
L'EdaI del Ferro i Ia Romanilzació
a les Comarques Seplenirionals de
I'Inlerior de Calalunya. 	 Josep PADRO i PARCERISA

Els recents estudis sobre VEdat del Bronze
Final I sobre el mon colonial plinic i grec, ens
obliguen a revisar a fans les idees que l'ar-
queologia tradicional havia forjat sobre l'Edat
del Ferro.

D'un costat ha quedat provat que els movi-
ments migratoris dels pobles indoeuropeus al
llarg dels primers segles del primer millenni
corresponen a un estadi cultural del Bronze
Final (1); i aquests pobles s'implantaren a
Catalunya, entre unes gents indIgenes que
viuen també en un ambient de l'Edat del
Bronze.

D'altre costat, a partir del segle VII alguns
elements estranys, que en podem dir provisio-
nalment <rnediterranis>>, fan acte de presència,
de moment encara en nombre molt escàs, a
jacirnents preexistents pertanyents al Bronze
Final; entre ells podern citar corn a més il•lus-
tres els d'Agullana i Mailhac. Aquests ele-
ments son ceràmiques que imiten forrnes fetes
a torn; son alguns objectes caracterIstics de
bronze entre els quals destaquen les fIbules
de doble ressort; i son escassIssimes peces de
ferro, que apareixen ara per prirnera vega-
do (2). Tots aquests elements apunten cap a
un origen sudpeninsular, on son molt abun-
dants. Devant d'aquests fets, hem de conclou-
re que van ser els pünics o els fenicis occiden-
tals que habitaven Ia Peninsula lbèrica, els in-
troductors del ferro a Catalunya, juntament
amb els altres elements entre els quals hem
de destacar el torn de terrisseria.

Acceptot aixà, hem d'assenyalar que I'm-
fluència ptinica va penetrar a l'interior de Ca•
talunya, corn a mInim, fins al Solsonès, seguint
sens dubte el cami del Llobregat (2 a). Aques-
ta influència és molt visible al poblat d'Anse-
resa (Olius), poblat per Ia resta amb una cu-
riosa estructura urbanIstica radial totalment
excepcional, i de cases rectongulars amb fogar
central de tipus indoeuropeu; tot aixà no té
res de panic, i ens permet considerar el jaci-
rnent corn a essencialment no colonial (3).
Tanmateix, al costat de les ceràmiques fetes

a ma, hi foren recollides ceràmiqus torneja-
des amb parallels a Andalusia a patir del se-
gle VII; algunes d'elles, deformades I moment
de Ia cocció, proven I'existència d't.in forn lo-
cal. Corn a element caracteristic ambé del
segle VII I d'origen pinic, hem de citar a An-
seresa Ia fIbula de doble ressort, i encara un
curios penjoll triangular de bronze, també
d'aquesta cronologia I potser remntabIe al
segle VIII (4). La fIbula de dobIeressort és
coneguda també al poblat del Castellvell de
Solsona (Olius). Aquests jaciments dI Solsonès
ens demostren palesament Ia profunditat de Ia
penetració panica, des del primer moment, a
Catalunya. Ara be, corn que a les omarques
de I'interior, aquest influx se superpsa en part
al grup de Merlés, cal considerar-lc introduc-
tor de Ia Primera Edat del Ferro; I ccl admetre
que aquésta arriba, doncs, no pas dterminada
per les migracions de pobles europeus, corn
volia Ia investigaciO arqueolôgica tradicional,
sinó per I'impacte cornercial ptnic.

A tot el Ilarg del segle VI veiem barrejar-se
els elements de tipus pinic amb d'altres d'in-
fluència grega: a Anseresa, al cotat d'una
urna d'orelletes hi tenim un oinocoe, ambdós
fabricats amb Ia mateixa pasta grisa, i un
altre fenomen semblant el veiem cbl Castell-
veIl de Solsona, on s'ha ossenyalat Ifexistència
d'un oinocoe pseudo-jônic. A tota Ia Catalunya
Vella, tant a Ia costa corn a I'ipterior, el
creixements del comerç grec d'origen marse-
lIes, que utilitza corn a base Ia factpria d'Em-
pIries, va substituInt gradualrnent Ilinflux pü-
nic; i Ia retirada d'aquest és el factor deter-
minant de Ia no iberitzaciO cultural * ieIs pobles
mndigenes de Ia Catalunya Vella.

