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La Cerdanya, cornarca que ja devia tenir
gran importància a temps prehistàrics i rornans
corn a hoc de pas entre banda I banda del Pin-
neu, és tantrnateix una de les comarques cata-
lanes encara més mal conegudes arqueolàgica-
ment. La seva antiga capital, LlIvia, ben cone-
guda pels textos, no fèia fins fa poc excepció a
aquesta regla. Les escaduceres notIcies que es
posselen van ser recollides per Manuel Anglada i
Ferran, a un Ilibre de divulgació carent de rigor
cientIfic (1); en elI l'autor utilitza els seus pro-
pis treballs i els del Sr. Guillern Jordana, un at-
tre aficionat, aixI corn d'altres notIcies anteriors,
algunes transrneses ja pet Dr. Jaume MartI (2).

Finalment, després de bastants anys de si-
lenci, Ia investigació arqueolôgica a Ia Cerdanya
ha estat represa recentrnent. AixI, el Centre Ex-
cursionista de Catalunya ha pubhicat un estudi
de es coves de Ia comarca arnb a collaboració
arqueolàgica de Joan Maluquer de Motes i Fran-
cesc MartI I Jusmet (3); els materials arqueolà-
gics provinents d'aquestes coves estan en curs
de ser estudiats detalladament per aquest dar-
rer I per Jordi Rovira, i aixI, horn pot rernuntar
Ia data d'alguns d'ells al NeolItic (4). Els dol-
mens han estat revisats per dos dels autors d'a-
quest article i per Joan Abelanet, autors tots
tres del fascicle corresponent del <<Corpus de Se-
pulcros MegalIticos> (5). A Abelanet i, sobre-
tot, a Jean Guilaine devem una smntesi important,
per a l'elaboració de Ia qual aquest darrer va
utilitzar els resultats de les recerques arqueo-
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lógiques conduIdes a Sant Fellu cie Llo, darre-
rament per Pere Campmajó, per Roger Giral a
Dorres	 pel propi Abelanet a Els Castellars, ter-
me d'Odelló Via, identificant aixi el grup cul-
tural del Bronze Cerdà (6). Més recentment,
Campmajó i Guilaine han publicat una excava-
ció del primer als Caus de Targasona, al Hoc
dit L'Avellanosa, jaciment pel que s'ha obtingut
a primera data de Carboni 14 de Ia Cerdanya,

data de cap a 'any 500 abans de Ia Nostra Era
(7). cal recordar també aquI es investigacions
de J. Abelanet en el camp de Ia recerca d'art pa-
rietal d'estil esquemàtic (8). Tots aquests tre-
balls han centrat el seu interès a l'etapa prehistà
rica. I si algunes troballes d'època romana ha-
vien estat assenyalades ja fa temps també a ter-
res cerdanes, res en canvi es sabia del moment
pre-romà; de totes maneres, l'absència d'ihe-
ritzaciá a Ia veIna comarca del Bergueda (9)
ja ens va fer sospitar que el mateix havia de
passar a Ia Cerdanya. D'aquesta manera, l'agost
de 1971 vàrem fer un parell de sondatges al Cas-
tell de LlIvia, a Ia recerca d'aquest moment
pre-romà, orientats per es troballes ceràmiques
fetes pels Srs. Anglada, Jordana i Joan Casano-
vas, aixI com per es notIcies d'antigues trohalles
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1971, pp. 1 ss., i p. 39 per Ia data de Carboni 14.

8	 Jean ABELANET, Les couples humains dans l'art sché-
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Fig. 1. - Llivia i el seu Caste/I. 1. Primera plane
del Llibre Ferrat (segle XV), on s'explica que
LIlvia va ser tundada per Ercules Libic I'any 1678
abans do J.C. (foto J. Rovira). 2, LIl y /a / el Caste/I
vistos des del Caini Real,' al tons, a Ia dreta, el Co/I

de Ia Perxa (toto J. Rovira).



d'època rornana. Els nostres treballs al Castell de
LlIvia, ensems amb un estudi critic de les fonts
i l'examen de les col-leccions arqueológiques dels
Srs. J. Casanovas i G. Jordana, ens varen perme-
tre de presentar una comunicació a! Congrés
Arqueolàgic de Jaén (10), en Ia qual ja adelon-
tavern alguns resultats, tals corn Ia tardana ro-
rnanització dels ceretans I Ia seva independència
polItica fins at segle 1 .er abans de Ia Nostra
Era, aix( corn Ia Ilarga perduració de I'etapa cul-
tural de I'Edat del Ferro a a Cerdanya.

Els textos escrits referents als ceretans I a
Ia seva capital, LIivia, han estat objecte tarnbé
d'un altre estudi recent, degut a Maties Delcor
(11). Resumint es conclusions históriques
d'ambdós treballs, assenyalern que a prirnera
menció dels Ceretes remunta al segle VI abans
de Ia Nostra Era i es deguda a Aviè (12). De Sill
Italic arrenca a tradició de Ia fundació de Llivia
per Hercules, tradició recollida encara a I'escut
de Ia vila, tal i corn el podem veure al Llibre
Ferrat (fig. 1), I corn es podia veure abans
de Ia guerra civil a l'altar major i al banc de
l'Ajuntarnent a l'església (13); aquesta mateixa
tradició explica que el norn de LlIvia Ii ye ser
donat pel propi Hercules, qui va voler honrar
aixi Ia seva pàtria, LIbia (14).

