poblats és un fet inqüestionable, al- 
menys en cas assentaments de dirnen- 

GIMENO, 1991). sions més grans. Així ho suggereix l'amplada 
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de la porta principal de la muralla del Puig de Sant Andreu, 
la de la porta meridional del poblat de Burriac, 3 m en el punt 
més estret, (GARCIA ROSELLO, M I R ~ ,  PUJOL, 1991, 201) i 
també la troballa de llantes de rodes de ferro a Burriac 

Les construccions i espais oberts d'ús col.lectiu8 

A part de les muralles, és indubtable I'existkncia d'altres 
construccions especialitzades i espais oberts amb funcions 
diverses, especialment de tipus econbmic, polític i religiós. 

Els edificis amb funcions econbmiques 

Els exemples coneguts són poc nombrosos i corresponen 
a un nombre limitat d'activitats: conservació i transformació 
d'aliments, producció de calq i metal.lúrgia. 

Pel que fa a l'emmagatzematge d'aliments, els edificis 
més ben documentats són els graners de La Moleta del Re- 
mei, formats per diversos murs paral.lels, d'una alqada d'uns 
80 cm i separats uns 30-40 cm els uns dels altres, que devien 
suportar unes planxes de fusta i que tenen els paral.lels més 
prbxims a la Illeta dels Banyets (El Campello, Alacant) 
(LLOBREGAT, 1985). Aquest sistema permet aillar de la humi- 
tat i assegurar I'airejament de productes agrícoles guardats 
en sacs (GRACIA, MUNILLA, PALLARES, 1988a, 25-27). 
L'existkncia de diverses, almenys tres, construccions d'a- 
quest tipus permet de pensar que cadascuna servia a un de- 
terminat grup d'habitatges la qual cosa suggereix, com ja 
hem fet notar en altres treballs (SANMART~, SANTACANA, 
1991, p. 57), que la collita tenia un caracter comunal, i tam- 

bé que l'estructura social es fonamentava en famílies ex- 
tenses que agrupaven un cert nombre de famílies nuclears. 
En aquest mateix sentit apunta també la preskncia al mateix 
poblat d'almenys una instal.laci6 de transformació de la fa- 
rina en pa. 

Quant a la producció de calq, se'n coneixen dos únics 
exemples, l'un i I'altre del poblat d7Alorda Park (Calafell), 
datables respectivament del segle IV i del segle I11 aC. Es 
tracta d'estructures molt simples, consistents en simples 
acumulacions de fusta cobertes per pedres calcaries, amb un 
dipbsit adjunt que, ple d'aigua, servia per apagar la  cal^ 
viva   SAN MART^, SANTACANA, 199 1). 

En relació a la metal.lÚrgia, finalment, només podem 
fer esment de la foneria de ferro descoberta al poblat de la 
Torre dels Encantats (Arenys de Mar, Maresme), que mai no 
ha estat publicada amb detall (SERRA-RAFOLS, 1968, 14- 16). 

Els edificis i espais oberts amb funcions polítiques 
i10 religioses 

L'existkncia d'espais oberts que han pogut ser utilitzats, 
entre moltes altres funcions, com a llocs de reunió és molt co- 
rrent en els assentaments ibkrics de I'kea estudiada. És el cas, 
naturalment, dels espais centrals lliures d'edificacions dels 
poblats d7<<erola>>, per6 també es documenta en nuclis d'al- 
tres característiques, tal com s'ha observat al Puig de Sant 
Andreu, amb la plaqa porticada de 70 m2 de superfície que hi 
havia a I'extrem del carrer A, a la qual tal vegada es pugui 
afegir encara una plaqa enllosada situada a la part alta del ves- 
sant nord-occidental del puig (MART~N ORTEGA, 1980, 12). 

NM- 

Fig. 7.  Planta del poblat del Puig de Sant Andreu d'ullastret (segons MALUQUER DE MOTES, 1982). 
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Els millors exemples d'arquitectura pública són, com 
era d'esperar, els dels nuclis prbpiament urbans: el Puig de 
Sant Andreu i Burriac. Pel que fa al primer, cal recordar la 
presbncia, en el punt més alt de l'assentament, d'un petit 
temple in antis9 i, immediatament al nord-oest d'aquest, 
d'una construcció encara més gran que probablement podria 
ser un segon santuari (OLIVA, 1970, 28; MARTÍN ORTEGA, 
1980, 12-1 3). Aquests dos edificis denoten una forta in- 
fiubncia colonial i probablement formaven part d'un com- 
plex més ampli de construccions públiques de carhcter po- 
lític i religiós. 

Pel que fa a Burriac, és possible suposar un ús comunal 
per a l'anomenat ccgran recinte)> (BARBERA, PASCUAL, 1979- 
1980, 212-222), atesa la seva superfície considerable (54 
m2), l'amplada de 6 metres, que obliga a utilitzar dues co- 
lumnes per al sosteniment de la coberta, i l'existbncia d'u- 
na gran llar en posició central que, per les dimensions inu- 
suals (1,40 m per 1,60 m) en relació a les llars dombstiques, 
pot ser considerada de tipus cerimonial. És possible que 
aquesta construcció estigués relacionada amb el poder polí- 
tic i que fos el que, en el marc de les societats tribals, s'a- 
nomena ala casa dels homes)), és a dir, la casa comunal o re- 
sidkncia d'un cabdill on es prenen les decisions més impor- 
tants per a la vida de la comunitat (CONE, 1977, 165; MAUSS, 
1971, 25 1-256; SAN MART^, SANTACANA, en premsa). Una 
interpretació similar sembla també probable per a l'edifici C- 
D-O del poblat d'Alorda Park S SAN MART^, SANTACANA, 
1992,52-55; SAN MART^, SANTACANA, en premsa); en aquest 
cas es tracta d'un gran habitatge (60 mz), compost per tres 
recintes ben diferenciats, el més gran dels quals tenia les pa- 
rets arrebossades i comptava amb una gran llar de foc (1,20 
m per 1,50 m), segurament també de carhcter cerimonial i, 
en tot cas, molt diferent per la forma i les dimensions de la 
resta de llars descobertes a I'interior de les cases. 