Cap a Ia meitat del segle V, s'esdevé un fet
de grans repercussions per als pobes indige-
nes, que caracteritza Ia Segona Eda del Ferro
a Catalunya, I és Ia gran expansiO del comerç
d'Empüries, quan aquesta ciutat rega s'ha
deslligat de Ia tutoria de MarselIa Des d'a-
quest moment Ia influència comerial empo-
ritana es materialitza per Ia presènçia d'abun-
dosa ceràrnica àtica als jaciments indIgenes,.



començont per Ia del tipus de Saint Valentin
a Ia segona meitat del segle V; l'antiga in-
fluència de tipus panic queda pthcticament
esborrada de l'interior de Catalunya.

Una darrera convulsio, abans de l'arribada
dels romans, va afectar encara al començarnent
del segle Ill les comarques centrals de Ca-
talunya, I és Ia seva iberització, que aquI ja no
s'expiica per un procés d'aculturació, sinó per
migracions de pobles, evidentment produIdes,
de vegades, arnb violéncia, ya que els niveils
ibèrics se superposen a sengles nivells de des-
trucció at Castellvell de Solsona i at Cogulló
(SalIent), per exemple (5). Les noves ceràmi-
ques oro introduIdes assenyalen, de totes ma-
neres, una escissió cultural: al Solsonès, ocupat
probablement pels lacetans, es troben ceràmi-
ques ibèriques ricament pintades, semblants a
les de Lleida, mentre que a l'Osona i al Bages,
envalts sens dubte pels ausetans, trobern cerà-
miques ibèriques sense pintar, corn les de Ia
costa catalana.

Les comarques pirinenques, corn Ia Cerda-
nya, van quedar sens dubte al marge de totes
aquestes influències i aquests rnoviments mi-
gratoris, ernparqdes per Ia dificultat dels seus
açcessos i per Ia seva relativa morginalitat. La
que podem denominar <<Cultura Ceretana>> que
correspon a aquesta època, no és altra cosa
que l'evolució final del Bronze Cerdà, amb uns
mateixos motius decoratius a les ceràmiques,
i arnb d'altres de nous, corn és ara els aca-
nalats, tot revelador de l'extraordinari conser-
vadorisme d'aquesta cultura que, tanmateix,
coneixa ja el ferro corn ho prova Ia troballa
d'escôries d'aquest metal! al poblat de Sant
Feliu de Lb. Les dates de Carboni 14 obtin-
gudes aquI i al jaciment de l'Avellanosa, abs
Gaus de Targasona, ens proven també que Ia
Cultura Ceretana, malgrat el seu arcaIsrne,
correspon cronolôgicarnent a l'Edat del Ferro;
perô potser Ia descoberta rnés sorprenent de
totes és Ia del fcgar del Pic de Bena, on han
aparegut en contacte Ia ceràrnica feta a ma
decorada arnb acanalats, Ia ceràmica feta a
torn, grisa, classificada corn a romana, i en-
cara un denari de plata republicà, datat de
l'any 105 abans de Ia nostra era.

La rornanització, molt important als segles
II i I a Osona i al Solsonès, és en canvi molt
feble al Bages, i pràcticament inexistent ci
Bergueda i a Ia Cerdanya; les trobo lies d'època
republicana son veritablement rares aqul. Po-
dem citar tan sols, a rnés del fogar de Bena,
Ia presència d'escassissims fragments de cerà-
mica carnpaniana i ibèrica, datables probable-
ment del segle I, a Sant Feliu de Lb i a Ia
Cova de Ia Fou de Bor (6). Al Castell de LlIvia,
on Ia ceràrnica de Ia Cultura Ceretana és rnolt
abundosa, aquesta aveIna ja arnb <<terra sigi-
llata>>dels primers temps de I'lrnperi (7). Tot,
doncs, ens referrna en l'idea que Ia Cerdanya,
que potser va veure el pos d'Hannibal l'any
218 (8) i que segurament va veure el de Cèsar
J'any 49 (9), no va començar a ser veritable-

ment romanitzada fins a Ia carnpanya de Do-
mici Cclvi, l'any 39, contra els ceretans (10),
L'inici de Ia romanitzaciO de Ia Cerdanya ja
en època imperial i l'establirnent de Ia capita-
litat a LIlvia queden dernostrats adés per Ia
trobalia aqul de <sigiiiata> aretina, al peu del
Castell, adés pels recents descobriments a Ia
sortida del carnI d'Ur, al final del carrer Font-
citrana, de restes d'un edifici rornà: pavirnents,
estucs i teules, a més de ceràmica, i, entre
aquesta, algun bocI de <sigillata>> (11).
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MALUQUER: En primer 11cc, volem felicitor
el senyor Podró per Ia seva sintesi econàmico-
cultural i pet plantejament de Ia problemàtica
rnediterrània sobre Cataiunya, enfrontant-se
omb el problerna de relacionar els fets etnolà-
gics amb els arqueolôgics.