El problerna del pas del Pirineu 'any 218 per
l'exèrcit d'HannIbal ha estat molt debatut i no
es pot considerar encara corn a definitivament
resolt (15); sobre el que tots els autors sern-
blen estar d'acord, és que Hannibal no ye tra-
vessar el Pirineu per Ia costa, sinó per l'interior,
probablement per Ia Cerdanya, I aquesta teoria
és reforcada per Sill Italic, qul diu que els ce-
retans s'uniren a l'exèrcit d'HannIbal i van pren-
dre part a Ia sexa expedició cap a Itàlia (16).
No consta enlloc Ia conquesta de Ia Cerdanya
pels romans, ni arnb rnotiu de Ia 2. Guerra P-
nice, ni pocs anys després amb les campanyes
de Cató a Catalunya; sembla doncs que Ia co-

10. Josep PADRO i PARCERISA y Anna Maria FERRAN RA-
MPS, Estado actual de Ia Arqueologia en el Enclave de
LIlvia, a XII Congreso Nacional de ArqueologIa, Jaén,
1971, Zaragoza, 1973, pp. 865 ss.
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littéraires, a MéIanges offerts I E. Griffe, Toulouse,
1972, pp. 171 ss.

12. AVIEN., Ora Maritima, 550 Cf. PADRO y FERRAN, XII
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13. SIL. ITA., Punica, Ill, 357. Cf. MARTI, Dietari de Puig-
cerdI, vol. I, p. 76. PADRO y FERRAN, XII CNA, p. 869.
DELCOR, cMéIanges Griffe, p. 177.
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p. 47. Pere BOSCH GIMPERA, El pas del Pirineu per
Anibal, a Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Barcelona,
1965, pp. 135 ss. Ramon d'ABADAL I DE VINYALS,
Els precedents antics a Ia Histèria de Catalunya, Bibliote-
ca Selecta, volum 400, História, XXXI, Barcelona, 1967,
pp. 88 ss.

16. MARTI, Dietari de PuigcerdI, vol. I, p. 58. PADRO y
FERRAN, XII CNA, p. 866.

marca va romandre pràcticament independent del
poder romà ben be fins a a Guerra Civil. Efec-
tivament, es quasi segur que, amb motlu d'a-
questa guerra, varen passar per a Cerdanya I'any
49 abans de a Nostra Era prirner el cesarià Fabi,
després el propi Cèsar, per anar a enfrontar-se
als pompeians que es trobaven a Lleida. Proba-
blernent amb motiu del seu pas pet pais dels
ceretans, Cèsar els hi devia concedir el dret llatI
I el seu nom per a designar a capital, Jália Li-
via (17). L'any 39 abans de Ia Nostra Era els
ceretans es varen rebelar contra els romans, de-
gut probablement at trasbals que devia repre-
sentar el constant moviment de tropes, conse-
qUència de Ia Guerra Civil, i també a es exac-
dons fiscals que, sens dubte, devia ser un dels
primers efectes tangibles després de Ia conces-
sió del dret IIatI; amb aixó n'hi havia d'haver
prou per a irritar aquelles gents que havien vis-
cut totalment al rnarge del mon roma, corn ho
proben les escasIssimes restes trobades a Ia Cer-
danya atribuIbles al periode re publiCà (18);
sigui corn sigui, desprOs d'algunes accions mill-
tars amb sorts diverses, els rebels van ser fi-
nalment sotmesos pet proconsul Domici CaIvI, I
aquesta victOria Ii va valer conseguir el triomf
I'any 36 (19). D'aquest moment hem de consi-
derar, donCs, que arranca Ia rornanitzaciO efec-
tiva de Ia Cerdanya (20).

El norn de Ia capital dels ceretans només és
donat al segle ll.on per Ptolorneu (21), I ade-
més els diversos manuscrits ofereixen algunes
variants d'aquest norn, de manera que Ia lec-
tura de Ia segona part del mateix no és segura
(22); I'opinió més corrent fins ara ha estat a
d'interpretar que el nom llatI de Ia ciutat era
lulia Libica, perO I'opinió més verosIrnil sern-
bla ser Ia de Delcor que llegeix el nom lulia Livia
(23). La identificaciO d'aquesta amb l'actual
LIIvia no posa absolutarnent cap problerna, I
nombrosos documents rnedievals donen fe de Ia
perpetuaciO del nom fins a ternps moderns. Molt
rnés dificil de demostrar en canvi, ens sembla Ia
teoria de que I'antic norn de Ia localitat fos Kere
o Kerre, norn aquest totalment hipotétic doncs
rnai s'han trobat a LIlvia monedes arnb aquesta

17. DELCOR, cMlanges, Griffe, p. 176. PADRO y FERRAN,
XII CNA, p. 868.

18. AtribuIble amb seguretat a època republicans anterior
a Cèsar, només podem citar per era un denari de
plata, datat 'any 105 abans de Ia Nostra Era, trobat
al Pic de Bena l'estiu de 1973 per P. Campmajo; aquesta
moneda està molt ben conservada, prova evident de que
apenes vs circular.

19. PADRO y FERRAN, XII CNA, p. 869.
20. Idem, p. 872. Sobre Ia divisió que PLIN. lii, 23, esta-

bleix, entre ceretans julians augustans, veure DELCOR,
cMeIanges Griffe, p. 176, i PADRO y FERRAN, XII CNA,
p. 868.

21. PTOL., II, 6, 68.
22. DELCOR, eMeIanges Griffe, p. 175.
23. DELCOR, eMéIanges Griffe, p. 177. Per a d'altres opi-

nions, veure PADRO y FERRAN, XII CNA, p. 869.



Fig. 2.	 -	 Fortificacions del Caste/I de LIlvia.
1 I 2, Dos aspoctes de Ia Torre Oest. 3, La Torre

d'Estavar.

inscripció; de totes maneres, reconeixem que és
una possible prova en aquest sentit l'existèn-
cia, al costat de LlIvia, del liogaret de Cereja,
que podria haver conservat aquest antic nom
(24); ara be, diem possible prova ja que no
és del tot segur el valor que Ii hem d'assignar,
donat el gran nombre de toponims en car-, quer-

cer- existent a Ia Cerdanya, a cornençar pel ma-
teix nom comarcal.