També al poblat d'Alorda Park es documenta l'existkn- 
cia d'un recinte cultual, la funció del qual ve indicada es- 
sencialment per la presencia de diferents sacrificis d'animals 
i d'una estructura troncocbnica de pedra lligada amb fang, 
que ha estat interpretada com un altar sacrificial, i per 
l'absbncia dels elements més característics dels recintes 
dombstics del poblat, com ara els molins o les fusaioles 
S SAN MART^, SANTACANA, 1987; SAN MART^, SANTACANA, 
1992,41-44). 

ABSTRACT 

Proto-historic urbanism in coastal Catalonia 

This paper describes the evolution of proto-historic urba- 
nism in the central Catalan coastal region from the Late Bronze 
Age to the time of Roman conquest. The first proto-urban set- 
tlements appear during the VIIth. century BC in southern 
Catalonia; in general, they are small sites, located on the top of 
hills with steep slopes; their interna1 structure is based on one 

longitudinal street, with houses aligned on one or both sides. 
As an exception, the settlement of Barranc de Ghfols has se- 
veral streets, which form a nearly orthogonal grid. 

During the Iberian period proto-urban settlements were 
established throghout Catalonia. Several areas show a clear 
hierarchy of settlements, which ranges from large fortified 
sites of a properly urban character (of up to 10 ha in surfa- 
ce) to very small agricultura1 nuclei scattered on the low- 
lands, with other medium size towns (from 0,l to 2 ha) in 
between. The internal organization of settlements is strongly 
dependant on size and topography. As a result there are dif- 
ferent models: the largest sites are generally on hillsides 
and organized on terraces, whereas the medium settlements 
tend to occupy the top of conical hills, protected by a su- 
rrounding wall. 

RESUMEN 

El urbanismo protohistórico en la costa de Cataluña 

En este articulo se muestra la evolución del urbanismo 
protohistórico en la costa central catalana desde el final de 
la Edad del bronce hasta la conquista romana. Los primeros 
asentamientos protourbanos aparecen durante el siglo ViI aC 
al sur de Cataluña; en general, son yacimientos pequeños, si- 
tuados en lo alto de colinas con fuertes pendientes; su es- 
tructura interna se basa en una calle longitudinal, con casas 
alineadas en uno o ambos lados. Como una excepción, el ya- 
cimiento del Barranc de Ghfols tiene diversas calles, 10 que 
forma casi una parrilla ortogonal. 

Durante el periodo ibérico la existencia de asentamien- 
tos protourbanos se extiende a todo el territori0 catalán. 
Diversas areas muestran una jerarquia clara de asentamien- 
tos que abarca desde grandes yacimientos fortificados de un 
carácter urbano propio (cerca de 10 ha. de superficie) hasta 
nucleos agrícolas muy pequeños dispersos en las Ilanuras, 
pasando por otras ciudades de medidas medianas (de 0,l a 
2 ha). La organización interna de 10s asentamientos depen- 
de en gran manera de sus medidas y de la topografia; así pues 
hay varios modelos: 10s yacimientos más grandes están ge- 
neralmente situados en las laderas de las colinas y organi- 
zados en terrazas, mientras que 10s asentamientos medianos 
tienden a ocupar la parte alta de las colinas cónicas, las cua- 
les estan protegidas por una muralla circular. 
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Notes 

1. Designant amb aquest qualificatiu assentaments més o menys esta- 
bles, amb utilització d'uns serveis comunals, com poden ser les muralles o 
la cisterna, i que corresponen a comunitats constitu'ides habitualment per 
camperols, pastors o fins i tot cacadors especialitzats, per bé que aixb no ex- 
clogui la pre3ncia d'<<especialistess en els camps de la metal.lúrgia, la re- 
ligió o la mlgia. 

2. Cal dir, perd, que a nivell de prospecció superficial es coneix un bon 
nonbre de jaciments d'aquesta mateixa bpoca que probablement correspo- 
nen tambt a habitats agrupats d'una certa entitat (BARBERA, SAN MART^, 
GRECO, 1976- 1978; MASCORT, SANMART~, SANTACANA, 1990). 

3 Segons es dedueix de la planta publicada a Vilaseca (1953), p. 15. 
4. Vegeu la planta d'aquest poblat en el treball de C. Belarte i J. 

Barberl dins d'aquest mateix número. 
5. Vegeu la planta d'aquest poblat en el treball de C. Belarte i J. 

Barbera dins d'aquest mateix número. 
6. En el cas del Castellot de la Roca Roja és possible advertir, amb di- 

ficultats a causa de la densitat de la vegetació, davant de la muralla I'e- 
xistbncia d'una trinxera que probablement correspon a un fossat que devia 
complementar la defensa del lloc. 

7. Vegeu la planta d'aquest poblat en el treball de C. Belarte i J. 
Barbera dins d'aquest mateix número 

8. No es consideren dins d'aquest apartat les construccions de caric- 
ter defensiu, que han estat objecte fa poc d'un col.loqui que ha tractat el tema 
en profunditat. 

9. La troballa d'un bon nombre de terracotes a I'interior manifesta el 
caracter religiós d'aquest edifici. 
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