V1LASECA: Jo hem assenyalat abans, I'an-
tiguitat del jocirnent del Molar, en el qua1 es
troba ferro acompanyat per un element tan
ben datable corn les fIbules de doble ressort.
Aquestes fIbules es trobeh també al Llengua-
doc. Creu vostè en una influència pánica in-
troductora del ferro en unes dates antigues?

PADRO: Recordern en primer 11cc quino és
ia distribució de Ia fIbula de doble ressort,
molt abundant a jacirnents d'Andalusia, corn
Frigiliana, I que arriba fins a Mailhac, ci
Llenguadoc, perô no més amunt. Aquesta dis-
tribució ye contra Ia teoria tradicional de l'o-
rigen centre-europeu d'aquest element, que
hernde considerar corn a exclusivament pen-
insular. Quant el ferro, és de totes maneres
molt escàs al Molar, i el mateix podem dir
d'un jaciment més septentrional, que ja s'ha
descrit aqui, el camp d'urnes de SerraRonga,
on només s'ha trobat ferro a quatre tombes.
Si d'un canto tenirn en compte Ia tesi de GUI-
LAINE, que considera encora de l'Edat del
Bronze els pobles dels camps d'urnes, I d'un
altre que ja tenirn ferro a un jaciment fenici
antic, corn és AlmuI9écar, a Andalusia, sembla
logic atribuir a la influència fenicia Ia intro-
ducciô d'aquest rnetall a Ia Peninsula. El ferro
devia ser importat pets pobles indigenes, corn
un element exOtic, segur al segle Vii, i potser
ja des del segle VIII. De totes maneres, pre-
sentem aquesta possibilitat només corn una
hipOtesi de treball, esperant que noves inves-
tigacions ens perrnetin confirmar-lo o rebut-
jar-la.

DELCOR: No veig rnassa clar que els ele-
ments arqueolOgics aquI esmentats siguin pro-
va suficient per a demostrar que els fenicis
van ser els portadors del ferro a Occident a
una data remota.

PADRO: PerO vostè ha d'estar d'cord amb
mi que el ferro és conegut al PrOim Orient
des del segle XIII corn a minim.

DELCOR: I de ben abans.

TARRADELL: Sols vull aquI conentar tres
punts, a propOsit d'aquesta cornunicació, tan
àrnplia i tan nova:

En primer hoc, sobre el probIemc del ferro,
i Ia valoració del mon pCinic i colonial corn a
introductor d'aquest nou metall. Coiicretament
a Mallorca, al segle V, el ferro està molt estés,
i sembla poder-se remuntar fins al segle VIII.
I aquI és impossible d'explicar aquet nou ele-
ment a partir del mon terrestre, corn ho és
I 'indoeuropeu.

En segon Iloc, respecte al que vcstè ha as-
senyalat a propOsit de l'expansió gr4ega a par-
tir de Ia meitat del segle V, posantla en rela-
ció amb Ia independència d'Ernpiries respecte
de MassOlia, hem de tenir en cornte que és
un fet d'expansió generalitzat deI productes
grecs a partir de Ia segona meitat 1eI segle V
o tot el Mediterrani. Per tant, n4 crec que
colgui recórrer al fet concret de Ièi indepen-
dència d'Empáries respecte a Masslia.

Finatment, no crec que es pugti utilitzar
aqui Ia paraula ((punic)>, paraula que va ca-
rnençar a utilitzar GARCIA Y BELLIDO I vo
imposar a l'escola de Madrid. En PELLICER Ia
va introduir a l'Institut ArqueolOgi Alernany,
fins que, al Colloqui de Rome, Ia pressió dels
investigadors italians va fer retirar el tèrme
ols arqueOlegs alemanys. Als segIe V o IV si
que podem parlar de <<mon pánic>>, perO no al
segle VII.

DELCOR: Hi ha Iingüistes que encara utilit-
zen el terme <ptnicx per a inscripcions que
també podrien ser fenIcies, perO d fet no es
pot parlar de pCinics fins després de l'expan-
sió de Cartago al Mediterrani Occi1entaI.

MALUQUER: Personalment, he de penedir-
me d'haver posat els fenicis en circulació a



Catalunya. No obstant aixó, vull fer alguns
aclariments sobre Ia ponencia.