Cap més notIcia histàrica tenim de LIlvia fins
a l'èpcca del rei Wamba. l'any 672, en què el Cas-
tell, dit Castrum Libyae, va participar a Ia re-
bel-lió del duc de Narbona, Hilderic, del general
Paulus. LIlvia va ser aleshores defensada per
Araugiscle i pel bisbe Jacint, i presa a l'assalt
per las tropes del rei Wamba (25).

Després de Ia conquesta de Ia Cerdanya pels
arabs, un tal Munnuz o Munnuza es va estab!ir
a LlIvia i, aliat a Eudes, duc d'Aquitània, es va
rebel-lar contra Abderraman; aquest el va asset-
jar a LlIvia l'any 732 i va prendre Ia placa, mo-
rint Munnuz a Ia fugida (26). Res més de segur
sabem sabre Ia breu estada dels musulmans a Ia
Cerdanya; l'argument de Ia toponIrnia no te aqu(
absolutament cap valor (Delcor es refereix al
Serrat dels Moros que es troba al Nord de LlIvia),
doncs es ben sabut que a gent atribueix als mo-
ros tot aIlà que Ii crida I'atenció i del que no en
sap l'origen, des de curiositats de Ia naturalesa,
passant per monuments megalitic i romans,
acabant per antigues cases de pages.

LlIvia va ser també Ia primera residéncia co-
neguda dels comtes de Cerdanya, documentada
corn a tal des de 'any 815 en temps del comte
Frèdol (27). Posteriorment, aquesta residènci3
es repartia entre el Castell de LIlvia, Cornellè
de Conflent lx o Palau de Cerdanya (28). Perô
no va ser fins rnés tard, fins l'any 1177, que
Llivia va perdre definitivament Ia capitalitat de
a Cerdanya, en benefici de a recent fundada

Puigcerda, obra aquesta deguda al comte Anfàs
I el Cast (29). L'any 1257 Jaume I el Conque-
ridor va autoritzar als habitants de LIlvia a mi-
Ilorar, construir i edificar cases al peu del Puig
de LIlvia, encara que obligant-los a conservar les
que tenient a dalt del Puig (30); normalment,
s'ha interpretat aquest document en el sentit
de qua el poble es trobava dalt del Castell, hai-
xant al seu ernplacarnent actual a rel d'aquesta
autorització; no obstant, LlIvia no sembla haver
mcdificat Ia seva situació des de temps romans
al peu del Castell, i d'altra banda no hem trohat
absolutament cap resta (ni parets, ni ceràmi-

24. DELc0R, ,Méknges,, Griffe, p. 174.
25. MARTI, Dietari de Puigcerda, vol. I, pp. 88 . DELcOR,

aMelanges Griffe, pp. 175
26. MAR11, Dietari de Puigcerdà, vol. I, pp. 92 ss. DELcOR,

eMélanges,, Griffe, pp. 178 ss.
27. MAR11, Dietari de Puigcerdà, vol. , p. 109.
28. Idem, p. 153
29. Idem, pp. 171 ss.
30. Idem, pp. 224 s. Apèndix: a. 815.1300, LIelda, 1928,

p. 528. DEL.COR, uMélangesa Griffe, pp. 181 s., appen.
dice II.
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Fig. 3. - Ma pa de LIlvia I el seu Caste/I, amb Ia situació dels jaciments arqueolOgics estudiats: 1, Necrôpo/is de
Ia Travessia de Cereja. 2, Sit/a romana del Camp del Canonge. 3, Feixes de Ia Co/emma. 4, Puig del Caste/I.

5. Sector de Ia Torre d'Estavar. 6, Cista del Caste/I.

ca) que testifiqul l'existència del poble a dalt del
Castell a temps medievals. Crelem, doncs, que
Lilvia sempre ha estat al peu del Castell, I no-
més en casos deperilJ Ia seva població devia re-
fugiar-se a 'interior de Ia fortalesa del cim del
Pu 1g.

I, per acabar amb aquest repàs de Ia história
de LIlvia en es èpoques que concerneixen els
nostres treballs, diguem que el seu Castell va ser
totalment destruIt l'any 1479, per ordre del rei
de Franca LIuls XI, després que va ser expugnat
I que el seu defensor, Damià de Catilar, va con-
seguir escapar (31).

31. ANGLADA, Vnt-.cinc anys..., op. cit., pp. 230 ss. DEL-
COR, eMéIanges Grlffe, p. 181.

La manca de documents arqueológics de pri-
mera ma, i Ia importància reconeguda de Lilvia
a temps prehistàrics, antics i medievals, van de-
terminar el nostre interès. per Ia localitat i van
decidir al Dr. Miquel Oliva Prat, director del Ser-
vei d'lnvestigacions Arqueolbgiques de Ia Dipu-
tació de Girona, a comissionar-nos per a investi-
gar sobre el terreny el seu possible interès ar-
queolàgic. Les nostres investigacions, realitzades
a I'estiu del 1971 (32), ens van dur d'un canto
a posar-nos en contacte amb dos aficionats Io-

32. Hem de donar es gràcies des d'aqu( al Dr. Olive per
'ajut de tota mena que yam rebre deli durant els

nostres treballs. L'equip estava format pels tres signaa-
ris daquest article i per Ia Stra. Anna Estany, a Ia que
donem també es grades per Ia seva collaboreció.



cals, posseIdors de sengles col-leccions de mate-
rials arqueolàgics, els Srs. Guillem Jordana i Joan
Casanovas, i d'un altre a efectuar dues cates
prospectives a a muntanya del Castell, a Ia re-
cerca d'un 11cc idoni per a efectuar futures exca-
vacions de més importància (fig. 1,2). Més en-
davant hem tingut ocasió aixi mateix, de veure
encara una de les tombes de Ia necrôpolis exis-
tent a Ia residència dels Germans de Ia Doctri-
na Cristiana, a Ia Travessia de Cereja.

1 Necràpolis de Ia Travessia de Cereja (fig. 3,
nám. 1):
Segons Anglada, en efectuar unes obres 'any

1936 a Ia Travessia de Cereja, es va trobar un
sarcàfag de marbre blanc, decorat amb esses
paralIeles (33), es a dir, estrigils, de manera que
podria tractar-se, amb molta probabilitat, d'un
sarcófag romà o paleocristià. Posteriorment, a
mida que s'efectuaven obres diverses a Ia Resi-
dència dels Germans de Ia Doctrina Cristiana,
que dóna a Ia dita Travessia de Cereja, es van
anar trobant una sèrie de tombes en nombre in-
determinat (unes deu aproximadament) del ti-
pus de hoses i sense aixovar de cap mena (34).
Recentment, 0companyats pel Sr. Jordana i grà-
cies a I'amabihitat dels dits Germans, hem pogut
veure als soterranis de Ia seva Residència
una d'aquestes tombes que havia estat secciona-
da pel canto dels peus; es tractava, efectivament,
d'una tomba de secciO quadrangular formada
per hoses de petit tamany (35).

2 Sitja romana del Camp del Canonge (fig. 3,
nim. 2):
A a vessant del Castell i a terres propietat

del Canonge Despujol, es ye trobar a voltants
de 'any 1960 un lot de ceràmiques romanes,
en fer una plantació d'arbres fruiters. En sortir
les prirneres ceràmiques el Sr. Casanovas va ser
alertat pels jornalers, i aquest va agrandir el
forat inicial, recolhint tota Ia ceràmica trobada
(36); el Sr. Casanovas no va localitzar cap es-

33. ANGLADA, Vint--dnc anys..., op. cit., p. 206.
34. Debem aquestes dades al Sr. Jordana.
35. una necrópolis semblant a va ser assenyalada per MAR-

11, Dietar de Puigcerda, vol. I, p. 110 pels voltants de
'antic monestir de Sant Esteve d'Umfret, a Ia vail de Ia

Molina I a 4 Qm. d'AIp. El hoc exacte ens ha estat in-
dicat pel Sr. S. Pous, actual bathe d'Alp. Aquest mo-
nestir va ser fundat l'any 815, i aquesta data confirma
Ia cronologia ahtmedieval d'aquest tipus de necràpohis,
inclosa Ia de Ia Travessia de Cereja, a Llivia. Sb, d'altra
banda, es pogués confirmar Ia veracitat de Ia troballa del
sarcofag estrigilat I'any 1936, quedaria demostrada a
continuitat de Ia necrópolis, des de temps romans 0 pa.
leocristians, fins a I'AIta Edat Mitjana.

36.. •PADRO y FERRAN, XII CNA, p. 870. Per a Ia classifica.
ci d'fquestes ceràmiques hem utilitzat Felix OSWALD
and 1. Davies PRYCE, An Introduction to the study of
Terra Sigillata, London, 1966, i Christian GOUDINEAu,
La Ceramique Aretine lisse, Fouilles de I'Ecole Fran.
caise de Rome a Bolsena (Poggio Moscini), 1962-1967,
Tome IV, Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, Supple.
ments, 6, Paris, 1968. Donem les gràcies al Dr. Josep
Guitart per I'ajut en Ia classificació d'aquestes ceràmi-
ques, i al Sr. Casanôvas per les seves informacions
i les facilitats que ens ha donat per 'estucli de Is seva
çoWecció.

tructura enterrada, de manera que probable-
ment es tractava d'una sitja.

Els materials recolhits sOn, principalment,
fragments de terra sigillata aretina: un fragment
pertanyent a Ia forma Dragendorff 17 (fig. 4,
ntim. 2), un a Ia forma Drag. 15-17 (fig. 4, nám.
4), un altre a ha Goudineau 35 (fig. 4, nim. 1) I
un peu corresponent al darrer estadi de I'evo-
luciO de les aretines (fig. 4, nm. 3), a més de
petits fragments inclassificables. Hi ha tres frag-
ments de sudgàlica classificables, pertanyents al
primer moment d'aquest tipus ceramic, dos d'eIIs
també de Ia forma Drag. 17 (fig. 4, nám. 5 i 7)
i un de Ia 24/25 (fig. 4, ntm. 6). Aquests ma-
terials ens daten Ia sitja a Ia primera meitat
del segle I de ha Nostra Era, a un moment de
transiciO entre l'aretina i Ia sudgàlica. També es
va recohhir al mateix hoc ceràmica vulgar rome-
na i bastants fragments d'àmfora, entre ells tres
petits bocins de vora pertanyents a Ia forma
Dressel 1, encara que d'àmfores diferents (fig. 4,
ntm. 8, 9 i 10).

3 Feixes de Ia Colomina (fig. 3, nám. 3):
En aquest indret del vessant del Castell, a

no massa distància al darrera de l'Esghésia par-
roquial, havien estat efectuades trobahles de ce-
ràmiques prehistariques des de feia anys per
diferents aficionats, I principalment a càrrec
dels Srs. Anglada I Jordana; aquest darrer ens
va autoritzar I'estudi dels materials conservats
per elI (37), I el seu interès ens ye decidir a efec-
tuar una cata prospectiva a aquest Iloc, en un
camp propietat del Sr. Isern, concretament al
darrera d'un corral de Ia seva propietat i prop
dels sondatges fets pel Sr. Anglada, encara visi-
b hes.