En primer hoc, les fIbules de doble ressort
han estat valorades per Ia investigació corn un
element centre-europeu o italià, perô en reali-
tat és Ia fIbula de fabricació més senzilla, ja
que senzillament consisteix a fer dos enrotila-
ments sobre una tija de bronze. Per tant, no
pot ser considerada corn a fossil director des
del punt de vista cronolOgic. Que Ia fibula de
Trayamar aparegui a una tornba datada amb
seguretat al segle VII o a finals del VIII, no
justifica el que donguern aquesta cronologia a
Catalunya o a Ia resta d'Andalusia a aquestes
fIbules. Concretement, a Setefilla surten a un
tmuI arnb molts enterraments, datats per
d'altres elements arqueolOgics a Ia primera
meitat del segle VI. A Peal de Becerro (Jaén),
surten a enterraments situats immediatament
per sota d'altres amb cerOmiques gregues del
segle IV. A les boques de I'Ebre surten a ne-
crOpolis, associades amb altres elements corn
escarabeus i aribals corintis, datables al segle
VI. AixO pel que fa referència a Ia costa, ja
que és clar que aquestes fIbules eren un ele-
ment comercial distribuIt per via maritima des
d'Andalusia, ja que no n'hi. ha més amunt de
Mailhac, Ia qual cosa no vol dir que siguin
elements d'importacio fenicis. A l'interior, a
Ia provIncia de Lleida, les trcbem a Ia necrO-
polis de Ia Pedrera, i encara no hi ha Ia dife-
rència morfolOgica que Ies diferència de les
de Ia Meseta, on es modifiquen I arriben a fer-
se a çnothlo. Per tant, si a Anseresa en trobem
una, Ia podem fer antiga no per ella meteixa,
sinó pel conjunt de materials que I'acornpa-
nyen i es relacionen amb hes darreries del mon
dels acanalats; perO parlar defenicis al Sol-
scnès per una fibula de doble ressort, ho tro-
bern arrisccit; ja que no creiem que es pugui
admetre Ia fibula de doble ressOrt corn a ele-
ment etnolOgic.

En segon 11cc, Ia terrissa és un problema
molt mes difIcil. La introducció del torn, és
fenIcia 0 es grega?

En tercer hoc, el ferro era conegut ja per
tots els navegants del primer mil.lenni, tant fe-
nicis corn grecs, Jo que és un metall molt més
fàciI d'cbtenir que el bronze, i a Ia vegada
més abundant a tot arreu. Per tent, els fenicis
es feien elferro ia des del moment que es van
establir a Cadis, ja a finals del segon milleni,
I tarnbé els grecs que navegàven pel Medite-

rrani. El ferro no s'industrialitza a Grècia ma-
teix fins molt tard, com ho prove el passatge
homeric dels jocs funeraris de Patrocle, en el
qual un dels premis son boles de ferro perquè
cadoscC4 pugui fer-se les elnes que necessiti
d'aquest metal!; per tent, Ia forja del ferro
era coneguda pels particulars, aI contrari del
que passava amb el bronze. Una altra prove
de Ia coneixença i difusiO del ferro corn a ele-
ment comercial, ja que és matèria primera de
venda dels grecs al Mediterrani, també testi-
ficada pels Poemes Homèrics, es el passatge
de Mentor, que es presenta corn un comerciant
del <<brillant ferrox per anar a buscar bronze;
és a dir, que el negoci del broze veIl és el
negoci primari del comerç grec al segle VII,
àdhuc al segle VIII. AixI, doncs, el ferro forma
part dels rengles de productes comercialitzats
pels grecs.

DELCOR: I també pels fenicis, Jo que els
filisteus, que eren Ia pobloció de Ia costa, el
sabien treballar quan els cananeus encara no
en sabien, I aquests baixaven de les muntanyes
a Ia costa per fer treballar el ferro.

MALUQUER: Cal tenir present que hem de
diferenciar el coneixement del ferro manufac-
turat, del coneixement de la forja del ferro.
No podem negar que els pobles del Bronze Fi-
nal europeu i de Ia Peninsula coneixien el fe-
rro manufacturat. La importOncia del ferro re-
sideix en el moment en qué s'aprèn a manu-
facturer, cosa que constituirO una revoluciO
econOmica entre els pobles de pastors del Pi-
rineu, des del Pais Basc fins al Pirineu lleidatO.
I Ia forja del ferro cbmença a I'Ebre, corn a
minim a Ia segona meitat del segle VI, corn
ho tenim documentat a Cortes de Navarra, on
explotaven el ferro del Moncayo, el qual do-
naria 11cc posteriorment a Ia potencialitzociO
del mon celtibèric. Al Pirineu deu passar el
mateix, malgrat que el procés és més mel cc-
nequt Jo que es més diluIt. La orova que cal
diferenciar Ia forja del ferro del coneixement
del ferro manufacturat, Ia constitueix el tresor
de Vihlena, amb un element de ferro perta-
nyent a I'anomenot ceptre; Ia cronologia d'a-
quest tresor no pot baixar més ençO del segle
VIII a. J. C.

De totes maneres, aquest tema exposat amb
gron audOcia per l'amic PADRO, es presto a
fer tot un seminari de discussions.


	Page 1