El dia 27 d'agost de 1971 yam obrir una cata
de 2 x 1'S m. (38). Després d'un nivell superfi-
cial amb materials moderns, entre ehls ceràmi-
ca vidriada blava, a 30 cm. de fondària yam tro-
bar un segon nivehl, aquest ja prehistoric amb
ceràmiques fetes a ma, que baixava fins a 50
cm. en que am trobar Ia roca natural. A aques-
ta cata no es va localitzar cap estructura cons-
t r u c t I ye.

Entre els materials de Ia Colleccith Jordana hi
ha els següents:

a - vans fragments d'una tapadora feta a
ma, d'un diàmetre aproximat de 27 cm., amb
una decoraciO plàstica d'amples acanaladures
formant una trena; destaca el barroquisme del

37. Hem d'agrair aixi mateix al Sr. Jordana totes has seves
informacions i es facihitats que ens va donar per 'es.
tudi del material que es conservava a casa seva l'agost de
1971; posteriorment, yam tornar per continuer aquest
estudi, peró ens yarn trobar amb que el Sr. Anglada,
propietari de les peces, les havia reclamat entretemps
al Sr. Jordana i se les va endur a Andorra, a on aquell
resideix actualment. El nostre estudi d'aquest material
ha estat, doncs, forcadament parcial, encara que, al-
menys, podem dir que l'agost de 1971 yam procurar
estudiar les peces més interessants que formaven el hot.

38. AgraIm al Sr. Isern ha seva autorització per a fer l'ex.
cvació dbns de a seva propietat.



Fig. 4. - Ceràmiques de ía Sit/a romana del Camp del Canonge. Col.!ecció Casanovas, L!ivia.



seu pivot de forma de fruit see; pasta marro-
nosa, aspre al tacte amb grans de quarç (fig. 5,
nm. 1).

b - una nansa de pasta grisa, fabricada a
ma, amb una tosca palmeta a a seva part infe-
rior (fig. 5, ntm. 18).

c - fragment de Ia part baixa de Ia paret
d'un vas que presenta una gran roseta en relleu
que devia ocupar Ia seva base; el diàmetre de Ia
roseta és de 5'3 cm. i per sobre d'ella hi ha dues
Ilnies incises que deixen entre elles una franja
Ilisa, sense decoracio; el color de Ia pasta és
gris fosc; no es conserva ni a vora ni el centre
de Ia base (39) (fig. 6, ntim. 1).

d - un fragment d'un vas de decoració sem-
blant a 'anterior, perà amb a roseta incisa; per
sobre d'ella hi ha també dues (flies incises, que
aquesta vegada enmarquen un fris a Fase de gre-
ques també incises; el diàmetre de Ia roseta
és de 4'4 cm.; el color de Ia pasta és marronenc;
no es conserva a vora perà si Ia base, de 2'2
cm. de diàmetre (40) (fig. 6, ntrn. 2).

e dos fragments d'un mateix vas, de su-
perfIcie espatulada i de color negre; els dos pre-
senten un fris de greques, entre quatre Ilnies in-
cises, idèntiques a es del vas anterior (fig. 5,
nim, 19).

La classificació de es ceràmiques de Ia Col-
lecció Jordana és difIcil, doncs no disposern de
parallels clars dins del mon de I'arqueologia ca-
talana. Només el barroquisme decoratiu ...de Ia
tapadora ens recorda peces sernblants provinents
del lossal de les Tenalles do Sidamon (segles lv-
lii) (41). D'altra banda, els motius decoratius
hellenitzants, tals que l nansa, les rosetes i les
greques, fan pensar en models metàlics (corn
el tresor de Tivissa), datables no més antics que
el segle IV; i el motiu decoratiu de les greques,
idèntiques a les de es ceràmiques do LlIvia, el
tenim documentat, ademés, al centre i Nord
d'Europa vers 'any 400 (42L Tot el que horn dit
ens fa creure quo ens trobem davant d'unes pro-
duccions ind(genes quo, dosconeixement . encara el
torn de terrissor, irniten ja urisproductes de luxe
hellenitzants. Hem d'assenyalar aqu( Ia inexis-
tència, per ara, de ceràmiques do vernIs negre a
Ia Cerdanya a aquesta època, el que sernbla de-
mostrar quo a comarca no esta.va penetrada
pols corrents comercials d'origen hellènic; els
productes de luxe hi devien arribar més o menys

39. Aquest fragment ja ha estat publicat per nosaltres,
PADRO y FERRAN, XII CNA, p. 871, fig. 2.

40. També aquest fragment ha estat publicat, PADRO y FER.
RAN, XII CNA, pp. 871, s., fig. 3 (p. 873).

41. J. de C. SERRA RAFOLS et J. COLOMINAS I ROCA,
Corpvs Vasorym Antiqvorvm. Espagne - Fascicule 4,
Musée Archéologique de Barcelone, Fascicule II, Barcelo.
ne, 1958-1965, lam. 4.

42. J. V. S. MEGAW, Art of the European Iron Age, Bath,
1970, pp. 54 s. y 74, Iàms. 30 y 71.

excepcionalment, corn ho proven les imitacions
ind(genes, peró no aixI Ia gran rnassa de manu-
factures que, corn los ceràmiques de vernis no-
gre, devien constituir Ia base d'aquest cornerç
cap el segle IV.

L'oxcavaciO de Ia cata efectuada per nosal-
tres va proporcionar una sèrie do fragments de
ceràrnica a ma, Ia rnajoria inforrnos, a oxcepciO
de tres que presenten Ilur vora (fig. 5, nim.
12, 13 i 14). Alguns d'elIs presenten una deco-
ració plàstica a base do cordons (fig. 5, nirn. 15
i 16) o d'impressions digitals; tarnbé es va tro-
bar un petit vaset carenat amb un tetonet (fig.
5, ntim. 17), tot el qual es correspon arnb ma-
terials quo es troben correntrnent a d'altres Ia-
ciments cerdans de l'Edat del Ferro. Manquen,
en canvi, les caracterIstiques decoracions a base
d'incisions, tIpiques del dit Bronze Cerdà.

4 Puig del Castell (fig. 3, nim. 4):
El punt més alt de Ia muntanya del Castell,

a 1.353 metres s. n. rn., està ocupat pel Castell
pràpiarnent dit, petita fortificaciO quadrangular
flanquejada per quatro torres, quo presenton un
aparell constructiu en opus spicatum molt riistec
(figura 2). Dins d'aquest recinte hi ha una
cisterna coberta amb volta do canó i d'accés ver-
tical, quo oncara era utilitzada es prirneres dè-
cades d'aquest seglo pels pagesos per regar;
posteriorment ha estat malmesa en obrir-li un
gran forat a un costat, que l'ha deixat inutilitza-
ble. En el fons d'aquosta cisterna, segons algu-
nes Opinions recollides a Lli'via, s'hi va trobar a
comencament do segle un tresoret de rnonedes
romanes; segons el Dr. MartI, en canvi, aquestes
rnonedes van ser trobades enterrades als carnps
del puig del Castell (43). Segons Anglada, que
aqu( és més prods quo el Dr. MartI, el lot estava
format per alguna moneda do JuIi Cèsar, un au-
ri i alguns denaris d'August, un bronze de Tiberi,
una moneda d'Herodes Agripa, diverses mone-
des de Nerà I alguna moneda de Septirni Sever,
segons Anglada datada de Ia XVIII TribunIcia
Potestat d'aquest emperador, és a dir, de l'any
209. Aquestes rnonedes van ser recollides primer
al Centre Obrei- del Sr. Calixte Freixa, i després
a Ia Residència dels Germans de Ia Doctrina Cris-
tiana a LlIvia, perdent-se durant Ia guerra ci-
vi I.

El Sr. Anglada, ajudat pol Sr. Jordana, va
for un sondatge dins del recinte del Castell, al
cim del puig i molt a prop de Ia torre Sud;
aquest sondatge era encara ben visible a Ia nos-
tra arribada i ens va decidir a for una exca-
vaciO al rnatejx indret.

43. MARTI, Dietari dc Puigcerdà, vol. I, p. 78; veure, també,
ANGLADA, Vint. i .cinc anys..., op. cit., p. 205; DELcOR,
cMélangesc Griffe, p. 176; PADRO y FERRAN, XII CNA,
p. 874,



Fig. 5. - Materials prehistôrics provinents de diferents Ilocs del Caste/I de LIlvia. 1, 18 1 19, Feixes de ía
Colomina, antiga Col.lecciO Jordana, LIlvia, actualment a ía Coi.lecciô Anglada, Andorra. 12 a 17, Feixes de ía
Colomina, materials de Ia nostra excavació, actualment al Servei d'lnvestigacionS Arqueolôgiques de Girona.

2 a 11, Sector de ía Terre d'Estavar, Col.lecció Casanovas, LIlvia.



Fig. 6. - Materials de les Feixes
de ía Colomina, antiga Col-
Ieccô Jordana, Lilvia, actual-
merit a Ia Col.leccjO Anglada,

Andorra.

El dia 24 d'agost de 1971 yam començar una
cata de 2 x 1'5 m. en aquest hoc (fig. 7), al S. 0.
de a cisterna I al N. de ha torre S., a! costat N.
de a cata reahitzada pel Sr. Anglada. A uns 40
cm. de Ta superfIcie va aparèixer a! costat E.
de Ia cata una paret, Ta qua! encara era visible
també a Ia cata del Sr. Anglada, de blocs de con-
siderable tamany iligats amb calç.

El primer nivel! IA, va ser pràcticament estè-
nT. A uns 85 cm. yam trobar un c!ar nivel! d'in-
cendi, lB. amb abundants carbons, fusta crema-
da i claus de ferro. Aquest niveil ha de corres-
pondre a Ia destrucció del castehl eT segle XV.

Al acabar aquest nivel! va aparèixer al
costat 0. de Ia cata una nova paret feta amb pa-
rament més petit I de pedra seca. El nou nivell
que començava a 90 cm. de Ia superfIcie, nivell
TI, correspon a un reomphiment entre les dues

parets, I ye proporcionar el material ceramic
que descrivim a continuació:

a - boca i part alta d'una gerra de pasta
grisa amb superfIcie negra i una decoració incise
a base d'una !Inia dibuixant meandres; el dià-
metre de Ia boca és de 18 cm. (fig. 8, ntm. 1).

b - vora d'una gerra de caracter(stiqtjes
semblants a l'anterior, sense decoracio; diàme-
tre de Ia boca, 17 cm. (fig. 8, nCim. 2).

c fragment corresponent a Ta part alta
d'una gerra de forma ovoidea que presenta un
coil alt i estret; pasta grisa clara de tonalitat bia-
vosa; diàmetre de Ia boca, 9'5 cm. (fig. 8, nöm.
3).

d - genre amb el perfil quasi complet,
de forma ovoidea, boca exvasada, pasta grisa
amb a superfIcie exterior negrenca; a Ta part
central-inferior de Ia panxa presenta una deco-
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Fig. 7. - Estratigrafia realitzada al Puig del Caste/I.

ració de dues Ilnies incises que enmarquen una
sèrie de petites incisions obliqUes i paralleles;
diàmetre de Ia boca, 15 cm. (fig. 8, ntm. 4).

e - escudeila quasi compieta amb boca tn-
lobulada, pasta grisa i superfIcie negra; diàme-
tre maxim a Ia boca, 28 cm. (fig. 8, ntm. 5).

f - nansa de ceràmica oxidada, del tipus
de cinta; presenta una decoració de petits tails a
les seves arestes exteriors (fig. 8, ntm. 12).

g	 fragments diversos de vores ceràrniques
d'aquests mateixos tipus (fig. 8, ntm. 6 a 11).

En aquest mateix nivell de reomplirnent
es van recollir abundants ossos; de I'estudi odeon-
tolàgic dels mateixos es desprèn una clara pre-
pondérància de bàvids i sissids sobre àvids i cà-
prids; també hi havia un queixal de cavall.

El darrer nivell, Ill, va començar a 1'80 m,
de Ia superfIcie i baixava fins a 1'95 rn., repo-
sant directament sobre a roca natural. Sobre
aquest nivell descansava Ia paret E., mentre que
Ia paret 0. arribava fins a a roca. Els materials
apareguts a aquest nivell son molt esmicolats i

poc significatius: es van recolhr 11 fragments
de teula amb grans pedres corn a desengrassant,
tres claus de ferro i petits trossos de terrissa;
el fragment ceramic més significatiu és un bo-
ci de vora d'un petit tupinet de ceràmica molt fi-
na; pel seu exterior i tocant Ia vora té una ban-
da de color vinós; pel seu interior presenta un
vidriat de color marron clar (44) (fig. 8, nóm.
13).

El nivell III, amb l'esmentat bocI de cerà-
mica vidriada, datable corn a molt antic al Se-
gTe XIII, ens confirrna el reompliment constituit
per 'anterior nivell II, amb ceràmiques grises
dels segles Xl i XII; aquest reompliment va ha-
ver de ser realitzat doncs entre el segle XIII o
XIV, data probable del nivell Ill, i el segle XV,
data de Ia destrucció del Castell (nivell IB).

Aquest sondatge ens ha proporcionat també
una dada interessant, malgrat que de signe ne-
gatiu, aT no poder documentar Ia presència de
restes romanes, o anteniors, al cim del Castell;
aixà ens obliga a ser cautelosos amb Ia notIcia
de les monedes rornanes abans esmentades, tro-
bades a Ia cisterna o als seus voltants; caldrà
netejar aquesta i realitzar treballs més amplis
per a poder confirmar o desmentir definitiva-
ment Ia notIcia en qiiestió, peró de moment, i
vistos els nostres resultats, no podern fer altra
cosa que dbtar de que procedeixin del cim del
Cas tell,

5 Sector de Ia Torre d'Estavar (fig. 3, ntm. 5):

Al visitar Is muntanya del Castell I'agost de
1971 per tal de cercar el Iloc més adient per a
efectuar una excavació arqueológica, yam tenir
Ia desagradable sorpresa de comprovar que el
Servei de Repoblació Forestal s'ens havia adelan-
tat, al roturar tot el costat E. de Ta muntanya
per a plantar pins. Aquests treballs van arribar
fins al peu mateix de les torres del cim del Cas-
tell, arrasant tot el seu recinte entre aquestes i
Ia dita Torre d'Estavar. Aquesta torre, situada
a l'angle S.E. del Castell i ja bastant allunyada
del cim del mateix (lam. II, 3), guaita el pas
sobre el riu Estaiija del carnI de LIlvia a Esta-
var, cami que probablement formava part del
recorregut de l'antiga via rornana que travessa-
va Ia Cerdanya (45).

La profunda roturació efectuada peT Servei
Forestal vs tenir corn a resultat Ia total remoció
de Ia terra, moltes vegades fins a a roca viva,
arrancant parets i destruInt el jaciment arqueo-

44. Donem les grades at Dr. M. Riu, professor dek Uni
versitat de Barcelona, pel seu ajut • per a classificar
las ceràmiques medievals trobades at Castell de LIlvia.

45. Segons Ia tradició, a potent Torre d'Estavar és una
obra ronlana; cal, perO, excavar el sew pew per a poder
confirmar o desmentir aquesta tradició amb seguretat.



Fig. 8. - Materials medievals de Ia nostra excavaciO a! Puig del Caste!!, actualment dipositats a! $rvei
d'!nvestigacions ArqueolOgiques d& Ia Dipufació do Qircna,

logic, amb el que a ceràmica ha sortit a Ia su-
perfIcie. El Sr. Casanovas, aficionat del que ja
hem parlat, ha anat pujant regularment, i fruit
de les seves recerques ha estat una interessant
collecció de ceràmiques prehistOriques que ens re-
velen a importància del malaguanyat jaciment.

El lot de ceràmiques recollides peT Sr. Casa-
novas correspon a un moment situable dins del
Bronze Final, podent oscillar alguns materials en-
tre el Bronze Final Ii i el Bronze Final III B:

a - part superior d'un gran vas amb vora
sortida, coil alt, biseil pla, cos bitroncoconic; Ii
falta el peu, que segurament era de base plana;
Ta seva superfIcie exterior és ailisada, I I'inte-
nor espatulada; presenta una decoració al coil
I a ía part superior del cos a base d'acanalats pa-
rallels, fent aspes I separats a Ia vegada per ban-
des també acanalades; presenta una pasta molt
depurada, sense grans demica ni quarç com a de-

sengrassant; color per zones entre rogenc i ne-
gre; diàmetre de Ia boca, 30 cm. (fig. 9, nt,m. 2).

b - base plana ailisada, de pasta negra amb
grans de quarç corn a desengrassant; Ia part ex-
terior de Ia base està decorada amb acanalats;
diàmetre de Ia base, 8 cm. (fig. 9, ntrn. 3)

c - petit vas carenat globular molt panxut;
Ii falta Ia base, aixI corn una nansa del tipus de
pont, de Ia que només es conserva l'arranc; Ia
seva superfIcie exterior, negra, presenta restes
de brunyit, mentre que I'interior és espatulada;
presenta una decoració a base de punts fets amb
tècnica d'acanallat; pasta negra amb bastant
mica corn a desengrassant; parets molt fines;
diàmetre de Ia boca, 11 cm. (fig. 9, nrn. 1).

d - petit fragment informe que presenta
una decoració d'un cordó amb ipressions car-
dials (fig. 5, nim. 11).



Fig. 9. Geramiques prehistOriques del Sector de ía Torre d'Estavar, Col.lecció CasariovaS, Uivia.

e - fragments ceramics diversos, decorats
amb cordons, incisions, nanses de! tipus de cm-
ta, vores de grans vasos amb bisell pla, etc.
(figs. 5, ntim. 2 a 9 i 9, niim. 4 a 6), entre ells
una vora amb decoració d'impressions digitals
(fig. 5, nóm. 10).

Aquestes ceràmiques denoten un moment
cultural del Bronze Final, deixant a part Ia dis-
cussió del décalage cronológic que pugui existir
entre a Cerdanya i les comarques de Ia costa;
efectivament, és possible que algunes d'elles arri-
bin a un moment cronolôgic dins de l'Edat del
Ferro, si admitim Ia data de Carboni 14 obtin-
guda pel jaciment de l'Avellanosa, als Caus de
Targasona (cap a l'any 500 abans de Ia Nostra
Era) (46).

6 Cista del Castell (fig. 3, niim. 6):

El Sr. Anglada, al seu Ilibre, parla d'una cista
que eli suposa megalItica, a Ia muntanya del Cas-
tell (47). El Sr. Jordana ens ha confirmat a seva

existència; segons eli recordava, Ia cista en qUes-
tió es trobava uns 100 m. al S. de Ia torre més
meridional de les quatre que es troben aI cim
del Castell; sempre segons aquest Senyor, Ia cista
hauria estat destruIda per Ia remoció de terres
realitzada pel Servei Forestal. Per a nostra part,
ens hem ocupat d'ella en estudiar els megalits
de Ia Cerdanya (48), considerant molt dubtós
que es tracti d'una cista megalItica, donada Ia
seva situació dins d'un dels recintes del Castell,
i tenint en compte els materials que Anglada diu
haver-hi trobat: <<un petit bocI d'os i fragments
de vasos —petits— de pasta rogenca, sense cap
afegidura ni ornament, que sembla feta al torn,
si be a mida és molt reduida i difIcil de precisar.
En un fons de vas hi havia, amb Ia terra, blat
carbonitzat>.

Els materials més antics estudiats fins ara a
Lilvia son els provinents del Sector de Ia Torre
d'Estavar, ja que considerem segurament errô-
nia Ia notIcia de Ia cista megalltica del Castell.
Aquestes ceràmiques del Sector de Ia Torre d'Es-
tavar, que corresponen clarament a un estudi
del Bronze Final, s'integren dins del grup cul-

46. CAMPMAJO et GUILAINE, Atacina, 6, p. 39.	 48. PADRO, CURA y ABELANET, Sepuicros megaliticos..., op.

47. ANGLADA, Vint-i-cinc anys..., op. cit., p. 197.	 cit. (en premsa), Ntm. 9, F. 18.



tural dit del Bronze Cerdà a! que també perta-
nyen els jaciments de Sant Feliu de Llo, els Cas-
tellars a Odelló i Via, j 'Avellanosa als Caus de
Targasona, entre d'altres. Més problemètic i molt
menys conegut és el moment de l'Edat del Ferro,
amb total manca de ceràmiques de tipus ibèric
I de vernIs negre; per adscriure a aquesta època
els materials de les Feixes de Ia Coloniina no-
més podem recolzar-nos en les imitacions indIge-
nes de certs motius decoratjus hellenIstics. El nu-
cli de pob!ació romà, corresponent a Ia Jolla
LIvia de Ptolomeu, probablement ocupava l'em-.
placament de Ia part alta I més antiga del poble
actual, tal I com ho semblen demostrar les tro-
balles del Camp del Canonge I Ia Necrôpolis de
Ia Travessia de Cereja (49). Aquesta necràpolis
devia continuar utilitzant-se fins a època aitme-
dieval. D'altra banda, no hi ha restes d'un nucli
de població estable daft de a muntanya del Cas-
tell a època medieval; les Oniques restes que hi
tenim son es d'un castell, en el que es devia re-

fugiar Ia població en cas de perill, I les d'un ha-
bitat prehistàric a! que corresponen es ceràmi-
ques del Bronze Final esmentades. En Ia nostra
opinió, Ia LlIvia medieval continuava trobant-se
al mateix emplacament que Ia LIlvia romana, al
llarg de 'antiga strata ceretana que passava a!
peu de Ia muntanya del Castell, I aixó obligarà a
revisar una sèrie d'idees establertes I a reestu-
diar Ia significacio I el valor real del famós pri-
vilegi de Jaume I.

P. S. Redactat ja aquest treba!l, ens ha arri-
bat Ia trista notIcia de Ia mort del Dr. En Miquel
Oliva i Prat. No volem cloure aquestes ratlles sen-
se dedicar abans un record a Ia seva memària
I oferir-li I'homenatge d'aquestes pàgines consa-
grades a l'estudi de I'antiga LIlvia, estudi que
no hauria estat possible sense el seu constant ajut
I interès. Descansi en pau l'il'lustre arqueàleg i
amic.

49. La recent troballa, l'estiu de 1974, d'uns pous, un pa-
viment I unes ceràmiques romanes, que estan essent
estudiats pel Servel d'lnvestigacions Arqueolagiques de
Ia Diputació de Girona, atesta també I'extensio del nucli
romà per Ia part alta de 'actual Llivia cap a l'oest,
fins al final del carrer Fontcitrana, per on surt 'antic
cami ral.
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